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ΕΝΟΡΙΕΣ
Α) ΕΝΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρυσοβαλάντης
Βλάχος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: τ.κ. 18030 Λουτρόπολη Μεθάνων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2298092180 & 6973354967
email: arxieratiame8anon@gmail.com
facebook: Αρχιερατία Μεθάνων
Βιογραφικό του Εφημερίου όρα παραπάνω.

α) ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδας Μεθάνων.

Στο κέντρο της Λουτρόπολης των Μεθάνων βρίσκεται ο ναός της Αγίας Τριάδος.
Από το έτος 1852 έως το έτος 1918 ήταν μικρός νεκροταφειακός Ναός για να
εξυπηρετεί το παρακείμενο νεκροταφείο. Το έτος 1920 ανοικοδομήθηκε ο
σημερινός μεγάλος Ναός και το έτος 1960 επεκτάθηκε. Παλαιότερα ο οικισμός
των Μεθάνων ήταν στην Βρωμολίμνη και ο μικρός νεκροταφειακός ναός
4

χρησιμοποιούνταν για νεκρώσιμες ακολουθίες. Από το έτος 1917 όταν ο
πληθυσμός συγκεντρώθηκε στη σημερινή Λουτρόπολη των Μεθάνων με
Βασιλικό Διάταγμα η Έδρα της Ενορίας μεταφέρθηκε από τον Ιερό Ναό Αγ.
Χαραλάμπους στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Μεθάνων.
Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται από πλούσια αγιογραφία. Μορφές ασκητικές
παρακολουθούν με σοβαρά βλέμματα τους πιστούς πού προσεύχονται. Σκηνές
της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης θυμίζουν ιστορίες- σταθμούς της θρησκείας
μας. Το τέμπλο λευκό, στολισμένο με απομιμήσεις κιόνων κορινθιακού ρυθμού
και τη χαρακτηριστική άμπελο, ανήκει στο 1933, δαπάνη δωρεάς του Γεωργίου
Δήμα.
Τα βημόθυρα της Ωραίας Πύλης, ο άμβωνας και τα προσκυνητάρια είναι νεότερα
και ακολουθούν την ξυλογλυπτική τεχνοτροπία, όπως και τα ψαλτήρια και τα
στασίδια στις πλευρές του ναού. Το φως που μπαίνει από τα παραθυράκια του
τρούλλου, ενώνεται με το φως των καντηλιών και δημιουργεί μια γλυκιά, γαλήνια
ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ένα ναό που σου προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα
θείου φόβου και θεϊκής προστασίας.
Ο ναός πανηγυρίζει με λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος. Την παραμονή της
εορτής τελείται μεγάλος εσπερινός και ακολουθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας.
Στην περιφορά συμμετέχουν οι επίσημοι του τόπου, αντιπρόσωποι του
Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι διαφόρων αρχών και όλος ο λαός της Χερσονήσου
και των γειτονικών περιοχών. Την ημέρα της εορτής τελείται Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και μετά το πέρας της παρατίθεται εόρτιο
πρωινό στην Αίθουσα του Ι.Ναού που τελευταία ανοικοδομήθηκε έναντι του Ι.
Ναού για το χαρμόσυνο της ημέρας.
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β) ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερός πρώην Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Βρωμολίμνης
Μεθάνων.

Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την παραλία των Μεθανων βρίσκεται η
περιοχή της Βρωμολίμνης, εκεί συναντάμε το Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους
που από το 1897 ως το 1917 ήταν η μητρόπολη Μεθάνων.
Εκείνα τα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν μαζεμένο στη
Βρωμολίμνη και πολύ αργότερα κατέβηκε στην παραλία και έφτιαξε τα Μέθανα
με τη σημερινή μορφή τους.
Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι προστάτης της περιοχής και κατά το 1918 είχε
έρθει επιδημία ευλογιάς που αποδεκάτισε τον πληθυσμό των γύρω περιοχών ο
άγιος Χαράλαμπος , με τη μορφή ενός γέροντα, έδιωχνε όσους πλησίαζαν στα
Μέθανα και έχουν μολυνθεί από την ασθένεια, με αποτέλεσμα να μη μεταδοθεί
σε αυτή την περιοχή η ευλογιά. Μια αλλά διήγηση αναφέρεται σε ένα γέροντα,
που κρατώντας ένα μπαστούνι πηγαινοερχόταν στην εκκλησία και αρχικά
θεωρούσαν ότι πρόκειται για τον παπά, ενώ, όπως αποδείχθηκε δεν πρόκειται γι’
αυτόν, αλλά για τον Αγιο Χαραλαμπο.
Ο πρώτος ναός σ’ αυτή την τοποθεσία χρονολογείται λίγο πριν το 1825, στην
τοποθεσία αυτή κατά τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια υπήρχε Ιερά Μονή που δεν
υφίσταται σήμερα, πληροφορούμαστε γι΄αυτή από μαρτυρίες των μεγάλων σε
ηλικία κατοίκων της Βρωμολίμνης. Ο Ναός δυστυχώς στη συνέχεια κάηκε δύο

6

φορές. Στη 1η πυρκαγιά το 1897 διασώθηκαν τέσσερις εικόνες του 1825
διαστάσεων 0,80Χ1,00m από το ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο του Μπενάκη.
Δυστυχώς στην πυρκαγιά του 1983 ο ναός καταστράφηκε. Συγκλονισμένοι οι
κάτοικοι της Χερσονήσου, αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής και οι λουόμενοι
συνέβαλαν με κάθε τρόπο και ο ναός ξαναχτίστηκε. Οι προσφορές και τα τάματα
των πιστών έχουν οδηγήσει στην εσωτερική διακόσμηση του ναού με
αγιογραφίες και φορητές εικόνες, όπως και δημιουργία ξυλόγλυπτων.
Ο ναός πανηγυρίζει στις 10 Φεβρουαρίου, εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, στις
19 Ιουλίου, η Ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Χαραλάμπους στα Φιλιατρά
Μεσσηνίας, αλλά και στις 6 Μαΐου, εορτή του Οσίου Σεραφείμ του Δομβοΐτου,
προς τιμήν θαυματουργής εικόνας που φυλάσσεται στο ναό. Πολύ γραφική είναι
και η ακολουθία της Μεγαλης Εβδομαδας που γίνεται τη νύχτα της Μ.Δευτέρας,
Μ.Τετάρτης και της Μ.Παρασκευής αφού ο Εφημέριος τελεί πρώτα την
ακολουθία στη Μητρόπολη της Αγίας Τριάδας.
Γεγονός είναι ότι ο ναός είναι συνδεδεμένος με τους παλαιότερους κατοίκους των
Μεθάνων και τα παιδικά χρόνια των σημερινών ενηλίκων. Αυτό αποδεικνύεται
από τον κόσμο που κατακλύζει τον Ναό και το μεγάλο προαύλιο του Ναού
λαμβάνοντας μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις.

2) Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Λουτροπόλεως Μεθάνων.

