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325 μ.Χ.:  Οι πζντε Άγιοι Πατζρεσ 
καταφκάνουν ςτο νθςί!







Φωτογραφία του Wilhelm Dörpfeld το 1905



Φωτογραφία του Μενζλαου Ιαςωνίδθ το 1960
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Scripta … non manent!

Μιλοφν τα ερείπια…



Ερείπια παλαιοφ Ι. Ναοφ Αγ. Νικολάου ςτο Νικολι

-ςε βαςικό οδικό άξονα
-κτθματικι περιουςία πζριξ
-ςε κζςθ με κζα

-Ναόσ ςταυροειδισ, πικανότατα με τροφλο
--Πλινκοπερίκλειςτθ λικοδομι ςτθν τοιχοποιία
-Ημικυκλικι αψίδα Ι. Βιματοσ = 10σ αι. = χολι Πρωτευοφςθσ



Οικοδομικζσ φάςεισ Ι. Μονισ Οδθγθτρίασ
ςτθν Απόλπαινα

-ςε βαςικό οδικό άξονα
-κτθματικι περιουςία
-ςε κζςθ με κζα

-Πλινκοπερίκλειςτθ λικοδομι ςτθν τοιχοποιία
-Ημιεξαγωνικι αψίδα Ι. Βιματοσ = μετά τον 11ο αι. 





Ερείπια ναοφ Παναγίασ 
ςτο Αρκοφδι = 

«Μονι Ρικουδίου»



15
οσ

αι.: περίοδοσ Σόκκων

Ανακαίνιςθ Ι. Μονισ Οδθγθτρίασ
ςτθν Απόλπαινα

Από το ηεφγοσ Ιάκωβο και Ζαμπία

















Μονφδριο

Παντοκράτορα ςτον Κάβαλλο



Άφιξθ Ελζνθσ 

Παλαιολογίνασ

(μοναχισ Τπομονισ)



1479 – 1684: Σουρκοκρατία



Πϊλθςθ χωραφιϊν ςτον Αλζξανδρο από μουςουλμάνο 
προσ τθν Κόκκινθ Εκκλθςιά (1626)

Ο λόγοσ τθσ καταγραφισ του εγγράφου είναι ο εξισ: 
Ο Γιουςοφφ γιοσ Μεςίχ Ρεΐσ, κάτοικοσ του φρουρίου τθσ 
Αγίασ Μαφρασ, πουλά ςτουσ κομιςτζσ του παρόντοσ 
εγγράφου (μοναχοφσ τθσ) Κόκκινθσ Εκκλθςιάσ (Kizil Kilise) 
δφο χωράφια μζςα ςτο ςφνορο του χωριοφ Αλζξανδροσ για 
6.480 άςπρα, με αμετάκλθτθ και οριςτικι πϊλθςθ. Σο ζνα 
χωράφι βρίςκεται ςτθν τοποκεςία Βουρλιά και ςυνορεφει 
με χωράφι τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Ιωάννθ, με αγρίδι, με 
το βουνό και με χωράφι του ίμου οφντια· το άλλο, ςτθν 
τοποκεςία κάλα, ςυνορεφει με χωράφι του Αντϊνθ 
Φρεμεντίτθ, με χωράφι του Γιάννθ Φρεμεντίτθ, με αλϊνια 
και δθμόςιο δρόμο. Επειδι για τθν εγκυρότθτα τθσ 
πϊλθςθσ είναι απαραίτθτθ θ ςυγκατάκεςθ του κυρίου τθσ 
γθσ, ςφμφωνα με το ςουλτανικό νόμο, ειςπράξαμε το 
ςυνεπαγόμενο τζλοσ και δόκθκε ςτα χζρια των μοναχϊν 
τεμεςοφκι ϊςτε να το προςκομίςουν ςε περίπτωςθ που 
χρειαςτεί. Γράφτθκε το γϋ δεκαιμερο του αφζρ του ζτουσ 
1036.

