
2o ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

PROJECT
TMHMA B4

Τα εξωκκλήσια 
των Μεγάρων



Τα εξωκκλήσια 
των Μεγάρων

Στρατιώτη Ελένη-Χριστίνα

Β’4/Project

Υφαντής Ραφαήλ 

Τριανταφύλλου Γιώργος

Σχινά Σωτηρία



 Τοποθεσία:
1. Πάνω από τον οικισμό της

Πάχης υψώνεται ο λόφος του
Αγίου Γεωργίου με το ναό του
Αγίου στην κορυφή του.

2. Βρίσκεται απέναντι από το
Παλαιόκαστρο στα ανατολικά
με ύψος 90 μέτρων.

Τοποθετείται στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας.

Στην κορυφή σώζεται φρούριο
της κλασικής εποχής που χρησίμευε
ως ακρόπολη του λιμανιού της
Νισαίας.

Άγιος Γεώργιος

Β’4/Project ΕΞΩΚKΛHΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Προφήτης Ηλίας  (Πηγαδάκι)
 Είναι ένα μονόχωρο 

σταυρεπίστεγο με όμοια 
υπερυψωμένο εγκάρσιο 
κλίτος.

 Το τέμπλο του ναού είναι 
κτιστό και εικονογραφημένο 
με το Χριστό και τη Θεοτόκο 
ενθρόνως.

Β’4/Project
TMHMA B4 / 

PROJECT ΕΞΩΚKΛHΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

 Τοιχογραφίες υπάρχουν 
επίσης και στο βόρειο τοίχο 
ημικαλυμμένες από 
ασβεστοχρωματισμούς.



Προφήτης Ηλίας  (Πηγαδάκι)
 Εικάζεται ότι 
είναι κτίσμα της 
εποχής της 
πρώιμης 
τουρκοκρατίας.  

 Στο ιερό 
σώζονται 
τοιχογραφίες.
Επάνω στην 
επιφάνεια 
πολλών από τις 
τοιχογραφίες 
υπάρχουν πολλά 
ακιδογραφήματα.

Β’4/Project
TMHMA B4 / PROJECT ΕΞΩΚKΛHΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ



Άγιος Νικόλαος Άκρες Μεγάρων
 Σταυροειδής Ναός 

εγγεγραμμένος με τρούλο,
απλό τετρακίονιο. 

 Τα μέρη στα οποία 
χωρίζουν τον Ναό οι δύο 
κιονοστιχίες ,
σκεπάζονται με 
διατεταγμένες κατά 
μήκος καμάρες.

Οκταγωνικός τρούλος με 
τέσσερα μονόλοβα
παράθυρα και ακανόνιστη 
χάραξη.

Β’4/Project ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



 Η αψίδα του Ναού είναι 
μεγάλη σε μέγεθος 
συγκριτικά με τις 
διαστάσεις του Ναού.

 Οι ερευνητές τοποθετούν το 
Ναό στους χρόνους των 
Πλαιουργών. 

Β’4/Project ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT

Άγιος Νικόλαος Άκρες Μεγάρων



Άϊ Θόδωρας (Ελαιώνας 
Μεγάρων)  Τοποθεσία: 

Ανάμεσα στους 
ναούς του Σωτήρος 
Χριστού και του 
Αγίου Νικολάου 
στις Άκρες

 Σύμφωνα με παλιά 
τοπική παράδοση , 
ονομάζεται ή Ναός του 
Αγίου Θεοδώρου ή των 
Αγίων Θεοδώρων.

 Παλιά συμβόλαια 
αναφέρουν την 
ονομασία “ Αι-
Θεόδωρος ”

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



• Συμπλήρωση βιβλιογραφικής  αναφοράς 
(έντυπο) Μεγάρων Ψυχής Καταφύγια

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΔΑΚΟΓΛΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
TMHMA B4 / 

PROJECT



Ο Άγιος Νικόλαος 

Βρίσκεται στην Πάχη, έξω 
από τα Μέγαρα.

Επισκευές αλλοίωσαν την 
παλιά μορφή του Ναού.

