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ΚΙΜΩΛΟΣ
Μια ασημένια πινελιά στο Αιγαίο
Ενετοί και Φράγκοι την είπαν Αρζαντιέρα, δηλαδή Ασημένια για
τα γκριζόλευκα βράχια της. Όμως οι κάτοικοί της, εδώ και χιλιάδες
χρόνια, τη λένε πάντα Κίμωλο δείχνοντας έτσι απεριόριστο θαυμασμό
σ’ έναν τόπο με τη δική του μοναδική προσωπικότητα που, μπορεί
μ’ έναν ανεξήγητο τρόπο να αιχμαλωτίζει τη σκέψη τους και την
καρδιά τους.
Λέγεται συχνά πως, ο τόπος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα
και την ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Αυτό, τουλάχιστον για την
Κίμωλο, είναι αλήθεια. Είναι ένας τόπος όμορφος, όχι με κείνη την
πληθωρική ομορφιά που σ’ αφήνει άφωνο, που σε κατακυριεύει και
σου δίνει την εντύπωση πως είναι πολύ αψεγάδιαστη για να είναι
αληθινή, αλλά με μια ομορφιά σε ανθρώπινα μέτρα, λιτή και προσιτή
που σε κερδίζει απλά και αθόρυβα όπως ο καλός και καθόλου
αλαζόνας φίλος.
Περήφανα, κατάλευκα βράχια, ολοκέντητα από γκρίζες, λεπτές
πινελιές τεντώνουν το ανάστημά τους στον καταγάλανο ουρανό.
Πλαγιές με γκριζογάλανη θωριά κατηφορίζουν απαλά προς τη
θάλασσα, στεφανωμένες με τις ξερολιθιές του μόχθου για τον
«επιούσιο». Πέτρα σε κάθε πιθανή και απίθανη απόχρωση, γέννα
του θυμού των ηφαιστείων, βότσαλα με ανεκτίμητα λαμπυρίσματα,
αμμουδιές που χρυσαφίζουν στον ήλιο, όλα στολισμένα με μια
βλάστηση ταπεινή που δίνει και αυτή, όπως οι άνθρωποι το σκληρό
αγώνα της επιβίωσης. Βαθυπράσινο της ελιάς και του ευωδιαστού
σκίνου, φτενές αμπελιές με το χρυσό καρπό τους να φιλάει το χώμα,
αρωματικά βότανα και μικροκαμωμένα χαμολούλουδα, κατάλευκα
της άμμου κρινάκια και θάμνοι αγκαθωτοί, ρείκια και καλαμιές,
φωλιές για τα φτερωτά του Θεού, χαμηλές καπαριές με τα όμορφα
άνθη τους είναι το σκηνικό που έχουν οι νησιώτες για να απλώσουν
την πολύμοχθη ζωή τους.
Κατάλευκα τα σπίτια, με αυλές που ευωδιάζουν βασιλικό, ακουμπούν
σαν καλοί γείτονες το ένα στ’ άλλο, χαμηλές πεζούλες - κάλεσμα
στον κουρασμένο περαστικό, καμάρες και σκεπαστά περάσματα,
δρομάκια φιδογυριστά με κάτασπρους «αρμούς». Κι όλα αυτά,
φύση κι ανθρώπινα έργα φιλημένα από θάλασσα αστραφτερή που
μοσχοβολάει αρμύρα, μοιάζουν σαν ακατέργαστο σμαράγδι αφημένο
με εμπιστοσύνη μες στην παλάμη του Θεού.
«Κίμωλό μου, παράδεισό μου» λένε οι Κιμωλιάτες όπου γης και δεν
χάνουν ευκαιρία να βρεθούν στο αγαπημένο τους νησί.
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Η πίστη των Κιμωλιατών
Στον παραδοσιακό μας πολιτισμό, ο χώρος δεν είναι έννοια
αφηρημένη, αλλά τόπος οργανωμένος από «σημάδια» που
συνδέονται με συγκεκριμένες συλλογικές μνήμες και εμπειρίες. Οι
εκκλησίες και τα ξωκλήσια καθαγιάζουν τον τόπο και οργανώνουν
το χώρο και το χρόνο του νησιώτη ξωμάχου, ημερεύοντας τη φύση
και ευλογώντας το μόχθο του. Χτισμένες οι πιο πολλές ύστερα από
κάποιο όνειρο ή σημάδι, είναι συχνά «οικογενειακές», δηλαδή η
φροντίδα τους περνάει από γενιά σε γενιά στους απογόνους του
κτίτορα και κτήτορα. Ο άγιος προστατεύει τους πιστούς κι αυτοί του
το ανταποδίδουν με το ταπεινό τους κεράκι, το τάμα, το άσπρισμα,
το πανηγύρι, το ονομάτισμα του τόπου και των παιδιών τους.
Δεν είναι ν’ απορεί κανείς που, παρά το μικρό της μέγεθος, η
Κίμωλος είναι κατάσπαρτη με εκκλησιές. Αυτή η ήμερη ομορφιά
που μοιάζει από μόνη της με θερμή προσευχή, σε φέρνει κοντά
στον Πλάστη. Όχι μια, δυο μα πάνω από ογδόντα εκκλησιές και
ξωκλήσια ύψωσε με κόπο και πίστη ο θρησκευόμενος λαός του
νησιού, στολίζοντάς τες με διαλεχτά, σπάνιας αξίας εικονίσματα,
τέμπλα και αγιογραφίες, μα πιο πολύ με την ευλάβεια και τη
στοργή του. Άλλες μεγαλόπρεπες κι επιβλητικές κι άλλες ταπεινές
και χαριτωμένες, άλλες μέσα στο Xωριό κι άλλες να τις φιλάει το
κύμα ή να τις τραγουδάει ο άνεμος πάνω στις κορφούλες. Εκεί θα
τους βρεις στα πανηγύρια, ευλαβικούς προσκυνητές, να ψάλλουν
χαμηλόφωνα μαζί με τους ιερείς, εκεί και στις κατανυκτικές
αγρύπνιες, περαστικούς τις άλλες μέρες να φροντίζουν τα καντήλια
ή ν’ ανάβουν ένα κερί στον άγιο.
Μέσα και γύρω από το Χωριό, κάθε σου βήμα προσανατολίζεται
από σταυρούς και κάτασπρα καμπαναριά που σε καλούν να
ανακαλύψεις τριάντα πάνω κάτω εκκλησιές πολλές πραγματικά
μοναδικές για την αρχιτεκτονική τους αξία, τα τέμπλα και τις
εικόνες τους.
Οι περισσότερες εικόνες είναι έργα του Εμμανουήλ ιερέως
Σκορδίλη, Κρητικού αγιογράφου που δημιούργησε σχολή η οποία,
αφού καθιερώθηκε τον 16ο αιώνα, κυριάρχησε τους επόμενους
δύο, 17ο και 18ο καθώς και του Δευτερεύοντος Σίφνου Αγαπίου
Πρόκου, τέλος του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα, εικόνες του
οποίου υπάρχουν και σε πολλά Κιμωλιάτικα σπίτια.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές και υψηλής τέχνης οι εικόνες της
προστάτιδας του νησιού, της Παναγίας την οποία οι Κιμωλιάτες
γιορτάζουν με ξεχωριστή λαμπρότητα. Όλοι μαζί, στην Κίμωλο την
περίοδο του Δεκαπενταύγουστου και στις 20 και 21 του Νοέμβρη,
στα Εισόδια, τόσο στο νησί, όσο και στον Πειραιά, στην Αγία Σοφία,
σε μια γιορτή που οι παροικούντες Κιμωλιάτες κρατούν εθιμικά και
παραδοσιακά αναλλοίωτη εδώ και 100 χρόνια.
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Οι περισσότερες από τις παλιές εκκλησίες των Κυκλάδων όπως άλλωστε και της Κιμώλου είναι κτίσματα
του 16ου και του 17ου αιώνα, αφού οφείλουν την ύπαρξή τους σε ειδικά προνόμια που παραχώρησε
ο σουλτάνος Μουράτ Γ’ το 1580 και είναι περίφημες για τις εξαιρετικές μεταβυζαντινές τους εικόνες.
Την ίδια περίοδο, οι ναοί της Κιμώλου είχαν καμπάνες όπως αναφέρουν οι περιηγητές.
Σύμφωνα με έκθεση του Antonio Justiniani, Λατίνου επισκόπου Σύρου που επισκέφθηκε την Κίμωλο
το 1700, στο Χωριό υπήρχαν 18 ναοί και στους αγρούς 63.
Παρ’ ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη κατακομβών στην περιοχή της Λίμνης (όπου
η αρχαία πόλη) και στη θέση Μαρινούς στο Πανωκλήμα, έρευνες για παλαιοχριστιανικά ή βυζαντινά
μνημεία δεν έχουν γίνει στην Κίμωλο.
Ας σημειωθεί ακόμα ότι, περισσότερα από ενενήντα, αντικείμενα (σκεύη, άμφια, βιβλία, εικόνες, δύο
κουβούκλια επιταφίων, χειρόγραφα κτλ.), προερχόμενα από εκκλησίες της Κιμώλου, παραδόθηκαν
τον Ιούλιο του 1904, με κατάλογο απογραφής και βρίσκονται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της
Αθήνας.
Ο μεγάλος μάστορας του λόγου, ζωγράφος, αγιογράφος και υμνητής της Ορθοδοξίας και της
Ελληνικότητας, Φώτης Κόντογλου γράφει μεταξύ άλλων για την Κίμωλο: «Οι Κιμωλιάτες είναι
φιλόξενοι, δουλευτάδες και θρήσκοι... Αυτό το μικρό χωριό έχει έντεκα παλιές εκκλησιές, στολισμένες
ούλες με αρχαία κονίσματα... Ανάμεσα στις εικόνες οι πιο σπουδαίες είναι οι Παναγιές. Η παλαιότερη
βρίσκεται στη μεγάλη ενοριακή εκκλησιά.... Είναι Οδηγήτρια μεγάλη κι ασημωμένη, μαύρη στο
πρόσωπο και στα χέρια, όπως ούλες οι παλιές. Η τέχνη της δείχνει πως ήρθε από πάνου, απ’ την
Πόλη ή απ’ τη Σαλονίκη... Έχω την ιδέα πως είναι μια από τις πιο παλιές Παναγιές που βρίσκουνται
στην Ελλάδα κι από τις πιο ασυνήθιστες».
Σ’ αυτό το περιβάλλον έζησε κι άγιασε η οσία Μεθοδία, ο «της Κιμώλου Θείος Βλαστός», γέννημα θρέμμα αυτού του χαριτωμένου τόπου και των απλών ανθρώπων του. Εδώ αλλά και όπου γης οι
Κιμωλιάτες εκφράζουν με τα πιο τρυφερά επίθετα την αγάπη και το σεβασμό τους για τις δυο μητέρες
που τους αγκαλιάζουν με στοργή: Μεθοδία και Παναγιά.

