
Γνωριμία με την Ι.Μ. Αγίων Πάντων Σπετσών και το κοινωνικό 
της έργο, Τζοβάρας Σωτήριος Β΄4 

 
    Ο ιερός ναός των Αγίων Πάντων είναι  κεντρικός ναός, το καθολικό, της 

Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων στις Σπέτσες. Η Ιερά Μονή των Αγίων 

Πάντων αποτελείται από μια αδελφότητα από τριάντα περίπου μοναχές, 

που ασχολούνται με όλα τα μοναχικά διακονήματα. Κάνουν όλες τις 

δουλειές μόνες τους, από μαγείρεμα μέχρι και συντήρηση του ναού, 

όπως τα υδραυλικά. Το βασικότερο όμως διακόνημα είναι η βυζαντινή 

αγιογραφία, οι φορητές εικόνες και οι τοιχογραφίες που δημιουργούν οι 

ίδιες. 

 

Ο ιερός ναός των Αγίων Πάντων αρχικά ήταν ένα εξωκλήσι από το 1804 

περίπου, όπου και χτίστηκε. Το 1830 έγινε μοναστήρι και ο ρυθμός της 

ήταν μια απλή βασιλική με ξύλινη στέγη. Ανακαινίστηκε, πρόσφατα, το 

2000 από την τωρινή αδελφότητα και έχει το σχήμα βασιλικής με 

σταυρεπίστεγο. Το ιερό είναι αγιογραφημένο, καθώς και ένα μέρος του 

έξω ναού, αλλά θα συνεχιστεί. Εξωτερικά έχει περιστύλιο με κολώνες 

επενδυμένες με πωρόλιθο σκαλιστό για την ασφάλεια από την βροχή και 



τον ήλιο. 

 

   Οι εικόνες του ναού είναι βυζαντινές. Τις έχουν αγιογραφήσει και οι 

τοιχογραφίες είναι των αδελφών της μονής εκτός από τις τέσσερεις 

βασικές εικόνες του τέμπλου, ο Κύριος, η Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος και οι Άγιοι Πάντες που είναι παλαιότερες εικόνες με 

Ευρωπαϊκή τεχνοτροπία. Υπάρχουν αρκετές παλαιές εικόνες στο 

μοναστήρι, όπως κάποιες της Παναγίας, το Αμάραντον Ρόδον μια εικόνα 

που κάθε Παρασκευή την βγάζουν και εκεί μπροστά διαβάζουν τον 

Ακάθιστο Ύμνο για την Σαρακοστή και αντίγραφο του Άξιον Εστί του 

Αγίου Όρους όπου την προσκυνάει ο κόσμος στις παρακλήσεις τον 

Δεκαπενταύγουστο. Ακόμα υπάρχουν πολλά άγια λείψανα που 

φυλάσσονται στο μοναστήρι, όπως του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου 

Χρυσοστόμου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Παρασκευής κ.α. σε 

σκαλιστές λειψανοθήκες που βγαίνουν την ημέρα της γιορτής του κάθε 

Αγίου και τις προσκυνάει ο λαός. 

   Υπάρχει οπωσδήποτε φιλανθρωπική δράση. Άνθρωποι που έχουν 

δυσκολίες καταφεύγουν στο μοναστήρι με πολλή εμπιστοσύνη και 

ζητούν βοήθεια είτε σε τρόφιμα που το μοναστήρι τα προσφέρει με 

πολλή αγάπη και άφθονα και από τα προϊόντα της μονής, γιατί έχουνε 

ζώα και παράγουν προϊόντα αγνά, όπως γιαούρτι, τυρί, γάλα, αυγά, και 

λαχανικά στους κήπους είτε προσφέρουν οικονομική ανάγκη σε όποιον 

δεν έχει. Ιδιαίτερα τώρα με τα χρόνια της κρίσης. Το μοναστήρι, ακόμη, 

συμπαρίσταται σε φοιτητές από το νησί που έχουν πρόβλημα οικονομικό 

να σπουδάσουν είτε να πληρώσουν το ενοίκιό τους στην Αθήνα που 



μένουν είτε τα έξοδά τους για να ζήσουν στο χρόνο που σπουδάζουν στην 

Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 





 

 

 

   Επίσης, το μοναστήρι έχει έναν ξενώνα, δηλαδή ένα διώροφο σπίτι σε 

ένα κτήμα μεγάλο δίπλα από αυτό. Αυτό το είχε δωρίσει κάποιος 

Σπετσιώτης και αυτό το σπίτι το συντηρεί το μοναστήρι όπου και 

φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι για μια εβδομάδα πολύτεκνες οικογένειες 

που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε κάπου το καλοκαίρι, 

ενώ συγχρόνως τις βοηθάνε είτε οικονομικά είτε δίνοντας κάποια 

τρόφιμα. Επίσης σε αυτό το σπίτι φιλοξενούνται διάφορες ομάδες (π.χ. 

ομάδα με κωφάλαλους) και ορφανοτροφεία που τα παιδιά δεν έχουν την 

δυνατότητα να πάνε κάπου για διακοπές. Επίσης, έρχονται και άλλες 

ομάδες που δεν έχουν ανάγκη 

 



οικονομική αλλά θέλουν να επωφεληθούν πνευματικά. 

 

 

 

 

 

 



   Όμως μια αδελφή με ενημέρωσε πως η μεγαλύτερη προσφορά είναι η 

ατμόσφαιρα που έχει το μοναστήρι, με την ομορφιά του και την γαλήνη 

του, με τις ακολουθίες όπου ο κάθε άνθρωπος που πηγαίνει εκεί 

γαληνεύει, ηρεμεί, ξεκουράζεται και αυτό οι ίδιοι το θεωρούν ότι είναι η 

μεγαλύτερη προσφορά του μοναστηριού στον άνθρωπο σήμερα που 

είναι πολύ κουρασμένος από τα προβλήματα της ζωής. 

   Δίπλα από το μοναστήρι υπάρχει ένα από τα τρία κοιμητήρια του 

νησιού (το πρώτο), όπου χτίστηκε εκεί για να το φροντίζουν οι αδερφές. 

Αυτό είναι άλλη μια προσφορά, διότι αν κάποιος έχει πένθος και έχει 

λυγίσει από τον πόνο, μπορεί να πάει να μιλήσει με τις μοναχές και έτσι 

να μάθει κάποια πράγματα γύρω από τον θάνατο και την Ανάσταση, για 

να νιώσει καλύτερα.  

 



 



Η είσοδος του ναού.

 



 

 


