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ΔΗΑΓΧΓΖ 

θνπόο ηεο παξνύζεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο 

ειεθηξνληθνύ ράξηε, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη όιεο ηηο εθθιεζίεο ηεο λήζνπ ησλ 

Λεηςώλ, κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα από απηέο. 

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ 

θάζε νηθνγέλεηα ηνπ λεζηνύ δηαζέηεη θαη ην δηθό ηεο εθθιεζάθη. Δίλαη ζπλεπώο 

άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

αθξηηηθνύ απηνύ λεζηνύ.  

Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από δύν κέξε.  

ην πξώην κέξνο νη καζεηέο δείρλνληαο ακέξηζην ελδηαθέξνλ:  

1. αξίζκεζαλ ην πιήζνο ησλ εθθιεζηώλ ηνπ λεζηνύ,  

2. Βξήθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ GPS, δσξεάλ εθαξκνγή ζηα θηλεηά 

ηνπο,  ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θαζεκηάο από απηέο, 

3. Τπνιόγηζαλ ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηνλ ελνξηαθό λαό ηνπ 

νηθηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ λεζηνύ, 

4. Πήξαλ κε ηε βνήζεηα ησλ θηλεηώλ ηνπο θσηνγξαθίεο από ηηο 

πεξηζζόηεξεο εθθιεζίεο. 

Καηόπηλ δνπιεύνληαο ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ, άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα θαζεκηά από απηέο, παίξλνληαο ζπλεληεύμεηο από ηνπο θηήηνξεο 

ησλ εθθιεζηώλ ή από ηα άηνκα πνπ ηηο επηκεινύληαη. 

Παξάιιεια, πνιύηηκε βνήζεηα παξείρε ζηνπο καζεηέο θαη ην βηβιίνπ ηνπ 

Παλνζηνινγηόηαηνπ Αξρηκαλδξίηε ηνπ  Παηξηαξρηθνύ ζξόλνπ Παηήξ Νηθεθόξνπ 

Κνπκνπλδνύξνπ, κε ηίηιν « Οη εθθιεζίεο ζηε Λεηςώ (Λεηςνύο) ηεο 

Γσδεθαλήζνπ». 

ηε ζπλέρεηα, ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, θαηέγξαςαλ 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο ζε word. 

Σν δεύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθνύ ράξηε. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξόγξακκα Google Earth Pro  (free edition).  

Πάλσ ζην ράξηε ησλ Λεηςώλ (δνξπθνξηθή ιήςε) ηνπνζεηήζεθαλ νη 50 

εθθιεζίεο ηνπ λεζηνύ κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο όπνπ ήηαλ εθηθηό. 

Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θσηνγξαθηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Google 

Photos , κηα δσξεάλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο Google, ε νπνία καο παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ εηθόλσλ δηαδηθηπαθά από νπνηνλδήπνηε. 

Σν αξρείν εμαγσγήο ησλ κεξώλ καο, απνζεθεύηεθε ζε κνξθή .kmz, κε 

ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί από νπνηνλδήπνηε, θαηεβάδνληαο ηελ εθαξκνγή 

Google Earth Pro.  



 

 

Α ΜΔΡΟ : 

Καηαγξαθή ησλ εθθιεζηώλ ηεο λήζνπ ησλ Λεηςώλ 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

«Ζ Κπξά ηνπ ιηκαληνύ» 

Ζ εθθιεζία βξίζθεηαη 200m ΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ ζηελ πεξηνρή «ηεγάλη». 

Έρεη ζρήκα νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν κε εκηθπιηλδξηθή ζηέγε. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 25 Ννεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΑΡΣΔΜΗΟΤ 

«Ο πξνζηάηεο Άγηνο ηεο Αζηπλνκίαο» 

Βξίζθεηαη 100m Β ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Σεγάλη». 

Σν εθθιεζάθη κε ηε ζνισηή νξνθή θαη ην θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε, ρηίζηεθε ην 

1995. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 20 Οθησβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΑ 

«Κάπνπ εθεί ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο» 

Βξίζθεηαη 200m ΒΑ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ ζηελ πεξηνρή «Μειίζζα». 

Τςώζεθε ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζε κνξθή κνλόρσξνπ ζπηηηνύ κε ζηέγε από 

μύιηλα δνθάξηα, θύθηα θαη ρώκα, γηα λα «παξαπιαλήζνπλ» ηνπο Σνύξθνπο 

επηηεξεηέο ηνπ λεζηνύ, νη νπνίνη απαγόξεπαλ ζηνπο θαηνίθνπο λα ρηίδνπλ λανύο. 