Ο Μητροπολιτικός Ναός
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ΠΑΝΑΓΙΑ Η «ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ»: Δούλευαν 7 χρόνια και μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες για να τον
φτιάξουν έτσι όπως τον ήθελαν. Μεγαλοπρεπή και επιβλητικό. Να δεσπόζει στο Χωριό και να φαίνεται
από μακριά, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που έρχονται από τη θάλασσα, στο λιμάνι του νησιού, την Ψάθη.
Ο Μητροπολιτικός Ναός της Κιμώλου, Παναγία η «Οδηγήτρια» τιμάται στα Εισόδια της Θεοτόκου.
Χτίστηκε μεταξύ των ετών 1867 και 1874 στη θέση τρίκλιτης, επιπεδόστεγης βασιλικής του 17ου
αιώνα τιμώμενης στο όνομα των Εισοδίων, του Αγ. Νικολάου και του Αγ. Σπυρίδωνα η οποία είχε και
παρεκκλήσι τον Αγ. Ανδρέα.
Η εκκλησία οικοδομήθηκε με την προσωπική εργασία όλων των κατοίκων του νησιού που, με ζήλο,
δούλευαν για το μεγάλο αυτό έργο αφιλοκερδώς. Έτσι τα χρήματα που χρειάστηκαν και δαπανήθηκαν
για την ολοκλήρωση του έργου ήταν μόνο 34.568 δρχ. ποσό που κι αυτό καλύφθηκε χάρη στην
οικονομική συμβολή ντόπιων και ξενιτεμένων Κιμωλιατών καθώς και από μη Κιμωλιάτες όπως ο
Ιωάννης Προβελέγγιος που έδωσε 1000 δρχ.
Ο ναός έχει πολλές και παλιές, καλές εικόνες, πολλές από τις οποίες προέρχονται από παλαιότερους
ερειπωμένους ναούς. Ωραιότερη η εικόνα της Παναγίας «Οδηγήτριας» που η τέχνη της ανάγεται στους
παλαιολόγειους χρόνους (15ος αιώνας) και πιθανότατα προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη ή τη
Θεσσαλονίκη. Κατά μία παράδοση, στη διάρκεια των πειρατικών επιδρομών, οι κάτοικοι αφαιρούσαν
και φύλαγαν την αργυρή επένδυση της εικόνας που προέρχεται από τη Σμύρνη.
Μεταξύ των άλλων, στο ναό υπάρχουν: Κουβούκλιο του Επιταφίου ζωγραφισμένο με παραστάσεις
των Παθών δια χειρός «Δευτερεύοντος Σίφνου». Προσκυνητάριο, γεμάτο εικονογραφικές συνθέσεις,
της θεραπείας του τυφλού, της ψηλαφήσεως του Θωμά, της πυρφόρου ανάβασης του προφήτη Ηλία
κ.α. έργο, Νικηφόρου, ιερομόναχου εκ Κύπρου. Εικόνα των Εισοδίων, έργο του Φώτη Κόντογλου…
Το βέβαιο είναι ότι: για να χαρεί κανείς τον καλλιτεχνικό πλούτο της εκκλησίας αυτής πρέπει να της
αφιερώσει αρκετό χρόνο.
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...Κάθε μία και ένα μουσείο
Οι επόμενες οκτώ εκκλησίες θεωρούνται μνημεία ιδιαίτερης αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας
και προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι επτά είναι μέσα στο Χωριό, μία μέσα και έξι
περιμετρικά του Μεσαιωνικού Κάστρου και η όγδοη στο Ξαπλοβούνι.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Ο παλαιότερος ναός
τιμάται στο όνομα της Γεννήσεως του Χριστού
και του Αγ. Ελευθερίου. Χτίστηκε το 1592, όπως
αναφέρεται σε εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή
δίπλα στη νότια πόρτα του ναού και βρίσκεται στο
Μέσα Κάστρο. Είναι δίκλιτη, επιπεδόστεγη, βασιλική
με ζωγραφιστό τέμπλο και εικόνες - έργα τέχνης. Στον
ιερό αυτό χώρο έβρισκαν καταφύγιο οι Κιμωλιάτες
κάθε φορά που γινόταν πειρατική επιδρομή.
Στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών, προερχόμενη
από το ναό, ευρίσκεται μικρή άκρως ενδιαφέρουσα
εικόνα (αρ. ευρετ. Χ.Α.Ε. 4779), έργο τέλους 17ου
ή αρχές του 18ου αιώνα, στην οποία απεικονίζεται
πιθανόν εγγονός του κτίτορα, ναυτικός το επάγγελμα,
σχηματική άποψη του Μεσαιωνικού Κάστρου, στη
μέση αυτού ο ναός της Γέννησης του Χριστού και
αριστερά ένας ανεμόμυλος.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Στα βόρεια
του Κάστρου, χτισμένος τον 17ο αιώνα, βρίσκεται
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η παράδοση
αναφέρει ότι χτίστηκε από μια γυναίκα που λεγόταν
Χρυσή κι ακόμα ότι αυτή κατέστρεψε την εικόνα
του Χρυσόστομου, έργο των αρχών του 18ου αιώνα,
χτυπώντας την με το τακούνι της, όταν ο ιερέας γιος
της πνίγηκε, Σάββατο του Λαζάρου, επιστρέφοντας
από την Πολύαιγο (νησί ανατολικά της Κιμώλου),
όπου είχε πάει να λειτουργήσει. Ο ναός είναι δίκλιτος
με ανισοπλατή κλίτη και τιμάται επίσης στο όνομα
των Αγίων Νικολάου και Σώζοντος. Το τέμπλο του
είναι διμερές και εκτείνεται και στα δύο κλίτη. Είναι
ξυλόγλυπτο, άριστο δείγμα λαϊκής τέχνης με εικόνες,
μερικές από τις οποίες είναι, επίσης άριστης τέχνης.
Χρησιμοποιήθηκε ως μητροπολιτικός ναός.
Εικόνα του 17ου αιώνα που προέρχεται από το ναό, υψηλής τέχνης, με τον Άγιο Ιωάννη το
Χρυσόστομο, την Ανακομιδή των λειψάνων του και τον αμπελώνα της χήρας, εκτίθεται στο Βυζαντινό
Μουσείο (αρ. ευρετ. Χ.Α.Ε. 4806).
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΝΟΜΟΥ): Η Παναγιά του Κονόμου όπως είναι
γνωστός στο νησί ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
του 17ου αιώνα, στα δυτικά του Κάστρου, είναι μονόκλιτος
με τρούλο, τέμπλο με γραπτή διακόσμηση και ξυλόγλυπτα
βημόθυρα. Η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
τέμπλο είναι έργο του 16ου αιώνα. Στο ναό υπάρχουν
εικόνες κρητικής τέχνης και έργα του Δευτερεύοντος
Σίφνου. Ο Δεσποτικός θρόνος προέρχεται από τον παλαιό
ναό (17ος αιώνας) της Οδηγήτριας. Στον περίβολο υπάρχει
θολωτός τάφος όπου ενταφιάστηκαν (τελευταία ταφή το
1894) οι εφημέριοι κτήτορές του.
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ: Πολύ κοντά στην Παναγιά του Κονόμου,
στα νοτιοδυτικά του Κάστρου, κτίσμα του τέλους του
17ου αιώνα, βρίσκεται ο ναός των Ταξιαρχών. Ανήκει στο
μονόκλιτο τρουλαίο τύπο, με πολλές αξιόλογες εικόνες,
τέμπλο του 1686 σε καλή κατάσταση, σπαράγματα
τοιχογραφιών και εντοιχισμένη στο βόρειο τοίχο εικόνα
της Παναγίας Οδηγήτριας, ζωγραφισμένη πάνω σε
ακέραιη, μαρμάρινη, παλαιοχριστιανική τράπεζα. Η
τέχνη της εικόνας είναι κρητική, σπανιότατο δείγμα
απεικόνισης της μορφής της Θεοτόκου σε μάρμαρο. Σε
υπάρχουσα επιγραφή, δεξιά της εικόνας, αναφέρεται ότι
το μάρμαρο βρέθηκε στο νησάκι του Αγ. Ευσταθίου (νότια
του λιμανιού της Ψάθης), η δε Θεοτόκος αποκαλείται με
το σπάνιο επίθετο «Επτάποστος».