7

Απέναντι από το κτήριο των Ιαματικών λουτρών, μέσα σ' ένα μικρό δασάκι
βρίσκεται ένας ακόμη γραφικός ναός, ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Το 1900,
πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού, χτίστηκε ένα μικρό εκκλησάκι σε
ρυθμό Βασιλικής και αφιερώθηκε στους Αγίους Αναργύρους, στους γιατρούς
που θα αναλάμβαναν και την ίαση των λουομένων στα κοντινά Λουτρα. Το
θολωτό του ιερού κατασκευάστηκε από τραχύτη. Ανατολικα από το εκκλησάκι
υπάρχει μεγάλος ογκόλιθος, που υπολογίζεται ότι εκσφενδονίστηκε εκεί κατά τις
μεγάλες εκρήξεις των προϊστορικών ηφαιστείων των Μεθανων. Ο ογκόλιθος
αυτός τεμαχίστηκε και χρησιμοποιήθηκε για το ιερό. Το 1969 άρχισε να
κατασκευάζεται ο σημερινός μεγαλύτερος ναός σε σταυροειδή μορφή με
τρούλλο.
Οι εργασίες ανοικοδόμησης ολοκληρώθηκαν το 1974 και το 1976 άρχισε η
αγιογράφηση. Το καμπαναριό του ναού είναι νεότερο, του 1983. Κατα τη περίοδο
των λουτρών ο ναός δέχεται πολλές επισκέψεις και κατά την περίοδο του
δεκαπενταύγουστου τελούνται οι παρακλήσεις της Θεοτόκου. Είναι μια θαυμάσια
συνεύρεση του θείου, της φύσης και του ανθρώπου, που ζητά την ίαση του στα
Ιαματικα Λουτρα, αλλά συγχρόνως επικαλείται τη βοήθεια των Αγίων.
Τα αφιερώματα και τα τάματα των πιστών και των επισκεπτών, που βρήκαν
ανακούφιση από την λουτροθεραπεία είναι χαρακτηριστικά. Ο ναός πανηγυρίζει
δυο φορές το χρόνο στην εορτή των Αγίων Αναργύρων, την 1η Ιουλίου και την
1η Νοεμβρίου.

3) Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Λουτροπόλεως Μεθάνων.
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Στο δρόμο που οδηγεί από τα Μέθανα προς την περιοχή της Βρωμολίμνης
βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, το οποίο είναι παρεκκλήσιο του
Ιερού Ναού
Αγ. Χαραλάμπους Βρωμολίμνης Μεθάνων. Χτίστηκε εξαιτίας ενός τάματος που
είχαν κάνει δύο νεαροί ψαράδες, όταν κινδύνευσαν στο σεισμό του 1932, ο
οποίος έγινε ανήμερα της γιορτής της Αγίας. Η σωτηρία τους συνδέθηκε με την
υπόσχεσή τους για την ανέγερση ναού. Πέρασε ένας χρόνος από το σεισμό και
το τάμα δεν είχε ολοκληρωθεί.
Ένα άλλο γεγονός έγινε αφορμή για να επανέλθει το τάμα στο προσκήνιο. Η
σύζυγος του ενός από τους δύο ψαράδες ήταν στην εκκλησία του Αγίου
Χαραλάμπους και άναβε τα καντήλια, όταν αισθάνθηκε ξαφνικά να καίγεται. Όταν
την μετέφεραν στο σπίτι της ο άντρας της θορυβημένος απέδωσε το γεγονός
στην καθυστέρηση της εκπλήρωσης του τάματος και ζήτησε από την Αγία να
βοηθήσει τη γυναίκα του, υποσχόμενος πως την επομένη ο ναός που
ανεγειρόταν προς τιμήν της θα ολοκληρωνόταν. Άλλες αφηγήσεις θέλουν την
Αγία Παρασκευή να επισκέπτεται σαν γρια καλόγρια τα σπίτια των κατοίκων της
περιοχής και να ζητά λάδι από αυτούς. Ίσως εκεί να οφείλεται η παράδοση, που
επικρατεί στα Μέθανα να νηστεύουν το λάδι την ημέρα της εορτής της Αγίας.
Άσχετα με το πια εκδοχή αληθεύει, γεγονός είναι ότι η πίστη και η ευλάβεια των
χριστιανών έδωσαν ζωή σε ένα εκκλησάκι.
Σήμερα το μικρό εκκλησάκι έχει επεκταθεί, έχει διαμορφωθεί ο αὐλειος χώρος και
έχει χτιστεί καμπαναριό.
Στις 26 Ιουλίου, ημέρα εορτασμού της μνήμης της Αγίας Παρασκευής, η συρροή
των προσκυνητών είναι μεγάλη και οι εκδηλώσεις των πιστών αντάξιες του
συμβολισμού της Αγίας - προστάτιδας των ματιών. Ο Ναός εορτάζει και στις 14
Οκτωβρίου, ανάμνηση θαύματος της Αγίας στη Χίο.
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4) Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Λουτροπόλεως Μεθάνων.

Στη παραλία των Μεθανων, προς την ανατολική πλευρά, βρίσκεται ο ναός του
Αγίου Νικολάου. Ο ναός αυτός ανεγέρθη από τον Γεώργιο Δήμα σε ιδιόκτητη
περιοχή περίπου το 1900, όπως και το παρακείμενο κτήριο των ραδιούχων
λουτρών.
Η ιστορία, σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε ο ναός είναι η ακόλουθη. Ο
Γεώργιος Δήμας μαζί με τον πατέρα του, όταν πήγαιναν για ψάρεμα στη περιοχή
έβλεπαν πάντα ένα φως στη θέση, που σήμερα βρίσκεται ο ναός. Αλλα και το
νερό της θαλασσας, στην ίδια περιοχή, τους έκαιγε τα πόδια. Αποφάσισαν κρυφά
ένα βράδυ να σκάψουν εκεί που έβλεπαν το φως να δουν τι συνέβαινε. Βρήκαν
ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο με ομολογία του αειμνήστου πατρός Σπυρίδωνος
Σταθάκη ήταν ένα μικρό ιερό( 2μ.× 1,5μ. ) και μια μεγάλη πέτρινη στερνά με
ζεστό νερό που πάνω στο τοίχωμα της, προς την πλευρά του βουνού, ήταν
ζωγραφισμένη αχνά η μορφή του Αγίου Νικολάου. Έτσι φτιάχτηκε η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου και παράλληλα αξιοποιήθηκαν τα θερμά νερά και χτίστηκε
το κτίριο των Λουτρών.
Σήμερα έχει προστεθεί μεγάλο υπόστεγο με κεραμοσκεπή για να προστατεύει το
πλήθος των πιστών, που κατακλύζει το Ναό στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα
εορτασμού του προστάτη των ναυτικών και στις 20 Μαΐου, εορτή της
Μετακομιδής των Ι. Λειψάνων του Αγίου. Οι κάτοικοι των Μεθανων, άλλωστε
έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, αλλά και το καλοκαίρι επισκέπτονται
το ναό πολλοί πιστοί, συνήθως λουόμενοι από τα παρακείμενα ιαματικά λουτρά.
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5) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (κοιμητηριακός) Δριτσαίικων Μεθάνων.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τα
Μέθανα, στη θέση Θρονί. Είναι θολωτἠ βασιλική και χτίστηκε στις αρχές του
εικοστού αιώνα. Εξυπηρετεί το παρακείμενο νεκροταφείο.

6) Ιερός Ναός Αγίας Μαύρας Δριτσαίικων Μεθάνων.

Ο ναός της Αγίας Μαύρας βρίσκεται στη θέση Θρονί και η αρχική εκκλησία έχει
ηλικία περίπου τριακοσίων ετών. Η εκκλησία ανοικοδομήθηκε το 1967, με
πρωτοβουλία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π.Σπυρίδωνος Σταθάκη. Ο
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ιερέας έλαβε υπόψη του μαρτυρίες από γερόντισσες της περιοχές, που
ανέφεραν ότι όταν μικρότερες άναβαν κάθε βράδυ σ’ αυτό το σημείο καντήλι.
Μετά από ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν τα ερείπια παλαιότερου ναού και στη
θέση του ανεγέρθηκε ο σημερινός ναός. Το καμπαναριό και το υπόστεγο
αποπερατώθηκαν πρόσφατα. Ο ναός πανηγυρίζει στις 3 Μαΐου και οι κάτοικοι
της περιοχής τιμούν ιδιαίτερα αυτή την ημέρα.
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γ) ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Λουτροπόλεως Μεθάνων.

Ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης βρίσκεται ανατολικά από τα Μέθανα
σ’ ένα ύψωμα με θέα το Σαρωνικό. Χτίστηκε από τον αοίδιμο παπα-Μιχάλη
Σταθάκη το 1938. Σ’ αυτό το σημείο προϋπήρχε ναός που είχε χτιστεί γύρω στο
1600. Κάτοικος της περιοχής έβλεπε να βγαίνει φως από εκείνο το σημείο και το
ανέφερε στον παπά-Μιχάλη και μάλιστα κανένας αλλού δεν έβλεπε το φως. Εκεί
βρέθηκε μια εικόνα μέσα στα ερείπια τού προηγούμενου ναού και έτσι
δημιουργήθηκε ο νέος ναός. Στην περιοχή αυτή υπήρχε βυζαντινός οικισμός και
σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις ο ναός του 1600 χτίστηκε πάνω σε
αρχαίο ναό.
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2) Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Δριτσαίικων Μεθάνων.

Ο ναος του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκεται ανατολικά του Μεγαλοχωρίου, στον
ορεινό όγκο Θρονί. Πρόκειται για μια μικρή γραφική λιθόκτιστη εκκλησιά με
κεραμοσκεπή. Οι μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων και τα χαρακτηριστικά
στοιχεία του ναού που σώζονται συνηγορούν στο ότι πρόκειται για ναό η
ανέγερση του οποίου πιθανολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα.
Σήμερα στην είσοδο του ναού έχει προστεθεί μεγάλο υπόστεγο με
κεραμοσκεπή, για να προστατεύει από τον ήλιο τους πολλούς πιστούς, που
ανεβαίνουν στη γιορτή του Αγίου στις
27 Ιουλίου.
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Β) ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρυσοβαλάντης
Βλάχος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: τ.κ. 18030 Λουτρόπολη Μεθάνων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2298092180 & 6973354967
email: arxieratiame8anon@gmail.com
facebook: Αρχιερατία Μεθάνων

α) Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου Κυψέλης Μεθάνων.

Ο ναός του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ο
Ενοριακός Ναός του χωριού. Η ανέγερσή του ξεκίνησε με δαπάνες των κατοίκων
το 1896 και τελείωσε το 1916. Στο όνομα, σύμφωνα με την παράδοση, κατέληξαν
οι κάτοικοι, γιατί υπήρχε άφθονο κρασί κατά την εποχή που θα γινόταν το
πανηγύρι, 17 Ιανουαρίου. Ο ρυθμός του ναού είναι βασιλική μονόχωρη,
μονόκλιτη και δρομική με τρούλλο.
Η αγιογράφηση του ναού άρχισε το 1997 με δωρεές των κατοίκων η οποία δεν
έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται.
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β)ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου & της Παναγίας Οδηγήτριας

Ο Ναός χτίστηκε κατά την Βυζαντινή περίοδο και επεκτάθηκε τον 19ον Αιώνα μ.Χ.
και μέχρι το έτος 1917 ήταν ο Ενοριακός Ναός του χωριού Κυψέλης Μεθάνων.
Αξιοσημείωτα είναι τα διακοσμητικά πιάτα που διακοσμούν τις δύο θύρες του Ί.
Ναού.
Σύμφωνα με την παράδοση το εκκλησάκι αυτό είναι φανερωμένο αλλά επειδή
είναι πολύ παλιό ιδιαίτερες πληροφορίες δεν υπάρχουν. Καποιες γριούλες του
χωριού διηγούνται πως στην αρχή
φανερώθηκε σαν φως και ύστερα ως γυναίκα σε κάποιον που φύλαγε το κοπάδι
του εκεί κοντά. Στο εσωτερικό του υπήρχαν βυζαντινές αγιογραφίες, αλλά κατά
την διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Τούρκοι κατέστρεψαν τα μάτια των αγίων
βγάζοντάς τα με λόγχες. Το 1848 οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να επεκτείνουν το
ναό λόγω αυξημένων αναγκών και θεώρησαν καλύτερο να τον σοφατίσουν
εσωτερικά, καλύπτοντας έτσι και τα τελευταία απομεινάρια των αγιογραφιών.
Ο ναός μέχρι το 1896 ήταν ο Ενοριακός της Κυψέλης, οπότε άρχισε να χτίζεται
ο ναός του Αγίου Αντωνίου. Ο ναός είναι λιθόκτιστος με κεραμοσκεπἠ. Στη
δυτική πλευρά του ναού πάνω από την είσοδο, υπάρχει κεραμικό πιάτο
διακοσμημένο με λουλούδια. Το ίδιο μοτίβο συναντάται και στο επάνω μέρος της
νότιας εισόδου. Υπάρχουν τρία κεραμικά πιάτα τα δύο με λουλούδια και το τρίτο
με ενα κτίσμα. Στη βόρεια πλευρά του ναού ευρίσκεται επιγραφή 1948 που
υποδηλώνει την περίοδο ανέγερσης του ναού..
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2)Ιερός Ναός Ταξιαρχών Κυψέλης Μεθάνων.

Βορειοδυτικά της Κυψέλης βρίσκεται ο ναός των Αγίων Ασωμάτων. Είναι
λιθόκτιστος και έχει υποστεί πολλές φθορές. Η αποκατάσταση των φθορών
καθώς και η προσθήκη έχει γίνει με τσιμεντοκατασκευή στις αρχές του εικοστού
αιώνα. Η κεραμοσκεπἡ είναι βυζαντινού τύπου. Το σύνολο του ναού φέρει
επίχρισμα ασβέστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες ηλικιωμένων και από στοιχεία με τον
παρακείμενο ναό της Ζωοδόχου Πηγές, έχει βρεθεί ότι ανήκει στο τέλος της
βυζαντινής περιόδου ή στις αρχές της Τουρκοκρατίας.

3) Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Κοιμητηριακός).

. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου βρίσκεται κοντά στην Κυψέλη.
Πρόκειται για παλαιό ναό και η πόρτα του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν
διακοσμημένη με όμορφα σκαλιστά σχέδια. Δυστυχώς με την πάροδο του
χρόνου αυτή η πόρτα καταστράφηκε και αντικατεστάθη. Η σκεπή είναι
βυζαντινού τύπου. Ο ναός χτίστηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
17
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γ) ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερόν Εξωκκλήσιον Αγ. Αθνασίου Στραβολόγγου Κυψέλης Μεθάνων

Το Ιερό Εξωκκλήσιο Αγ. Αθανασίου Στραβολόγγου Κυψέλης Μεθάνων είναι
χτισμένο μέσα σε πλούσιο πευκοδάσος και η χρονολογία ανεγέρσεώς του είναι ο
19ος Αιώνας μ.Χ.
Στις 2 Μαϊου κάθε έτους, εορτή Ανακομιδής των Ι. Λειψάνων του Αγίου, γίνεται
μεγάλο Πανηγύρι, μετά την Θεία Λειτουργία ακολουθεί μεγάλο φαγοπότι με
άφθονο ντόπιο κρασί, παραγωγή της περιοχής.
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Γ) ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΘΑΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Αιδεσιμώτατος Οικονόμος π. Νικόλαος Κοτσαράπογλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: τ.κ. 18030 Βαθύ Μεγαλοχωρίου Μεθάνων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6977354340
Ο π.Νικόλαος Κοτσαράπογλου γεννημένος το έτος 1958, είναι έγγαμος,
πτυχιούχος των Σχολών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Σ.Μ.Ε.Ν. και
Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων του Ασπροπύργου Αττικής.
Εχειροτονήθη Διάκονος το έτος 1989 και Πρεσβύτερος το έτος 1990 από τον
αείμνηστο Μητροπολίτη πρώην Ύδρας κυρόν ΙΕΡΟΘΕΟ και το έτος 2015 έλαβε
το οφφίκιο του Οικονόμου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας
κ.κ.ΕΦΡΑΙΜ.

