HATTA
Βραβείο ντύπου

ου Ε
Καλύτερ
υτικού
Θρησκε
ού
Τουρισμ
2
ia
n 201
Philoxe

Στα βήματα
της ορθοδοξίας

Editorial
MidEast, ένας Όμιλος με ιστορία και σεβασμό προς την ορθόδοξη πίστη...
Η MidEast ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην ελληνική
αγορά από το 1983, υπό την ιδιοκτησία της οικογένειας
Μούσμπε.
Σήμερα, η εταιρία μας απαριθμεί περισσότερα από 45
έμπειρα στελέχη που διακρίνονται για τη συνέπεια, την
ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους.
Στόχος μας είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη,
με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην
καλύτερη δυνατή τιμή.
Στην Ελλάδα, όπου το Βυζάντιο, ο Χριστιανισμός και η
Ορθοδοξία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία και
τις εξελίξεις της, η πλούσια εθνική κληρονομιά που

άφησαν, αποτέλεσε σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών
από όλο τον κόσμο.
Από μοναστήρια που δεσπόζουν σε καταπράσινα
βουνά και ναούς με λείψανα Αγίων, μέχρι εκκλησίες
με θαυματουργές εικόνες ή έρημα ξωκλήσια που
βρίσκονται στις άκρες του πελάγους, οι προορισμοί
είναι αμέτρητοι, και η MidEast δε θα μπορούσε παρά
να αγκαλιάσει με αγάπη και ευλάβεια τον θρησκευτικό
τουρισμό.
Η δραστηριότητά μας όμως δεν περιορίζεται στην
Ελλάδα αλλά συνεχίζει και στις γειτονικές της χώρες.
Σας προσκαλούμε λοιπόν, να ταξιδέψετε μαζί μας στα
βήματα των Αγίων, όσο μακριά κι αν φτάνουν...
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Ρώσοι - Έλληνες

1000
χρόνια δεσμών
Οι δεσμοί Ελλήνων και Ρώσων αρχίζουν ουσιαστικά το 987
με την βάπτιση του ηγεμόνα του Κιέβου, Βλαδίμηρου και
τον εκχριστιανισμό του λαού του το 988. Η διαδικασία αυτή
έχει ξεκινήσει έναν αιώνα νωρίτερα από τους βυζαντινούς
ιεραποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο, οι οποίοι επινόησαν το
Κυριλλικό αλφάβητο και μετέφρασαν τη Βίβλο στη σλαβική
γλώσσα. Την περίοδο αυτή ασπάζονται τον χριστιανισμό ορισμένα
άτομα από την ελίτ του Κιέβου, όπως η βασίλισσα Όλγα, γιαγιά
του Βλαδίμηρου. Ο 10ος και 11ος αι, είναι η περίοδος της
πλήρους ελληνοποίησης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, πράγμα
που αντανακλάται και στις σχέσεις του Βυζαντίου με την Ρωσία.
Οι συνέπειες είναι καθοριστικές: στην αυλή του Κιέβου
εισάγονται το τελετουργικό της βυζαντινής αυλής, το τυπικό
της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και η σλαβική γλώσσα
με το κυριλλικό αλφάβητο. Κόβεται νόμισμα με την μορφή
του Παντοκράτορα στη μία πλευρά και του Βλαδίμηρου στην
άλλη, κρατώντας τον σταυρό. Η Εκκλησία, ως οργανωμένη
δομή κατά τα βυζαντινά πρότυπα, θα αποτελέσει αναπόσπαστο
μέρος της κρατικής οργάνωσης. Ο επικεφαλής της Εκκλησίας
έφερε τον τίτλο “Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας”
και αναγορευόταν στο αξίωμα από το Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας του Βυζαντίου. Αυτήν
την περίοδο αρχίζει η οικοδόμηση ορθόδοξων εκκλησιών
στα εδάφη της ηγεμονίας του Κιέβου σύμφωνα με τους
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς του Βυζαντίου. Την ίδια εποχή
στην ελληνική επικράτεια χτίζονται μεγαλόπρεποι ναοί ή
ανακαινίζονται παλαιότεροι σύμφωνα με τα νέα βυζαντινά
πρότυπα. Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους αποκτούν νέα
προνόμια από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, καθώς και
αυτές των Μετεώρων.
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Μετά την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1453
και την υποδούλωση των Ελλήνων από τους Οθωμανούς,
η Εκκλησία της Ρωσίας αυτονομείται και τελικά ιδρύεται το
Πατριαρχείο Μόσχας ως τρίτο τη τάξει ορθόδοξο Πατριαρχείο.
Εμφανίζεται η προφητεία “Μόσχα- Τρίτη Ρώμη”, σύμφωνα
με την οποία η Ρωσική Ορθοδοξία δεν θα αποστεί ποτέ του
αυθεντικού δόγματος και οι υπόδουλοι ορθόδοξοι πληθυσμοί
αρχίζουν να βλέπουν τη Ρωσία σαν τη προστάτιδα δύναμη.
Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων διανοούμενων και θεολόγων
μεταναστεύει στη Μόσχα, στην Τσαρική αυλή, διορθώνοντας
ανακριβείς μεταφράσεις, μεταφράζοντας στα ρωσικά μεγάλα
μέρη της ελληνικής εκκλησιαστικής γραμματείας και παρέχουν
τα φώτα τους σε υποθέσεις δογματικών αμφιβολιών και
αιρέσεων. Οι ελπίδες των υπόδουλων Ελλήνων στρέφονται
τώρα προς τους ομόδοξους Ρώσους, οι οποίοι μέσα στα
στρατηγικά τους σχέδια εντάσσουν πάντα και τον Ελλαδικό
χώρο, αναπτερώνοντας αυτές τις ελπίδες.
Το 1800 ο Ρώσος ναύαρχος Ουσακώφ, μετέπειτα Άγιος
της ρωσικής εκκλησίας, υπογράφει την ανεξαρτησία των
Επτανήσων στην Κέρκυρα και την ίδρυση του πρώτου
ελληνικού κράτους. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1774, η Ρωσία
αποκτά το δικαίωμα να διαπλέουν τα πλοία της ελεύθερα τα
στενά του Βοσπόρου και αναγνωρίζεται de facto ως κηδεμόνας
των ορθόδοξων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι
Έλληνες αποκτούν το δικαίωμα για τα πλοία τους να πλέουν
υπό ρωσική σημαία, συνθήκη που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο
για την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας ως τις
μέρες μας. Οι Έλληνες που ζουν στη Ρωσία στα τέλη του 19ου
αι ξεπερνούν τις 750.000, όταν στην ελληνική επικράτεια
φθάνουν περίπου τα 2,5 εκατομμύρια.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Ρωσική Μονή στο Άγιο
Όρος, σχεδόν εγκαταλελειμμένη από τον 17ο αι, αρχίζει να
ανασυγκροτείται. Το σημερινό μοναστήρι χτίζεται το 1765 και
το οκτάτρουλο, ρωσικού ρυθμού, καθολικό του μοναστηριού,
αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα, χτίζεται από το 1812
έως το 1821.
Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1830 υπογράφεται
από την Ρωσία, την Αγγλία και την Γαλλία, στο Λονδίνο,
η ίδρυση του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους. Το
1847, μετά από αίτημα της Ρωσικής κυβέρνησης,
παραχωρείται στην ρωσική εκκλησία,
ένας από τους ιστορικότερους ναούς, στο
κέντρο της Αθήνας, χτισμένος τον 11ο αι, ο
οποίος αποτελούσε
μέρος της μονής της
«Παναγίας Σωτήρας

