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Στο όρος Μύτικα δεσπόζει ο ενοριακός Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 

κτισμένος στο υψηλότερο σημείο της κοινότητος Θερμησίας. Μέχρι την δεκαετία του 1970-

’80 ήταν μικρός ναός, οπότε και ανοικοδομήθηκε ο σημερινός μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός. 

Εσωτερικά είναι καλλωπισμένος με αγιογραφίες και ιδιαίτερα φροντισμένος από τους 

ευλαβείς χριστιανούς της κατά Θερμησίαν Εκκλησίας. Εορτάζει και πανηγυρίζει με 

λαμπρότητα κατά την μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την παραμονή της 

εορτής τελείται μέγας πανηγυρικός εσπερινός και ακολουθεί περιφορά της εφέστιας Ιεράς 

Εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου, της επιλεγομένης «Ευαγγελιστρίας». Ανήμερα της εορτής 

τελείται πανηγυρική Θεία Λειτουργία και με το πέρας κατευθύνονται όλοι στην κεντρική 

πλατεία της κοινότητος όπου τελείται επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.  

Ακολουθούν οι εόρτιες εκδηλώσεις από τα σχολεία και την χορευτική ομάδα της κοινότητος 

πού φέρει την επωνυμία της «Ευαγγελιστρίας». Παράλληλα παρατίθενται εόρτια 

γλυκίσματα πρός όλους για το χαρμόσυνο της ημέρας. 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 

1) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΣΑΜΠΑΡΙΖΑΣ 

Ο Ιερὀς Ναός είναι παλαιό ξωκκλήσι φτιαγμένο 

από πέτρα βρίσκεται στην περιοχή «Πηγάδια» 

στην Σαμπάριζα Θερμησίας και είναι 

αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο, την 

επιλεγομένη «Ρόδον το Αμάραντον». Στον 

περιμετρικό του χώρο υπάρχει το κοιμητήριο 

της περιοχής. Πανηγυρίζει δύο φορές το έτος. 

Εορτάζει μεγαλοπρεπώς τον χειμώνα την 
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τελευταία Παρασκευή των Χαιρετισμών, στον Ακάθιστο Ύμνο, όπου τελείται μικρά 

αγρυπνία μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες. Και το καλοκαίρι τελείται πανηγυρικά η 

εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με πανηγυρικό εσπερινό και ανήμερα της εορτής με 

πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 

2) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ  

Στην περιοχή «Ζέλι» Θερμησίας βρίσκεται ο 

κοιμητηριακός Ναός αφιερωμένος στον Άγιο 

Γεώργιο, στον οποίο εορτάζεται κατ’ έτος 

πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου από τους 

φιλάγιους ενορίτες, οι οποίοι με ιδιαίτερη 

αγάπη φροντίζουν να είναι ευπρεπισμένος ο 

χώρος που βρίσκονται οι κεκοιμημένοι τους. 

Τελείται ανήμερα πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ευλογούνται οι προσφερόμενοι άρτοι.

  

 3) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

Στην θέση «Ασπρουλέϊκα» Θερμησίας, κατόπιν 

δωρεάς, κτίσθηκε ο λαμπρός Ναός επ’ονόματι 

του Αγίου Φανουρίου και η εορτή του Αγίου την 

27η Αυγούστου αποτελεί ένα μικρό πανηγύρι 

για ολόκληρη την περιοχή. Τελείται την 

παραμονή της εορτής πανηγυρικός εσπερινός 

και ευλογούνται οι προσφερόμενες πίτες και 

ανήμερα μυσταγωγική Θεία Λειτουργία. Στο 

ξωκκλήσι του Αγίου τιμώνται η μνήμη της Αγίας 

Παρασκευής την 26η Ιουλίου και η μνήμη του Αγίου Στυλιανού την 26η Νοεμβρίου με 

πανηγυρικό εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 

4) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Στην θέση «Μπαρουτοσπηλιά» Θερμησίας 

συναντάμε το ξωκκλήσι που είναι αφιερωμένο 

στον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Κοσμά τον 

Αιτωλό και στον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου. 