Έηζη παξέκεηλε κέρξη ην 1960, όπνπ θαηεδαθίζηεθε θαη μαλαρηίζηεθε ε λέα 

εθθιεζία, βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν θαη θακπαλαξηό. 

Ο Δπαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ ηηκάηαη ζηηο 25 Μαξηίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΟΤ ΜΔΓΑ 

«Φειά ζην θαιί» 

Βξίζθεηαη 500m Β ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «θαιί». 

Υηίζηεθε ην 2006, είλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε γαιάδην εκηζθαηξηθό ζόιν. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηε 1 Ηαλνπαξίνπ. 

 



 

 

ΔΞΧΚΚΛΖΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

«Δμαίζηα ζέα» 

Βξίζθεηαη 800mΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ιόθν πάλσ από ηελ παξαιία ηεο 

«Κπξβαζίιαηλαο». 

Δπεηδή ρηίζηεθε επί Σνπξθνθξαηίαο, πνπ απαγνξεύνληαλ ζηνπο θαηνίθνπο λα ρηίδνπλ 

λανύο, παξνπζίαδε ηελ αξρηηεθηνληθή ελόο κνλόρσξνπ ζπηηηνύ κε μύιηλε ζηέγε. 

Αξγόηεξα ε ζθεπή αληηθαηαζηήζεθε από ηζηκεληέληα πιάθα κε ηξνύιν, 

παξνπζηάδνληαο κνξθή ηξνπιαίαο βαζηιηθήο. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 23 Απξηιίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (ΚΟΤΔΛΗΟ) 

«Χο βίγια επί Σνπξθνθξαηίαο» 

Βξίζθεηαη 1500mΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ ζηελ πεξηνρή «Κνπζέιην». 

Υηίζηεθε γύξσ ζηα 1850κ.Υ. θαη θαηά ηελ επνρή ηεο Ηηαινθξαηίαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο παξαηεξεηήξην από ηνπο Ηηαινύο ζηξαηηώηεο. Λόγσ ηεο πξόρεηξεο αξρηθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ ν λαόο γθξεκίζηεθε θαη μαλαρηίζηεθε ην 1970 ζνισηόο κε 

θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 26 Οθησβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (ΑΔΡΑΚΗ) 

«Σν εθθιεζάθη κε ην παξάδνμν ζήκαληξό ηνπ». 

Βξίζθεηαη 500mΝΑ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Αεξάθη». 

Υηίζηεθε ην 1935. Ο ζεκεξηλόο λαόο είλαη αλαθαηληζκέλνο κε ζόιναπό νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 26 Οθησβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΟΗΑ  ΔΗΡΖΝΖ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

«Πνιπζέβαζηε ε παξνπζία ηεο» 

Βξίζθεηαη 300m ΝΑ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Παηέιια». 

Ο λαΐζθνο αλεγέξζε ην 1975, κέζα ζην ηνπηθό πιαίζην ηνπ Ηεξνύ Καζίζκαηνο.  

Έρεη εκηθπιηλδξηθή ζηέγε κε δύν θακπαλαξηά ζηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 28 Ηνπιίνπ. 



 

 

ΣΑ ΔΗΟΓΗΑ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 

«Θεκειησκέλε πάλσ ζε παιαηνρξηζηηαληθή εθθιεζία» 

Βξίζθεηαη 600mΝ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Κνπζέιην». 

Ο πξώηνο λαόο ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε πξνγελέζηεξεο 

Παιαηνρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο. Απηό καξηπξνύλ ηα ζεκέιηα ηνίρσλ, ηα νπνία 

ζώδνληαη πεξίγπξα ηνπ λανύ.  ε απόζηαζε ιίγσλ κέηξα βνξεηνδπηηθόηεξα ηεο 

εθθιεζίαο ζπλαληνύκε παιαηνρξηζηηαληθό ζηαπξνεηδέο Βαπηηζηήξην. 

ηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ λαΐζθνπ, βξέζεθε εληνηρηζκέλε, εγράξαθηε επηγξαθή ηεο 

Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ, ε νπνία θπιάζζεηαη ζην Νηθεθόξεην Δθθιεζηαζηηθό 

Μνπζείν ηνπ λεζηνύ. ηελ επηγξαθή είλαη ραξαγκέλν: 

«ΔΓΟΞΔΣΧΝΠΟΛΗΣΧΝ……ΔΝΛΔΦΗΑΗ…». 

Σα Δηζόδηα Σεο Θενηόθνπ ηηκώληαη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ.  