του Λυκοδήμου». Η Μονή πήρε την ονομασία της από τον
Λυκόδημο, ο οποίος ασκήτευσε και πέθανε εδώ.
Οι δεσμοί αυτοί ενδυναμώνονται, όταν μετά τον διωγμό
τους από την Μικρά Ασία, οι Έλληνες κατάφεραν να
διακομίσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννη του
Ρώσου στην Εύβοια και να του χτίσουν μεγαλοπρεπή
Μονή, όπου φυλάσσεται το ιερό σκήνωμά του.
Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά τα ιερά
προσκυνήματα, τις θαυματουργές εικόνες, τα λείψανα
των Αγίων και Οσίων, που φυλάσσονται
στους ναούς και τις μονές της Ελλάδας και
που ενώνουν τους λαούς μας.
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1. Ιερά Μονή Αγ. Παντελεήμονα (Ρώσικο Μοναστήρι), 2. Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας

Άγιο Όρος

1
Πρόκειται για μια «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» εντός
της Ελλάδας, (ίσως μοναδική στον κόσμο), που εκτείνεται
σε μια σπάνιας ομορφιάς χερσόνησο μήκους 50 χλμ και
πλάτους 8 έως 12 χλμ.
Άγιο Όρος: Θεωρείται το κέντρο του Ορθόδοξου
μοναχισμού και από τα σημαντικότερα τμήματα όχι μόνο
της Βαλκανικής, αλλά της Ευρώπης και της Ανατολικής
Εκκλησίας λόγω της μεγάλης εθνικής, ιστορικής,
θρησκευτικής, γραμματειακής και πολιτισμικής αξίας
αυτού. Ένα τοπίο, που έχει μείνει ανέγγιχτο στο πέρασμα

του χρόνου, αφού εδώ και πάνω από 1200 έτη, αποτελεί
τόπο προσευχής, λατρείας του Θεού και περισυλλογής. Το
στολίζουν 20 Μονές, που η ίδρυσή τους χάνεται στα βάθη
των αιώνων και που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστικά και
θρησκευτικά μνημεία, με πλουσιότατες βιβλιοθήκες που
βρίθουν αυθεντικών αυτοκρατορικών και πατριαρχικών
χειρογράφων, καθώς και χιλιάδων έργων τέχνης, ιερών
εικόνων, σκευών και αμφίων. Από τις 20 μονές οι 17
είναι ελληνικές, 1 ρωσική, 1 βουλγαρική και 1 σερβική με
περίπου 1.700 μοναχούς.
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Δωδεκάνησα

1

Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
& Σπήλαιο της Αποκάλυψης (Πάτμος)
Η Πάτμος αποτελεί τον ιερότερο ίσως τόπο της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Είναι το νησί της Αποκάλυψης που από το 1999
συμπεριλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO.
Στο πανέμορφο αυτό νησί του Αιγαίου, το βορειότερο νησί των
Δωδεκανήσων, έγραψε ο Ιωάννης το 95 μ.Χ. την Αποκάλυψη,
μέσα σε ένα σπήλαιο, που βρίσκεται στα μισά περίπου της
διαδρομής από το λιμάνι της Σκάλας μέχρι τη χώρα. Η χριστιανική

παράδοση υποστηρίζει ότι μέσα στη σπηλιά σχίστηκε ο βράχος
και από εκεί, από τρεις μικρότερες σχισμές που συμβολίζουν
την Αγία τριάδα, ακούγονταν η φωνή του Θεού όταν υπαγόρευε
στον Ιωάννη το κείμενο της Αποκάλυψης. Xτισμένη στην κορυφή
βουνού η Μονή, εκεί που γύρω της χτίστηκε η σημερινή χώρα,
δεσπόζει πάνω σε όλο το νησί. Η ίδρυση της μονής του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου, σήμανε την γένεση ενός πολιτιστικού πνευματικού - θρησκευτικού κέντρου, που αποτελεί πανελλήνιο,
πανορθόδοξο και παγκόσμιο τόπο ιερού προσκυνήματος.

