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Holy Saint John the Hermit
Saint John the Hermit was born in Egypt in the 
16th century. He left Egypt with an additional 98 
monks to travel to Cyprus, to Asia Minor, to the 
island of Gavdos and finally to the village of Azo-
gire in Selinou, Crete where they practiced their 
religion in the cave of Zoure and in other remote 
caves. However, Saint John wanted to live in ab-
solute isolation, thus he decided to leave Azo-
gire, leaving behind the rest of the monks. On his 
way to Akrotiri, Chania, Saint John remained in the cave of Marathoskefala, Kissa-
mos for three years. Proof of Saint John’s presence in the cave is the existance of 
the crevice in the stone where holy water has been dripping for centuries which 
is drunk by thousands of worshipers as a blessing.
Later, he continued his journey towards Akrotiri, Chania. There, he found a cave 
where he lived in, for many years, until October 6, 1632 when he was accidentally 
killed by a hunter’s bow.
The Church honors the memory of Saint John the Hermit and the rest of the 98 
Divine Fathers on October 7th.

The Cave of Saint John the Hermit
The Cave of Saint John the Hermit is locat-
ed in the village of Marathoskefala, Kissa-
mos. The cave and the small church located 
to the right of the entrance were named af-
ter Saint John the Hermit.
The cave is bright and majestic, ancient and 
imposing with a rare panoramic view of the 
plain of Kolimbari. Furthermore, it has a ca-
pacity of 3,000-4,000 people.

In pre-Christian times, it was probably used as a place of worship of the gods. 
During the Ottoman occupation, the secret school functioned where the children 
of the area were taught in secrecy.
Today the cave is a place of worship and prayer. Every day, there are various ec-
clesiastical services along with weddings and baptisms. On Christmas Eve, there 
is nightly service with the representation of the 
manger with shepherds and angels and the par-
ticipation of thousands of worshipers.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ερημίτης
Ο Όσιος Ιωάννης ο Ερημίτης γεννήθηκε τον 16ο 
αιώνα στην Αίγυπτο, από την οποία αναχώρησε 
μαζί με άλλους μοναχούς για να περάσει από την 
Κύπρο, τη Μικρά Ασία, το νησί της Γαύδου και στο 
τέλος στο χωριό Αζωγυρές Σελίνου, όπου ασκήτευ-
σαν στο σπήλαιο του Ζουρέ και σε άλλα απόμερα 
σπήλαια. Ο Ιωάννης όμως επιθυμούσε να ζήσει σε 
απόλυτη απομόνωση, γι’  αυτό και αποφάσισε να 
φύγει από τον Αζωγυρέ, αφήνοντας πίσω του τους 

υπόλοιπους Πατέρες. Κατά την διαδρομή του προς το Ακρωτήρι των Χανίων, 
ο Άγιος διέμεινε για τρία χρόνια στο σπήλαιο της Μαραθοκεφάλας Κισάμου. 
Απόδειξη της εκεί παρουσίας του είναι και η ύπαρξη σχισμής στο βράχο, από 
την οποία τρέχει νερό-αγίασμα, αδαπάνητο αιώνες τώρα και αντλείται από 
χιλιάδες κόσμου προς ευλογία και αγιασμό.  
Στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του προς το Ακρωτήρι Χανίων. Εκεί βρήκε 
ένα σπήλαιο όπου και έζησε για πολλά χρόνια, ώσπου την 6η Οκτωβρίου του 
1632, φονεύθηκε κατά λάθος από το τόξο ενός κυνηγού. 
Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ερημίτη και των υπο-
λοίπων 98 Θεοφόρων Πατέρων στις 7 Οκτωβρίου.

Το Σπήλαιο Οσίου Ιωάννου του Ερημίτου
Το Σπήλαιο Οσίου Ιωάννου του Ερημίτου 
βρίσκεται στο χωριό Μαραθοκεφάλα Κι-
σάμου και πήρε το όνομά του από τη πα-
ραμονή σ’  αυτό  του Οσίου Ιωάννου του 
Ερημίτου αλλά και το μικρό ναό που βρί-
σκεται δεξιά της εισόδου του σπηλαίου. 
Το σπήλαιο είναι φωτεινό και μεγαλόπρε-
πο, πανάρχαιο και επιβλητικό, έχει χω-
ρητικότητα 3.000 - 4.000 ατόμων και μια 
σπάνια πανοραμική θεά στο κάμπο του Κολυμβαρίου. 
Στους προχριστιανικούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε, πιθανώς, ως χώρος λα-
τρείας των θεών. Επί Τουρκοκρατίας λειτούργησε εκεί το κρυφό σχολείο της 
περιοχής και μάθαιναν τα παιδιά γράμματα.

Σήμερα αποτελεί τόπο λατρείας και προσευχής. 
Καθημερινά τελούνται διάφορες ιερές ακολουθίες 
και μυστήρια (γάμοι - βαφτίσεις). Την παραμονή 
των Χριστουγέννων τελείται η νυκτερινή Θ. Λει-
τουργία, με την αναπαράσταση της φάτνης, των 
ποιμένων και των αγγέλων, με τη συμμετοχή χι-
λιάδων πιστών.