 

Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΚΑΣΧ ΠΑΝΑΓΗΑ) 

«Ζ δεύηεξε νκώλπκε εθθιεζία ησλ Λεηςώλ» 

Βξίζθεηαη 6Km Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Ρνπκάλη». 

Υηίζηεθε πξηλ ην 1775κ. Υ. από Αγηνξείηεο αζθεηέο, νη νπνίνη, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε, θαηέθζαζαλ ζην λεζί από ην κνλαζηήξη ηεο Πάηκνπ ηαμηδεύνληαο πάλσ 

ζηα ξάζα ηνπο. 

Ζ εθθιεζία ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ, επηθξάηεζε λα νλνκάδεηαη «Κάησ 

Παλαγηά», επεηδή ππέξθεηηαη ηνπ κηθξνύ απηνύ λανύ κεγαιύηεξνο θαη νκώλπκνο. 

Ο Δπαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ ηηκάηαη ζηηο 25 Μαξηίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΑ ΔΤΣΑΘΗΟΤ 

«Ο Κνξπθνγξακκίηεο Άγηνο» 

Βξίζθεηαη 600m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ θνξπθνγξακκή «Αβόζπθν». 

Υηίζηεθε ην 1950 κε ζηέγε από μύιηλα δνθάξηα, θαιάκηα θαη θύθηα, γηα λα ζηεγάζεη 

ηελ παιαηόηαηε εηθόλα ηνπ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξα Δπζηαζίνπ. Σν 1970 

αληηθαηαζηάζεθε ε ζθεπή κε ζόιν θαη θακπαλαξηό.  

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 20 επηεκβξίνπ. 

 

 

 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΔΦΡΑΗΜ 

«Θεξαπεπηηθή ε παξέκβαζή ηνπ» 

Βξίζθεηαη 200m Α  ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Κνπθθηδηά». 

Υηίζηεθε ην 2005 θαη είλαη ηξίρσξνο κε ζνισηή νξνθή θαη θακπαλαξηό ζηελ 

πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ην άββαην ηεο Γηαθαηλήζηκεο εβδνκάδαο (Κηλεηή ενξηή). 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΗΜΗΑ ΕΧΝΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 

«Αγλαληεύνληαο ηηο αιεζκόλεηεο παηξίδεο..» 

Βξίζθεηαη 3Km Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Κακάξα». 

Υηίζηεθε ην 2000κ. Υ. κε θύξην νηθνδνκηθό πιηθό ηηο πνιύρξσκεο θπζηθέο πέηξεο 

ηνπ λεζηνύ.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ κνλόρσξνπ λανύ παξνπζηάδεη ζνισηή ζηέγε κε θακπαλαξηό 

ζηελ πξόζνςε. 

Ζ Αγία Εώλε ηεο Θενηόθνπ ηηκάηαη ζηηο 31 Απγνύζηνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΔΝΓΟΞΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΟΤ 

«ηνιίδη ηεο θνξπθνγξακκήο ζηελ Παηέιια» 

Βξίζθεηαη 700m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Παηέιια». 

Υηίζηεθε ην 1969. Ο λαόο είλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 20 Ηνπιίνπ. 

 

ΖΤΥΑΣΖΡΗΟ ΣΧΝ ΠΔΝΣΔ ΟΗΟΜΑΡΣΤΡΧΝ 

«Πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ ηεο πξώηεο κνλαζηηθήο δσήο ηνπ λεζηνύ» 

Βξίζθεηαη 5Km ΒΓ, ζηελ πεξηνρή «ειιάδη». 

ην Ζζπραζηήξην ησλ 5 Οζηνκαξηύξσλ θπιάζζνληαη ηα ηεξά νζηά ησλ 5 

Οζηνκαξηύξσλ.  

Ο ρώξνο απνηειείηαη από:  

 Σν λαό ησλ πέληε Οζηνκαξηύξσλ, 

 Σν λαό ηεο Παλαγηάο ηνπ Υάξνπ, 

 Σν λαό ηνπ Οζηνκάξηπξα Νεόθπηνπ ελ Λεηςώ. 

Ζ κλήκε ησλ 5 Οζηνκαξηύξσλ ηηκάηαη ηελ πξώηε Κπξηαθή κεηά ηε 10
ε
 Ηνπιίνπ. 

 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ 

«Βπδαληηλή Αξρηηεθηνληθή» 

Βξίζθεηαη 400mΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ιόθν πνπ μεθηλά από ην Γεκνηηθό 

ζρνιείν θαη θαηαιήγεη ζηελ παξαιία ηεο Ληεληνύο. 

