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‘Έκκληση για τη διάσωση της «πληγωμένης» Ι.
Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας
Ορθοδοξία / Ιερές Μονές

‘Έκκληση για τη διάσωση της «πληγωμένης» από τις δύο καταστροφικές
πυρκαγιές των τελευταίων ετών, Ιεράς Μονής Παναγίας Βαρνάκοβας,
κάνουν οι επιστήμονες αλλά και οι μοναχές του ιστορικού μοναστηριού
της Ναυπάκτου.

Η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Τώνια Μοροπούλου με μέλη
της

ομάδας

που αναστήλωσε το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στα

Ιεροσόλυμα, ανέλαβε τις μελέτες αναστήλωσης και της συγκεκριμένης Ιεράς
Μονής, η οποία ιδρύθηκε το 1077, από τον Όσιο Αρσένιο τον Βαρνακοβίτη και
γρήγορα ανεδείχθη σε θρησκευτικό κέντρο μεγάλης ακτινοβολίας, θέση που
διατηρεί μέχρι και σήμερα, αποκαλούμενη «η Αγία Λαύρα της Ρούμελης».
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τον απαραίτητο σεβασμό και την ευαισθησία στο ιστορικό

μνημείο, και ζητούν από την πολιτεία αλλά και όποιον μπορεί να βοηθήσει
οικονομικά, προκειμένου να αποκτήσει και πάλι η Μονή την αίγλη που της αρμόζει.
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καταστράφηκε στην πυρκαγιά της 29ης Ιανουαρίου 2017. Οι μοναχές αρνήθηκαν
να την εγκαταλείψουν και διαμόρφωσαν πρόχειρα εναπομείναντες χώρους, κυρίως
αποθήκες, για την προσωρινή διαμονή τους, με έλλειψη βασικών υποδομών, αλλά
με το βλέμμα και τις προσευχές τους στραμμένες προς την πολυαγαπημένη τους
Παναγία.

Μια δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε στις 14 Ιουνίου 2020 για να «αποτελειώσει» το
μοναστήρι και να καταστρέψει ακόμη και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας…
Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνάκοβας έχει κηρυχθεί ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 1000 μ. περιμετρικά του περιβόλου της,
και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-062002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς», δεδομένου ότι το Καθολικό της Μονής ιδρύθηκε το 1077,
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