Τελείται πανηγυρικά η μνήμη των Αγίων μας 

στο εκκλησάκι που είναι ιδιαίτερα φροντισμένο 

από την αγάπη και την ευλάβεια των δωρητών 

κατά την 9η Νοεμβρίου και την 24η Αυγούστου 

αντίστοιχα, με πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

μετ’ αρτοκλασία. Ιδιαίτερα την 9η Νοεμβρίου ψάλλονται και τα εγκώμια ενώπιον της 

θαυματουργού εικόνος του Αγίου μας. 

5) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ 



Στην περιοχή «Κοκκινάρι ή Κολοβού ή 

Μπούρα» η ευλάβεια της οικογένειας του κ. 

Κωνσταντίνου Πραχαλιά ανήγειρε ναΐσκο 

αφιερωμένο στην μνήμη των προστατών Αγίων 

τους Κωνσταντίνο και Ελένη. Από παραμονή 

τελείται στην μυσταγωγική ησυχία της φύσεως 

κατανυκτικός εόρτιος εσπερινός μετ’ 

αρτοκλασίας και ανήμερα της εορτής 

πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Επίσης τελείται 

πανηγυρικός εσπερινός παραμονή του 

μυροβλήτου Αγίου Δημητρίου προς τιμήν του αειμνήστου μεγάλου κτήτορος και πατρός 

τους, Δημητρίου.    

6) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

Στην περιοχή του Πλεπίου δεσπόζει το 

κόσμημα της περιοχής, ο ναΐσκος αφιερωμένος 

στους Ταξιάρχες και ιδιαίτερα στον 

Αρχιστράτηγο Ταξιάρχη Μιχαήλ προς τιμήν του 

μεγάλου ευεργέτου των γηγενών, Μιχαήλ 

Καλογιάννη. Τελείται πανηγυρικός εσπερινὀς 

την παραμονή της εορτής και ανήμερα 

πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας 

παρουσία των ευλαβών κατοίκων.   

 

 

7) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΛΕΠΙ 

Στο Πλέπι βρίσκεται επίσης και ο ναΐσκος 

αφιερωμένος στον προστάτη των ποιμένων και 

των ποιμνίων τους, τον Άγιο Βλάσιο επίσκοπο 

Σεβαστείας τον ιαματικό. Ανήμερα της εορτής 

τελείται πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ 

αρτοκλασίας και αγιασμός με τις ευχές υπέρ 

υγείας των ποιμένων και των ποιμνίων τους. 

Συγκινητική η παρουσία και η ευλάβεια των 

κατοίκων. 

 

 8) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Στην Σαμπάριζα συναντάμε το ξωκκλήσι των 

Αγίων Αναργύρων των ιαματικών ιατρών και 

τελούμε την μνήμη τους μαζί με την μνήμη 



του Οσίου Δαυΐδ του Γέροντος του εν Ευβοία την 1η Νοεμβρίου. Τελείται πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και αγιασμού στον ιδιαίτερα καλλωπισμένο ναΐσκο, 

σκορπίζοντας τα μύρα του στην ομορφιά της περιβαλλούσης φύσεως. 

9) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Λίγο παρακάτω σε έναν δενδροφυτευμένο 

λοφίσκο ατενίζουμε το αρχαίο ξωκκλήσι 

αφιερωμένο στον μυροβλήτη Άγιο Δημήτριο. 

Τελείται ανήμερα της εορτής με την συμμετοχή 

των ευλαβών ενοριτών πανηγυρική Θεία 

Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. Μαρτυρίες των 

πιστών χριστιανών μας μιλούν για την ζωντανή 

παρουσία του θαυματουργού Αγίου Δημητρίου.  

10) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  

Λίγο πριν το «Μετόχι» θα βρούμε το ξωκκλήσι 

που ανήγειρε η ευλάβεια της οικογένειας 

Ναπολέοντος Μπουρλόκα, αφιερωμένο στον 

μεγάλο Απόστολο Άγιο Ανδρέα. Τελείται 

ανήμερα της εορτής 30 Νοεμβρίου μέσα στην 

κατανυκτική ατμόσφαιρα της φύσεως 

μυσταγωγική Θεία Λειτουργία μετ’ 

αρτοκλασίας και αγιασμού. Ακολουθεί εόρτιο 

κέρασμα προς όλους τους ευλαβείς πιστούς. 