Δίλαη Βπδαληηλνύ ξπζκνύ  κε ηξνύιν θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 14 Μαΐνπ. 

  

ΔΝΟΡΗΑΚΟ ΝΑΟ ΗΧΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΘΔΟΛΟΓΟΤ 

«Καξπόο εηζθνξώλ ησλ Οκνγελώλ ηεο Ακεξηθήο» 

Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνύ. 

Αξρηθά ν κηθξόο λαόο ρηίζηεθε γύξσ ζηα 1800κ. Υ. γηα λα ζηεγάζεη ηελ ηξίκνξθε 

εηθόλα ηεο Παλαγηάο πνπ βξήθαλ νη θάηνηθνη πίζσ από έλα ζάκλν ζηελ πεξηνρή 

«Κνπζέιην». Λόγσ ηεο παιαηόηεηάο ηεο (1500κ.Υ. ) είρε καπξίζεη, γηα ην ιόγν απηό 

νλνκάζηεθε «Παλαγηά ε Μαύξε». 

ην λαό δηαθπιάζζεηαη ζε ιεηςαλνζήθε θαη ε Άγηα θάξα ηνπ Οζηνκάξηπξα 

Νενθύηνπ ελ Λεηςώ. 

Σν 1931 ν λαόο παίξλεη ηε ζεκεξηλή επηβιεηηθή κνξθή ηνπ.  Δίλαη βπδαληηλνύ 

ξπζκνύ ηξηζππόζηαηε, κε ηξνύιν θαη δύν θακπαλαξηά ζηελ πξόζνςε ηνπ λανύ. 

Αθηεξώζεθε ζηνλ απόζηνιν ηεο Αγάπεο Ησάλλε ην Θενιόγν. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 26 επηεκβξίνπ.   

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΣΟΤ ΘΔΟΛΟΓΟΤ (ΜΟΥΑΣΟ) 

«Καηνηθία Τςίζηνπ θαη θαηαθύγην βνζθώλ θαη λαπηηθώλ» 

Βξίζθεηαη 6Km Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Μνζράην». 

Υηίζηεθε κε πξόρεηξα πιηθά πεξίπνπ ην 1780κ. Υ. από ηνπο «Κνιιπβάδεο», αζθεηέο 

κνλαρνύο πνπ ήξζαλ από ην κνλαζηήξη ηεο Πάηκνπ. Σν 1979 ε εθθιεζία πήξε ηε 

ζεκεξηλή κνξθή ηεο κε ζνισηή ζηέγε ζε ζρήκα εκηθπιηλδξηθό θαη κε θακπαλαξηό 

ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 8 Μαΐνπ. 

 

 

 

 

 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΚΑΗ ΒΑΠΣΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ 

«Θαύκα θαη ηάκα ε ηειεπηαία ηνπ αλέγεξζε» 

Βξίζθεηαη 800m BA ηνπ ελνξηαθνύ λανύ. 

Πξσηνθηίζηεθε ην1817κ. Υ. σο απιό δσκάηην κε πξόρεηξα πιηθά.Γθξεκίζηεθε ην 

1920κ. Υ.. Ζ εθθιεζία μαλαθηίζηεθε θαη πήξε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή κε ζόιν θαη 

θακπαλαξηό, ην 2005. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 29 Απγνύζηνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ 

«Μέζα ζην Ηεξό Κάζηζκα» 

Βξίζθεηαη 300m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Παηέιια». 

Υηίζηεθε ην 1966 θαη είλαη λαόο κε ηξεηο ηξνύινπο, κε λάξζεθα θαη θσδσλνζηάζην. 

ηνλ λαό βξίζθεηαη ιεηςαλνζήθε κε ηεκάρην ηνπ Αγίνπ, θαζώο επίζεο θαη ηεκάρην 

ελδύκαηόο ηνπ, δσξεά ηνπ Γέξνληα ηεο Πάηκνπ Ακθηιόρηνπ Μαθξή. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 9 Ννεκβξίνπ. 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖ ΚΔΡΑΛΔΟΤΑ 

«Θαπκαζηή ε εύξεζε ηεο εηθόλαο ηεο» 

Βξίζθεηαη 500mΒΑ  ηνπ ελνξηαθνύ λανύ.  

Υηίζηεθε ην 1940 κ. Υ., γηα λα ζηεγάζεη ηελ εηθόλα ηεο Παλαγηάο ηεο Κπξαιενύζαο, 

ρξνλνινγίαο 1750κ. Υ.,  ε νπνία βξέζεθε από θάηνηθν ηνπ λεζηνύ θαηά ηε δηάλνημε 

ελόο πεγαδηνύ. 

Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν θαη θακπαλαξηό. 

Ο λαόο ιεηηνπξγείηαη όρη ηελ εκέξα ηεο πλάμεσο ηεο Θενηόθνπ ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ, 

αιιά θαηά παξαρώξεζε ζηηο 27 ηνπ κελόο, πνπ γηνξηάδεηαη ν Άγηνο ηέθαλνο. 

 

ΣΟ ΔΞΧΜΟΝΑΣΖΡΟ ΣΖ ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΑΝΧ 

ΚΟΗΜΖΖ) 

«Με ξίδεο 400 εηώλ» 

Βξίζθεηαη 7 Km Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνύ «θάθε», ζηελ 

πεξηνρή «Ρνπκάλη». 

Υηίζηεθε πξηλ ην 1500κ. Υ. από Κνιιπβάδεο Αζθεηέο πνπ ήξζαλ από ην κνλαζηήξη 

ηεο Πάηκνπ. 



 

 

ην εμσκνλάζηεξν ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, πνπ είλαη γλσζηό σο «Άλσ 

Κνίκεζε», αζθήηεςε ν Άγηνο Μαθάξηνο Ννηαξάο, πξώελ Μεηξνπνιίηεο Κνξίλζνπ. 

Ζ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ ηηκάηαη ζηηο 15 Απγνύζηνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΚΟΜΑ ΚΑΗ ΓΑΜΗΑΝΟΤ 

«Οη βηγιάηνξεο ζην Αεξάθη» 

Βξίζθεηαη 600m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Αεξάθη». 

Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν θαη θακπαλαξηό. 

Ζ κλήκε ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ ηηκάηαη ηε 1 Ηνπιίνπ. 

 

ΝΑΟ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ (ΜΤΛΟΗ) 

«Γεύηεξε εθθιεζία ησλ Αγίσλ Ηζαπνζηόισλ» 

Βξίζθεηαη 400m B ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Μύινο». 

Απνηειείηαη από έλα κνλόρσξν δσκάηην κε ζηέγε θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ησλ Αγίσλ Ηζαπνζηόισλ ηηκάηαη ζηηο 21 Μαΐνπ. 

 

ΝΑΟ ΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ (ΠΛΑΣΤ ΓΗΑΛΟ) 

«Γύν έλδνμνη Βαζηιείο θαη Ηζαπόζηνινη» 

Βξίζθεηαη 4Km ΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Πιαηύο Γηαιόο». 

Δίλαη έλα κνλόρσξν θηίζκα κε πεξίηερλν θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ησλ αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ηηκάηαη ζηηο 21 Μαΐνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΑ ΜΑΡΚΔΛΛΑ 

«Γνθηκαζία πίζηεσο επί Σνπξθνθξαηίαο» 

Βξίζθεηαη 700m Ν ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Κνπζέιην».  

Υηίζηεθε ην 1900κ. Υ. σο δσκάηην ζπηηηνύ κε μύιηλε ζηέγε από δνθάξηα, θύθηα, 

θαιάκηα θαη θνθθηλόρσκα, ιόγσ ηεο απαγόξεπζεο ησλ Σνύξθσλ λα ρηίδνληαη 

εθθιεζίεο. Λόγσ ηεο παιαηόηεηάο ηνπ, ν λαόο αλνηθνδνκήζεθε κε ζύγρξνλα πιηθά ην 

1970κ. Υ, όπνπ πήξε θαη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, κνλόρσξε κε θακπαλαξηό ζηελ 

πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 22 Ηνπιίνπ. 

 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΧΣΖΡΟ (ΥΡΗΣΟ) 

«Σν πξνζθπλεηάξη πνπ κεηακνξθώζεθε ζε εθθιεζία» 

Βξίζθεηαη 800m Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Παξαιία Πιάθαο». 

Υηίζηεθε ην 1965 αξρηθά σο πξνζθπλεηάξη. Σν 2000κ.Υ. αλνηθνδνκήζεθε 

επξύρσξνο βπδαληηλόο λαόο κε ηξνύιν. 

Ο ηεξόο λαόο ηεο κεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξα είλαη γλσζηόο σο «Υξηζηόο». 

Ζ Μεηακόξθσζε ηνπ σηήξα ηηκάηαη ζηηο 6 Απγνύζηνπ.  

 

ΗΔΡΟ ΚΑΘΗΜΑ 

Βξίζθεηαη 300m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Παηέιια». 