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ): Ο ναός της
Ζωοδόχου Πηγής ή Χρυσοπηγής όπως είναι περισσότερο
γνωστός, κτίσμα του 17ου αιώνα, βρίσκεται κοντά στους
δύο προηγούμενους, λίγο πριν από το σχολικό κτίριο
του Γυμνασίου. Είναι μονόκλιτη, επιπεδόστεγη βασιλική
με νάρθηκα, ξυλόγλυπτο τέμπλο και αξιόλογης τέχνης
εικόνες.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΣΩΤΗΡΑ): Στη
δυτική πλευρά του Κάστρου και παράλληλα με την
Παναγιά του Κονόμου, κτίσμα του τέλους του 17ου αιώνα,
βρίσκεται ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος πιο
γνωστός ως «Σωτήρα», μονόκλιτη, επιπεδόστεγη βασιλική
με νάρθηκα. Στο τέμπλο του υπάρχουν αξιόλογες εικόνες
του 17ου αιώνα που εικονίζουν το Χριστό ένθρονο ως
Μέγα Αρχιερέα, τη Μεταμόρφωση και τη Βαϊοφόρο.
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ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Μπροστά στην Κάτω Πόρτα
του Κάστρου βρίσκεται ο ναός των Αγίων Αναργύρων,
κτίσμα του τέλους του 17ου αιώνα, μονόκλιτη,
επιπεδόστεγη βασιλική με νάρθηκα, ξυλόγλυπτο
τέμπλο και αξιόλογες εικόνες, οι περισσότερες
κρητικής τέχνης.