Τπογράφουν: Ο ταπεινόσ Ντερβίσ, ηαμπίτθσ του 
προαναφερκζντοσ (χωριοφ)· ο ταπεινόσ Ιμπραιμ, ηαμπίτθσ
του προαναφερκζντοσ (χωριοφ) (ςφραγίδα του ίδιου ςτο 
νϊτο)



Προςωρινι παραχϊρθςθ ερειπωμζνων μοναςτθριϊν από τθ 
μονι Αγίου Γεωργίου προσ τθν Κόκκινθ Εκκλθςιά (1666)

Ο λόγοσ τθσ καταγραφισ του εγγράφου είναι ο εξισ: Ο παπα-
Νεόφυτοσ, μοναχόσ του μοναςτθριοφ του Αγίου Γεωργίου, ςτο 
ναχιγζ Λευκάδασ που υπάγεται ςτθ κεοφροφρθτθ Αγία Μαφρα, 
παρουςιάςτθκε ςτο αξιοςζβαςτο ιεροδικαςτικό ςυμβοφλιο 
ενϊπιον του παπα – Ιωνά θγοφμενου, μοναχοφ του 
μοναςτθριοφ τθσ Κόκκινθσ Εκκλθςιάσ ςτον ίδιο ναχιγζ και 
διλωςε τα εξισ: «Επειδι τα μοναςτιρια που ονομάηονται 
Άγιοσ Ιωάννθσ (μάλλον ενν. ςτο Λιβάδι) και Αλατηά Εκκλθςιά 
(ενν. Οδθγιτρια) ςτον ίδιο ναχιγζ ιταν ερειπωμζνα και χωρίσ 
κφριο, τα κατζλαβα επί τζςςερα χρόνια. Σϊρα παραχϊρθςα 
οικειοκελϊσ τα εν λόγω μοναςτιρια ςτον εν λόγω παπα – Ιωνά, 
μοναχό του προαναφερκζντοσ μοναςτθριοφ τθσ Κόκκινθσ 
Εκκλθςιάσ, με τον όρο να τα κατζχει για τζςςερα χρόνια· 
εκείνοσ δζχκθκε (τθν παραχϊρθςι μου) με τον παραπάνω όρο. 
το εξισ δεν υπάρχει μεταξφ μασ διζνεξθ ι αντιδικία. Ο εν 
λόγω παπα –Ιωνάσ επιβεβαίωςε όςα είπε ο προαναφερκείσ 
κατ’ αντιμωλίαν και με προφορικι του διλωςθ. Ζγινε 
καταγραφι όςων διθμείφκθςαν μετά από αίτθμα. Γράφτθκε το 
βϋ δεκαιμερο του μζγιςτου εβάλ του ζτουσ 1076.

Μάρτυρεσ ςτθ διαδικαςία: Ο ζνδοξοσ μεταξφ των προκτίτων
Εμπουμπζκρ Αγάσ· ο ζνδοξοσ μεταξφ των ομοίων του Χουςεΐν 
Αγά Παποφλασ· Μεχμζτ Ρεΐσ από το Ναβαρίνο·Μπαμπά Αχμζτ· 
Ντερβίσ Χατηζ· Ελχάτη Αλι· Μπαμπά Χαςάν από το Πολφδωρο· 
Μπαμπά Αλι.



Αίτθςθ των μοναςτθριϊν τθσ Λευκάδασ 
για απαλλαγι από τουσ επαχκείσ φόρουσ (1716) 

Εξοχϊτατε φιλεφςπλαχνε ςουλτάνε μασ, πολλά τα ζτθ ςου. 
Εμείσ οι δοφλοι ςου μοναχοί των μοναςτθριϊν που βρίςκονται 
ςτο νθςί τθσ Λευκάδασ καταβάλλουμε τακτικά, ωσ οφείλουμε, 
τον ιερονομικό κεφαλικό φόρο και τα τζλθ των ραγιάδων. 
Κακϊσ είμαςτε φτωχοί και ενδεείσ, αδυνατοφμε να 
υπομζνουμε επιβολι επιπλζον επαχκϊν φόρων. Επειδι 
οριςμζνοι αξιωματοφχοι μάσ επιβάλουν, τυραννϊντασ μασ 
πολφ, επαχκείσ φόρουσ επιπλζον του ιεροφ κεφαλικοφ φόρου 
και των τελϊν των ραγιάδων. Ασ διατάξει ο εξοχϊτατοσ
ςουλτάνοσ μασ.
(Τπογράφουν:) Οι ταπεινοί μοναχοί του εν λόγω νθςιοφ

