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Το απομακρυσμένο εκκλησάκι που χτίστηκε από
χώμα και κρασί
/ Ορθόδοξες Προβολές

Στη χερσόνησο των Μεθάνων, στο δυτικότερο άκρο της περιοχής, κρυμμένο
ανάμεσα σε απόκρημνα και απότομα βράχια, βρίσκεται ένα μικρό εκκλησάκι.
Εξαιτίας της δύσκολης πρόσβασης του, το εκκλησάκι είναι σχετικά άγνωστο σε
όσους

επισκέπτονται

για

πρώτη

φορά

την

όμορφη

χερσόνησο

της

βορειοανατολικής Πελοποννήσου. …
Το εκκλησάκι είναι σχετικά άγνωστο σε όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά την
όμορφη χερσόνησο της βορειοανατολικής Πελοποννήσου.
Ο μύθος της «Κρασοπαναγιάς»
Το εκκλησάκι αυτό είναι γνωστό ως «Κρασοπαναγιά». Σύμφωνα με τον τοπικό
μύθο, πριν από πολλά χρόνια, ένας ναυτικός ξεκίνησε ένα ταξίδι με προορισμό το
λιμάνι του Πειραιά.
Είχε φορτώσει στη βάρκα του βαρέλια με κρασί, με σκοπό να τα πουλήσει στην

Αθήνα. Φτάνοντας στη χερσόνησο των Μεθάνων, τον έπιασε μεγάλη τρικυμία.
Προσευχήθηκε στην Παναγία και έκανε τάμα, αν έβγαινε ζωντανός από την
ξαφνική θαλασσοταραχή, θα έχτιζε ένα εκκλησάκι, στο δυτικότερο άκρο των
Μεθάνων. Ο ναυτικός σώθηκε και έχτισε το εκκλησάκι.
Λέγεται, μάλιστα ότι αντί να ανακατέψει το χώμα με νερό, για να χτίσει τα
θεμέλια της εκκλησίας, το ανακάτεψε με κρασί.
Έτσι προέκυψε το όνομα Κρασοπαναγιά. Υπάρχει, ωστόσο, και μία λιγότερο
δημοφιλής εκδοχή.
Ο μύθος θέλει το εκκλησάκι να έχει χτιστεί με χώμα και κρασί.
Ο ναυτικός ήταν έμπορος κρασιού, σώθηκε και έχτισε το εκκλησάκι με τα λίγα
βαρέλια κρασιού που σώθηκαν από τη φουρτούνα.
Οι κάτοικοι των Μεθάνων, πιστεύουν ακόμη και σήμερα ότι στην Παναγία άρεσε το
κρασί, γι’ αυτό προστατεύει τα αμπέλια της περιοχής, από όπου βγαίνει το
περίφημο μεθανίτικο κρασί.
Πρόσβαση στην «Κρασοπαναγιά»
Υπάρχουν δύο τρόποι για να επισκεφτεί κάποιος την όμορφη εκκλησία. Ο ένας είναι
από τη θάλασσα, με βάρκα ή καΐκι.
Το σκαφάκι φτάνει στο απομονωμένο σημείο και στη συνέχεια καταλήγει στον
παραπλήσιο κολπίσκο, το Βαθύ.
Ο άλλος είναι με τα πόδια, από το μονοπάτι που ξεκινάει από το όμορφο χωριό της
Καμένης Χώρας. Η απόσταση είναι σχεδόν τέσσερα χιλιόμετρα, αλλά είναι πολύ
απαιτητική και συνήθως αυτός ο τρόπος πρόσβασης, προτιμάται από λάτρεις της
φύσης και γυμνασμένους πεζοπόρους.
Στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, μήκους περίπου μισού χιλιομέτρου,
χρειάζεται παραπάνω προσοχή καθώς δεν υπάρχει σήμανση, ούτε σαφές μονοπάτι.
Οι επισκέπτες χρειάζονται να κατεβούν την απότομη πλαγιά, πατώντας πάνω στα
βράχια του ηφαιστειογενούς τοπίου.
Στη χερσόνησο των Μεθάνων, στο δυτικότερο άκρο της περιοχής, κρυμμένο
ανάμεσα σε απόκρημνα και απότομα βράχια, βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι.
Τα νερά γύρω από το εκκλησάκι της «Κρασοπαναγιάς», που «ανοίγονται» στο
πέλαγος του Αργοσαρωνικού, είναι καταγάλανα, πεντακάθαρα και πολύ βαθιά.

Κοντά στο εκκλησάκι φτάνουν περίπου τα 130 μέτρα ενώ λίγο πιο μακριά αγγίζουν
μέχρι και τα 300 μέτρα βάθος.
Δείτε το όμορφο εκκλησάκι από ψηλά από το UP DRONES YouTube
channel:
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