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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 

 

Η Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων βρίσκεται στο κέντρο του νότιου Ερμιονικού κόλπου 

μόλις ένα χιλιόμετρο από την παραλία, στους πρόποδες του λόφου των Αγίων Θεοδώρων 

και απέχει από την Ερμιόνη περίπου τρία χιλιόμετρα. Η ιστορική της αξία είναι μεγάλη. 

Υποστηρίζεται πως πρέπει να ιδρύθηκε το 1500 μ.Χ. χωρίς να αποκλείεται και 

παλαιότερη χρονολογία (11ος αι.).  Αρχικά ήταν ανδρώα Μονή με ηγουμένους που 

διεδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στα επαναστατικά χρόνια. Η Ιερά Μονή πρόσφερε 

χρήματα, τα ασημοκάντηλα και σκεύη υπέρ του Αγώνος και της Ελευθερίας. Φιλοξένησε 

στρατιωτικά σώματα για την προστασία της γύρω περιοχής, και δεν δίστασε να 

τοποθετήσει επιστάτες στα δικά της κτήματα να τα επιβλεπουν και να τα καλλιεργούν 

προς κοινόν όφελος. Επί αντιβασιλείας Όθωνος η Μονή διελύθη. Με πολλές 

προσπάθειες τόσο των μοναχών όσο και των Ερμιονητών προεστώτων και κατοίκων, 

ανεστάλη η διάλυση και έγινε μεγάλος αγώνας επανάκτησης της περιουσίας της. Η 

παρουσία δυναμικών ηγουμένων έφερε τη Μονή στην πρώτη της αίγλη και δύναμη. Ο 

Δωρόθεος Δακουτρές ήταν αυτός που έδωσε μεγάλη πνευματική και οικονομική 

ανάπτυξη. Το 1946 γυναικεία αδελφότητα εγκαθίσταται στη Μονή με πρώτη ηγουμένη 



τη Θέκλα Καψοπούλου. Μέχρι σήμερα η αδελφότητα της Ιεράς Μονής με ηγουμένη την 

Καλλινίκη Κωνσταντακοπούλου διακονεί στην πνευματική λειτουργία της Μονής αλλά 

και τη συντήρησή της. 

 

 

Στο περίτεχνο καρυδένιο τέμπλο του καθολικού υπάρχει η εξής επιγραφή: «1711 

ΙΟΥΝΙΟΥ 10. Ετελιόθι το παρόν ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓΟΡΑΤΟΥ». Είναι μία σημαντική μαρτυρία για την ιστορία της Μονής. 

Πρώτος  ηγούμενος της Μονής αναφέρεται ο Μακάριος Αγοράτος. 



 

Το Μοναστήρι εορτάζει τις μνήμες των 20 Αγίων Αναργύρων. Οι δύο μεγάλες 

πανηγύρεις που ξεχωρίζουν είναι την 1η Ιουλίου μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά 

και Δαμιανού των εκ Ρώμης και την 1η Νοεμβρίου μνήμη των  Αγίων Κοσμά Δαμιανού 

και της μητρός αυτών Θεοδότης εκ της Ασίας.  

 

Το καθολικό της Ιεράς Μονής 



 

Οι τοιχογραφίες του Καθολικού είναι έργα του 17ου αιώνος αγνώστων έως σήμερα 

Αγιογράφων της Κρητικής Σχολής. Οι αγιογραφίες ήλθαν στο φως έπειτα από 

συντήρηση υπό του κ. Ιωάννου Γκερέκου Συντηρητού Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 

 

 

Το Αρχονταρίκι 



 

Η βόρεια πλευρά. 

 

Η νοτιοδυτική πλευρά. 



 

Ο Πύργος της Μονής στον οποίο υπάρχουν οι περίφημοι αργαλειοί που αποτελούσαν 

κάποτε το κύριο εργόχειρο των μοναχών. 

 

 

Η Αγία Ευπραξία παρεκκλήσιο της Μονής. 

 



 

Η ιαματική πηγή που θεραπεύει ασθένειες λιθίασης χολής, ύπατος κ.α. βάσει 

μελετών επιστημόνων και χημικών αναλύσεων. Το νερό πλέον έχει στερέψει. 

 

Ο χώρος όπου φυλάσσονται τα οστά των «αοιδίμων κτιτόρων και ανακαινιστών»  

της Αγίας Μονής. 



 

Στη θολωτή είσοδο του αύλειου χώρου υπάρχει εντοιχισμένη πλάκα με την επιγραφή: 

«ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΟΝΤΩΝ ΕΙΣ 

ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ». Παλαιότερα, τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Μονή θα είχε αυτή την 

ιδιότητα να εξαρτιέται δηλαδή διοικητικά  από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

 

 

 

 

Ο Προφήτης Ηλίας στο βουνό Μουζάκι στην περιοχή Κουβέρτα Ερμιόνης. 

 



 

Παρεκκλήσιον των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου φωτιστών των Σλάβων. 

 



 

Η Ιερά Μονή τα τελευταία χρόνια ανήγειρε το Ναό του Αγίου Ισιδώρου τον οποίο 

πανηγυρικώς τιμά και εορτάζει. 
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