(Θ απάντθςθ ζχει γραφεί ανωτζρω του εγγράφου τθσ αίτθςθσ 
και φζρει ςφραγίδα του εκδότθ με το όνομα Εμπουμπζκρ).
φμβολο του ιεροφ νόμου, καδι τθσ Αγίασ Μαφρασ –ασ 
αυξθκεί θ αρετι του- και καφχθμα των ομοβακμίων, βοϊβόδα
τθσ Αγίασ Μαφρασ –ασ αυξθκεί θ δφναμι του: Όταν πρζπει να 
επιβλθκοφν εκιμικοί και επαχκείσ φόροι, να μθν επιτρζπετε με 
κανζνα τρόπο να καταπιζηουν με τθν επιβολι επαχκϊν φόρων 
τθν τάξθ των μοναχϊν, εφόςον αυτοί ζχουν καταβάλει για τα 
μοναςτιρια τουσ τισ ιερονομικζσ δεκάτεσ και τον ιερονομικό
κεφαλικό φόρο. Να πράττετε ςφμφωνα με αυτι τθ διαταγι. 
Ιδοφ θ διαταγι... τισ 3 αμπάν του ζτουσ 1128.



Αφιζρωςθ αμπελιϊν ςτο Φρφνι και αποκικθσ ςτθν 
Αμαξικι από χριςτιανι προσ τθν Κόκκινθ Εκκλθςιά (1648)

Ο λόγοσ τθσ καταγραφισ του αλθκοφσ εγγράφου είναι ο εξισ: Θ 
ηιμιγζ Παγϊνα κόρθ παπα - Γιάννθ, κάτοικοσ του βαροςιοφ τθσ 
Αγίασ Μαφρασ, διλωςε ςτο ζξοχο και αξιοςζβαςτο ιεροδικαςτικό
ςυμβοφλιο ενϊπιον του μοναχοφ υμεϊν τα εξισ: «Ζνα αμπζλι μου 
ςτο χωριό Φρφνι, που ςυνορεφει με τον Πενταςκοφφθ και τον 
Σηιγοφρθ και από δφο πλευρζσ με δθμόςιο δρόμο, ζνα αμπζλι μου 
ςτθν τοποκεςία (....κενό ςτο ζγγραφο...), που ςυνορεφει με 
αμπζλια τθσ Ακριβισ, τθσ Παγϊνασ, του ιντηάρθ – ογλοφ και του 
Θοδωρι, και ςτθν Αμαξικι τθν αποκικθ μου και τα βαρζλια μου, τα 
αφιερϊνω ωσ βακοφφια παραιτοφμενθ από τθν κυριότθτά μου, 
αδυνατϊντασ να διακόψω τθν άςκοπθ λατρεία μασ, ςφμφωνα με τθ 
μάταιθ δοξαςία μασ και τον άκυρο τρόπο μασ, ςτθν εκκλθςία 
ονόματι Κόκκινθ Εκκλθςιά, ςτθν οποία ςυρρζουμε φφρδθν μίγδθν
όλοι μασ, υποφζροντασ και με πόνο, ςφμφωνα με τα μάταια ζκιμά 
μασ και τισ διεφκαρμζνεσ δοξαςίεσ μασ για τθ λατρεία μασ, 
επιςτρζφοντασ άπιςτοι, όπωσ οι κίβδθλοι χριςτιανοί. το εξισ ασ τα 
νζμονται και ασ τα κατζχουν οι μοναχοί που κατοικοφν ςτθν εν λόγω 
εκκλθςία». Ο μοναχόσ υμεϊν δζχτθκε τθν παραπάνω διλωςθ τθσ 
Παγϊνασ. Μετά από αίτθμα, γράφτθκε το παρόν (ζγγραφο) και 
δόκθκε ςτα χζρια του (υμεϊν). Γράφτθκε το βϋ δεκαιμερο του 
λαμπροφ Ηίλχιτηε του ζτουσ 1058.