Πρόκειται για ένα Ναό με 
δίρριχτη στέγη και μέγιστο 
ύψος περίπου 4,00 m. 

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Άγιος Νικόλαος
 Ο Ναός έχει δύο εισόδους, μία 

στην ανατολική πλευρά και μια 
στην νότια.

 Η κόγχη του Ιερού είναι 
ημικυκλική με ένα παράθυρο 
στο κέντρο. 

 Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία 
αγιογραφίας. 

 Σύμφωνα με την περιγραφή 
του Άγγλου περιηγητή τα 
θεμέλια του Ναού πρέπει να 
χρονολογούνται στην περίοδο 
της Τουρκοκρατίας το 1976.

 Δεν υπάρχει καμία 
πληροφορία για την 
ανακαίνιση του.

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Ζωοδόχος Πηγή (Πηγαδάκι)

Δυτικά του 
Αγίου Στεφάνου 
και σε μικρή 
σχετικά 
απόσταση 
συναντάμε τον 
Ναό της 
Ζωοδόχου 
Πηγής. 

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Zωοδόχος Πηγή (Πηγαδάκι)

 Πρόκειται για ένα μονόχωρο 
ναό με  κεραμοσκεπαστή 
ξύλινη στέγη.

 Το εξωκκλήσι αυτό υπέστη 
ζημιές στους σεισμούς του 
1981.

 Στη κόγχη του ιερού υπήρχαν 
τοιχογραφίες της Πλατυτέρας 
και Ιεραρχών, έργα της 
Τουρκοκρατίας, τα οποία 
καταστράφηκαν από τα έργα 
των επισκευών. 

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



TMHMA B4
ΣΠΕΡΔΕΓΙΑ ΦΙΟΡΕΛΑ
ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΡΑΜΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΛΟΦΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Γέννηση του Χριστού (Χριστός)
• Το ξωκλήσι του Σωτήρος Χριστού στον 

κάμπο των Μεγάρων χρονολογείται 
από τον 12ο αιώνα και είναι ένα από τα 
σημαντικότερα που υπάρχουν στην 
πόλη. 

• Την άνοιξη του 1676 οι δυο περιηγητές 
Spon Jacob και Wheler George
έφτασαν στα Μέγαρα και 
περιηγήθηκαν τα μνημεία της 
περιοχής. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
τους: «Πήραμε τα άλογά μας και πήγαμε 
τρία-τέσσερα μίλια προς το Βορρά, σε μια 
ερειπωμένη πόλη που ονομάζεται 
Παλαιοχωριό, όπου  είδαμε έξι ή επτά 
εκκλησίες κτισμένες όπως διεπίστωσα από 
ερείπια κάποιων αρχαιοτέρων κτιρίων. Εκεί 
βρήκαμε αρχαίες επιγραφές». 

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Γέννηση του Χριστού (Χριστός)
Από την Ελληνική 
επιγραφή 
συμπεραίνουμε ότι το 
Παλαιοχωριό ήταν η 
Αρχαία πόλη Ρους 
που αναφέρει ο 
Παυσανίας.Σήμερα ο 
επισκέπτης δεν 
μπορεί να εισέλθει 
στον ναό μιας και 
γίνονται ακόμα 
εργασίες 
συντήρησης.

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΑΟΥ: 
Το εξωκκλήσι τυπολογικά 
χαρακτηρίζεται ως «απλούς 
τετρακιόνιος σταυροειδής 
με οκταγωνικό τρούλο» .

Στη Δυτική πλευρά του 
ναού υπήρχε εξανάνθρηκας 
καμαροσκέπαστος και 
διακοσμημένος με 
τοιχογραφίες, ίχνη των 
οποίων σώζονται μέχρι 
σήμερα. Δυστυχώς από τον 
εξωνάνθρηκα σώζονται 
μόνο ερείπια.

Γέννηση του Χριστού (Χριστός)

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ 
ΝΑΟΥ: 

Εσωτερικά ο ναός ήταν γεμάτος 
από ιδιότυπες και αξιολογότατες 
αγιογραφίες από τις οποίες 
σήμερα ελάχιστες σώζονται. 