Ιερά Μονή της Παναγίας της Τσαμπίκας (Ρόδος)
Η ιστορία του Ιερού Ναού της Παναγίας της Τσαμπίκας
χάνεται στα βάθη του χρόνου, αφού μόνο η χρονολογία
της ανακαίνισής του είναι γνωστή, η οποία έγινε το 1760.
Ο ναός χτίστηκε για να στεγάσει την εικόνα της Παναγίας,
η οποία με θαυματουργό τρόπο εξαφανίστηκε από την

i
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μονή στην οποία ευρίσκετο στην Κύπρο και βρέθηκε
3 φορές στη Ρόδο, στο σημείο που υπάρχει ο μικρός
ναός. Πολλά είναι τα θαύματα της Παναγίας, ειδικά για τις
άτεκνες γυναίκες.

Εύβοια - Στερεά Ελλάδα
Στη μαγευτική φύση της Βόρειας Εύβοιας, μέσα σε δάση από πεύκα και έλατα
βρίσκονται δύο από τις σπουδαιότερες Μονές της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ στη Στερεά
Ελλάδα ανήκουν μερικά από τα προπύργια της Ορθοδοξίας.

Ιερά Μονή του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου (Β. Εύβοια)
Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη, πολύ γνωστό για
τα θαύματά του, που γεννήθηκε το 1690 στη Ρωσία
και πολεμώντας στον Ρωσο-τουρκικό πόλεμο το 1711,
αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε στη Μικρά Ασία.
Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924, οι

Έλληνες χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου Μικράς
Ασίας, πήραν μαζί τους το σκήνωμα του Αγίου και το
μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα, στην Εύβοια. Το 1930
θεμελιώθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμή του Αγίου,
που αποπερατώθηκε το 1951.

Ιερά Μονή του Όσιου Λουκά (Λειβαδιά)
Λειτουργεί για περισσότερο από 1.000 έτη. Λεηλατήθηκε
πολλές φορές και απογυμνώθηκε από τους θησαυρούς
της από τους Φράγκους, τους Λατίνους και τους Τούρκους,
ενώ διέθεσε την τεράστια περιουσία της στον αγώνα για
την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό.

Κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Ελλάδας από τους
Οθωμανούς και για να μην πέσουν στα χέρια τους τα ιερά
λείψανα, φυγαδεύτηκαν και μετά από πολλές περιπέτειες
έφθασαν στην Βενετία το 1463. Επέστρεψαν στον τόπο
τους το 1986, δηλαδή μετά από 526 χρόνια.

Ιερά Μονή του Οσίου Δαυίδ (Β. Εύβοια)
Είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.
Στο ναό του Μοναστηριού φυλάσσονται σε περίτεχνη
λειψανοθήκη τα ευωδιάζοντα και θαυματουργά οστά του
Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, το θυμιατό και το πετραχήλι
του Αγίου (ρωσικής προέλευσης) και άλλα πολύτιμα
κειμήλια. Στο υπόγειο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων

στην ΝΑ πτέρυγα των κελιών του μοναστηριού, υπάρχουν
θαυμάσιες αγιογραφίες από τον 17ο αιώνα. Η ιερά μονή
του Οσίου Δαυίδ είναι πολύ γνωστή για τις θείες αρετές
ενός χαρισματικού γέροντα μοναχού του μακαριστού
Ιάκωβου, που για πολλά χρόνια και μέχρι το τέλος της
ζωής του υπήρξε ο ηγούμενος της.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Καρδίτσα - Τρίκαλα

1

Η περιοχή της Θεσσαλίας είναι από τις πλουσιότερες
στον Ελλαδικό χώρο σε βυζαντινά μνημεία, Μονές και εκκλησίες,
που κράτιονται ζωντανά εδώ και 11 αιώνες.

Μετέωρα
Είναι η σπουδαιότερη τοποθεσία της Θεσσαλίας,
χαρακτηρισμένη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO από το 1988. Τα θεόρατα βράχια των
Μετεώρων δεσπόζουν πάνω από την Καλαμπάκα από τον
10ο αι, όταν ο πρώτος ασκητής οικιστής Βαρνάβας το 950970 ίδρυσε την πολύ παλιά Σκήτη του Αγίου Πνεύματος.
Είναι εντυπωσιακό ότι τα υλικά για την οικοδόμηση

10
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των μονών, αλλά και όλα τα υπόλοιπα αγαθά για την
συντήρηση και επιβίωση των μοναχών, έφθαναν στις
απρόσιτες αυτές κορυφές μέσα σε ένα δίχτυ ή ένα μεγάλο
καλάθι, που ανεβοκατέβαζαν οι μοναχοί πολλές φορές την
ημέρα. Εξάλλου, αυτός ήταν και ο μοναδικός τρόπος για
να φθάσουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι εδώ πάνω.

2

i

1. Μετέωρα, 2. Ιερά Μονή της Παναγίας Κορώνης

Ιερά Μονή της Παναγίας Κορώνης (Καρδίτσα)
Βρίσκεται στη μαγευτική τοποθεσία της λίμνης Πλαστήρα,
στην περιοχή της Καρδίτσας και σαν Κορώνα πάνω
από τον βράχο των 800 μέτρων αγναντεύει, από τις
αρχές του 12ου αι., τον εύφορο κάμπο της Θεσσαλίας.
Εδώ ασκήτεψε και στην συνέχεια έγινε Αρχιεπίσκοπος
Φαναρίου και Νεοχωρίου, ο Άγιος Σεραφείμ, ο οποίος

υπέστη φρικτά βασανιστήρια και βρήκε μαρτυρικό θάνατο
από τους Τούρκους, στις 4 Δεκεμβρίου του 1601.
Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται στη Μονή Κορώνης, της
οποίας παραμένει προστάτης και πολιούχος.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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1. Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνα

Στη Δυτική αυτή μεριά της Ελλάδας, πλήθος Ναών και Μοναστηριών
μαγεύουν τον επισκέπτη...

Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα (Κέρκυρα)
Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, είναι ένα από τα σημαντικότερα
μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης της Κέρκυρας, που
ξεχωρίζει με το εντυπωσιακό πυργοειδές καμπαναριό του.
Το εσωτερικό του ναού εντυπωσιάζει με τις εκπληκτικές
χρυσοποίκιλτες αναπαραστάσεις στην οροφή του, τόσο από

τη ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα, όσο και από τα Ευαγγέλια.
Το μαρμάρινο τέμπλο του ναού είναι χαρακτηριστικό της
επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Στην εκκλησία φυλάσσεται το
Ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα μέσα σε μία ασημένια,
πολυτελή λάρνακα, έργο του 19ου αιώνα.

Ιερός Ναός της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας
Μητροπολιτικός Ναός (Κέρκυρα)
Ο Μητροπολιτικός Ναός της Κέρκυρας είναι η Παναγία η
Σπηλαιώτισσα, που χτίστηκε το 1577. Κατατάσσεται στην
κατηγορία των Επτανησιακών Βασιλικών ναών, στον
οποίο φυλάσσεται σε ασημένια λάρνακα το Ιερό λείψανο

της Αγίας Θεοδώρας. Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι το βυζαντινό
τέμπλο της εκκλησίας, ενώ εξίσου σημαντικές είναι και οι
αγιογραφίες του 14ου, 15ου και 16ου αιώνα.

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου των Γερόντων (Κέρκυρα)
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου των Γερόντων χτίστηκε
στις αρχές του 16ου αιώνα, με ξύλινη κεραμοσκεπή και
περιβάλλεται από περιμετρικό διάδρομο, όπως και οι
περισσότερες μεταβυζαντινές εκκλησίες της Κέρκυρας,.
Εντυπωσιακά στοιχεία στο εσωτερικό του ναού είναι το
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παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο, καθώς και ο Άμβωνας.
Εδώ τέλος βρίσκεται και το μνημείο του Ρώσου Αγίου
και Ναυάρχου Ουσακώφ, οποίος το 1800 υπέγραψε
την ανεξαρτησία των Επτανήσων από την Οθωμανική
αυτοκρατορία.

1

Ιερός Ναός του Αγίου Διονυσίου (Ζάκυνθος)
Στην ξακουστή αυτή Μητρόπολη της Ζακύνθου φυλάσσεται το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου (1547-1622).

Ιερός Ναός της Αγίας Μαύρας (Ζάκυνθος)
Στο σημείο που είναι χτισμένος βρέθηκε η θαυματουργή
εικόνα της στις αρχές του 17ου αι. Ο ναός καταστράφηκε
ολοσχερώς το 2005 και το μόνο που σώθηκε μέσα στα

καπνίζοντα ερείπια ήταν η εικόνα της Αγίας Μαύρας,
ανέπαφη από τις φλόγες. Έργο τέχνης αποτελεί και το 37
μέτρων καμπαναριό της.

Ιερά Μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας (Ζάκυνθος)
Σ’ αυτό το μοναστήρι κατέφυγε ο Άγιος Διονύσιος και
έζησε μοναχικό βίο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
ο μεσαιωνικός πύργος του 15ου αιώνα που φαίνεται
αμέσως στην είσοδο. Στο εσωτερικό της εκκλησίας

υπάρχει μια τεράστιας αξίας εικόνα της Παρθένου
και αυτή από τον 15ο αιώνα, που προέρχεται από την
Κωνσταντινούπολη, και πολυάριθμες τοιχογραφίες.

Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου των Βράχων (Ζάκυνθος)
(ή των Γκρεμνών): Βρίσκεται στο χωριό Αναφωνήτρια,
χτισμένο πάνω σ’ ένα μικρό ακρωτήρι από όπου μπορείτε
να θαυμάσετε την θάλασσα. Δεν είναι γνωστή η περίοδος

της ανέγερσής του, αλλά καταστράφηκε από τους πειρατές
το 1553 και ξαναχτίστηκε σε ενετικό ρυθμό.

Ιερά Μονή του Σωτήρος (Ζάκυνθος)
Στη Σταμφάνη των Στροφάδων 27 μίλια νότια της Ζακύνθου
ξεχωρίζει το κτίσμα της Ιεράς Μονής του Σωτήρος, γνωστή
και ως Καστρομονάστηρο από το μεγάλο τείχος της ύψους
25 μ. Χτίστηκε 1241 με πιθανό ιδρυτή του τον ίδιο τον
αυτοκράτορα της Νικαίας Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρι και είναι
φρουριακή κατασκευή με σημαντικό αμυντικό σύστημα.

Ένα από τα ιστορικά κειμήλια είναι ο αλευρόμυλος, που
τον γύριζαν με τα χέρια ή με γαϊδαράκι, δώρο της Μ.
Αικατερίνης της Ρωσίας. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Αγίου
Διονυσίου. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εργασίες
αποκατάστασης της μονής μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου (Κεφαλονιά)
Το συγκρότημα, που έχει χτιστεί σε μια εξαιρετικής
ομορφιάς τοποθεσία, περιλαμβάνει το μοναστήρι με
το καθολικό της μονής και την καινούρια εκκλησία
που είναι αφιερωμένη στον Άγιο και κτίστηκε μετά τον
καταστροφικό σεισμό του 1953. Στο εσωτερικό της μονής
φυλάσσεται το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου,
το οποίο κατά την ανακομιδή του ανέδιδε ευωδία.
Στο εσωτερικό της παλιάς εκκλησίας της μονής βρίσκεται
και η είσοδος για το σπήλαιο στο οποίο ασκήτευε ο

i
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Άγιος Γεράσιμος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόσβαση
γίνεται μόνο από μια τρύπα μεσαίου μεγέθους. Έχουν
παρατηρηθεί δύο φαινόμενα που αποδίδονται από
τους πιστούς σε θαύμα του Αγίου. Το πρώτο είναι ότι
παρά το περιορισμένο μέγεθος της τρύπας, δεν υπάρχει
περίπτωση να μην χωρέσει κάποιος όσο υπέρβαρος κι αν
είναι. Το δεύτερο είναι ότι το λασπώδες υγρό που έχουν
όλες οι σπηλιές δεν λερώνει ποτέ τους προσκυνητές. Κι
αξίζει να σημειώσουμε ότι το βάθος της φτάνει τα 3 μέτρα
και σε κάποια σημεία οι πιστοί εισέρχονται σερνόμενοι.