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ: Ο Παντοκράτορας, στην «απάνω
βάρδια», στην κορυφή του λόφου «Ξαπλοβούνι» είναι
δίκλιτη, επιπεδόστεγη βασιλική που τιμάται και στο
όνομα των Αγίων Πάντων. Εικόνες εξαιρετικής
κρητικής τέχνης, μερικές πρωτότυπες για τη σύνθεση
και τη σύλληψη των παραστάσεων καθώς και άλλες
του Δευτερεύοντος Σίφνου στολίζουν το ναό. Όμως
η μεγαλύτερή του ομορφιά είναι η εκπληκτική
θέα από το προαύλιό του. Αν ανέβεις στη χαμηλή
πεζούλα του κι ανοίξεις τα χέρια σου, νομίζεις πως
αγκαλιάζεις ουρανό και θάλασσα. Από τη μια πλευρά
σου το Χωριό, κάτω χαμηλά στα πόδια σου το Ρέμα, η
Γούπα κι ο Καράς και μπροστά και πλάγια η Σίφνος,
η Πολύαιγος, η Μήλος κι αν θέλει ο καιρός, η Πάρος
και η Αντίπαρος. Σ’ αυτή την απλωσιά του ματιού
και του μυαλού νιώθεις πως, δίχως άλλο είσαι στ’
αλήθεια στο μπαλκόνι του Θεού.
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...Μέσα, γύρω και κοντά στο Χωριό
Μέσα, γύρω και κοντά στο Χωριό όμως, υπάρχουν πολλές ακόμα παλιές και νεότερες εκκλησίες,
καθεμιά με τη δική της μοναδικότητα. Ομαδοποιώντας τις σύμφωνα με την περιοχή που βρίσκονται,
ας δώσουμε μερικά στοιχεία για αυτές:

Στην πλατεία του Δημοτικού σχολείου
ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ (ΑΓΙΑ ΚΙΟΥΡΑ): Πιθανόν του 17ου αιώνα,
βρίσκεται κάτω από την πλατεία του Σχολείου. Είναι μονόκλιτη,
επιπεδόστεγη βασιλική και πιθανόν να ανήκε στο επισκοπείο
του νησιού. Στο τέμπλο της διατηρούνται εικόνες από τη ζωή της
Θεοτόκου, εξαιρετικής κρητικής τέχνης, χρωματικά απαράμιλλες.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: Βρίσκεται δεξιά όπως κοιτάμε από την πλατεία του
σχολείου το ναό της Αγίας Ματρώνας. Η ύπαρξη του ναού αναφέρεται
σε έγγραφο του 1727.

