ΝΑΟΙ & ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

Πρόλογος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίμ

Με πολλή χαρά δέχτηκα να χαράξω τις παρακάτω γραμμές για
την καλλίμορφη και ενημερωτική αυτή έκδοση που κρατάτε
στα χέρια σας, που έχει σαν σκοπό την παρουσίαση των εκκλησιαστικών μνημείων της ιστορικής Ύδρας. Όλα τα νησιά του
Αργοσαρωνικού τα οποία διαποιμαίνω ως Μητροπολίτης είναι
πεντάμορφα και κατάφορτα από ιστορικές μνήμες και πολιτισμικές παραδόσεις.
Η Υδρα βρίσκεται ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Αργολικό κόλπο
και στον οδηγό αυτό επιχειρείται μια περιεκτική γνωριμία με τα
μοναστήρια της και γενικότερα τον θρησκευτικό πλούτο και την
εκκλησιαστική παράδοσή της. Η φήμη της Ύδρας έχει ξεπεράσει
τα όρια της Ελλάδας και έχει φτάσει στην άκρη του κόσμου. Είναι
ένα μοναδικό νησί, γραφικό, χωρίς τον θόρυβο των μεγαλουπόλεων και των αστικών κέντρων, με παραδοσιακά πέτρινα σπίτια,
χτισμένα αμφιθεατρικά πάνω στις βραχώδεις πλαγιές των γύρω
λόφων, πολλά δε από αυτά είναι θαυμάσια αρχοντικά με ιδιαίτερα
αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Μα πάνω απ’ όλα ξεχωρίζουν τα επτά μοναστήρια, ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου που φέρει μέχρι σήμερα την
ιστορική ονομασία «Μοναστήρι», οι ενοριακοί ναοί, τα εκατοντάδες πανέμορφα εξωκκλήσια και το Εκκλησιαστικό Μουσείο με
την επωνυμία «Άγιος Μακάριος Νοταράς», στο οποίο φυλάσσονται εξαιρετικά κειμήλια μεταβυζαντινής τέχνης και παράδοσης.
Φτάνοντας λοιπόν στην πανέμορφη Ύδρα θα αντικρίσετε το
επιβλητικό νεότερο κωδωνοστάσιο του 1874 με το ρολόι, το παλαιότερο κωδωνοστάσιο του 1806 και φυσικά το περιάκουστο