Στον τρούλο ο Παντοκράτορας 
ολόσωμος «καθήμενος επί 
θρόνου» και στα λοφεία οι 
Ευαγγελιστές (κατεστραμμένοι). 

Αξιόλογη και σπανιότατη είναι και 
η γραπτή κουφική διακόσμηση του 
Ναού, από την οποία ελάχιστα 
τμήματα σώζονται σήμερα.

Γέννηση του Χριστού (Χριστός)

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΗΣΤΙΚΟΣ
• Βορειοανατολικά του 

Ναού του Αγίου Νικολάου 
βρίσκεται ο Ναός του 
Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου του 
επιλεγομένου Νηστικού. 
Ο Ναός ανήκει στη 
μεταβυζαντινή περίοδο 
και ίσως είναι κτισμένος 
πάνω σε ερείπια 
παλαιοτέρου ναού, αν 
κρίνει κάποιος από τους 
κίονες και τα τμήματα 
θωρακίου.

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Ο Ναός είναι 
αφιερωμένος στον 
τίμιο Πρόδρομο, που 
εορτάζει στην εορτή 
της αποτομής της 
κεφαλής του 
Προδρόμου (29 
Αυγούστου) και λόγω 
της νηστείας αυτής 
της ημέρας 
ονομάστηκε 
«Νηστικός». Η 
ονομασία αυτή 
διακρίνει τον Ναό 
από άλλους ναούς 
αφιερωμένους στον 
Τίμιο Πρόδρομο, στην 
περιοχή των 
Μεγάρων.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΗΣΤΙΚΟΣ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΝΑΟΥ: 

Στο μέσο του Ναού υπάρχει 
σφενδόνιο (καμαρωτό τόξο). 

Το υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης 
είναι το ένα από τα δύο 
τμήματα σπασμένου 
παλαιοχριστιανικού θωρακίου 
με ανάγλυφο Σταυρό.

Το δεύτερο τμήμα 
χρησιμοποιείται σαν βάση στην 
εσοχή της προθέσεως. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΗΣΤΙΚΟΣ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΟΜΗ ΝΑΟΥ 
Στο βορεινό τοίχο σώζονται 
αγιογραφίες μεταβυζαντινές 
του Αγίου Γεωργίου εφίππου 
και δρακοντοκτόνου και δίπλα 
από το τέμπλο η παράσταση 
της αποτομής της κεφαλής του 
Προδρόμου. 

Στη δυτική πλευρά του Ναού 
υπάρχει υπέρθυρο 
εκβάθυσμα, που προφανώς 
φιλοξενούσε τοιχογραφία του 
Προδρόμου. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΗΣΤΙΚΟΣ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



Τα εξωκκλήσια 
των Μεγάρων

Β’4/Project

ΡΕΤΖΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΡΓΕΝΤΗ ΓΙΩΤΑ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝTMHMA B4 / 
PROJECT



ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

• Νότια της Εκκλησίας του Σωτήρος
Χριστού και του Αγίου Αθανασίου,  σε 
απόσταση μικρότερη του ενός 
χιλιομέτρου, βρίσκεται ο ναός της 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. 

• Ο χώρος έχει μετατραπεί  σε γυναικεία 
μονή. Ο ναός έχει πρόσφατα σντηρηθεί
και η αρχαιολογική ανασκαφή έδειξε 
ότι είναι κτισμένος επάνω σε έναν 
αρχαίο θολωτό ομαδικό τάφο. 
Πρόκειται για έναν πανέμορφο 
μικροσκοπικό ναό στον τύπο του 
τρίκογχου τρουλλάιου. 

• Στην τοιχοποιία του έχουν 
χρησιμοποιηθεί λαξευμένες πέτρες 
πωρόλιθου, πλινθοπερίβλητες.. 