Ιερά Μονή της Θεοτόκου Σισσίων (Κεφαλονιά)
Ανάγεται στον 13ο αιώνα. Στην περίοδο του
Μεσαίωνα κατόρθωσε να εισέλθει στη Μονή και το
Ορθόδοξο στοιχείο με αποτέλεσμα στους επόμενους
αιώνες να ακμάσει στη Μονή και ο ορθόδοξος και ο
ρωμαιοκαθολικός μοναχισμός.
Η εφέστια εικόνα της Μονής ονομάζεται «Παναγία των
Σισσίων» και είναι έργο του 15ου αιώνα. Οι αξιόλογες

φορητές εικόνες του (17ος αιώνας) φυλάσσονται στο
Μουσείο της Μονής του Αγίου Ανδρέου. Ανάμεσά τους
δεσπόζουσα θέση κατέχει η Παναγία του Ακάθιστου
Ύμνου. Η κεντρική παράσταση της Παναγίας της
Γλυκοφιλούσας (αναγεννησιακό το πρωτότυπό της)
περιβάλλεται από 24 μικρότερες πολυπρόσωπες
παραστάσεις με θέματα παρμένα από τους 24 οίκους των
χαιρετισμών της Παναγίας.

Ιερός Ναός της Παναγίας
της Λαγκουβάρδας (Κεφαλονιά)
(Παναγία η Φιδούσα): Είναι χτισμένος στο σημείο που
υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι. Το μοναστήρι είχε
χτιστεί εκεί όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, μετά
από μια μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος της περιοχής. Η
παράδοση λέει ότι οι μοναχές, όταν απειλήθηκαν από τους
Τούρκους, προσευχήθηκαν στην Παναγία για βοήθεια.
Τότε από παντού εμφανίστηκαν φίδια, περικυκλώνοντας

το μοναστήρι και τρομοκρατώντας τους Τούρκους. Οι
καλόγριες σώθηκαν και από τότε κάθε χρόνο, στις 6 έως
τις 16 Αυγούστου τα μικρά ακίνδυνα φιδάκια με το μαύρο
σταυρό στο κεφάλι βγαίνουν ανάμεσα από τα βράχια
του καμπαναριού της εκκλησίας. Θεωρούνται σύμβολο
καλοτυχίας, και κακός οιωνός για το χωριό.

Ιερά Μονή των Κηπουραίων (Κεφαλονιά)
Βρίσκεται σε ένα από τα πλέον μαγευτικά τοπία
ολόκληρης της Κεφαλονιάς, τα Χαβριάτα (το λεγόμενο
μπαλκόνι του Ιονίου), στις δυτικές ακτές του Ληξουρίου.
Η δημιουργία της τοποθετείται στον 17ο αιώνα. Είναι
χτισμένη σε ορθόστητο βράχο πάνω στη θάλασσα.
Στη Μονή φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθώς και οι κάρες των
Οσίων κτητόρων της Μονής Χρυσάνθου, Κωνστάντιου

και Εφροσύνου. Επίσης τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που έχει
δωρίσει στη Μονή ο Ρώσος Πρίγκιπας Βλαδίμηρος
Δολγορούκης το έτος 1862. Σε κομψή γυάλινη φιάλη
βρίσκεται μύρο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου
από τον 7ο αιώνα. Εδώ βρίσκονται ακόμα τα λείψανα
διαφόρων Αγίων καθώς και η θαυματουργή εικόνα
της Αγίας Παρασκευής, μοναδικό κειμήλιο της
κατεστραμμένης Μονής του Ταφιού.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας
(Παναγία Τήνου)

Κυκλάδες

1

127 νησιά στολίζουν το γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους , γεμάτα ιστορία, λουσμένα
από ήλιο και φως . Εκτός από το ανεπανάληπτο φυσικό τοπίο, τους κατάλευκους
οικισμούς τους, την ιστορία και τα πολιτιστικά τους αξιοθέατα , γνωρίστε τα σημαντικά
μνημεία της ορθοδοξίας , τα μοναστήρια, τις κατακόμβες και τα προσκυνήματα που
προσδίδουν στον προορισμό «ιερό» χαρακτήρα.

Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας (Παναγία Τήνου)
Το πρώτο που αντικρίζει ο καθένας φθάνοντας στο
λιμάνι της Τήνου µε το καράβι είναι το καμπαναριό
της Ευαγγελίστριας και η μεγαλόπρεπη εκκλησία που
δεσπόζουν σε λόφο πάνω από τη Χώρα. Η αρχιτεκτονική
του ναού ακολουθεί τα πρότυπα της παράδοσης του
νησιού, αλλά έχει και πολλές επιρροές από τη Δύση
και την Ανατολή. Έχει κτιστεί πάνω σε κατάλοιπα
παλαιοχριστιανικού ναού αφιερωμένου στον Άγιο Ιωάννη

Πρόδρομο, ενώ προϋπήρχε αρχαίος ναός προς τιμήν
του Διονύσου. Η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού
βρίσκεται αριστερά της εισόδου, τοποθετημένη σε
μαρμάρινο περίτεχνο προσκυνητάρι. Κάτω από τον
κυρίως ναό βρίσκεται αυτός της Ζωοδόχου Πηγής Ευρέσεως. Εδώ ο προσκυνητής μπορεί να πάρει αγίασα
από την πηγή που ανέβλυσε και χώμα από τον τόπο που
βρέθηκε η εικόνα.