Ιστορικό Μοναστήρι, το Ναυαρχείο της Επαναστάσεως του 1821.
Το μοναστηριακό αυτό συγκρότημα θα σας σαγηνεύσει και όταν
εισέλθετε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης θα θαυμάσετε το μαρμάρινο τέμπλο, τις υπέροχες εικόνες και
τα ασημένια καντήλια καθώς και τους περίφημους πολυελαίους.
Στη δυτική πλευρά του προαυλίου, με τις προτομές των ηρώων
του 1821 και τον τάφο του Λάζαρου Κουντουριώτη, βρίσκεται και
το Εκκλησιαστικό Μουσείο με τα πολλά και περίτεχνα εκθέματα.
Στη συνέχεια ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να προσκυνήσει
στους ενοριακούς και άλλους ναούς και να ανηφορίσει μέσα από
τα γραφικά μονοπάτια στα επτά μοναστήρια του νησιού, εκεί
όπου, ως άλλη επτάφωτη λυχνία της Αποκάλυψης, τελεσιουργείται το μυστήριο της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης.
Είμαι βέβαιος ότι από τις επισκέψεις στα παραπάνω εκκλησιαστικά μνημεία θα μείνετε ενθουσιασμένοι, θα έχετε συνάντηση
με τον μυστικό και πανέμορφο κόσμο του Θεού και θα αναχωρήσετε πλήρεις έχοντας μαζί σας έναν ανεκτίμητο πνευματικό
και πολιτιστικό θησαυρό. Εύχομαι από καρδιάς να ταξιδεύετε
πάντοτε με υγεία και δύναμη και να απολαμβάνετε ό,τι μας εχάρισε ο Θεός και όσα έφτιαξαν τα ανθρώπινα χέρια για τη δόξα
Του. Ο πολιτισμός μάς ενώνει.
Με ευχές και αγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
–ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ»–
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αι. από μία μοναχή που ήρθε
στο νησί από την Κύθνο. Η μοναχή, με δικές της δαπάνες, κατασκεύασε το κτιριακό συγκρότημα και το ναό
της μονής, που τιμάται στο γεγονός της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Η μονή κατόπιν έγινε ανδρική. Η κατασκευή
του ναού της Μονής Φανερωμένης ακολούθησε το πρότυπο της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής
παράδοσης. Αποτελεί δηλαδή τρίκλιτη καμαροσκεπή βασιλική μετά τρούλου, που είναι ο συνήθης τύπος ναού
τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Η
διακόσμηση του ναού είναι καταπληκτική. Ο επισκέπτης
μπορεί να θαυμάσει το μαρμάρινο τέμπλο (έργο του ιερομονάχου Γαβριήλ), τις αξιόλογες φορητές εικόνες, τα
περίτεχνα καντήλια και τους περίφημους πολυελαίους.
Οι Οικουμενικοί Πατριάρχες Παΐσιος Β’, Σαμουήλ Α΄ και
Γρηγόριος Ε΄, με σειρά εγγράφων τους (1747, 1764, 1797)
παραχώρησαν στη μονή σημαντικά προνόμια (σταυροπηγιακή, αφορολόγητη, κ.λπ.). Οι μοναχοί κατάφεραν με
προσωπικούς αγώνες να αυξήσουν την περιουσία της
μονής και εκτός ‘Υδρας και με τον τρόπο αυτό να συμπαρα-

σταθούν στους κατοίκους του νησιού, διότι η ‘Υδρα ήταν
άγονη για καλλιέργεια. Η μονή είχε σημαντικό αριθμό χειρογράφων κωδίκων αλλά και εντύπων βιβλίων.
Σημαντική ήταν η προσφορά της μονής αφενός στην παιδεία (ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση σχολείου κ.ά.) και
αφετέρου στον Αγώνα για την Επανάσταση του 1821 (κέντρο λήψης αποφάσεων για την απελευθέρωση). Αψευδής
μάρτυρας του γεγονότος αυτού είναι ότι κατάστημα του
Δημαρχείου Ύδρας αποτελεί κτίσμα της Μονής Φανερωμένης και λειτουργεί μέχρι σήμερα εντός του συγκροτήματός
της! Η μονή καταργήθηκε με Διάταγμα της Αντιβασιλείας
(1833) και έγινε ενοριακός ναός.
Σήμερα είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός και αποτελεί την
έδρα του εκάστοτε μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης. Σημαντική είναι η προσφορά του ναού στην παιδεία,
στην υγεία –με τις χορηγίες στο εκκλησιαστικό νοσοκομείο Ύδρας «Παναγία η Φανερωμένη» εκ των εσόδων του
κτήματος Μετόχι Θερμησίας Ερμιονίδος– και στην κοινωνική αλληλεγγύη με πλήθος παροχών προς τους κατοίκους
του νησιού.
Μεταξύ των πολλών και σημαντικών κειμηλίων του ναού
είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης,
η Παναγία του Μαλίκη, τα λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου του Υδραίου και Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και
πολλών άλλων αγίων, καθώς επίσης και ο περίτεχνος
σταυρός από την Κωνσταντινούπολη που περιέχει Τί-

μιο Ξύλο. Δέος προκαλούν στον
επισκέπτη και τα δύο περίτεχνα
κωδωνοστάσια της μονής, έργα των
ετών 1806 και 1874 αντίστοιχα.
Πλήθος κειμηλίων (εικόνες, άμφια, ξυλόγλυπτα, χειρόγραφα, ιερά
σκεύη, κ.ά.) φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας «Άγιος
Μακάριος Νοταράς». Το μουσείο άρχισε τη λειτουργία του το 1999. Το
2005 εγκαινιάστηκε επισήμως από
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο. Το μουσείο λειτουργεί κατά
τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο,
και ώρες 10:00-14:00 μ.μ. Ο ναός
και το μουσείο βρίσκονται στο κέντρο του νησιού.
Πληροφορίες στα τηλ. 22980-54071
και 52207.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

Βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του
νησιού και σε υψόμετρο 500 μέτρων
περίπου. Ιδρύθηκε από Αγιορείτες μοναχούς το 1813 στη θέση μονυδρίου που
ήταν παλαιότερα μετόχι της Μονής Φανερωμένης Ύδρας. Ο ναός είναι ρυθμού
βασιλικής με τρούλο και εγκαινιάστηκε
στις 21.11.1815. Σώζεται πλήθος φορητών εικόνων και το ξυλόγλυπτο τέμπλο.
Η μονή διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη
εντύπων και χειρογράφων κωδίκων.
Αποτέλεσε τόπο εξορίας του Κολοκοτρώνη και άλλων οπλαρχηγών. Σώζεται
το κελλί όπου διέμενε ο Κολοκοτρώνης.
Βορειοανατολικά της μονής βρίσκεται ο
Ναός του Νεομάρτυρος Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου. Ο επισκέπτης, μετά
από πεζοπορία σχεδόν μίας ώρας ή με
υποζύγιο φτάνει στην είσοδο της μονής.
Η μονή είναι ανδρική.
Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52540. ►

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ «ΤΟΥ ΔΟΚΟΥ»

Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Μονή του
Προφήτη Ηλία και σε ίδιο περίπου υψόμετρο.
Ιδρύθηκε το 1819. Ο μικρός ναός της μονής οικοδομήθηκε το 1829 και αφιερώθηκε στην Αγία
Ευπραξία. Το 1939 ανακηρύχθηκε με Διάταγμα
«αυτοτελής» μονή. Η πρόσβαση στη μονή γίνεται
με υποζύγιο ή πεζή διάρκειας μίας ώρας. Η μονή
είναι γυναικεία.
◄ Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52484.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ

Βρίσκεται ανατολικά της Ύδρας και σε ορεινή
περιοχή. Ιδρύθηκε το 1865. Η πρόσβαση στη μονή γίνεται με υποζύγιο ή πεζή διάρκειας περίπου
μισής ώρας. Η μονή είναι γυναικεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52552. ►

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΟΥ ΑΓΙ0Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής του
Προφήτη Ηλία, πάνω από τον όρμο της Λιμνιώνιζας και στο ύψωμα του βουνού Ομπόρι.
Ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και ήταν
μετόχι της Μονής Φανερωμένης. Η πρόσβαση
στη μονή γίνεται με υποζύγιο ή πεζή διάρκειας 45 λεπτών. Η μονή είναι γυναικεία.
◄ Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52551.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Βρίσκεται κοντά στη Μονή της Αγίας Ματρώνας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα. Η
μονή ανακαινίστηκε (1968-1971) και μετονομάστηκε από τον Μητροπολίτη Ύδρας
Ιερόθεο (1967-2000) σε «Μοναστικό Οίκο
Πατερικής Διακονίας».
Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52553. ►

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΟΥΡΒΑΣ

Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του νησιού και στο άγονο
βραχώδες οροπέδιο της Άνω Ζούρβας. Παλαιότεροι ερευνητές εικάζουν ότι η μονή ιδρύθηκε το 1710. Σύμφωνα
με προφορική παράδοση, το 1776 βρέθηκε η εικόνα της
Παναγίας. Οδοιπορία 3,5 περίπου ωρών ή με υποζύγιο.
Ευκολότερη είναι η πρόσβαση στη μονή με θαλάσσιο ταξί,
το οποίο προσαράζει στο λιμανάκι Λέδιζα. Ο επισκέπτης,
μετά από ανάβαση 30 λεπτών σε πλακόστρωτο καλντερίμι –έργο των μοναχών– φτάνει στην είσοδο της μονής.
Η μονή είναι γυναικεία.
Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52344. ►