Σν Ηεξό Κάζηζκα δεκηνπξγήζεθε πξνο ηηκή ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ θαη πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο θηίζκαηα: 

 Σνλ ηεξό λαό ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ, 

 Ηεξόο λαόο Οζίαο Δηξήλεο Υξπζνβαιάληνπ, 

 Σν Βαπηηζηήξην, κε εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξηνπ ηεο 

Βάπηηζεο. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΟΗΟΜΑΡΣΤΡΟ ΝΔΟΦΤΣΟΤ ΔΝ ΛΔΗΦΧ 

«Ο ηνπηθόο Οζηνκάξηπξαο» 

Βξίζθεηαη 5Km  ΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ρώξν ηνπ Ζζπραζηεξίνπ ησλ 5 

Οζηνκαξηύξσλ, ζηελ πεξηνρή «ειιάδη». 

Υηίζηεθε ην 2009κ. Υ. θαη είλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν.  

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ 

«Μέζα ζε ηερλεηό πεπθόθπην άιζνο» 

Βξίζθεηαη 500m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ινθίζθν ηεο «Λεκνλνύ». 

Υηίζηεθε ην 1965 θαη είλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε δύν θακπαλαξηά ελζσκαησκέλα 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ λανύ. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 2 Ηνπλίνπ. 

 

 

 



 

 

ΣΟ ΔΚΚΛΖΑΚΗ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΓΝΑΣΖ) 

«Ο ηέηαξηνο λαόο γηα ηνλ πξνζηάηε ησλ λαπηηθώλ» 

Βξίζθεηαη 500m ΝΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ύςσκα «Απαισληά», ζην δεμηό 

αθξσηήξην θαζώο κπαίλνπκε ζην ιηκάλη. 

Ζ εθθιεζία ζεκειηώζεθε ζηε ζέζε παιαηόηεξνπ λανύ, ζύκθσλα κε καξκάξηλα 

ηκήκαηα θαη δύν εγράξαθηεο επηγξαθέο κε ηνπο αξηζκνύο 1705 θαη 1755, πνπ 

βξέζεθαλ ζηνλ πεξίγπξν ρώξν ηνπ λανύ θαη πνπ θπιάζζνληαη ζην Νηθεθόξεην 

Δθθιεζηαζηηθό κνπζείν ηνπ λεζηνύ. 

Σν 1990κ. Υ. ν λαόο πήξε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ, βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε 

εκηθπιηλδξηθή ζηέγε θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςή ηνπ. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ) 

«Σν δαθξύβξερην εθθιεζάθη» 

Βξίζθεηαη 400mΑ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ύςσκα ηεο «Κνπθθηδηάο». 

Υηίζηεθε ην 1915κ. Υ. (Αλαπαιαίσζε ην 1972κ. Υ.) θαη έρεη ζρήκα νξζνγώληνπ 

παξαιιηιεπηπέδνπ κε εκηθπιηλδξηθή ζηέγε θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε.  

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΠΑΛΑΗΖ) 

«Σειεπηαίνο θαηεπνδώλεη θαη πξώηνο θαινζσξίδεη ηα πιενύκελα» 

Βξίζθεηαη 400m Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Καβί» ζην ιηκάλη. 

Ο λαόο απνπεξαηώζεθε ην 1963. Δίλαη βπδαληηλόο κε ηξνύιν θαη θακπαλαξηό ζηελ 

πξόζνςε. ην λαό ππάξρεη εηθόληζκα ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ 

ζηα 1700κ. Υ..  

Ζ κλήκε ηνπ Αγίνπ ηηκάηαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. 

 

ΔΞΧΚΚΛΖΗ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΣΟΤΡΚΟΜΝΖΜΑ) 

«Σν εξεκηθό εμσθθιήζη» 

Βξίζθεηαη 1600m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Σνπξθόκλεκα». 

Σν εθθιεζάθη ρηίζηεθε πξνο ηηκή ηνπ πξνζηάηε ησλ λαπηηθώλ Άγην Νηθόιαν. 

Δίλαη κνλόρσξν θηίζκα κε ηξνύιν θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ κλήκε ηνπ Αγίνπ ηηκάηαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. 

 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 

«Σν παξάδνμν όλνκα» 

Βξίζθεηαη 400m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ.  

Λέγεηαη «Παλαγηά ηνπ ηαπξνύ» επεηδή ε εκεξνκελία ηεο γηνξηήο πιεζηάδεη εθείλε 

ηεο Τςώζεσο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ. 

Ο λαόο πήξε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην 1997. Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν 

θαη δύν θακπαλαξηά. 

Ο λαόο ιεηηνπξγείηαη θαη παλεγπξίδεη ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηε Γέλλεζε ηεο Θενηόθνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΡΟΤ 

«Ζ Παλαγηά ησλ θξίλσλ» 

Βξίζθεηαη 1200m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ.  

