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Σύναξη της Παναγίας της Υψηλής Μαγουλάδων
Κέρκυρας

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: http://www.saint.gr/4153/saint.aspx
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.
Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 20/8/2011 1:40:00 πμ
Δημιουργία εγγράφου: 02/07/2022 04:46:38

Σύνοψη
Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 15 Αυγούστου εκάστου έτους.
Ημ/νια Βίου:

20/8/2011 1:40:00 πμ

Βιογραφία

Η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής Μαγουλάδων βρίσκεται στην περιοχή
Μαγουλάδων της βόρειας Κέρκυρας. Είναι από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες Μονές της
Κέρκυρας. Η αρχή της ανάγεται στο πρώτο τέταρτο του 10ου αιώνα μ.Χ. Με την πάροδο του
χρόνου η Μονή γνώρισε περιόδους ακμής και παρακμής και συνδέθηκε με την τοπική
κερκυραϊκή ιστορία.
Η άλλοτε μεγάλη περιουσία της, η βιβλιοθήκη, τα ιερά κειμήλια, τα μετόχια και οι ι. ναοί
της, δίδουν μια ελάχιστη εικόνα της πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς της.
Η Μονή, λόγω της σημασίας και της σπουδαιότητας του αρχιτεκτονικού της συνόλου και
των κειμηλίων που φυλάσσει, έχει χαρακτηρισθεί ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.
Το 1700 μ.Χ. η Μονή, με πρωτοβουλία του Μοναχού και μετέπειτα Ηγουμένου Χρυσάνθου
Κοντάλιπου, ανακαινίσθηκε εκ βάθρων, επεκτάθηκε και γνώρισε μια νέα περίοδο άνθισης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σημαντικός είναι ο πλούτος των εικόνων της Μονής και κυρίως
αυτές που ιστορήθηκαν από τους αγιογράφους Δημήτριο Φωσκάλη, Γεώργιο Χρυσολωρά
και Σπυρίδωνα Σπεράντζα (μέσα 18 ου αι.). Το 1800 μ.Χ. στρατοπέδευσε στη Μονή ο
Ρωσικός Στρατός και πραγματοποίησε παρεμβάσεις στο κτιριακό της συγκρότημα. Κατά τη
χρονική εκείνη περίοδο επισκεπτόταν και διέμενε στη Μονή και ο ναύαρχος Όσιος
Θεόδωρος Ουσακώφ (βλέπε εδώ).
Σημαντική είναι η περίοδος της Ηγουμενίας του Ιερομ. Συμεών – Σπυρίδωνος Κροκίδη,
πρώτο μισό 20ου αιώνα μ.Χ.. Έκτοτε η Μονή περνά μια περίοδο κάμψης. Κατά τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει μία σημαντική προσπάθεια αναστηλώσεως και επανδρώσεώς της.

Σχετικές συνδέσεις
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