TMHMA B4 / 
PROJECT ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

•Στον περίβολο του ναού υπάρχει οικοδομικό 
υλικό από αρχαιότερα χτίσματα. Εξωτερικά ο 
ναός δίνει την εντύπωση Κυκλαδίτικου ναού. 
Οι ερευνητές τον εντάσσουν στα κτίσματα της 
Παλαιολογίου εποχής



ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

• Στο δρόμο που κατευθύνεται για το 
Αλεποχώρι και σε απόσταση 2 χλμ. 
από τα Μέγαρα συναντάμε τον ναό 
του Αγίου Πρωτομάρτυρος
Στεφάνου, έναν ναό σχετικά νεότερο 
ο οποίος ίσως έχει κατασκευαστεί στα 
ερείπια παλαιότερου ναού. 

• Δυστυχώς όμως η ατυχής επέμβαση 
για την αποκατάσταση των ζημιών 
από το σεισμό του 1981 αλλοίωσε τον 
εξωτερικό χαρακτήρα του ναού. 
Γνωρίζουμε μόνο ότι εγκαινιάστηκε 
από τον Επίσκοπο Λεβαδείας Δοσίθεο
το 1878. 

• Πρόκειται για ένα σταυροειδή τρουλλαίο απλό 
τετρακίονιο με δίρριχτες στέγες. Ο τρούλος 
εξωτερικά είναι οκταγωνικός με οχτώ μονόλογα
ανοίγματα παραθύρων και οδοντωτή πλίνθινη 
διακόσμηση. Υπάρχουν δύο είσοδοι, μία στη 
νότια πλευρά και μία στη δυτική. Πρόκειται για 
μία προσεγμένη κατασκευή, που προσπαθεί να 
μιμηθεί παλαιότερα μνημεία της περιοχής.

TMHMA B4 / 
PROJECT ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ



ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

• Στη μέση της 
διαδρομής από τα 
Μέγαρα προς τον Άγιο 
Ιερόθεο και πάνω με 
μικρό ύψωμα 
βρίσκεται ένας ναός 
προς τιμή της 
Θεοτόκου ‘Άξιον εστί’ ή 
‘Ελεούσης’. Είναι ένα  
μονόχωρο
καμαροσκεπές ναϊδριο, 
που ακολουθεί τον 
αρχιτεκτονικό τύπο των 
ναϊδρίων της περιοχής.

• Έχει δύο εισόδους και 
υπέρθυρο μονόλοβο
καμπαναριό.

TMHMA B4 / 
PROJECT ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ



ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

• Το ναϊδριο έχει 
επισκευαστεί αρκετές 
φορές με αποτέλεσμα 
να έχουν καλυφθεί 
κάποιες τοιχογραφίες, 
που σύμφωνα με 
μαρτυρίες υπάρχουν 
κάτω από τα νεώτερα 
επιχρίσματα.

• Το κτίσμα πρέπει να 
ανήκει στους χρόνους 
της Τουρκοκρατίας και 
πιθανόν ανήκε στην 
Μονή του Αγίου 
Ιεροθέου. 

TMHMA B4 / 
PROJECT ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ



TMHMA B4 / 
PROJECT

ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΩΡΑΦΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ



Άγιος Αθανάσιος, Ελαιώνας Μεγάρων

Περιοχή: Ελαιώνας 
Μεγάρων
Τύπος: Σταυροειδής 
εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 11ος αι.

TMHMA B4 / 
PROJECT ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ



Άγιος Αθανάσιος Ελαιώνας Μεγάρων

• Νοτιοανατολικά του ναού του Χριστού, σε πολύ
μικρή απόσταση (200 μ.), βρίσκεται ο ναός του Αγ.
Αθανασίου (Πατριάρχη Αλεξανδρείας).

• Χρονολογείται στον 11ο αιώνα και ανήκει στον τύπο
των σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών, απλός
τετρακιόνιος με μαρμάρινους κίονες.

• Με τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του
1981, αποκαλύφθηκε το δεύτερο άνοιγμα της
δίλοβης εισόδου (υπήρχε ήδη η δυτική είσοδος,
παλαιότερα με γρανιτένιο κίονα στη μέση και
κιονόκρανο με επίπεδη διακόσμηση).
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• Μέσα στο άνοιγμα αυτό της
δεύτερης εισόδου
αποκαλύφθηκε τοιχογραφία της
Αγίας Κυριακής, πολύ καλής
τέχνης, η οποία στη συνέχεια
αποτοιχίσθηκε και εκτίθεται στο
Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο Αθηνών.