εκαληηθό ζξεζθεπηηθό κλεκείν ηνπ λεζηνύ.  

Υηίζηεθε ην 1600κ. Υ. από Κνιιπβάδεο αζθεηέο νη νπνίνη ήξζαλ από ην κνλαζηήξη 

ηεο Πάηκνπ. 

Πήξε ηελ νλνκαζία από ηελ νκώλπκε εηθόλα ε νπνία απεηθνλίδεη ηελ Παλαγηά λα 

θξαηά ηνλ Τηόλ ηεο εζηαπξσκέλν θαη όρη βξέθνο.  Πάλσ ζηε ζαπκαηνπξγήεηθόλα 

βξίζθνληαη αλζηζκέλα θξίλα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Δίλαη ηξίθιηηνο, βπδαληηλόο, ζηαπξνεηδήο κε ρακειό ηξνύιν θαη αθαλόληζηα ηόμα. 

Αλαθαηλίζηεθε ην 1978κ. Υ. πξνζζέηνληαο αςηδσηό λάξζεθα. 

Σηκάηαη ζηηο 23 Απγνύζηνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΡΟΤ (ΡΟΤΜΑΝΗ) 

«Γεκηνπξγία ηεξόηεηαο εθθιεζηαζηηθνύ ρώξνπ» 

Βξίζθεηαη 5Km ΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ρώξν ηνπ Ζζπραζηεξίνπ ησλ 5 

Οζηνκαξηύξσλ, ζηελ πεξηνρή «ειιάδη ζην Ρνπκάλη». 

Υηίζηεθε ην 2000κ. Υ. θαη θνζκείηαη κε ην αθξηβέο αληίγξαθν ηεο παιαηάο 

ζαπκαηνπξγήο εηθόλαο. 

Σηκάηαη ζηηο 23 Απγνύζηνπ. 

 

 

 

 

 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ 

«Ο δσξνδόηεο γηαηξόο ησλ ςπρώλ θαη ηνπ ζώκαηνο» 

Βξίζθεηαη 1500m ΝΑ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Καηζαδηά». 

Υηίζηεθε ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, πεξίπνπ ην1941κ. Υ. θαη αλαθαηλίζηεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970.
 

Ζ κλήκε ηνπ Αγίνπ ηηκάηαη ζηηο 27 Ηνπιίνπ.  

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

«Ζ Οζηνκάξηπξα νθζαικίαηξνο» 

Βξίζθεηαη 350m Β ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Μύινη». 

Υηίζηεθε ην 2000κ. Υ. Έρεη ζνισηή ζηέγε κε έλα κεγάιν θακπαλαξηό. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 26 Ηνπιίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΟΤ ΡΑΦΑΖΛ (ΠΑΣΔΛΛΑ) 

«Σν εμσθθιήζη κε ηε δηπιή παλνξακηθή ζέα» 

Βξίζθεηαη 700m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Παηέιια». 

Υηίζηεθε ην 200κ. Υ. από κεηαλάζηεο ηεο Σαζκαλίαο ηεο Απζηξαιίαο. 

Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν θαη μέρσξν θακπαλαξηό. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ηελ Σξίηε ηεο Γηαθαηλήζηκεο Δβδνκάδαο. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΟΗΟΤ ΑΒΒΑ ΣΟΤ ΖΓΗΑΜΔΝΟΤ 

«Βπδαληηλό ζηνιίδη» 

Βξίζθεηαη 300m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην δξόκν πνπ ελώλεη ηνλ νηθηζκό κε ην 

λεθξνηαθείν ηνπ λεζηνύ. 

Ζ εθθιεζία είλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε έλα θαηαγάιαλν ηξνύιν θαη θακπαλαξηό 

ζηελ πξόζνςή ηεο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δύν άιιεο εθθιεζίεο, ηελ Παλαγηά ηνπ 

ηαπξνύ ρακειόηεξα θαη ηνλ Άγην Νηθόιαν ηνπ λεθξνηαθείνπ πςειόηεξα 

 Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ.. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΔΠΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 

«Βπδαληηλό θόζκεκα ηνπ λεζηνύ» 

Βξίζθεηαη 200m Ν ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ιηκάλη. 

Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ, αθηεξσκέλε ζηελ Αγία θέπε ηεο Θενηόθνπ. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 28 Οθησβξίνπ. 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ 

«Μεηαζηξνθή από δίςα πξνο ηελ Οξζνδνμία» 

Βξίζθεηαη 4Km ΝΑ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «Κνξαθηά». 

