
 
ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΛΕΤΚΑΔΟ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 

 

 

Ζκκληςη βοήθειασ  

για την αναςτήλωςη  

τησ παλαίφατησ και ιςτορικήσ  

Ιεράσ Μονήσ Ευαγγελιςτρίασ –

Κόκκινησ Εκκληςιάσ  

Πλατυςτόμου Λευκάδοσ 



Σο ιςτορικό τησ Ιεράσ Μονήσ 
 

Η επίςθμθ ιςτορία τθσ Μονισ αρχίηει 

το 1478, όταν οι ιερομόναχοι Σάββασ 

Μανωλίτςθσ και Χαρίτων Δαμιανισ 

κατζφκαςαν ςτθν περιοχι και ζχτιςαν 

μικρό ναό, επ’ ονόματι του 

Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου. Υπάρχουν 

ωςτόςο βάςιμεσ εκτιμιςεισ ότι το 

μοναςτιρι προζρχεται από τθ βυηαντινι 

περίοδο. 

Σφντομα χτίςκθκαν κελλιά γφρω από 

το ναό, ενϊ το μοναςτιρι απζκτθςε και 

αξιόλογθ κτθματικι περιουςία από 

αφιερϊματα Χριςτιανϊν και 

αγοραπωλθςίεσ με Οκωμανοφσ κτθματίεσ. 

Ωσ μετόχια εξαρτϊνταν από τθ Μονι ο 

ναόσ τθσ Αγ. Θζκλθσ ςτισ δυτικζσ παρυφζσ 

των Σκάρων, ο ναόσ του Αγ. Νικολάου ςτου 

Παςά, ο ναόσ του Αγ. Δθμθτρίου ςτθν πόλθ 

τθσ Λευκάδασ και μικρόσ ναόσ ςτο Σφβρο. 

Μάλιςτα, το 1829 φαίνεται να διατθρεί 11 

μετόχια. 

Στα τζλθ του 17ου αι. θγοφμενοσ τθσ Μονισ 

είναι ο Θεοφάνθσ Δανιάσ, κατοπινόσ 

Αρχιεπίςκοποσ Λευκάδοσ και Αγίασ Μαφρασ, ο 

οποίοσ φροντίηει για τθν ενίςχυςθ τθσ περιουςίασ 

τθσ Μονισ και για τθν αναςτιλωςι τθσ μετά τον 

καταςτρεπτικό ςειςμό του 1704. Ανακαίνιςθ τθσ 

Μονισ πραγματοποιείται και το 1722. 



Στα 1804 δθμεφεται θ 

περιουςία των πιο πλοφςιων 

Μονϊν, ανάμεςα ςτισ οποίεσ και θ 

Κόκκινθ Εκκλθςιά, για τθν 

ςυντιρθςθ του προκαταρκτικοφ 

δθμόςιου ςχολείου. Τότε διαλφεται 

θ Μονι και οι αδελφοί τθσ 

υποχρεϊνονται να εγκαταβιϊςουν 

ςτθν Φανερωμζνθ ι ςτον Άγ. 

Γεϊργιο ςτουσ Σκάρουσ. Το 1810 θ Αγγλικι διοίκθςθ αποκακιςτά τθ Μονι ςτθν 

προθγοφμενθ κατάςταςθ, με τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτο Δθμόςιο 166 

τάλλθρα και 4 πιάςτρεσ το χρόνο. 

Το μοναςτιρι ςυντθρεί 

ςχολείο μαηί με τθν Ι. Μονι 

Αγίου Γεωργίου. Στον Αγϊνα 

του 1821 γίνεται ορμθτιριο 

οπλαρχθγϊν. Από τα κατάςτιχα 

τθσ Μονισ διαφαίνεται το 

μζγεκοσ και θ ςθμαςία τθσ 

προςφοράσ τθσ με αξιόλογα 

χρθματικά ποςά για τθν 

περίκαλψθ φτωχϊν, για τουσ αλφτρωτουσ ακόμα τότε Ηπειρϊτεσ και Κριτεσ, 

για τουσ υποψιφιουσ ιερείσ κ.ά. 

Στα τζλθ του 19ου αι. θγουμενεφει ο ιερομόναχοσ Βθςςαρίων Κατοχιανόσ 

και μετά το 1911 ο ιερομ. Σωφρόνιοσ Κατωπόδθσ. 

Με το νόμο περί απαλλοτριϊςεωσ αγροτικϊν κτθμάτων υπζρ ακτθμόνων 

καλλιεργθτϊν του 1925 και το Ν. 4684/1931 «περί Ο.Δ.Ε.Π.» αφαιρείται από 

τθν Ι. Μονι θ περιουςία τθσ, με άμεςθ ςυνζπεια τθν οριςτικι τθσ διάλυςθ. 