Μάρτυρεσ ςτθ διαδικαςία: Ντερβίσ, Κεχαγιάσ· Μπαλι Σςελεμπι· 
εΐχ-ηαντζ Αχμζτ Σςελεμπι· Οςμάν (δυςανάγνωςτο)· αμπάν· 

Μπαμπά Χιμζτ· Χουςεΐν Σςελεμπι και άλλοι.





Αγαπητέ κ. Κολοβέ,

...Με ιδιαίτερη ερευνητική ανακούφιση – ικανοποίηση, αλλά και έκπληξη συνάντησα στις

απογραφές της μοναστηριακής περιουσίας που διενήργησε το 1930 η Επιτροπή του τοπικού

Ο.Δ.Ε.Π. (για ό,τι είχε απομείνει στην κυριότητα των Μονών - βλ. αρχείο Ι. Μητροπόλεως,

αρχείο τοπικού ΟΔΕΠ) πολλά τοπωνύμια, ίδια με αυτά των Οθωμανικών πηγών. Αφ’ ενός

συνειδητοποίησα την ιστορική σημασία της απαλλοτρίωσης των ετών 1926 – 1932, αφού

ανατράπηκε ένα γαιοκτητικό καθεστώς πάνω από 5 αιώνων ζωής, που έδωσε τη δυνατότητα στο

ντόπιο πληθυσμό να επιβιώσει, τρώγοντας ένα κομμάτι ψωμί από ρωμαίικα (όχι τούρκικα)

κτήματα, έστω κι αν δεν είχε δική του γη (η απαλλοτρίωση, βέβαια, ήρθε μάλλον

καθυστερημένα, όταν είχαν ήδη αρχίσει να γράφονται οι τίτλοι τέλους της αγροτικής

οικονομίας). Αφ’ ετέρου διαπίστωσα πόσο δυνατή και ανθεκτική μέσα στο χρόνο είναι η λαϊκή

παράδοση, αφού τοπωνύμια του 16ου – 17ου αι. (ίσως και παλαιότερα) επιβίωσαν ως τον 20ό και

πλέον....



Ποια μοναςτιρια 
υπιρχαν ςτο τζλοσ 
τθσ Σουρκοκρατίασ

• 1. Ιερά Μονι Παναγίασ Φανερωμζνθσ Λευκάδοσ

• 2. Ιερά Μονι Παναγίασ Οδθγθτρίασ ςτθν Απόλπαινα

• 3. Ιερά Πατριαρχικι και ταυροπθγιακι Μονι 

Παναγίασ Δεματιςάνασ ςτθ Γφρα

• 4. Ιερά Μονι Γενεςίου τθσ Θεοτόκου 

- Παναγίασ τθσ Επιςκοπισ ςτο πανοχϊρι

• 5. Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 

ςτο Λιβάδι τθσ Καρυάσ

• 6. Ιερά Μονι Αγίου Γεωργίου ςτουσ κάρουσ Αλεξάνδρου

• 7. Ιερά Μονι Αςωμάτου Μιχαιλ Βαυκερισ

• 8. Ιερά Μονι Ευαγγελιςτρίασ – Κόκκινθσ Εκκλθςιάσ Πλατυςτόμων

• 9. Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Θεολόγου ςτο Ροδάκι Βουρνικά

• 10. Ιερά Μονι Αγίου Νικολάου ςτθν Ιρά Ακανίου



• 11. Ιερά Μονι Αγίου Νικολάου ςτα Θερμάτα Εγκλουβισ

• 12. Ιερά Μονι Αγίου Δθμθτρίου ςτθ Γράβα Χαραδιατίκων

• 13. Ιερά Μονι Αγίου Γεωργίου ςτο Μπιςά Μαραντοχωρίου

• 14. Ιερά Μονι Αγίου Κθρφκου ςτο Ακάνι

• 15. Ιερά Μονι Σαξιάρχου Μιχαιλ ςτο Αδάνι Πλατυςτόμων

• 16. Ιερά Μονι Προφιτθ Ηλία ςτο πανοχϊρι

• 17. Ιερό Ηςυχαςτιριο Αγίων Πατζρων Αλεξάνδρου –Νικιάνασ

• 18. Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου ςτο παρτοχϊρι Μεγανθςίου