Υηίζηεθε ην 2007 από δύν Ηηαινύο θαζνιηθνύο ζην δόγκα, νη νπνίνη βαπηίζηεθαλ 

Οξζόδνμνη.  Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε ηξνύιν. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 17 επηεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΣΗΜΗΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 

«Με ην δσληαλό δεζκό κηαο παιαηάο παξάδνζεο» 

Βξίζθεηαη 5 Km ΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή «ειιάδη ζην Ρνπκάλη». 

Υηίζηεθε ην 1957κ. Υ. κε ηζηκεληέληα ζηέγε θαη ηξνύιν. Βξίζθεηαη παξάπιεπξα ζηνλ 

εγράξαθην ζηαπξό, αθήλνληάο ηνλ έμσ από ην θηήξην.  

 Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 14 επηεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΑΞΗΑΡΥΖ ΜΗΥΑΖΛ 

« Ο πεξίνπηνο λαόο» 

Βξίζθεηαη 900 m Α ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ύςσκα «Βνζθόο». 

Ο λαόο έρεη ζνισηή ζηέγε θαη θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. Γίλνληαη έξγα κεηαηξνπήο 

ηνπ ζε ηξίθιηηε. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 8 Ννεκβξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΤΠΑΠΑΝΣΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ 

«Σν δαθξπζκέλν ζεκείν» 

Βξίζθεηαη 400m ΒΓ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, ζην ύςσκα πνπ μεθηλά από ην Γεκνηηθό 

ρνιείν θαη θαηαιήγεη ζηελ παξαιία ηεο Ληεληνύο. 

Υηίζηεθε κε ηε ιήμε ηνπ δεύηεξνπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ, ην 1944κ. Υ..  

Δίλαη βπδαληηλνύ ξπζκνύ κε θακπαλαξηό ζηελ πξόζνςε. 

Ζ Τπαπαληή ηνπ Κπξίνπ ηηκάηαη ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ. 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 

«Σν λεόηεξν εθθιεζάθη ηνπ λεζηνύ» 

Βξίζθεηαη 300m Β ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, κέζα ζηνλ νηθηζκό. 

Υηίζηεθε ην 2016 πξνο ηηκή ηεο Αγίαο Κπξηαθήο. 

Ζ κλήκε ηεο ηηκάηαη ζηηο 7 Ηνπιίνπ. 



 

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

«Σν δεύηεξν εθθιεζάθη πξνο ηηκή ηνπ Αγίνπ» 

Βξίζθεηαη 1200m Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, κέζα ζην ρώξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ζηελ 

πεξηνρή «Κνπζέιην». 

Υηίζηεθε ην 2014κ.Υ. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 23 Απξηιίνπ.  

 

ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΖ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

«Πξνζηάηηδα Αγία ηνπ Ππξνβνιηθνύ» 

Βξίζθεηαη 1200m Γ ηνπ ελνξηαθνύ λανύ, κέζα ζην ρώξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ζηελ 

πεξηνρή «Κνπζέιην». 

Υηίζηεθε ην 2014κ.Υ. 

Ζ κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Β΄ΜΔΡΟ: 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΔΚΚΛΖΗΧΝ 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ράξηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξόγξακκα Google Earth Pro  (free edition).  

Πάλσ ζην ράξηε ησλ Λεηςώλ (δνξπθνξηθή ιήςε) ηνπνζεηήζεθαλ νη 50 

εθθιεζίεο ηνπ λεζηνύ κε ηηο αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο όπνπ ήηαλ εθηθηό. 

Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θσηνγξαθηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Google 

Photos , κηα δσξεάλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηεο Google, ε νπνία καο παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ εηθόλσλ δηαδηθηπαθά από νπνηνλδήπνηε. 

Σν αξρείν εμαγσγήο ησλ κεξώλ καο, απνζεθεύηεθε ζε κνξθή .kmz, κε 

ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί από νπνηνλδήπνηε, θαηεβάδνληαο ηελ εθαξκνγή 

Google Earth Pro, από ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html 

 

Καηόπηλ αλνίγνληαο  ην αξρείν ζε κνξθή .kmz, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί  νπνηνζδήπνηε λα δεη ηνλ ειεθηξνληθό ράξηε 

πνπ δεκηνύξγεζαλ νη καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ επηδεηθλύνληαο αμηνδήιεπην 

ελδηαθέξνλ, αθνύ αζρνιήζεθαλ κε ζέκα πνπ αθνξνύζε ηνλ ηόπν ηνπο, πνπ ηόζν 

πνιύ αγαπνύλ. 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html