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

Είναι ο Ναός του πολιούχου της Ύδρας Αγίου Κωνσταντίνου. Εγκαινιάσθηκε στις 14-11-1974. Βρίσκεται στην
περιοχή Κιάφα. Εκεί φυλάσσεται η κάρα του. Απέχει από
το λιμάνι πεζή 20 λεπτά.
Τηλ. επικοινωνίας: 22980 52829 ▲

ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από ιερομόναχο της
Μονής του Προφήτη Ηλία. Το ησυχαστήριο μετά το 1881
έγινε γυναικείο και παραμένει μέχρι σήμερα. Η πρόσβαση
από το κέντρο του νησιού είναι άμεση (πεζοπορία διάρκειας 15 λεπτών).
Τηλ. επικοινωνίας: 22980-52209.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΔΡΑΣ (1780)

Ο Ιερός Ιστορικός Ναός Υπαπαντής του Χριστού Ύδρας αποτελεί μια εκ
των πέντε εν ενεργεία ενοριών της Ύδρας και λειτουργεί ανελλιπώς από
του έτους κτίσεως της (1780μ.Χ). Κτήτορας του Ναού υπήρξε ο
εκλεκτός Υδραίος πλοιοκτήτης Αντώνιος Κοκκίνης, παππούς του
μεγάλου ευεργέτου του αγώνος της Ελληνικής επαναστάσεως του 1821
Λαζάρου Κουντουριώτη το γένος Κοκκίνη. Στη μνήμη του παππού του ο
ίδιος ο Κουντουριώτης μαζί με τη σύζυγο του Σταμάτα, αφιέρωσαν στο
Ναό πλήθος Λειτουργικών σκευών, Ιερών Εικόνων και λοιπών
εκκλησιαστικών αντικειμένων, εξαιρετικής τέχνης. Ο δε υιός του
Κοκκίνη, Αναστάσιος, πρέσβης των Ρώσσων στην Ύδρα, ανέγειρε και
αφιέρωσε στη μνήμη του πατρός του, το περίλαμπρο μαρμάρινο
κωδωνοστάσιο του Ναού, το οποίο αποτελεί έργο εξαιρετικής τέχνης,
τηνιακού μαρμαρογλύπτου. Η Ενορία της Υπαπαντής υπήρξε η Ενορία
των εκλεκτών αρχόντων της Ύδρας, Κοκκίνηδων, Κουντουριωταίων,
Σαχτούρηδων, Βουλγαραίων, Πινότσηδων κλπ. Οι αυλές του Ναού
αποτέλεσαν επίσης και τον χώρο ταφής πολλών εκ των
προαναφερθέντων αρχόντων του νησιού μας, μελών και μη, της
Ενοριακής κοινότητος. Ο ρυθμός του Ιερού Ναού έχει σχήμα
σταυροειδούς βασιλικής μετά τρούλου και ομοιάζει πλήρως με τα
καθολικά (κεντρικοί Ναοί) των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.
Περιβάλλεται από υψηλό μαντρότοιχο και μαζί με τους βοηθητικούς
χώρους και τις αυλές, θυμίζει έντονα στον επισκέπτη ότι βρίσκεται σε
Ιερά Μονή. Η Ενορία της Υπαπαντής, στη σημερινή της μορφή, αποτελεί
την δεύτερη σε πληθυσμό Ενορία του νησιού και αριθμεί κατά
προσέγγιση 728 Ενορίτες ( μονίμους και μη κατοίκους Ύδρας), οι οποίοι