• Και άλλα μικρότερα μονφδρια, μετόχια των μεγάλων μοναςτθριϊν (Άγ. Νικόλαοσ ςτο 

Νικολι, Άγ. Ιωάννθσ ςτα Περιβολάκια του φβρου, Αγ. Θζκλα ςτο Περιγιάλι, 

Παντοκράτορασ ςτον Κάβαλλο, Παναγία ςτουσ Κιπουσ Καλαμιτςίου, Ανάλθψθ Φρυνίου, 

Άγ. Γεϊργιοσ ςτο Βατιά Νεοχωρίου κ.ά., κακϊσ και μζςα ςτθν πόλθ ο Άγ. Βθςςαρίων του 

Αγ. Γεωργίου κάρων και ο Άγ. Δθμιτριοσ τθσ Κόκκινθσ Εκκλθςιάσ). 













1701: Διάταγμα Γριμάνι
1754: «αγρζδειοσ Νόμοσ»



Μονζσ ανδρϊν
• Για ςα μξμαρςήοια οηςά διαυωοίζει «ςξ ζήςημα ςηπ πειθαουίαπ από ςξσ ςηπ διαυειοίρεωπ». 
• Θα εκλέγεςαι ξ Ηγξύμεμξπ αμά διεςία, όπξσ εγκαςαβιξύμ πεοιρρόςεοξι από ένι μξμαυξύπ, 

ή θα διξοίζεςαι από ςξμ ξικείξ Ιεοάουη.  
• Θα πεοιξοίζεςαι «εἰπ ςήμ πμεσμαςικήμ διξίκηριμ ςῆπ μξμαρςικῆπ ξἰκξγεμείαπ, εἰπ ςήμ

ἐμάρκηριμ ςῆπ Θείαπ λαςοείαπ καί εἰπ πᾶμ ὅ,ςι ἄλλξ ρσμςελεῖ ποόπ καςάοςιριμ ςῆπ
ἐπιθσμηςῆπ ςελειόςηςξπ ςῶμ μξμαυῶμ».

• Για ςη διαυείοιρη ςωμ ερόδωμ θα εκλέγεςαι έμαπ Ιεοξμόμαυξπ ωπ Οικξμόμξπ, εμώ για ςα 
μξμαρςήοια πξσ θα έυξσμ μεγάλα ειρξδήμαςα θα εκλέγεςαι και δεύςεοξπ. Ο έμαπ θα 
διαυειοίζεςαι ςη ρςατίδα και ςξ λάδι και ξ άλλξπ ςξ κοαρί, ςα ριςηοά, ςξσπ εδατικξύπ 
καμόμεπ και ςιπ άλλεπ ποξρόδξσπ ςηπ Μξμήπ. 

• Για κάθε Μξμή θα εκλέγξμςαι ακόμη δύξ Επίςοξπξι «ἐν ἀμθοώπχμ ὅλχμ ςῶμ
ἐκπξλιςιρμέμχμ ςάνεχμ, ςῶμ ἐυόμςχμ ςά ποξρόμςα ςῆπ πείοαπ καί ςῆπ υοηρςόςηςξπ», ξι 
ξπξίξι θα επιβλέπξσμ ςημ ςήοηρη ςωμ διαςάνεωμ για ςημ εκλξγή Ηγξσμέμξσ και 
Οικξμόμωμ, θα δέυξμςαι ςημ εςήρια (ή αμά διεςία για ςημ Κέοκσοα) λξγξδξρία ςωμ 
Οικξμόμωμ, θα καςαγοάτξσμ ωπ απξθεμαςικό ςσυόμ πλεόμαρμα από ςη διαυείοιρη, θα 
εμημεοώμξσμ ρυεςικά ςξμ ξικείξ Ιεοάουη και ςξμ ειδικό κοαςικό σπάλληλξ ή θα 
καςαμημύξσμ ςσυόμ παοαβάςεπ ρςξμ Αμώςεοξ Ποξμξηςή και επιπλέξμ «θά ἐπιςηοξῦμ ξὐ
μόμξμ ςήμ ςήοηριμ ςῶμ ἀμχςέοχ, ἀλλά καί θά ἐμδιατέοχμςαι μεγάλχπ ὑπέο ςξῦ Ἱεοξῦ
Ἱδούμαςξπ, ποξςοέπξμςεπ ςξύπ Οἰκξμόμξσπ μά διαυειοίζχμςαι καλῶπ καί μά ἐπασνάμξσμ
ςξύπ πόοξσπ ςξύςξσ».



