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Ιερόσ Ναόσ Κοιμθςεωσ τησ Θεοτόκου Άργουσ

 Ο Nαόσ Κοιμθςεωσ τησ Θεοτόκου, είναι το παλαιότερο βυζαντινό μνημείο τησ πόλησ
του Άργουσ, χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ βυηαντινισ αρχιτεκτονικισ, με ιδιαίτερθ
αρχαιολογικι, καλλιτεχνικι και ιςτορικι αξία. Χρονολογείται ςτισ αρχζσ του 12ου
αιώνα. Ο ναόσ είναι τρίκλιτοσ ςταυροειδισ εγγεγραμμζνοσ με τροφλο. Τα τρία κλίτθ
χωρίηονται από τζςςερισ πεςςοφσ και τζςςερισ κίονεσ και ς’ αυτοφσ ςτθρίηεται ο
τροφλοσ, ο οποίοσ ευρίςκεται ςτο κζντρο τθσ ςταυροειδοφσ ςτζγθσ και «εγγράφεται»
ζτςι μζςα ς’ αυτό το αρχιτεκτονικό ςχιμα. Στα δυτικά προςτίκεται νάρκθκασ, ενϊ θ
ανατολικι πλευρά απολιγει ςε τρεισ τρίπλευρεσ αψίδεσ. Ο ρυκμόσ αυτόσ ιταν πολφ
διαδεδομζνοσ τθν εποχι εκείνθ και πολλζσ εκκλθςίεσ κτίηονταν ζτςι. Παράλλθλα, ςτο
τφμπανο του τροφλου, ο οποίοσ ςυμβολίηει τον ουρανό, εικονίηεται ο αυςτθρόσ
Παντοκράτορασ, ενϊ μπροςτά ςτθν αψίδα του ιεροφ θ δεομζνθ Παναγία.

 Η εκκλθςία ζχει κτιςτεί κατά το περίκλειςτο ςφςτθμα, με τθ διαφορά ότι οι πζτρεσ δεν
είναι ιςομεγζκεισ, επειδι πολλζσ από αυτζσ προζρχονταν από αρχαία μνθμεία και τισ
τοποκετοφςαν ατόφιεσ, ενϊ ανάμεςά τουσ μπαίνει το ψθμζνο κόκκινο τοφβλο. Στα
κατϊτερα ςθμεία των τοίχων είναι ιδιαίτερα μεγάλεσ.

 Στο ναό φυλάςςονταν τα Άγια λείψανα του Αγίου Πέτρου μζχρι το 1421. Ζχει
ςυνδεκεί ιςτορικά με διάφορα περιςτατικά τθσ επανάςταςθσ. Σ’ αυτόν ορκίςτθκαν οι
πλθρεξοφςιοι τθσ Δ΄ Εινοςυνέλευςησ το 1829, οι εργαςίεσ τθσ οποίασ ζγιναν κατόπιν
ςτο αρχαίο κζατρο. Σ’ αυτόν επίςθσ ορκίςτθκαν και οι πλθρεξοφςιοι
τθσ Ε΄Εινοςυνέλευςησ το 1831 μετά τθ δολοφονία του Καποδίςτρια, οι εργαςίεσ τθσ
οποίασ ζγιναν τελικά ςτο Ναφπλιο. Ο ναόσ ςυγκαταλζγεται ςτα παραδοςιακά
διατθρθτζα μνθμεία του Άργουσ.
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Ιερόσ Ναόσ Αγίου Πέτρου Άργουσ

• Ο Ναόσ ζχει ςχιμα Βαςιλικισ μετά τροφλου , και είναι 
τριςυπόςτατοσ. Η αριςτερι υπόςταςθ είναι αφιερωμζνθ 
προσ τιμι του αγίου πατρόσ θμϊν Νικολάου Μφρων τθσ 
Λυκίασ του Θαυματουργοφ , εισ ανάμνθςθ του πλθςίον 
προχπάρξαντα ναοφ του Αγίου Νικολάου , και θ δεξιά 
υπόςταςθ προσ τιμι του Αγίου ενδόξου Αποςτόλου 
Ανδρζου του Πρωτοκλιτου, διότι θ εκκλθςία τθσ 
Αργολίδοσ οφείλει τθν ίδρυςι τθσ ςτον Απόςτολο Ανδρζα 
.