προέκυψαν από την συνένωση των Ενοριών της Γεννήσεως του Χριστού
( Οικονόμου) και Αγίων Πάντων Ύδρας. Οι δυο αυτοί παλαιοί ενοριακοί
Ναοί αποτελούν σήμερα ενοριακά παραρτήματα του Ναού. Στο Ναό
τελούνται καθημερινά η ακολουθία του Εσπερινού, οι Κυριακάτικες
Θείες Λειτουργίες, οι Ακολουθίες του Αγίου Δωδεκαημέρου, της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα και οι Θεομητορικές Εορτές. Η
Ενορία έχει τη Λειτουργική ευθύνη για περισσότερα από 25 Ενοριακά
Παρεκκλήσια, τα οποία κατά πλειοψηφία συντηρούνται άψογα και
βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση. Σε αυτά τελούνται οι περισσότερες
από τις εορτές μνήμης των Αγίων. Η Ενορία, για να συντηρηθεί,
στηρίζεται αποκλειστικά στην κηροπωλησία (παγκάρι) μα πάνω απ´ όλα
στην αγάπη των ευλαβών ενοριτών της, που απλόχερα δαπανούν για την
Ενορία τους, εκ του υστερήματος τους, καθώς και στους μεγάλους
ευεργέτες της. Τα τελευταία 9 χρόνια, με τη βοήθεια όλων αυτών η
ενορία ανακαινίσθηκε εκ βάθρων, συντηρήθηκε το εξαιρετικής τέχνης
ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο, το δάπεδο και η εσωτερική
τοιχοποιία του Ναού, ο πρόναος, ο γυναικωνίτης και άπαντες οι
εξωτερικοί χώροι. Δημιουργήθηκε σύγχρονη αίθουσα δεξιώσεων
(αρχονταρίκι), χωρητικότητος 50 ατόμων, καθώς και οστεοφυλάκιο.
Εφημέριος του Ναού από το έτος 2012 είναι ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδίτης π. Θεόδωρος Θεοδοσίου, Αρχιερατικός Επίτροπος Ύδρας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22980.52553- 2298052207 εσωτ.2 και στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mal): ipapanti.hydra@gmail.com

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΥΔΡΑΣ

Η ενορία της Αγίας Βαρβάρας ή ενορία του Κολέτζη ή Εκκλησία του
Παπαδαμιανού τιμάται στη χάρη των τριών Αγίων Βαρβάρας, Σάββα και
Νικολάου, αλλά πανηγυρίζει προ πάντων κατά την εορτή της Αγίας Βαρβάρας
(4/12). Βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί στο Νέο Κόσμο, στο άλλοτε Ποτάμι
του Γκίκα Λάζαρου.
Ο π. Δημήτριος Χελιώτης αναγράφει σαν έτος κτίσεως το 1798, αλλά
αυτό δεν ισχύει διότι ο Γεώργιος Κριεζής στην «Ιστορία της Νήσου Ύδρας»
αναφέρεται σε ανακαίνιση την συγκεκριμένη χρονιά.
Κατά την ανακαίνιση αυτή της Εκκλησίας ήρθαν στο φως

πολλά

αρχαιολογικά ευρήματα, όπως βωμός του Ποσειδώνα και υπερμεγέθη οστά,
αγγεία πήλινα και κίονες. Κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού από τους κίονες
υπάρχει εντοιχισμένο στην βάση της σκάλας που οδηγεί στο γυναικωνίτη.
Κατά την απογραφή που έγινε στην Ύδρα μετά τα χρόνια της
Επανάστασης (1828), βρέθηκαν σε αυτήν την ενορία 67 οικογένειες με
εφημέριο τον παπα-Νικόλα Κολέτζη.

Εφημέριοι του ναού της Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Σάββα & Αγίου
Νικολάου, από της ιδρύσεως του υπήρξαν οι:
-)Νικόλαος Ιερεὺς Κολέτζη, κτήτωρ του ναού
-)Νικόλαος Παπαδαμιανός, ιερεύς.
-)Δαμιανὸς Καλιγούνης, ιερομόναχος
-)Χρύσανθος Κανέλλης, ιερομόναχος
-)Προκόπιος Πολιτάκης, ιερομόναχος
-)Τιμόθεος Θανόπουλος, ιερομόναχος
-)Γεώργιος Βλαχόπουλος, ιερεύς