Μονζσ γυναικϊν

• Η διαυείοιρη ςωμ ειρξδημάςωμ και η διάθερή ςξσπ «υάοιμ ςῆπ
ἐρωςεοικῆπ διεσθύμρεωπ καί ςῆπ καλῆπ ρσμςηοήρεωπ ςῶμ μξμαυῶμ καί
ςξῦ Ναξῦ» αμαςίθεςαι ρςημ Ηγξσμέμη.

• Υπάουξσμ και εδώ επίςοξπξι με ςα ασςά καθήκξμςα.
• Και άμδοαπ Ηγξύμεμξπ, εκλεγόμεμξπ αμά διεςία (δεμ θα μπξοεί μα

επαμεκλεγεί ποιμ ςημ παοέλεσρη διεςίαπ), ξ ξπξίξπ θα επιςηοεί «ςήμ
καλήμ δξίκηριμ ςῶμ οηθειρῶμ Μξμῶμ ςῶμ γσμαικῶμ».



Ναοί υπό πατρωνείαν
δθμοςίου δικαίου

• «Χξοηγξῦμςαι ὑπό ςῆπ Κσβεομήρεχπ εἰπ ἀμθοώπξσπ
διακοιμξμέμξσπ ἐπί ἀνίᾳ καί ἀοεςῇ», ξι ξπξίξι ξτείλξσμ μα 
λξγξδξςξύμ ρςξμ Αμώςεοξ Ποξμξηςή για ςη διαυείοιρη ςωμ 
ειρξδημάςωμ ςωμ μαώμ, ςα ξπξία μπξοξύμ μα μέμξμςαι ξι 

ίδιξι, δαπαμώμςαπ όμωπ ςξσλάυιρςξμ ςξ 1/3 «ποξπ 
εσποόρωπξμ ρσμςήοηριμ και διακόρμηριμ ςξσ μαξύ».



1804: Νόμοσ «περί δθμεφςεωσ ι περί 
φορολογιςεωσ των μοναςτθριακϊν κτθμάτων»



• Θ τοπικι Διοίκθςθ, προφαςιηόμενθ κακοδιαχείριςθ τθσ
μοναςτθριακισ περιουςίασ υπό «τῶν πανοφργων καί
κακοβοφλων (sic) μοναχῶν», οι οποίοι –πάντα κατά τθ
Διοίκθςθ- «μή διαπνεόμενοι ὑπό οὐδενόσ θρηςκευτικοῦ αἰςθήματοσ
καί μή ὑποβαλλόμενοι εἰσ οὐδζνα μοναςτικόν κανονιςμόν, ἀποβλζπουν
μόνον ἀδηφάγωσ πρόσ τό ὑλικόν των ςυμφζρον...» και νόμιςαν ότι «τοῖσ
ἐπετρζπετο νά ὑποβάλλουν τάσ μονάσ εἰσ παντόσ εἴδουσ θυςίασ καί
καταςτρεπτικάσ παραχωρήςεισ τῶν εἰςοδημάτων καί τῶν κτημάτων των».

• Διαλφκθκαν τότε όλα τα μοναςτιρια του νθςιοφ, τα
πλουςιότερα, εκτόσ από δφο (τον Άγιο Γεϊργιο ςτουσ
κάρουσ και τθ Φανερωμζνθ) και οι μοναχοί υποχρεϊκθκαν
να εγκαταβιϊςουν ςε αυτά.



1810: 