α) Ενοριακός Ιερός Ναός Υπαπαντής Χριστού Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Ο ναός της Υπαπαντής του Χριστού βρίσκεται στο κέντρο του Μεγαλοχωρἰου.
Πρόκειται για λιθόκτιστο ναό βασιλικού ρυθμού, ο οποίος χτίστηκε στον τόπο
που προϋπήρχε ναός. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια
μεγάλου βράχου, που οι κάτοικοι αναφέρουν
ως “η πέτρα της Υπαπαντής του Χριστού”.
Η σκεπή του ναού και ο οκταγωνικός τρούλλος καλύπτονται με γαλλικά
κεραμίδια. Πάνω από την νότια είσοδο υπάρχει επιγραφή σε μάρμαρο: “Ο ναός
ούτος της Υπαπαντής οικοδομήθη του έτους 1873 Μαρτίου Α”. Πάνω από την
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επιγραφή αναφέρονται τα εξής: Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ ΝΙΚΑ. Στην κορυφή της
δυτικής πλευράς βρίσκεται το καμπαναριό με δύο καμπάνες. Στο εσωτερικό του
ναού το μάτι του προσκυνητή δεσμεύεται από τον πανέμορφο ξύλινο
γυναικωνίτη.
Αναμφίβολα ο Χριστός με τα ανοιχτά χέρια που κοσμεί τον τρούλλο του ναού
στέλνει την ευλογία Του σε όλους. Ο ναός πανηγυρίζει στις 2 Φεβρουαρίου και
συγκεντρώνει όλους τους κατοίκους της χερσονήσου.

β) ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1)Ιερός Ναός Οσίου Εφραίμ του Σύρου & Αγίου Εφραίμ (Νέας Μάκρης)

Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ιερού Ενοριακού Ναού
Υπαπαντής Χριστού, διαμορφώθηκε σε χώρο του Ι. Ναού που ήταν
αποθηκευτικός & εγκαινιάσθηκε από τον νυν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος & Τροιζηνίας
κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ.
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2) Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου (κοιμητηριακός).

Είναι χτισμένος στις αρχές του 20ου αιώνος στην θέση παλαιότερου ναού.
3)Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων.
Κυριακόν1 του οικισμού Μεγαλοποταμίου Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.

Ο ναός χτίστηκε αρχές 20ου αιώνα.

1

η λέξη ετυμολογείται από τη λέξη ΄΄Κυριακή΄΄ και σημαίνει τον τόπο, ήτοι τον Ναόν στον οποίο τελείται η
κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Ο όρος συναντάται συνήθως στο Άγιο Όρος και τις Μοναστικές Κοινότητες ως ο
κεντρικός Ναός της Σκήτης αντίστοιχος του Καθολικού της Μονής. Εδώ έχει την έννοια του κεντρικού Ναού
Ενοριακής Ενότητος, δηλαδή ο κεντρικός Ναός παλαιάς Ενορίας που συνεχωνεύθη με άλλη όμορη Ενορία,
χρονικά συνήθως επί Βασιλείας του Όθωνος, οπότε συνεχωνεύθησαν Ιερές Μονές και Ενορίες. Σήμερα σε
πολλά χωριά μας αυτές οι Ενορίες υφίστανται ως Ενότητες, ο Εφημέριος οπωσδήποτε Λειτουργεί μία
Κυριακή το μήνα εκεί και παραδοσιακά ένα μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προέρχεται απ΄ εκεί.
Οπότε το Κυριακόν είναι ο κεντρικός Ναός πρώην Ενορίας και νυν Ενότητος και οι άλλοι Ναοί του χωριού
είναι άμεσα τα Παρεκκλήσια του, τα οποία είναι συγχρόνως και Παρεκκλήσια του Ενοριακού Ναού.
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4)Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος
Κυριακόν 2 οικισμού Βαθέως Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.

Ο Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνος βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου πάνω από το
λιμάνι του Βαθέος Μεγαλοχωρίου Μεθάνων και έχει κτιστεί τον 16ον Αιώνα μ.Χ.
Έγινε ανακαίνιση του ναού έτος 1990 από τον νυν εφημέριο π. Νικόλαο
Κοτσαράπογλου.

2
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5) Ιερός Ναός Αγ. Ιωάννου Προδρόμου του Αποκεφαλιστού Καμμένης Χώρας
Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.

Κυριακόν του οικισμού Καμμένης Χώρας Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.
Ο Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου είναι το Κυριακόν του χωριού Καμμένης Χώρας
Μεγαλοχωρίου Μεθάνων, όπου και το ομώνυμο ηφαίστειο, είναι χτισμένος τον 16ον
Αιώνα μ.Χ. και πανηγυρίζει στις 29 Αυγούστου, Εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αξιοσημείωτη είναι η Εφέστιος Ιερά Εικόνα της
Αναπαραστάσεως της Αποκεφαλίσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που
φυλάσσεται εις τον Ιερὀ Ναό. Ο Ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου βρίσκεται
κοντά στο χωριό Καμμένη χώρα. Είναι λιθόκτιστος με κεραμοσκεπή. Πάνω από την
είσοδο υπάρχουν εντοιχισμένα δυο κεραμικά πιάτα. Αυτά μαζί με το κωδωνοστάσιο
δείχνουν την χαρακτηριστική ντόπια αρχιτεκτονική, που δεσπόζει στους ναούς της
Χερσονήσου. Στο εσωτερικό του φυλάσσεται βιβλίο λειτουργικής που έχει εκδοθεί στη
Βενετία, στην Ελληνική γλώσσα, από τις εκδόσεις Φοίνιξ το 1865. Η ανέγερση του ναού
τοποθετείται το 19ο αιώνα. Σημαντική ανακαίνιση έγινε προσφάτως από τον νυν
εφημέριο π. Νικόλαο Κοτσαράπογλου. Στις 29 Αυγούστου ημέρα εορτής του Ιερού ναού
οι προσκυνητές εκτός από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γιορτής απολαμβάνουν και την
εξαιρετική θέα.
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6) Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βαθέως Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Ο ιερός ναός χτίστηκε στα βυζαντινά χρόνια και ήταν καθολικόν 3 ιεράς μονής. Ο
ιερός ναός ανακατασκευάστηκε το 1912 και υπάρχουν μαρτυρίες πολλών
κατοίκων της περιοχής που ακουγαν ποδοβολητά αλόγων ενώ δεν υπήρχαν
άλογα στην περιοχή.
7) Ιερός Ναός Παναγίας Ελεούσας Βαθέος Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