Μέσα και στην Πάνω Πόρτα του Κάστρου
ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Βρίσκεται δίπλα στο ναό της Γέννησης
του Χριστού, στο μέσα Κάστρο και τιμάται και στο όνομα της Οσίας
Μεθοδίας. Χτίστηκε το 1962 πάνω στο ερειπωμένο ασκητήριο της
Κιμωλιάτισσας Αγίας.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Χτισμένη στα μέσα του 17ου αιώνα είναι
μονόκλιτη, θολωτή βασιλική και βρίσκεται μπροστά από την Πάνω
Πόρτα. Στο τέμπλο της υπάρχει εικόνα του Αγίου με σκηνές από το
βίο και τα θαύματά του, εικόνα της Υπαπαντής καθώς και σπάνια
εικόνα με απεικόνιση των άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Κτίσμα του 18ου αιώνα βρίσκεται απέναντι και
λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι επιπεδόστεγη βασιλική
και οι αξιόλογες εικόνες του τέμπλου είναι έργα του 17ου αιώνα. Στις
καντήλες του ναού υπάρχουν οι χρονολογίες 1706, 1721, 1725.
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Στην πλατεία Κάμπος

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Απέναντί του είναι η παιδική χαρά.
Ο Ναός υπήρχε από το τέλος του 17ου αιώνα. Ο παλαιός
ναός ανακαινίσθηκε το 1814, το 1873 και το 1901, ενώ ο
σημερινός ναός είναι κτίσμα («εκ βάθρων» ανέγερση) του
1956, δίκλιτος, του οποίου το νότιο κλίτος είναι αφιερωμένο
στους Αγίους Τεσσαράκοντα. Ο ναός τους ευρισκόμενος νότια
του Αγ. Σπυρίδωνα, ήταν ήδη ερειπωμένος το 1867. Στην
ανακαίνιση του 1814 το τέμπλο ιστόρησε ο Δευτερεύων
Σίφνου με εικόνες του Δωδεκάορτου και του αρχαγγέλου
Μιχαήλ, οι οποίες μαζί με άλλες, καλής κρητικής τέχνης,
του παλαιού ναού, διατηρούνται στο τέμπλο του σημερινού
ναού.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Ανεγέρθηκε «εκ
βάθρων» πριν 61 χρόνια. Βρίσκεται δίπλα στην παιδική
χαρά. Ο παλαιός ναός, κτίσμα του 18ου αιώνα, κατέρρευσε
το 1932. Από το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1825, έργο του
Δευτερεύοντος Σίφνου, διεσώθησαν ελάχιστες μα αξιόλογες
εικόνες.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ: Χτισμένη το 1608 η Ευαγγελίστρια, στα
βόρεια της πλατείας του Κάμπου, βρίσκεται σε θέση που
παλαιότερα υπήρχε δάσος από πρίνους και κέδρους. Λέγεται
ότι η εικόνα του Ευαγγελισμού, την ημέρα βρισκόταν στο
ύψωμα Παλιόκαστρο και τη νύχτα οι κάτοικοι την έβλεπαν
κρεμασμένη με θαυμαστό τρόπο σε έναν πρίνο του δάσους.
Έτσι ο ναός χτίστηκε στον τόπο που όριζε το θέλημα της
Παναγίας. Είναι απλός τρίκογχος, ενώ αργότερα προστέθηκε
στη βόρεια πλευρά του παρεκκλήσι του Αγ. Αρτεμίου με είσοδο
από το νάρθηκα. Ο ναός, εκτός από σημαντικές εικόνες,
πολλές κρητικής τέχνης, διέθετε ένα κουβούκλιο Επιταφίου
της Θεοτόκου με παραστάσεις από τη ζωή της, έργο του
Δευτερεύοντος Σίφνου, μοναδικό στο είδος του, που σήμερα
βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας (αρ. ευρετ. Χ.Α.Ε.
4775). Στο ναό βρίσκεται σήμερα ένα πιστό αντίγραφο του.
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Στη δυτική-νοτιοδυτική έξοδο του Χωριού
ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Αφήνοντας πίσω του «Καρκάνη»,
περιοχή πίσω από τα Σχολεία και μετά τους δύο, με «σιδερόπετρα»
φτιαγμένους, παλιούς ανεμόμυλους, θα συναντήσουμε το ναό του Αγίου
Χαραλάμπους τον οποίο, το 1893, ο τότε Δήμος Κιμώλου ανέγειρε εκ
νέου στη θέση του παλαιού που ήταν κτίσμα του 18ου αιώνα. Στο
τέμπλο του διατηρεί δύο εικόνες από τον παλαιό ναό της Οδηγήτριας
και μία του Αγ. Χαραλάμπους από τον ομώνυμο παλαιό ναό.
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ: Έχει δώσει το όνομά του στον οικισμό που
βλέπουμε νότια του Αγίου Χαραλάμπους. Βρίσκεται στην κορυφή
του ομώνυμου λόφου με υπέροχη θέα. Ανεγέρθηκε από τα θεμέλια
πριν από 105 χρόνια. Σε έγγραφο του 1699 αναφέρεται η ύπαρξη
του παλαιού ναού.
ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ: Ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1990 και βρίσκεται στη
συνέχεια της πορείας εξόδου από το Χωριό, λίγο μετά τον οικισμό του
Αγίου Μάμα, στη θέση Φανάρα.

ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Ανακαινίσθηκε «εκ βάθρων» πριν από 90
χρόνια περίπου στη θέση του παλαιού, πιθανόν του 18ου αιώνα.
Βρίσκεται και αυτός στη Φανάρα, νοτιοδυτικότερα από τον Άγιο
Σώζοντα.
ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ: Χτίστηκε το 1903 και βρίσκεται στη θέση Στέντα,
κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Στη νότια-νοτιανατολική έξοδο του Χωριού
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ: Βρίσκεται στη περιοχή «Πρόβαρμα», στα αριστερά
του παλιού μονοπατιού που ξεκινάει από του «Μυζηθρού». Χτίστηκε
στα μέσα του 19ου αιώνα.
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Είναι ο ναός που βρίσκεται μέσα στο
Νεκροταφείο. Τον έκτισε το 1895 ο μέγας ευεργέτης της Κιμώλου,
Γεώργιος Οικ. Αφεντάκης.
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

Στο Ξαπλοβούνι
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ανεβαίνοντας στο Ξαπλοβούνι, είτε για να
δούμε από κοντά τους ανεμόμυλους, είτε για να πάμε στην εκκλησία
του Παντοκράτορα, είτε και για τα δύο, λίγο πριν τον Παντοκράτορα
συναντάμε το ναό της Αγίας Παρασκευής. Χτίστηκε το 1880, είναι
δίκλιτη βασιλική με επίπεδη στέγη και τιμάται και στο όνομα των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα δύο τέμπλα προέρχονται από
τους παλαιούς ναούς της Οδηγήτριας και των Αγίων Τεσσαράκοντα.
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Προς τα βόρεια του Χωριού

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ (ΥΠΑΠΑΝΤΗ): Στη θέση του παλαιού ναού,
της Υπαπαντής, οι κάτοικοι του νησιού ανέγειραν το 1953 από
τα θεμέλια το ναό της Σκέπης της Θεοτόκου, τη «Θεοσκέπαστη».
Βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του Χωριού, λίγο πιο πάνω από
την πλατεία του Γιωργηλά (με το πηγάδι).
ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ

ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη Θεοσκέπαστη,
δεξιά όπως κοιτάμε προς βορρά. Το 1891 ανεγέρθηκε από τα
θεμέλια στη θέση του παλαιού ναού.
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ): Χτίστηκε πριν
από 95 χρόνια και βρίσκεται στην περιοχή «Ξηρόκαμπος», κοντά
στη Θεοσκέπαστη, αριστερά όπως κοιτάμε προς βορρά.
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Βρίσκεται στην ίδια περιοχή και λίγο
ψηλότερα από το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου (Εννιάμερα).
Χτίστηκε πριν από 145 χρόνια περίπου.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Θα τον δούμε στα
αριστερά μας, στο λόφο Μπιζάνι, αφού αφήσουμε πίσω μας τη
Θεοσκέπαστη και συνεχίσουμε τον κεντρικό δρόμο προς βορρά.
Χτίστηκε πριν από 105 χρόνια περίπου.

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Ανεγέρθηκε «εκ βάθρων» το 1896, στη
θέση του παλαιού, ο οποίος αναφέρεται σε έγγραφο του 1775.
Βρίσκεται στη βόρεια άκρη του Χωριού, στο τέλος του κεντρικού
δρόμου.

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Βρίσκεται σε μικρή απόσταση, δεξιά και
βορειότερα από τον Άγιο Ευστάθιο. Χτίστηκε πριν 87 χρόνια δίπλα
στον παλαιό, μη υπάρχοντα σήμερα, ομώνυμο, σπηλαιώδη ναό.
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Βρίσκεται αριστερά και βορειότερα από
τον Άγιο Ευστάθιο, στη θέση Λεμπούνια και χτίστηκε πριν από
90 χρόνια περίπου.
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ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
(ΑΓΙΑ ΚΑΛΗ)

...Σε οικισμούς και στην ύπαιθρο
Από την Ψάθη (το λιμάνι), στο Χωριό
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΑΓΙΑ ΚΑΛΗ): Τιμάται και στο όνομα της Αγίας
Καλλιόπης. Ναός γνωστός και ως Αγία Καλή, ανεγέρθηκε το 1955
και βρίσκεται δεξιά και πάνω από το μόλο, όπως δένει το καράβι της
γραμμής.
ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ: Χτίστηκε το 1963. Τιμάται και στο όνομα του
Ευαγγελιστή Ματθαίου. Βρίσκεται στα αριστερά του λιθόστρωτου
μονοπατιού προς το Χωριό.

ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Στο ίδιο μονοπάτι, θα τον δούμε λίγο πιο πάνω
στα δεξιά μας. Χτίστηκε τα τελευταία χρόνια.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Βρίσκεται στο τέλος της ανηφοριάς του λιθόστρωτου
μονοπατιού. Κτίστηκε πριν από 53 χρόνια και αντικατέστησε τον
παλαιό ομώνυμο ναό που ήταν ερειπωμένος μέσα στο νεκροταφείο.
Τιμάται και στο όνομα του Αγίου Σάββα.