Διάταγμα Όςβαλδ

για επαναςφςταςθ των Μονϊν 















ίλβεςτροσ Φραγκοφλθσ



Χριςτοφόροσ Κτενάσ







«Σήμεοξμ, ἐπί ςῶμ ὄμςχπ γοατικχςάςχμ ςξπξθεριῶμ, ἐτ’
ὧμ ἠγείοξμςξ αἱ ἐπί ὁλξκλήοξσπ αἰῶμαπ ἀκμάραραι καί μῦμ
διαλελσμέμαι Μξμαί ςῆπ Λεσκάδξπ, δέμ ταίμξμςαι πλέξμ,
εἰμή ἐοείπια κςιοίχμ καί ἑςξιμόοοξπξι Ναΐρκξι, αὔοιξμ καί ξἱ
Ναΐρκξι ξὗςξι, λόγῳ ςῆπ ἐγκαςαλείφεώπ ςχμ, θά
καςαοοεύρξσμ καί μεςά ςιμα ἔςη, ὅςε θά ἔυῃ ἐναταμιρθῇ
ὁλξρυεοῶπ καί πᾶμ ἴυμξπ ἐοειπίξσ, αἱ ὡπ ἄμχ Μξμαί δέμ θ’
ἀπξςελξῦμ, εἰμή μόμξμ ἀμσδοάμ ςιμα ἱρςξοικήμ ἀμάμμηριμ...»

Κων. Γ. Μαχαιρά, 
Ναοί και Μοναί Λευκάδοσ, 

Ακιναι 1957, ς. 282







Σα παλιά μοναςτιρια μασ

• Κακαριςμόσ - Επαναλειτουργία ωσ χϊρων λατρείασ

• Προβολι – ανάδειξθ – εκδόςεισ «προςκυνθταρίων»

• Επιςκεψιμότθτα

• Μελζτεσ ςτερζωςθσ – αποκατάςταςθσ

• Αναςτιλωςθ

• Αναςφςταςθ

• Επάνδρωςθ

• Επαναλειτουργία ωσ χϊρων άςκθςθσ, πνευματικισ εργαςίασ και κοινωνικισ 

προςφοράσ



Ιερά Μονι 
Αγίου 

Νικολάου 
ςτθν Ιρά
Ακανίου









Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου ςτο Λιβάδι 















Ιερά Μονι Αγίου Γεωργίου ςτουσ κάρουσ













Ιερά Μονι Αγίου Νικολάου ςτθν Εγκλουβι







Ιερά Μονι 
Αςωμάτου Μιχαιλ 

ςτθ Βαυκερι







Ιερά Μονι Ευαγγελιςτρίασ 
–Κόκκινθσ Εκκλθςιάσ ςτα Πλατφςτομα







Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου ςτο Ροδάκι Βουρνικά









Η οξλισιςμική κληπξμξμιά 

σηρ  σξοικήρ μαρ Εκκληςίαρ

Κασαγπαυή – Ππξςσαςία - Αμάδεινη
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Σα πανθγφρια 
των Μονϊν 

και των 
εξωκλθςιϊν













































Ππξσιμόσεπξ είμαι 

μα ςτμσηπήςξτμε 

μια οαλιά εικόμα, 

οαπά μα αγιξγπαυήςξτμε 

μια καιμξύπια!!!







Δτξ τοξδείγμασα 

ςσεπέωςηρ – αοξκασάςσαςηρ 

Ιεπώμ Μξμώμ - μμημείωμ



Ιεπόρ Ναόρ Αγίξτ Νικξλάξτ 

ςσξ Νικξλή























Ιεπά Μξμή Αγίξτ Γεωπγίξτ 

ςσξμ Πιςά Μαπαμσξφωπίξτ

































υλλογι Εικόνων Μεταβυηαντινισ Σζχνθσ 

Δθμόςιασ Βιβλιοκικθσ Λευκάδασ
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Εκπαιδευτικζσ εβδομάδεσ 
Πολιτιςμοφ και Εκελοντιςμοφ

ςχολικοφ ζτουσ 2011 - 2012

Επίςκεψθ Δθμοτικοφ χολείου φακιωτϊν

ςτισ Ιερζσ Μονζσ Αγίου Ιωάννου ςτο Λιβάδι 

και Αγίου Γεωργίου ςτουσ Κάρουσ



Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου ςτο Λιβάδι 













Κάτοψθ από τον 
Κίμωνα Θερμό







































Εκπαιδευτικζσ εβδομάδεσ 
Πολιτιςμοφ και Εκελοντιςμοφ

ςχολικοφ ζτουσ 2011 - 2012

Επίςκεψθ Δθμοτικοφ χολείου φβρου

ςτθν Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

ςτο Ροδάκι Βουρνικά



Ιερά Μονι Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 
ςτο Ροδάκι Βουρνικά


















