• Ο κεμζλιοσ λίκοσ του ναοφ κατατεκεί ςτισ 17 Ιουλίου του 
1859. Κατά τθν εκςκαφι των κεμελίων βρζκθκαν 
επιγραφζσ που περιείχαν τελετζσ προσ τον κεό Απόλλωνα , 
και όπωσ αναφζρει εισ τθν ιςτορία του Άργουσ ο Ιωάννθσ 
Κοφινιϊτθσ , εκεί ιταν ιερό του Λυκείου Απόλλωνα .
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Ναόσ του Τιμίου Προδρόμου Άργουσ

• Ο Ναόσ είναι τρίκλιτοσ ςταυροειδισ εγγεγραμμζνοσ με
τροφλο. Κτίςτθκε μετά το 1822 και περατϊκθκε το
1829.

• Ο προθγοφμενοσ ναόσ ιταν θμιυπόγειοσ και ο
ειςερχόμενοσ κατζβαινε 6-7 ςκαλιά. Τουσ ζκτιηαν ζτςι,
για να μθν μπαίνουν ζφιπποι οι Τοφρκοι και τουσ
βεβθλϊνουν.

• Σ’ εκείνο τον παλιό ναό ζγινε θ δοξολογία και
ορκίςτθκαν οι πλθρεξοφςιοι τθσ Αϋ εκνοςυνζλευςθσ το
Δεκζμβριο 1821, ςτθν αυλι του ναοφ άρχιςαν τισ
εργαςίεσ τουσ, που διακόπθκαν και ςυνεχίςτθκαν ςτθ
Νζα Επίδαυρο.



Παναγία Κατακεκρυμμένη - Πορτοκαλοφςα Άργουσ

Ο ναόσ τθσ Παναγίασ Κατακεκρυμμζνθσ ιδρφκθκε τον 9ο ι 10ο αιϊνα, ωσ γυναικεία Μονι.
Επανιδρφκθκε το 1700 και διατθρικθκε ωσ Μοναςτιρι μζχρι τo 1856, οπότε γίνεται
ενοριακόσ ναόσ. Από το 1911 μζχρι το 2007, υπάγεται ωσ παρεκκλιςιο ςτθν ενορία Τιμίου
Προδρόμου. Σιμερα λειτοφργει ωσ μοναςτιρι. Συνδζκθκε με γεγονότα τθσ επανάςταςθσ
του 1821. Προ του 1821 λειτοφργθςε ωσ κρυφό ςχολείο. Το 1822 ιδρφκθκε εδϊ το πρϊτο
Ελλθνικό Νομιςματοκοπείο. Το 1906-1907 καταςκευάςτθκε το ρολόι τθσ πόλθσ από τουσ
παντοπϊλεσ του Άργουσ. Στο ναό υπάρχουν εικόνεσ και εκκλθςιαςτικά βιβλία του 18ου και
19ου αιϊνα. Ο ναόσ επίςθσ ονομάηεται Κατακεκρυμμζνθ, από τθν παλιά εικόνα που ιταν
κρυμμζνθ ςτθ ςπθλιά του βράχου και θ οποία βρζκθκε ςφμφωνα με τθν παράδοςθ κατά
τρόπο καυματουργικό.



Απολυτίκιο Αγίου Πέτρου επιςκόπου Άργουσ



Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
«Ιςτορικοί Ναοί του Άργουσ»

• Σχολικό Ζτοσ 2013 - 2014

• 1ο Γυμνάςιο Άργουσ

• Κακθγθτζσ :Δθμιτριοσ Ποφλοσ  και Παναγοφλα Ακαναςάκου

• Συμμετείχαν μακθτζσ από τθν Γ’ Τάξθ


