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Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ 

 

Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ 

      Ο θαυματουργός Πανορμίτης της Σύμης. Τώρα θα χτυπηθή το κακό της 
απιστίας από Αρχαγγελικό χέρι. Βορειοδυτικά της Ρόδου, δεκαέξι μίλλια 
μακρυά, δυόμιση περίπου ώρες με το καράβι, βρίσκεται ένας μικρός 
παράδεισος τού Αιγαίου, το όμορφο δηλαδή νησί της Σύμης με τους πολλούς 
κόλπους και όρμους και λιμάνια και ακρωτήρια. Κλίμα υγιεινό. Ζωή γεμάτη 
ηρεμία, γαλήνη και απλότητα ανάμεσα σε καλόκαρδους ψαράδες και 
σφουγγαράδες. Και παντού μία ατμόσφαιρα πατροπαράδοτης ευσέβειας. 

Στα νότια τού νησιού, στον μυχό ενός γραφικού λιμανιού προβάλλει χτισμένο 
επάνω σε βράχους το ιστορικό Μοναστήρι τού Πανορμίτη, δηλαδή τού 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα τού Αρ-
χαγγέλου. 

Ο Ταξιάρχης Μιχαήλ θεωρείται πατέρας, οδηγός, φρουρός και προστάτης τού 
Συμιακού λαού. Είναι το καμάρι τους, η δόξα τους, η κορώνα τους. Το 
καταφύγιο τους σ' όλες τις θλίψεις που τους προξενεί η θάλασσα και η κάθε 
δυσκολία της ζωής. Τον ευλαβούνται στο έπακρο. Τού έχουν αφιερώσει 
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πολυάριθμους Ναούς και Μοναστήρια. Παίρνουν το όνομά του: Μιχάλης, 
Ταξιάρχης, 

Πανορμίτης, Παερμιώτης, Μιχαλία, Μιχαλάκενα. Μάλιστα τα παιδιά που 
γεννήθηκαν ύστερα από θαύμα του, οπωσδήποτε — σύμφωνα και με το τάμα 
των γονέων τους— παίρνουν το όνομά του. 

 

 Το Μοναστήρι τού Πανορμίτη δεν είναι μόνο Συμιακό προσκύνημα, αλλά 
πανδωδεκανησιακό, για να μη πούμε πανελλήνιο. Κυρίως προσκύνημα των 
ναυτικών. Όλο τον χρόνο καταφθάνουν εκεί χιλιάδες προσκυνητές, 
προβαίνουν στην εξής παράδοξη ενέργεια. Βάζουν σ' ένα ξύλινο κιβώτιο 
κερί, λιβάνι, λάδι, χρήματα, χαρτί με ονόματα, τάματα, το κλείνουν καλά, 
πλησιάζουν στην άκρη τού πλοίου και με προσευχές, με ψαλμωδίες — 
«Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε...» — και θρησκευτική κατάνυξι 
το πετούν στην θάλασσα, για να το παραλαβή αυτή και να το οδηγήση 
στο Μοναστήρι τού Πανορμίτη. 

 Μετά από λίγες ημέρες ή εβδομάδες παίρνουν την απάντησι: «Ελάβαμε τα 
αφιερώματά σας. Προσευχηθήκαμε για σας. Η ευχή τού Αρχαγγέλου να 
είναι πάντοτε μαζί σας». Ή «Ελάβαμε το αφιέρωμα σας, ήτοι τους τρεις 
μύλους, το κερί, τον ξυλαλά (=μοσχολίβανο), το λιβάνι, το λάδι και τ’ 
ασημένια μάτια. Η ευχή τού Αρχαγγέλου μαζί σας». 

 Συζητώντας κανείς με ναυτικούς μαθαίνει πολλά για τον περίεργο πλουν 
προς τον Πανορμίτη. 