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κτίσμα του 18ου αιώνα βρίσκεται, ανάμεσα
στα σπίτια, στην αριστερή πλευρά όπως μπαίνουμε στο λιμάνι της
«Ψάθης».
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Νέος ναός που τιμάται και στο όνομα της Αγίας
Αικατερίνης και βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, στην αρχή του
δρόμου που οδηγεί προς Αλυκή.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από Ρέμα-Γούπα μέχρι Πράσα
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Ανακαινίστηκε πριν από 125 χρόνια περίπου,
από τον τότε Δήμο Κιμώλου και βρίσκεται πάνω από το Ρέμα, στο
λόφο της «Αφαλάτωσης».
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Ανεγέρθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και
βρίσκεται στα αριστερά του κατηφορικού δρόμου προς Ρέμα-Γούπα.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ: Χτίστηκε το 1960. Θα τον δούμε δεξιά, στο
τέλος του κατηφορικού δρόμου προς Καρά, πάνω από τη Γούπα.
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Βρίσκεται στη συνέχεια του δρόμου προς
Καρά, λίγο μετά τον Άγιο Γεράσιμο. Χτίστηκε το 1971.
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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κτίσμα του 18ου αιώνα, βρίσκεται στην
ανατολική πλευρά του ομώνυμου κόλπου.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΣΩΤΗΡΑ): Βρίσκεται στη
θέση Κλήμα. Ανεγέρθηκε το 1960. Τιμάται και στο όνομα της
Δευτέρας Παρουσίας.
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ: Βρίσκεται στο ομώνυμο, απάνεμο, λιμανάκι,
δεξιά του κεντρικού δρόμου και ανακαινίστηκε το 1887 από τον
τότε Δήμο Κιμώλου.
ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: Χτίστηκε το 1964 και βρίσκεται στην είσοδο
του οικισμού των Πρασών, αριστερά του κεντρικού δρόμου.
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Βρίσκεται στα Πράσα, βορειότερα του Αγίου
Φανουρίου και χτίστηκε το 1971.
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Με ωραιότατη θέα, βρίσκεται στο ομώνυμο
ακρωτήριο, μετά την παραλία των Πρασών και ανεγέρθηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Από τα βόρεια του Χωριού μέχρι Μοναστήρια
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Χτίστηκε το 1955 και βρίσκεται στη θέση
Πανωκλήμα.
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ: Ανεγέρθηκε «εκ θεμελίων» το 1920 στη θέση
του παλαιού. Βρίσκεται στη θέση Πανωκλήμα.

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ: Βρίσκεται στη θέση Καυκάρες και χτίστηκε το
1955.
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ: Χτίστηκε το 1925. Βρίσκεται στη θέση
Κοκκίνα.
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Με ωραιότατη θέα στα ανατολικά και βόρεια
του νησιού. Βρίσκεται στη θέση Καυκάρες και χτίστηκε το 1895.
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο ναός, ο οποίος έχει δώσει το όνομά του στην
περιοχή, χτίστηκε πριν από 75 χρόνια στη θέση του παλαιού που
αναφέρεται σε έγγραφο του 1727.
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Βρίσκεται στη θέση Ξέβρη. Χτίστηκε στα
τέλη του 18ου αιώνα.
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ο «ΕΞΩ»): Ναός του 19ου αιώνα βρίσκεται
στην κορυφή του ομώνυμου υψώματος. Ανακαινίσθηκε το 1965.
Το τέμπλο του ναού προέρχεται από τον παλαιό ναό του Αγίου
Σπυρίδωνα (17ος αιώνας), στο Χωριό.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Βορειότερα από το ναό του Προφήτη Ηλία
του «έξω» και στην ομώνυμη θέση, χτίστηκε πριν από 100 χρόνια
περίπου.
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ο «ΜΕΣΑ»): Χτίστηκε το 1880 και
βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του λόφου «Σκλάβος», στη θέση
Πέρρου.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Βρίσκεται στην ίδια θέση και πολύ κοντά
στον Προφήτη Ηλία τον «μέσα». Χτίστηκε το 1958.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.
Βρίσκεται στη θέση Χώνη.
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Παλαιό μονύδριο με σπηλαιώδη
ναό που ιδρύθηκε το 1703. Βρίσκεται στη θέση Χύμελη.
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Στη θέση Μοναστήρια, στον
ομώνυμο κολπίσκο, διατηρείται ανακαινισμένος ο ναός
κατεστραμμένου, σήμερα, μονυδρίου πιθανόν παλαιότερου του
18ου αιώνα.

Από Πύργο μέχρι Ζεφοκάλαμο
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΥΔΩΝΑΣ (ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ): Βρίσκεται στη θέση Πύργος
και χτίστηκε το 1960.
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Χτίστηκε πριν από 91 χρόνια στη θέση του παλαιού. Βρίσκεται στη θέση
Αλυκή.
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Ο «ΕΞΩ»): Χτίστηκε πριν από 145 χρόνια. Ανακαινίστηκε το 1902.
Βρίσκεται στη θέση Μαυρομούρι, βόρεια της Αλυκής.
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Είναι κτίσμα του 19ου αιώνα και βρίσκεται στο ομώνυμο ακρωτήριο, στην
περιοχή Καλαμίτσι.
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ: Χτίστηκε το 1955. Βρίσκεται στη θέση Χιονούς,
ανατολικότερα από τη θέση «Δέκας».
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ: Βρίσκεται στη θέση «Δέκας». Χτίστηκε το 1960.
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ: Ανεγέρθηκε «εκ βάθρων» το 1953 στη θέση παλαιότερου ναού που αναφέρεται
σε έγγραφο του 1727. Βρίσκεται στη θέση «Δέκας».
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ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Παλαιό μονύδριο, κτίσμα του 17ου αιώνα,
του οποίου ο ναός ανακαινίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και
βρίσκεται στη θέση «Δέκας».
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Χτίστηκε το 1954 στη θέση Ελληνικά. Τα ερείπια
του παλαιού ναού βρίσκονται στην ομώνυμη νησίδα απέναντι από
την παραλία των Ελληνικών όπου και η ακρόπολη της αρχαίας
πόλης.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Νέος ναός που βρίσκεται στην παραλία
Μαυροσπήλια.
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Ο «ΜΕΣΑ»): Χτίστηκε το 1953 στη θέση
του παλαιού και βρίσκεται σε λόφο της περιοχής Μαυροσπήλια.
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ): Σπηλαιώδης
παλαιός ναός που βρίσκεται στη θέση Ζεφοκάλαμο.
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

...Σε Κιμωλιάτικα νησιά και νησίδες
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Βρίσκεται στην ομώνυμη νησίδα, νότια του
λιμανιού της Ψάθης. Χτίστηκε το 1919 στη θέση παλαιού ναού.
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Νοτιότερα του Αγίου Ευσταθίου στην ομώνυμη
νησίδα, πρόκειται για το ναό παλιού μονυδρίου ιδρυμένου πριν το
1700.

ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Στην παραλία της «Παναγιάς τ’
αυλάκι», στη νήσο Πολύαιγο διατηρείται ο ναός μονής, η οποία
χτίστηκε το 1622. Ο ναός ανήκει στο τύπο της θολωτής βασιλικής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπό κατασκευή βρίσκονται ακόμα δύο εκκλησίες: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ» στην Αλυκή και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στον
Κάμπο, στο Χωριό.

Οσία Μεθοδία, η Κιμωλιάτισσα Αγία
Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1861 στην Κίμωλο και ήταν το τρίτο από τα οκτώ παιδιά μιας
θεοσεβούμενης οικογένειας. Βαπτίσθηκε Ειρήνη και από πολύ νεαρή ηλικία ξεχώριζε για την
ευσέβεια, τη σεμνότητα και την αγάπη της προς την Εκκλησία.
Από υπακοή στη θέλησή των γονέων της παντρεύτηκε ένα Χιώτη ναυτικό, ο οποίος λίγο καιρό μετά
το γάμο ναυάγησε και πνίγηκε στις ακτές της Μικράς Ασίας. Τότε η Ειρήνη ένιωσε πώς αυτή ήταν η
ώρα της θείας κλήσεως γι’ αυτήν.
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Εχάρη μοναχή, από τον τότε αρχιεπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο και έλαβε
το όνομα Μεθοδία. Από τότε πέρασε τη ζωή της ακολουθώντας με
πίστη και αφοσίωση τους κανόνες του μοναχισμού κλεισμένη στο
ερημικό κελί της, στο Μέσα Κάστρο, πλάι στον Ναό της Γεννήσεως
του Χριστού.
Με εξαίρεση την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που
ο εγκλεισμός της ήταν πλήρης, το κελί της ήταν αληθινό ιερό
διδασκαλείο όχι μόνο για τις Κιμωλιάτισσες αλλά και για γυναίκες
που έρχονταν από άλλα νησιά έχοντας μάθει για την Οσία με σκοπό
να ωφεληθούν πνευματικά απ’ τη διδαχή της, να ανακουφιστούν
από τα βάσανα της ζωής και να αντλήσουν απ’ την αστέρευτη πηγή
τής πίστης, κουράγιο και θέληση, αγάπη, εγκαρτέρηση και θάρρος.
Στις 5 Οκτωβρίου 1908 η «Χριστοφόρα» Οσία Μεθοδία παρέδωσε
το πνεύμα.
Στις 15 Αυγούστου 1946 οι συμπατριώτες της συνέταξαν και
υπέγραψαν ομολογία με την οποία αναγνώριζαν την Οσία «πολιούχο
και κηδεμόνα της νήσου και μεγάλη αυτών ευεργέτιδα».
Το 1962, στη θέση του ερειπωμένου κελιού της, χτίστηκε μικρή
εκκλησία που τιμάται και στο όνομα της Παναγίας Ελεούσας.
Η επίσημη αγιοποίησή της έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 17 Ιουνίου 1991.
Στις 5 Οκτωβρίου 1991, ημέρα εκδηλώσεων για την επίσημη ανακήρυξή της σε Οσία, τα ιερά
λείψανά της μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται πλέον στην «Παναγιά», τον Μητροπολιτικό Ναό, ιερό
και συγκινητικό προσκύνημα για κάθε πιστό χριστιανό.
Η μνήμη της εορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αυτή η σύντομη θρησκευτική παρουσίαση της Κιμώλου είναι η δεύτερη,
επικαιροποιημένη έκδοση στην Ελληνική γλώσσα και η πρώτη στην Αγγλική.
Όπως επισημάναμε και στην προηγούμενη έκδοση (Οκτώβριος 2008, Κοινότητα Κιμώλου) για την συγγραφή:
-Χρησιμοποιήσαμε κείμενα από ανάλογες εργασίες μας προηγουμένων ετών
(τελευταίος τουριστικός οδηγός Δήμου Κιμώλου και εκδόσεις Συνδέσμου
των Απανταχού Κιμωλίων «Η Οδηγήτρια»).
-Αντλήσαμε πληροφορίες από τα ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ, τόμος Β, Ιωάννης Ράμφος (ιερέας),
«Τα Χριστιανικά μνημεία της Κιμώλου και των πέριξ νησίδων»
και την εργασία «Εκκλησίες και ξωκλήσια της Κιμώλου και περιβάλλον», Γυμνάσιο Κιμώλου 1996.
Για την έκδοση αυτή, ευχαριστούμε τον χορηγό, ξενοδοχείο «Ο μύλος» στην Κίμωλο
καθώς και όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο.
Δέσποινα Αθανασιάδου-Βεντούρη
Γιώργος Αντ. Βεντούρης
ΚΕΙΜΕΝΑ: Δέσποινα Αθανασιάδου-Βεντούρη, Γιώργος Αντ. Βεντούρης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αντώνης Γ. Βεντούρης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιώργος Αντ. Βεντούρης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: twelve design
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