3

Καθολικόν: ο κεντρικός ναός ιεράς μονής που τελείται κάθε Κυριακή η ιερά λειτουργία
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Ο Ιερός Ναός Παναγίας Ελεούσης χτίστηκε το 1600 μ.Χ και ήταν καθολικο4 ιεράς
μονής κατά τα βυζαντινά χρόνια. Ανακατασκευάστηκε το 1990 από τον νυν
εφημεριο π. Νικόλαο Κοτσαράπογλου. Μάλιστα είναι η πρώτη εκκλησία στην
Ελλάδα αφιερωμενη στην Παναγία την Ελεούσα και η πρώτη Ασματική
Ακολουθία συνετάχθη με την επιμέλεια του αειμνήστου εφημερίου π. Ιωάννου
Οικονόμου, η οποία ψάλλεται και σε άλλους αφιερωμένους ναούς Της όπως π.χ.
στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης Πλάκας της ηπειρωτικής περιοχής του Πόρου
Τροιζηνίας. Ο Ιερός Ναός πανηγυρίζει στις 4 Ιουνίου, εορτή της σύναξης της
Θεοτόκου Παναγίας Ελεούσας.
8) Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Παλαιοκάστρου Βαθέος Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός βρίσκεται 100μ. από τη παραλία στο Παλαιόκαστρο Βαθέος
Μεγαλοχωρίου Μεθάνων και αποτελούσε Καθολικόν Ιεράς Μονής και είναι
χτισμένος τον 14ον – 15ον Αιώνα μ.Χ.. Χαρακτηριστικές είναι οι πλάγιες κόγχες
του Ι. Ναού, οι λεγόμενες “χοροί” κατά την Αγιορειτική Αρχιτεκτονική.

4
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9) Ιερός Ναός Αγίων Νικήτα , Αθανασίου του Μεγάλου , Αρσενίου του
Καππαδόκου του Μεγάλου & Κοσμά του Αιτωλού.

Το Ιερό Παρεκκλήσιο ευρίσκεται στην δημοτική οδό Βαθέος-Καμμένης Χώρας. Ο
Ναός είναι πολύ νεώτερος, εχτίσθη το έτος 2013 μ.χ..
γ) ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου Στενού Μεθάνων.
Κυριακόν 5 του πάλαι ποτέ οικισμού Στενού Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός πανηγυρίζει στην Εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου τη 8η
Σεπτεμβρίου και είναι χτισμένος κατά τον 16ον αιώνα μ.Χ. πάνω στον ισθμό της
χερσονήσου των Μεθάνων.

5
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Παλαιότερα αποτελούσε το κυριακόν 6του πάλαι ποτέ χωριού ΣΤΕΝΟ
ΜΕΘΑΝΩΝ.

2) Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου Στενού Μεθάνων.
Κοιμητηριακός ναός του πάλαι ποτέ οικισμού Στενού Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.

Ο Ναός χτίστηκε τον 17ο-18ο αιώνα μ.Χ. και είναι ιστορικός καθώς σ΄αυτό τον
Ναό προσεύχονταν και λειτουργούνταν τα μέλη του 1ου Τακτικού Ελληνικού
Στρατού της Ελλάδος, που διοργανώθηκε και στρατοπαιδεύτηκε από τον
φιλέλληνα Γάλλο Στρατηγό Φαβιέρο στο ομώνυμο οικοδομημένο απ΄ αυτόν
Κάστρο, που βρίσκεται 100 μέτρα από τον Ναό. Για το λόγο αυτό εδόθη και η
ονομασία Άγιος Ελευθέριος, συνδεόμενος έτσι με την απελευθέρωση της
Ελλάδος από τον μακραίωνο Τουρκικό Ζυγό!
Αργότερα ο Ναός έγινε ο Κοιμητηριακός του πάλαι ποτέ οικισμού Στενού
Μεθάνων.

6
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3) Ιερός Ναός Αγίας Μαύρας Στενού Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.

Ο Ναός χτίστηκε τον 17ο-18ο αιώνα μ.Χ. και ήταν παρεκκλήσι του Ι.Ν.Γενεσίου
της Θεοτόκου, χτισμένος δίπλα στη θάλασσα.
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4) Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Ο Ι.Ναός είναι χτισμένος κατά τον 16ον Αιώνα μ.Χ. και αποτελούσε τον Ενοριακό
Ναόν του παλαιού, ερειπωμένου πλέον, χωριού Στέρνας Γαμπρού
Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.
Πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Κυριακόν 7του πάλαι ποτέ οικισμού Στέρνα Γαμπρού Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.

7

σελίδα 21

30

5) Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου Καμένης Χώρας Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Εκτίσθη περίπου το 1800 μ.Χ. και ανακαινίσθη το 1990 από τον νυν εφημέριο π.
Νικόλαο Κοτσαράπογλου.
6) Ιερός Ναός Κρασοπαναγιάς Καμμένης Χώρας Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Παλαιότερα,η μεταφορά των αγαθών στα νησιά,γινόταν με τα ψαροκάϊκα.Ένα
από αυτά, φορτωμένο με κρασί, έπεσε σε θαλασσοταραχή και κινδύνευε να
βυθιστεί. Ο καπετάνιος παρακάλεσε την Παναγία, αν σωθεί, να χτίσει ένα
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εκκλησάκι με κρασί. Πράγματι, παράκαμψε τον νοτιοδυτικό κάβο των Μεθάνων
και κατάφερε να σωθεί. Εκεί, λοιπόν, σε αυτό τον κάβο έχτισε το εκκλησάκι της
Κρασοπαναγιάς και αντί για νερό στη λάσπη έβαλε κρασί. Η Χρονολογία
ανοικοδόμησης του Ναού δεν είναι σαφής, αλλά από μαρτυρίες των κατοίκων και
μάλιστα του Εφημερίου του Ιερού Ναού Αιδεσιμωτάτου Οικονόμου π. Νικολάου
Κοτσαράπογλου ανοικοκοδομήθηκε περίπου το τέλος του 19ου Αιώνα μ.Χ. Η
προσθήκη του προαυλίου είναι νεότερη. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε ότι
κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας υπάρχει εμφάνιση κουνουπιών από
αυτά που ρίχνονται μέσα στο κρασί και πιο παλιά από τον τοίχο του Ναού
έβγαινε ρετσίνα, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι το χτίσιμο έγινε με κρασί αντί για
νερό.Το Ιερό Εξωκκλήσιο της Κρασοπαναγιάς εορτάζει κατ’ έτος της Ζωοδόχου
Πηγής, Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδας.

7) Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου Μεγαλοποταμίου Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός εχτίσθη τον 14ον αιώνα μ.Χ. και ήταν Καθολικό της πάλαι ποτέ
Ιεράς Μονής Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μάλιστα αυτό τρανώς
αποδεικνύεται εκτός των άλλων και από την ύπαρξη του χώρου της Λιτής8, όπως
ακριβώς σε όλες τις Ιερές Μονές.

8

Λιτή: Ο χώρος που βρίσκεται προ του κυρίου Ναού, μεγαλύτερος του πρόναου των Ενοριών,
εκεί τελούνται οι ακολουθίες της Θ΄ ώρας του Αποδείπνου και της Λιτης του μοναστικού
Εσπερινού.
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8) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Μεγαλοποταμίου Μεγαλοχωρίου Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός Αγ. Μαρίνης είναι χτισμένος τον 16ον Αιώνα μ.Χ. και ήταν
Μοναστηριακός Ναός, ήτοι Καθολικόν Ιεράς Μονής.

9) Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Βαθέος Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.
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Ο Ι. Ναός είναι χτισμένος τον 16ον Αιώνα μ.Χ. πάνω σε ένα λόφο στο Βαθύ
Μεγαλοχωρίου Μεθάνων.
10)Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

Ο Ι.Ναός είναι χτισμένος κατά τον 16ον Αιώνα μ.Χ. και αποτελούσε το Καθολικόν
Μοναστηριού.
Πανηγυρίζει στις 24 Ιουνίου στο Γενέσιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
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ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Αιδεσιμολογιώτατος Οικονόμος π. Πέτρος Κανέκα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: τ.κ. 18030 Λουτρόπολη Μεθάνων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2298092085, 6978998580
Ο π.Πέτρος Κανέκα γεννημένος το έτος 1952 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Κεντρικής Αφρικής, είναι έγγαμος και πολύτεκνος με τέσσερα τέκνα και μάλιστα
έλαβε προσφάτως και την Ελληνική Υπηκοότητα.
Απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Πάτμου και πτυχιούχος της
Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Διάκονος εχειροτονήθη στις 22 Φεβρουαρίου του 1998 από τον αείμνηστο
Μητροπολίτη πρώην Ύδρας κυρό ΙΕΡΟΘΕΟ στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγ.
Τριάδος-Αγ. Νεκταρίου Αιγίνης και Πρεσβύτερος στις 4 Απριλίου του ιδίου έτους
από τον αείμνηστο Μητροπολίτη πρώην Κεφαλληνίας κυρό ΠΡΟΚΟΠΙΟ στον
Ιερό Ναό Αγ. Παύλου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Τέλος, το έτος 2015 εχειροθετήθη εις Οικονόμον από τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ύδρας κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ.

α) Ενοριακός Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Κουνουπίτσης Μεθάνων.

Ο ναός βρίσκεται μέσα στο χωριό της Κουνουπίτσας. Ο ναός χτίστηκε πιθανόν
κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Είναι λιθόκτιστος με κεραμοσκεπή, χτισμένος
σε ρυθμό βασιλικής θολωτής, μονόκλιτης, μονόχωρης και δρομικής.
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Υπάρχει επιγραφή « 25 Οκτωβρίου /824 ›› χωρίς ερμηνεία, δηλαδή αν
αναφέρεται σε ανέγερση ή σε άλλο γεγονός. Ο προαύλιος χώρος, που
σχηματίζει μικρή πλατεία και σήμερα έχει διαμορφωθεί, όπως και το κτήριο που
λειτουργούσε το Σχολείο ανήκουν στο ναό.
Το καμπαναριό, που βρίσκεται πάνω από την κύρια είσοδο, είναι χτισμένο σε
νησιωτικό ρυθμό με δυτική επίδραση. Η καμπάνα που βρίσκεται σ΄ αυτό και η
οποία « χτυπάει » κατά τον τρόπο των καμπανών της Δύσεως,
χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα και για το Σχολείο, το οποίο ήταν οίκημα του Ναού
και σήμερα μετά από ριζική ανακαίνιση λειτουργεί ως Αίθουσα του Ι. Ναού.
Σήμερα έχουν τοποθετηθεί τρεις νέες και μεγαλύτερες καμπάνες πανό σε
σιδερένιο στήριγμα, παραπλεύρως του ναού.
Ο ναός πανηγυρίζει δύο φοράς το χρόνο. Στις 21 Νοεμβρίου, η κυρίως Πανήγυρις των
Εισοδἰων της Θεοτόκου και στην Απόδοση της Κοίμησης της Θεοτόκου, στις 23
Αυγούστου, επειδή υπάρχει εικόνα αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
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β) ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου..
Κυριακό 9 οικισμού Αγίου Γεωργίου Κουνουπίτσας Μεθάνων

Η Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου περιλαμβάνει τον κυρίως Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, το Παρεκκλήσι του Σωτήρος και τα κελλιά της Μονής, η οποία υπήρξε
Μετόχη της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσολεοντίσσης Αιγίνης.
Τα κελλιά και το Παρεκκλήσιον του Σωτήρος είναι χτισμένα τον 17ον Αιώνα μ.Χ.
και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στις αρχές του 20ού Αιώνα μ.Χ. Σήμερα ο
Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου ανήκει στην Ενορία της Κουνουπίτσας Μεθάνων
και αποτελεί Κυριακό του ομωνύμου επινείου.
Το τέμπλο του ναού είναι βυζαντινό και περιέχει θαυμάσιο σκαλιστό.
Αποτελούσε, λοιπόν, το Καθολικό του Μετοχίου της Ιερας Πατριαρχικης Μονής
Χρυσολεόντισσας της Αίγινας. Αυτά μαρτυρούν και τα κελλιά που βρίσκονται
δίπλα , όπως επίσης και οι μαρτυρίες των χωρικών για τον τελευταίο μοναχό της
μονής, που κοιμήθηκε εν Κυρίω στις αρχές του αιώνα και που είχε την επωνυμία
Κακορρέμμας.
Ο μεγάλος ναός είναι νεώτερος του μικρού και χτίστηκε από κατοίκους της
Κουνουπίτσας, μετά την εμφάνιση του ίδιου του Αγίου, ο οποίος περιφερόταν
έφιππος γύρω από το μικρο ναό.
Ο Ναός είναι σήμερα το Κυριακό του ομωνύμου επινείου ανήκων ως
Παρεκκλήσιο στον Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Κουνουπίτσης Μεθάνων.
Ο ναός κατά την ημέρα του εορτασμού του, 23 Απριλίου, κατακλύζεται από
πληθύς κόσμου. Την ημέρα εκείνη ο Σύνδεσμος των Απανταχού Μεθανιτὡν
πραγματοποιεί ετήσια εκδήλωση και μετά το πέρας της πανηγυρικός θείας
9
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λειτουργίας ακολουθεί κατάθεση στεφάνου στο ηρώο, που υπάρχει στον αύλειο
χώρο του ναού, εις μνήμη των πεσόντων κατοίκων της Κουνουπίτσας κατά τους
αγώνες του 1821.
Είναι μια ημέρα συνεύρεσης των παλιών και νέων γνωρίμων, της αναπόλησης
ευχάριστων και δυσάρεστων στιγμών. Μια μέρα χαράς, στολισμένη με όλες τις
ομορφιές της ανοιξιάτικης φύσης και τις μυρωδιές της, που συνοδεύονται
συνήθως, από τα παραδοσιακά Πασχαλινά αβγά.

2) Ιερός Ναός Ταξιαρχών (κοιμητηριακός)

Εντυπωσιακή είναι και η αγία τράπεζα η οποία είναι από κίονα αρχαιου ναού.
Κοντά στη Κούνούπἰτσα βρίσκεται ο ναός και είναι λιθόκτιστος με μοντέρνα
βυζαντινή κεραμοσκεπἠ. Το δάπεδο καλύπτεται από ηφαιστειακούς λίθους και τα
περβάζια των παραθύρων αποτελούνται από γκρι και άσπρο μάρμαρο. Μερικά
κομμάτια μαρμάρου από το τέμπλο είναι κίονες δωρικού ρυθμού πού
χρησιμοποιήθηκαν για να το στηρίξουν.
'Έχουν βρεθεί μερικά παλαιά βυζαντινά κεραμίδια, από την ύπαρξη των οποίων
γίνεται φανερό ότι ο ναός χτίστηκε τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης, τη
ρωμαϊκή περίοδο.
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3) Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος

Χτίστηκε το 17ο αιώνα μ.Χ. και ήταν το πρώτο καθολικόν Ιεράς Μονής που ήταν
μετόχι της
Ιεράς Σταυροπηγιακής Πατριαρχικής και Βασιλικής Μονής Χρυσολεοντίσσης
Αιγίνης

4) Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Κουνουπίτσας Μεθάνων

Βόρεια της Χερσονήσου, σε απόσταση έντεκα περίπου χιλιομέτρων βρίσκεται η
Κουνουπίτσα, έδρα του πρώτου Δήμου των Μεθανων. Στη περιοχή της υπάρχει
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ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, στον οποίο φυλάσσονται και οστά της Αγίας και
τιμάται ιδιαίτερα από τους κατοίκους της περιοχής.
Η αποκάλυψη των ιερών λειψάνων αναφέρεται σαν ιστορία, που την διηγούνται
με ευλάβεια οι κάτοικοι και έχει καταγραφεί, με λεπτομέρειες από τον Α. Δ.
Δελήμπαση το 1995. Στις αρχές του 20ου αιώνα ζούσε στην Κουνουπίτσα ενός
ευσεβής νεωκόρος, ο Δημήτριος Δεδεγκίκας η Μπεκιαρης. Αυτός έβλεπε σε
όραμα την Αγία Βαρβάρα να τον προτρέπει να πει στους κατοίκους να σκάψουν,
σε ορισμένη θέση για να βρουν τα λείψανα της. Στο υποδεικνυόμενο σημείο ο
Δημήτριος αισθανόταν ευωδιά.
Κανένας όμως από τους κατοίκους δεν πίστευε στα λόγια του. Το χειμώνα του
1917 στην περιοχή ενέσκηψε η Ισπανική γρίπη, από την οποία πολλοί κάτοικοι,
κυρίως νέοι, πέθαιναν. Παρουσιάστηκε πάλι η Αγία υποσχόμενη, κατά τον
Δημήτριο, να σώσει το χωριό από την αρρώστια αν αποκαλυφθούν τα λείψανά
της. Λόγω της θανατηφόρου επιδημίας κανείς δεν πρόβαλε αντίρρηση. Ἑτσι
αποφασίστηκε η ανασκαφή. Τα λείψανα αποκαλύφθηκαν δυτικά σε μικρό
υπόλειμμα κόγχης Βήματος ιερού ναού, που υπήρχε παλαιότερα, μεσα σε
λιθόκτιστο, καμαρωτό τάφο.
Εκτός από τα οστά της Αγίας Βαρβαρας, βρέθηκαν και οστά της Αγίας Ιουλιανής.
Μετά την ανακάλυψη των Ι. Λειψάνων, οι κάτοικοι κινήθηκαν πολύ δραστήρια,
έκαναν έρανο, συγκέντρωσαν χρήματα και μέσα σε τρεις με τέσσερις μήνες
θεμελίωσαν στο συγκεκριμένο χώρο ναό στο όνομα της Αγίας Βαρβάρας. Η
συμμετοχή όλων για να χτιστεί ο ναός ήταν μεγάλη και αξιοθαύμαστη. Μέχρι και
μικρά παιδιά, όπως λέει η παράδοση, μετέφεραν νερό με πήλινα κανάτια. Στη
βορειοδυτική γωνία του ναού κατασκευάστηκε ημιυπόγειος χώρος που οδηγεί
στο σημείο της ανακάλυψης των Ι. Λειψάνων.
Τα λείψανα έχουν τοποθετηθεί σήμερα σε μεταλλικές λειψανοθήκες και είναι
τοποθετημένα μέσα στον ημιυπόγειο χώρο.
Κατά καιρούς πολλοί προσπάθησαν να “πάρουν” κάποιο από τα οστά σαν
φυλαχτό, αλλά γρήγορα αναγκάστηκαν να τα επιστρέψουν. Όπως οι ίδιοι
μαρτυρούν, υπέφεραν από ανεξήγητη ανησυχία.
Πολλά σημεία και Θαύματα των Ι. Λειψάνων αναφέρονται και σχετίζονται με
ιάσεις ασθενών, γεννήσεις, απελευθερώσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες των
κατοίκων, από την ημέρα της εκσκαφής και ανεύρεσής τους κανένας κάτοικος
της Κουνουπίτσας δεν πέθανε από γρίπη.
Σήμερα ο ναός έχει γίνει Ιερό Προσκύνημα, που το επισκέπτονται, κάθε χρόνο
πολλοί πιστοί, για να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα, να ζητήσουν τη συνδρομή
της Αγίας και την αρωγή της σε διάφορα προβλήματά τους. Τα τάματα και τα
αναθήματα είναι πολλά και ο μικρός αρχικός ναός έχει μετατραπεί σε έναν
επιβλητικό ναό, ζεστό και φιλόξενο, με εσωτερική είσοδο για τον ημιυπόγειο
χώρο.
Έχει αρχίσει η αγιογράφηση του ναού η οποία συνεχίζεται. Στον χώρο δίπλα
από το ναό έχει χτιστεί ξενώνας για τη φιλοξενία και ανάπαυση των επισκεπτών.
Bέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έχει γίνει ακόμα πιστοποίηση από
την Ειδική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου για τα οστά, ιδίως αν είναι όντως της
Μεγαλομάρτυρος ή άλλης Αγίας με το αυτό όνομα, άμεσα πρόκειται ο Εφημέριος
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σε συνεργασία με τον Αρχιερατικό Επίτροπο Μεθάνων και την Ιερά Μητρόπολη
Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες.
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γ) Εξωκκλήσια

1) Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

Ο Ιερός Ναός είναι χτισμένος τον 13ο αιώνα μ.Χ. γύρω στο 1270 - 1300μ.χ. και
υπήρξε πάλαι ποτέ μικρόν ιερόν μονύδριο, ο κτήτωρ του οποίου είχε άμεση
σχέση με την Ιερα Νήσο Πάτμον, κάτι που αποδεικνύεται από πολλά
χαρακτηριστικά του ναού.
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου είναι λιθόκτιστος από λίθους διαφόρου
διαμετρήματος και σκεπάζεται με βυζαντινά κεραμίδια. Στο εσωτερικό του ναού
υπάρχει αγιογραφία του Αγίου Γεωργίου, που είναι καλοδιατηρημένη και άλλες
που χρήζουν αποκατάσταση.

42

2) Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου

Ιερό ναος Αγ. Δημητρίου Κουνουπίτσας Μεθάνων.
Ο Ιερός Ναός είναι χτισμένος τον 13ον αιώνα μ.χ. και υπήρξε πάλαι ποτέ μικρόν
μονύδριον,
ο κτήτωρ του οποίου είναι ο ίδιος που έχτισε και τον ιερό ναό Αγιου Ιωάννου
Θεολόγου. Σημαντικές αγιογραφίες σώζονται στο εσωτερικό του ιερού ναού.
Ο ναός βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κουνουπίτσας, είναι λιθόκτιστος με
βυζαντινή κεραμοσκεπή και στο εσωτερικό του περιέχει αρκετές αγιογραφίες,
όπως του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου, του Αρχάγγελου
Μιχαήλ, η Σταύρωση και άλλες, που σώζονται καλοδιατηρημένες.
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Ε) ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΜΕΘΑΝΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Αιδεσιμολογιώτατος Οικονόμος π. Πέτρος Κανέκα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: τ.κ. 18030 Λουτρόπολη Μεθάνων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2298092085 & 6978998580
Όρα το βιογραφικό στη σελίδα 35.
α) Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιών Λουτρών Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι ο Ενοριακός Ναός του χωριού Παλαιών
Λουτρών Μεθάνων και είναι χτισμένος τον 18ον Αιώνα μ.Χ. Σε αυτόν τον Ναόν αξίζει να
σημειωθεί, ότι την παραμονή της Πανηγύρεως 14 Αυγούστου τελείται η Ακολουθία του
Επιταφίου της Παναγίας, κατά το Τυπικόν της Μεγάλης Παρασκευής.
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β) ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
1) Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μακρυλόγκου Μεθάνων
Κυριακόν 10 οικισμού Μακρυλόγκου Κουνουπίτσας Μεθάνων

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού Θεοτόκου, κυριακόν του χωριού Μακρύλογγου
Μεθάνων είναι χτισμένος τον 18ο αιώνα μ.Χ.