 Πρόσφατα γνωρισθήκαμε με κάποιον συνταξιούχο πλοίαρχο και γενομένης 
συζητήσεως μας διηγήθηκε τα επόμενα: 

 «Το 1947 ως υποπλοίαρχος ταξείδευα με το φορτηγό «Αργολικός» τού 
Εμπειρίκου. Αφήσαμε πίσω μας την Αλεξάνδρεια και κατευθυνόμασταν για 
την Κωνσταντινούπολη όπου θα παίρναμε μετάλλευμα για την Αμερική. 
Προσπερνώντας την Ρόδο ο Συμιακός τιμονιέρης τού πλοίου μου λέει: 
«Καπετάνιε, εκεί μακρυά στο βάθος βρίσκεται η Σύμη με τον Πανορμίτη. 
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Αν πετάξουμε ένα μπουκάλι στην θάλασσα, πηγαίνει μόνο του». 
Υιοθέτησα την πρότασί του, και μαζί με τον πλοίαρχο βάλαμε μέσα ονόματα, 
διευθύνσεις, ένα γράμμα, δέκα δολλάρια, το κλείσαμε καλά και το ρίξαμε στα 
νερά. Μετά από δύο εβδομάδες η σύζυγος μου στην Αθήνα έλαβε επιστολή 
από το Μοναστήρι. Σχετικά με το πως έφθασε το αποσταλέν στον προορισμό 
του ήταν γραμμένα τα εξής: «Ένας βαρκάρης έπλεε σε μικρή απόστασι 
από το Μοναστήρι. Είδε το μπουκάλι να κατευθύνεται προς τα εδώ. 
Σκέφθηκε πως κάποιοι ευσεβείς το έρριξαν από μακρυά. Σκύβει, το 
παίρνει και μας το παραδίδει». 

 Αν δεν βρισκόταν μία Συμιακή γειτόνισσά της δεν μπορούσε να καταλάβη τί-
ποτε από την υπόθεσι. «Αφού πρόκειται ο σύζυγός σας — έγραφαν μεταξύ 
των άλλων οι Επίτροποι της Μονής — να πάη στην Αμερική, τον παρακαλούμε 
να μας στείλη μία γραφομηχανή, γιατί την έχουμε ανάγκη». Πληροφορήθηκα 
το καθέκαστα γεμάτος συγκίνησι. Ανταποκρίθηκα πρόθυμα και στο αίτημα 
τους. Από τότε κάθε χρόνο πηγαίνω στην χάρι του. Ο Ηγούμενος μου λέει 
χαμογελώντας πως η γραφομηχανή υπάρχει ακόμη και μου την δείχνει. 
Κάποτε που αρρώστησα βαρεία και επρόκειτο να υποβληθώ και σε εγχείρησι 
είδα στον ύπνο μου τον Αρχάγγελο. Με επεσκέφθηκε για να μου 
προαναγγείλη την επιτυχία της εγχειρήσεως». 

 Δηλαδή εκείνο που θα πέση στην θάλασσα, κατά τρόπο ανεξιχνίαστο, 
μυστηριώδη, θαυματουργικό αράζει στο λιμάνι τού Πανορμίτη. Είναι 
συνηθισμένο το φαινόμενο να βλέπη κανείς σ' αυτό το λιμάνι να 
επιπλέουν κουτιά, μικρά καραβάκια με λιβάνι, ξύλινα μπαούλα, μπου-
κάλια με λάδι κλπ. που εστάλησαν όχι μόνο από το Κρητικό πέλαγος ή 
το Αιγαίο ή το Ιόνιο ή την Δυτική Μεσόγειο, αλλά ακόμη και από τον 
Ατλαντικό ωκεανό. 

 Αυτός είναι ο Μεγαλόχαρος της Σύμης! Αιώνες τώρα επιτελείται η 
παράδοξη αυτή θαυματουργία. Κάποτε μάλιστα που η Μονή είχε 

οικοδομικές ανάγκες, στο λιμάνι τού Πανορμίτη, ήρθαν — ποιος ξέρει από 
πόσο μακρυά; — όσες σανίδες χρειάζονταν. Αυτή είναι η πίστις η Χριστιανική. 
Κι' όποιος θέλει να την ενισχύση περισσότερο, ας επιχείρηση ένα ταξείδι στην 
Σύμη. Έτσι θα βεβαίωση αυτοπροσώπως «τού λόγου το ασφαλές». 

 

Πηγή: Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com 
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