• Ελάχιστα πράγματα σώζονται
από τον υπόλοιπο ζωγραφικό
διάκοσμο του ναού

Άγιος Αθανάσιος Ελαιώνας Μεγάρων
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Άγιος Γεώργιος (Καρδατάς), Μέγαρα

Περιοχή: Καρδατάς, 
κοντά στα Μέγαρα
Τύπος: 
Σταυρεπίστεγος
Χρονολογία: 15ος-
16ος αι.
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Άγιος Γεώργιος, Καρδατάς
• Ο ναός βρίσκεται σε ύψωμα, σε πολύ μικρή απόσταση από

τα Μέγαρα (3 χιλιόμετρα ανατολικά), στην περιοχή που είναι
γνωστή με το όνομα Καρδατάς. Πρόκειται για έναν
σταυρεπίστεγο ναό που χρονολογείται στον 15ο-16ο αιώνα.

• Σε πολύ μικρή απόσταση από το ναό αυτό βρίσκεται ένας
ακόμα βυζαντινός, επίσης σταυρεπίστεγος ναός, ο Άγιος
Δημήτριος.
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Αγία Τριάδα (Μάζι) Μεγάρων

Περιοχή: Μάζι
Μεγαρίδας
Τύπος: Μονόχωρος
καμαροσκέπαστος
Χρονολογία: 14ος-
15ος αι.
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Αγία Τριάδα (Μάζι) Μεγάρων
• Στην περιοχή Μάζι της Μεγαρίδας (αρχαίος

Τριποδίσκος), 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των
Μεγάρων, βρίσκεται ο μικρός, μονόχωρος ναός
της Αγίας Τριάδας.

• Το δυτικό του τμήμα πρέπει να είναι προσθήκη
σε υπόλοιπο παλαιού καμαροσκέπαστου ναού.
Στο εσωτερικό φέρει τοιχογραφίες, πιθανόν του
14ου-15ου αιώνα, χρονολογία στην οποία
τοποθετείται και ο ίδιος ο ναός.
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ  ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ

Β’4 Project 

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ  ΜΕΓΑΡΩΝ 
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΚΟ 

Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το 
εξωκκλήσι του Χριστού, βρίσκεται το πολύ 

μεγάλης αρχαιολογικής αξίας εκκλησάκι του 
Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. 

Χρονολογείται περίπου στον 12ο αιώνα και και
μορφολογικά ακολουθεί τον ναό του Χριστού 

αλλά χωρίς τον εξωνάρθηκα και τον 
εικονογραφικό του κύκλο.

Ο ναός σήμερα είναι ερειπωμένος και έχει 
καταπέσει το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ πριν 
αρκετά χρόνια το εκκλησάκι σώζονταν σχεδόν 
ολόκληρο. Στο εσωτερικό του υπήρχαν πολλές 

αγιογραφίες και ίσως να υπάρχουν αρκετές κάτω 
από τα επιχρίσματα όπως φαίνεται στον τρούλλο.
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΤΑ) 

Σε μικρή απόσταση από τον Άγιο 
Γεώργιο στον Καρδατά και λίγο πριν 
από το Μεγάλο Πεύκο, σε ένα μικρό 
ύψωμα, στο αριστερό μέρος της 
παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών -
Κορίνθου συναντάμε ένα πολύ μικρό 
ναό (εσωτερικών διαστάσεων 6,30 Χ 
2,90μ περίπου και μεγίστου ύψους του 
υπερυψωμένου εγκαρσίου κλίτους 
3,55μ).
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΤΑ) 

Στο εσωτερικό του ναού υπήρχαν 
κάποιες από τις ωραιότερες 
τοιχογραφίες του 12ου ή 13ου αιώνα, 
καθώς και εικόνες λαϊκού χαρακτήρα 
των Βυζαντινών χρόνων. Μία από 
αυτές ήταν και η εικόνα της Θεοτόκου 
στο ιερό που θύμιζε αυτή του Δαφνίου 
και περισσότερο της Αγίας Σοφίας στη 
Θεσσαλονίκη. 
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Ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας!
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