10

σελίδα 21
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2) Ιερός Ναός Αγίων Πάντων - Αγίου Δημητρίου

Ο ιερός ναός Αγίων Πάντων - Αγίου Δημητρίου είναι το Κυριακόν του οικισμού
Αγίων Θεοδώρων Μεθάνων και είναι χτισμένος κατά τον 18ο αιώνα μ.Χ.

3) Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
Κυριακόν 11οικισμού Αγίου Νικολάου Παλαιών Λουτρών Μεθάνων
11

σελίδα 21
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Ο Ι. Ναός είναι χτισμένος το τέλος του 18ου Αιώνος μ.Χ. και είναι χτισμένος πάνω
σε ερείπια Αρχαίου Ναού.

4) Ιερός Ναός Παναγίας Μακρυλόγγου Μεθάνων (Κοιμητηριακός).

Ο Ναός είναι χτισμένος στους Βυζαντινούς χρόνους και ήταν ο Ενοριακός Ναός
της Πάνω Μούσχας, σημερινός Μακρύλογγος Μεθάνων. Σήμερα έχει πέσει η
σκεπή του και είναι υπό αναστήλωση από το Ε.Μ.Π. Αθηνών. Ο Ναός
πανηγυρίζει στις 12 Αυγούστου, Εορτή του Ευαγγελισμού της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.
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γ) Εξωκλήσια
1) Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Μακρυλόγγου Μεθάνων

Ο Ι. Ναός είναι χτισμένος τον 19ον Αιώνα μ.Χ. στην κορυφή ενός βουνού σε κοντινή
απόσταση από τον κρατήρα της Καμμένης Χώρας Μεθάνων.
20 Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Προφήτου, γίνεται μεγάλο Πανηγύρι με πλούσιο
φαγοπότι και ντόπιο κρασί.
Από τα ερείπια χτισμάτων γύρω από τον Ναό συμπεραίνουμε ότι προϋπήρχε παλαιός
οικισμός που κατοικείτο από βοσκούς που είχαν εκεί τα κοπάδια τους.
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2) Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μακρυλόγγου Μεθάνων

Ο Ι. Ναός αποτελούσε Καθολικό Παλαιάς Ιεράς Μονής και είναι χτισμένος τον
16ον-17ον Αιώνα μ.Χ. και βρίσκεται πάνω σε ένα πανέμορφο οροπέδιο με
πανοραμική θέα στον Αργοσαρωνικό και το Αιγαίο. Είναι λιθόκτιστος και
χαρακτηριστικός είναι ο οκταγωνικός του τρούλλος.
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3) Ιερός Ναός Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Αγίων Θεοδώρων Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός είναι βυζαντινός χτισμένος τον 12ο αιώνα μ.Χ. και έχει καλά
διατηρημένα
τα παλαιά βυζαντινά κεραμίδια του.
4) Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Αγίων Θεοδώρων Μεθάνων

Ο Ιερός Ναός χτίστηκε σε δύο φάσεις: πρώτη φάση είναι ο 16ος Αιώνας μ. Χ. & η
δεύτερη φάση είναι η προσθήκη που έγινε αρχές του 20ου Αιώνα μ.Χ..
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Πηγές
➔ Ανέκδοτη εργασία του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεθάνων με θέμα τις
Εκκλησίες και τα εξωκκλήσια της χερσονήσου Μεθάνων με θέμα τις εκκλησίες
της χερσονήσου Μεθάνων.
◆ Υπευθυνοι καθηγητές: Καρπάκη Αγγελική, Ντορτζάκη Χριστίνα, Ορφανού
Ρίτσα
◆ Μαθητές: Αρανίτη Σπυριδούλα, Βελώκα Γωγώ, Βλάχου Αναστασία,
Βλάχου Φιλιώ, Γκίκα Γιώτα, Γουρδομιχάλης Στάθης, Δαρεμά Κατερίνα,
Δρίτσα Μαρία, Καλούτσης Μάριος, Κόλλιας Σταμάτης, Λαζάρου
Βαγγέλης, Λεσιώτη Λύδια, Λεσιώτης Χρίστος, Μαλτέζου Ελένη, Μαλτέζου
Κων/να, Μαργαρώνη Βάσω, Μπομπέτση Βιβή, Οικονόμου Κατερίνα,
Οικονόμου Σοφία, Παπαϊωάννου Αντώνης, Παπαϊωάννου Γιάννης,
Παπαϊωάννου Μαρίλα , Παυλή Γιώτα, Ρόμπη Μαρίνα, Σταθάκη Ρούλα,
Τριανταφύλλου Αλέξης, Τριανταφύλλου Αντώνης, Τριανταφύλλου
Δημήτριος, Τσουρής Χρίστος, Χατζίνας Αργύρης.
➔ Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΄΄Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ΄΄ ΒΙΟΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ-ΛΕΙΨΑΝΑΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
ΑΘΗΝΑΙ 1981
➔ Βιβλίο του αείμνηστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνος Σταθάκη με θέμα
τους Ιερούς Ναούς των Μεθάνων
➔ Απο μαρτυρίες των εφημερίων των Ιερών Ναών και των κατοίκων της
χερσονήσου.
➔ Πηγες εικόνων:
◆ Δημος Τροιζηνιας Μεθανων -Municipaliti of Troizia-Methana:
https://www.facebook.com/dimostroiziniasmethanon
◆ Σελίδα facebook Αρχιερατεια Μεθάνων
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005389455779
◆ Σελίδα facebook Φωτογράφοι Μεθάνων
https://www.facebook.com/groups/1577982092477407
◆ Ιωάννης Μαλτέζος https://www.facebook.com/IoannisMaltezos
◆ Ασπασία Σκούρτη facebook: https://www.facebook.com/AspasiaSkourti
◆ Ευτυχία Κόκκορη https://www.facebook.com/eftixia.kokkori
◆ Γεώργιος Κωνσταντινίδης
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013455134234
◆ Αρανίτης Παναγιώτης
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985371952
◆ Μάντζι Σινγκ https://www.facebook.com/george.singh.25
◆ Φλαμπούρης Νικόλαος
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008195407036
◆ Μαργαρώνης Κωνσταντίνος
https://www.facebook.com/kwstas.margarwnhs
◆ Τωβιας Σωρρος: https://www.facebook.com/tobias.schorr
Ευχαριστούμε για το παρόν πόνημα την ομάδα εργασίας αποτελούμενου από τους
κάτωθι :
1. Γεώργιος Ελευσινιώτης, Καθηγητής πληροφορικής
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2. Σοφοκλής Τριανταφύλλου, Δάσκαλος, Ιεροψάλτης, Γραμματέας των Γραφείον
των
Αρχιερατικών Επιτροπειών Τροιζηνίας και Μεθάνων
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης Μαθητής β’ Λυκείου
4. Παναγιώτης Αρανίτης
5. Παναγιώτης Bλάχος
6. Μάντζι Σίνγκ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ
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