Οι παλαιζσ εικόνεσ και τμιματα του τζμπλου του Κακολικοφ φυλάςςονται 

ςτθ Συλλογι Μεταβυηαντινϊν Εικόνων τθσ Δθμόςιασ Βιβλιοκικθσ Λευκάδοσ 

ςτθν πόλθ. 

Το μοναςτιρι γιορτάηει κάκε χρόνο ςτισ 25 Μαρτίου, ςτθν εορτι του 

Ευαγγελιςμοφ τθσ Υπεραγίασ Θεοτόκου. 

Υπεφκυνοσ τθσ Ι. Μονισ είναι ο εφθμζριοσ Πλατυςτόμου π. Σπυρίδων 

Αϊβαςιλιϊτθσ. 



 

† ο μΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ ΛΕΤΚΑΔΟ & ΙΘΑΚΗ 

ΘΕΟΥΙΛΟ 

 

Ἀγαπητοί μας, 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας δέ μένει ἀδιάφορη καί γιά τήν τύχη τῶν Ἱερῶν 

Μονῶν, πού ἤκμασαν ἄλλοτε στό νησί μας ὡς σκηνώματα εὐσεβῶν ψυχῶν, 

πού ἐπόθησαν «τόν βίον τῆς ἀσκήσεως», ἀκολουθώντας τήν στενή καί 

τεθλιμμένη ὁδό τοῦ μοναχικοῦ βίου, ἀλλά καί ὡς παιδευτήρια 

Ἑλληνορθόδοξης ἀγωγῆς τοῦ, χειμαζόμενου ὑπό τόν ξένο ζυγό, λαοῦ μας. 

Περισσότερα ἀπό δέκα, μεγαλύτερα ἤ μικρότερα, Μοναστήρια ὑπάρχουν 

στήν ἐνδοχώρα τῆς Λευκάδος, παραδεδομένα ὅμως ἀπό χρόνων πολλῶν 

στήν φθορά καί τήν ἐρείπωση. 

Ἐπιλέξαμε νά συνεχίσουμε τό δύσκολο, ἀλλά ὡραῖο ἀγῶνα τῆς 

ἀναστηλώσεως τῶν παλαιφάτων Ἱ.Μονῶν μας μέ τήν ἱστορική Ἱ. Μονή 

Εὐαγγελιστρίας ἤ Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς στήν περιφέρεια Πλατυστόμου 

Λευκάδος. Μάρτυρες ἔνδοξου παρελθόντος τά κτίριά της, πέριξ τοῦ 

Καθολικοῦ, προδίδουν τό πνευματικό μεγαλεῖο καί τήν αἴγλη τῆς Μονῆς στά 

χρόνια τῆς ἀκμῆς της. 

ήμερα κινδυνεύει ἀπό τήν παραμικρή σεισμική δόνηση μέ κατάρρευση, 

ἐνῶ πρόκειται γιά τό μεγαλύτερο σέ διαστάσεις καί πλέον ἀξιόλογο ἀπό 

ἀρχιτεκτονική ἄποψη ἐκκλησιαστικό μας μνημεῖο. 

Ἀρχίζουμε μέ τήν ἐκπόνηση τῆς, ἀπαραίτητης γιά κάθε διεκδίκηση 

χρηματοδότησης ἀπό κοινοτικούς ἤ κρατικούς φορεῖς, μελέτης. Σό κόστος 

της, δύσκολο νά καλυφθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, πού -ὅπως γνωρίζετε- 

ἔχει ἀνοίξει παράλληλα καί ἄλλα οἰκοδομικά «μέτωπα». 

Ὁ χρόνος πιέζει ὅμως ἀσφυκτικά! Ἐπιτάσσει νά ἀναλάβουμε δράση καί 

πρωτοβουλίες, πρίν εἶναι ἀργά... 

Ἀπευθυνόμαστε, λοιπόν, διά τῆς παρούσης καί στήν ἀγάπη ας, ζητώντας 

τήν οἰκονομική σας ἀρωγή γιά τό σπουδαῖο αὐτό τόλμημα, τήν ἀναστήλωση 

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς Πλατυστόμου. 

Σήν ὅποια προσφορά σας καταθέτετε στόν λογαριασμό τῆς Ἱ. 

Μητροπόλεως στήν Ἐθνική Σράπεζα (ἀρ. λογαριασμοῦ: 399 / 296064 - 89), μέ 

τήν ἔνδειξη «ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΗ Ι. ΜΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 

ΕΚΚΛΗΙΑ» καί ἐπικοινωνεῖτε μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη (λογιστήριο: 26450 

22415 - ἐσωτ.: 4) γιά τήν ἀποστολή τῆς σχετικῆς νομίμου ἀποδείξεως. 

Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί ἀπείρων εὐχαριστιῶν 

Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

 