Ιερά Μονή Κεχροβουνίου (Τήνος)
Στις αρχές του 19ου αιώνα μια ευλαβής μοναχή της
Μονής Κεχροβουνίου η μοναχή Πελαγία, είδε σε όραμα
την Παναγία που της υπέδειξε το μέρος όπου έπρεπε να
σκάψουν, για να βρουν την εικόνα της. Σκάβοντας στα
θεμέλια παλαιοχριστιανικού ναού για να κτίσουν ένα
νέο, ανέβλυσε νερό από ένα ξεροπήγαδο της περιοχής,
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γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα. Ο νέος ναός αφιερώθηκε
στη Ζωοδόχο Πηγή. Ενώ συνεχίζονταν οι ανασκαφές για
την εύρεση της εικόνας, στις 30 Ιανουαρίου η σκαπάνη
ενός εργάτη από το χωριό Φαλατάδος χτύπησε και έκοψε
στα δυο την εικόνα, αφήνοντας άθικτες τις μορφές του
Αγγέλου και της Παναγίας.

Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος (Άνδρος)
Το μοναστήρι βρίσκεται κυριολεκτικά γαντζωμένο πάνω
στο βουνό, περιστοιχισμένο από μεγάλους βραχώδεις
όγκους, οπού ο αέρας με το πέρασμα των αιώνων
σμίλεψε πάνω τους εκατοντάδες μικρές σπηλιές, οι
μεγαλύτερες των οποίον χρησιμοποιήθηκαν και ως
ασκηταριά από τους παλαιότερους μοναχούς.
Η Μονή παρουσιάζει, κατά το τύπο των βυζαντινών
μοναστηριών, όψη φρουρίου. Βασιζόμενοι σε δύο
χειρόγραφα, πού διασώζονται σήμερα, και στην τοπική

παράδοση, φαίνεται πως πριν το 960 μ.Χ, δύο μοναχοί,
πού ασκήτευαν στο απέναντι βουνό, έβλεπαν ένα φως
κάθε βράδυ σε σημείο κοντινό με αυτό οπού σήμερα είναι
κτισμένη η Μονή.
Βλέποντας τέτοιο θαύμα, για πολύ καιρό αποφάσισαν να
έρθουν προς εξερεύνηση του φαινομένου.
Αφού έψαξαν αρκετά, αξιώθηκαν από τη χάρη του
Θεού να βρουν την σεβάσμια εικόνα της Παναγίας της
Πανάχραντου, κάτω από ένα σπήλαιο.

Ιερά Μονή Βρύσεως (Σίφνος)
Στην Ιερά Μονή Βρυσιανής ή Βρύσης Σίφνου στεγάζεται
το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. Στον χώρο της μονής
προϋπήρχε η εκκλησία της Θεοτόκου, ενώ το τέμπλο της
εκκλησίας είναι ξυλόγλυπτο με αξιόλογες εικόνες και

χρονολογείται γύρω στο 1750. Στα εκθέματα του μουσείου
περιλαμβάνονται χειρόγραφα με λειτουργίες, Ευαγγέλια,
Λειψανοθήκες, Ιερά σκεύη και Άμφια καθώς και το
κεντητό φελόνι της Κασσιανής.

Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής
(Μύκονος- Άνω Μερά)
Η παράδοση λέει ότι το Μοναστήρι της Παναγίας
Τουρλιανής κτίστηκε από φυγάδες Μοναχούς της Πάρου,
όταν αυτοί ζήτησαν άσυλο στο νησί της Μυκόνου. Κατά

την παράδοση η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
βρέθηκε να πλέει στα νερά της παραλίας του Τούρλου και
θεωρείται έργο του Ευαγγελιστού Λουκά.

Χριστιανικές κατακόμβες (Μήλος)
Οι κατακόμβες είναι σκαμμένες σε ηφαιστειακό πέτρωμα.
Είναι τρεις και μαζί με πέντε διαδρόμους και ένα νεκρικό
θάλαμο αποτελούν ένα δαιδαλώδες σύστημα συνολικού
σημερινού μήκους 185 μέτρων. Στο εσωτερικό των
κατακομβών, δεξιά και αριστερά επάνω στους τοίχους,
υπάρχουν τα «αρκοσόλια» (σκαμμένες αψίδες) όπου
μέσα σ’ αυτά, καθώς και στο πάτωμα, ανοίγονταν οι

τάφοι. Στους τάφους των πιο διακεκριμένων προσώπων
ζωγράφιζαν χριστιανικά σύμβολα ή χάραζαν επιγραφές. H
δραστηριότητα των πρώτων χριστιανών στις κατακόμβες
σταματά λίγο μετά τη θεσμοθέτηση της ανεξιθρησκίας, ή
μέχρι να καταστραφεί και να εγκαταλειφθεί η αρχαία πόλη
του Κλήματος από σεισμούς τον 5ο ή 6ο αιώνα μ.X.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Πελοπόνησσος

1

Η Πελοπόννησος είναι διάσπαρτη με χιλιόχρονες μονές και εκκλησίες,
όπου φυλάσσονται θαυματουργές εικόνες της Παναγίας,
αλλά και πολλών Αγίων.

Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου (Καλάβρυτα)
Προκαλεί δέος καθώς βρίσκεται στη σκιά απόκρημνου
βράχου σε υψόμετρο 940 μ. Η ιστορία της ξεκινάει από
τον 4ο αι με την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της
Θεοτόκου, έργο του ευαγγελιστή Λουκά, από την Αγία
Ευφροσύνη και την παράδοσή της στους αδελφούς
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Συμεών και Θεόδωρο, οι οποίοι ιδρύουν και τα πρώτα
μοναστικά κελιά στο Μέγα Σπήλαιο. Σήμερα οκταόροφη,
υψώνεται «κολλημένη» στο βράχο καθηλώνοντας και τον
πιο αδιάφορο επισκέπτη.

i

1. Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου 2. Ιερός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής Ερασινού

2

Ιερός Ναός της Ζωοδόχου Πηγής
(Αργολίδα ή Άργος)
Εδώ φυλάσσεται από το 1634 η θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας. Αποτελεί σήμερα ένα ευλαβικό προσκύνημα
για τους επισκέπτες, αλλά συγχρόνως και έναν
ειδυλλιακό, δροσερό τόπο αναψυχής γύρω από τις πηγές
του ποταμού Ερασίνου. Η πρώτη εκκλησία του 17ου αι.

καταστράφηκε ολοσχερώς από έκρηξη στις κοντινές
αποθήκες πυρομαχικών το 1918 εκτός από την Αγία
Τράπεζα και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που
ξεπρόβαλαν άθικτα.

Ιερά Μονή της Μεταμορφώσης του Σωτήρα
(Άστρος Αρκαδίας)
(η επιλεγόμενη και Λουκούς): Ανήκει στα
Βυζαντινοϊστορικά μνημεία της Πελοποννήσου. Η
χριστιανική ζωή της Μονής αρχίζει τον 5ο μ.Χ. αι. όταν
κτίστηκε ο πρώτος χριστιανικός ναός. Στα λείψανα αυτού
του ναού το 1117 ανοικοδομήθηκε ο δεύτερος προς τιμή

της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στον προαύλιο χώρο
της μονής υπάρχουν γλυπτά που προέρχονται από την
παρακείμενη έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού, αλλά και
γλυπτά με περίτεχνο διάκοσμο που προέρχονται από το
αρχαίο ιερό.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Ιερά Μονή της Έλωνας (Λεωνίδιο Αρκαδίας)
Χτισμένο σε ένα θεόρατο απόκρημνο βράχο του
επιβλητικού Πάρνωνα, αφήνει έκθαμβο τον κάθε
επισκέπτη – προσκυνητή!
Σύμφωνα με μαρτυρίες του 1873 και 1901 οι τότε

κάτοικοι του Κοσμά, αντίκρισαν ολοφώτιστη την Εικόνα
στο βράχο... Οι δύο ανώνυμοι Μοναχοί σκαρφάλωσαν
και βρήκαν μπροστά τους την Θεόσταλτη εικόνα, που
απεικονίζει τη Βρεφοκρατούσσα Παναγία! Η ίδρυσή της
ανάγεται στα τέλη του 12ου, αρχές του 13ου αι.

Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλεβής
(Β. Κυνουρία Αρκαδίας)
(γυναικεία): Είναι η πιο φημισμένη μονή της Κυνουρίας.
Χτισμένη σε υψόμετρο 950 μ. περιβάλλεται από
δάσος της σπάνιας και προστατευμένης ποικιλίας του
δενδρόκεδρου.
Η εικόνα της Παναγίας, που φυλάσσεται στο Ναό
της Μονής, θεωρείται ότι είναι έργο του 1360, αλλά

πιστεύεται ότι είναι μία από τις 70 εικόνες που ζωγράφισε
ο Ευαγγελιστής Λουκάς και από την οποία, από το 1964
αναβλύζει Άγιο Μύρο, χάρη στο οποίο πολλοί ασθενείς
θεραπεύονται. Τα θαύματα της Παναγίας στη Μονή αυτή
είναι αναρίθμητα και πλήθη προσκυνητών συρρέουν
κάθε χρόνο για να την προσκυνήσουν.

Ιερά Μονή Παναγίας της Φανερωμένης
(Ν. Μάνη)
Πρόκειται για ένα ναό με 1.000 χρόνια ιστορία (χτίστηκε το
1.079) και τεράστια ιστορική και θρησκευτική αξία. Ο ναός
της Φανερωμένης Δρυάλου αποτελεί σπουδαίο μνημείο
αρχιτεκτονικής με τις πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες

i
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της Παλαιολόγειας Εποχής.
Σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία Μονή και είναι σημάδι
Ορθοδοξίας και Ελληνισμού.

1. Ιερά Μονή της Έλωνας, 2. Ιερά Μονή της Παναγίας της Γιάτρισσας
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Ιερά Μονή της Παναγίας της Γιάτρισσας (Μάνη)
Η αρχή της ίδρυσής της χάνεται στο ανεξερεύνητο βάθος του
παρελθόντος. Οι δια στόματος πληροφορίες μαρτυρούν, ότι
την τοποθεσία αυτή την είχαν διαλέξει στην αρχή οι Αρχαίοι
Έλληνες, για δικό τους τόπο κατοικίας. Στον τόπο λοιπόν αυτό
έκτισαν, αργότερα, οι χριστιανοί το Ναό της Παναγίας.

Στο σημείο αυτό δεν εκτίσθη μόνο ένας ναός αλλά ολόκληρο
συγκρότημα μοναστηριού. Δεν είναι καθόλου απίθανο να
πέρασε από το μέρος αυτό ο όσιος Νίκων ο «Μετανοείτε», ο
οποίος για αρκετό χρόνο παρέμεινε στη Μάνη. Συγκεντρώνει
πλήθη προσκυνητών όλο το χρόνο.

Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδώρας
(Μεγαλόπολη Αρκαδίας)
Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο και είναι από τα πιο
δημοφιλή και αξιόλογα αξιοθέατα της Αρκαδίας. Η
εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1.050-1.100 προς τιμήν
της οσιομάρτυρος Θεοδώρας. Καθώς ξεψυχούσε η Αγία
Θεοδώρα, είπε: «Κάνε, Κύριε, τα χρόνια μου να γίνουν
δέντρα και το αίμα μου νερό να τα ποτίζει». Και ξαφνικά,
ένα ρυάκι σχηματίστηκε με ορμητικό νερό…

Μερικούς αιώνες αργότερα, γύρω στον 12ο αιώνα, στο
σημείο αυτό φτιάχτηκε ένα εκκλησάκι εις μνήμη της Αγίας
Θεοδώρας όπου μεταφέρθηκαν και θάφτηκαν τα λείψανά
της. Με την ολοκλήρωση του ναϊδρίου αυτού, φύτρωσαν 17
δέντρα στη στέγη του όσα και τα χρόνια της Θεοδώρας όταν
θανατώθηκε.

Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου
(Δημητσάνα Αρκαδίας)
Χτίστηκε τον 16ο αιώνα και είναι σήμερα από τις μεγαλύτερες
και ιστορικότερες μονές της Πελοποννήσου. Είναι ανδρική
Μονή κι έχει τους περισσότερους μοναχούς σε σχέση με τις
άλλες μονές της Αρκαδίας. Κατά την παράδοση, η ίδρυσή
της ανάγεται στα μέσα του 12ου αιώνα (1167). Το Καθολικό
της είναι κτισμένο στην κοιλότητα του βράχου, έχει σχήμα
θολωτής Βασιλικής και εξωτερικά φέρει αγιογραφίες.
Λίγο πιο έξω από την Μονή σε ένα μικρό ύψωμα είναι

κτισμένο το εκκλησάκι του θαυματουργού Αγίου Αθανασίου
του νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, προστάτη της
μονής, με μέρος των λειψάνων του. Η θέση του προσφέρει
πανοραμική θέα στο φαράγγι και την Αρχαία Γόρτυνα. Επίσης
στην περιοχή του μοναστηριού υπάρχει η μονόκλιτη βασιλική
του Αγίου Ανδρέου και τα ασκηταριά του Ταξίαρχου Μιχαήλ,
του Αγίου Γεωργίου, της Μεταμορφώσεως και του Αγίου
Ελευθερίου.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Κρήτη

1

Ιερά Μονή Γωνιάς (Καλυμβάρι Χανίων)
Η Ιερά Μονή Γωνιάς στο Κολυμβάρι είναι από της
αρχαιότερες μονές στην Κρήτη με την πλούσια ιστορία
της να ξεκινάει τον 9ο αι, λίγο ψηλότερα από το σημείο
που βρίσκεται σήμερα και στο οποίο «κατέβηκε» τον
13ο αι. Πλούσια Μονή, που υπάχθηκε στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και εξασφάλισε από το
1662 το Σταυροπηγιακό καθεστώς. Η Ιερά Μονή έπαιξε

μεγάλο ρόλο στον αγώνα για την απελευθέρωση και για
τον λόγο αυτό καταστράφηκε 5 φορές από τους Τούρκους
και μία από τους Γερμανούς. Παρόλες τις καταστροφές
και την σφαγή κάθε φορά των ιερομόναχων, πολλά ιερά
κειμήλια, βιβλία, άμφια και χειρόγραφα διασώζονται
μέχρι τις μέρες μας.

Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων
(Ακρωτήρι Χανίων)
Η Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας
Τριάδος των Τζαγκαρόλων είναι ένα από τα πιο
σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα του τέλους της
Βενετοκρατίας στην Κρήτη με πλούσια προσφορά στην
Ιστορία και την Παιδεία του νησιού. Χτίστηκε από τους
αδελφούς Ιερεμία και Λαυρέντιο Τζαγκαρόλους που
καταγόταν από μεγάλη Βενετοκρητική οικογένεια. Στη
θέση της Αγίας Τριάδος υπήρχε μικρή Μονή που ανήκε
στον ιερομόναχο Ιωακείμ Σοφιανό και η οποία ήταν σε
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παρακμή μετά το θάνατό του. Για το λόγο αυτό ανατέθηκε
από τις Βενετσιάνικες αρχές στον ιερομόναχο της Μονής
της Αγίας Κυριακής Ιερεμία Τζαγκαρόλο η ανασυγκρότησή
της το 1611. Τότε αρχίζει το χτίσιμο ενός πολύ μεγάλου
μοναστηριακού συγκροτήματος, που διακόπτεται όμως
από την πτώση των Χανίων στα χέρια των Τούρκων το
1645. Το 1821 η Μονή λεηλατείται και πυρπολείται από
τους Τούρκους. Η Μονή ανασυγκροτείται μετά από την
επανάσταση.

2

Ιερά Μονή Πρεβέλης (Πρέβελη Ρεθύμνου)
Η ιστορία της Ιεράς Μονής Πρεβέλης αρχίζει τον 10 αι.
Μονή Σταυροπηγιακή, που αποκτά μεγάλη φήμη λόγω
του θαυματουργού Σταυρού, με κομμάτι Τίμιου Ξύλου,
που βρίσκεται στην κατοχή της Μονής από τον 18ο αι.
Κερδίζει τον μεγάλο σεβασμό από τους Κρητικούς για την

προσφορά των ηγούμενών της και των μοναχών της στον
αγώνα για την απελευθέρωση τόσο παό τους Τούρκους
όσο και από τους Γερμανούς. Η Μονή λόγω της αντίστασης
που ανέπτυξαν οι μοναχοί της καταστράφηκε σχεδόν
ολοσχερώς το 1821, το 1867 και το 1941.

Ιερά Μονή Αρκαδίου (Αρκάδι Ρεθύμνου)
Η Ιερά Μονή Αρκαδίου είναι από τις αρχαιότερες
μονές της Κρήτης, αφού σύμφωνα με την παράδοση
θεμελιώθηκε τον 5ο αι από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα
Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες
ο δίκλιτος ναός στο κέντρο της μονής ανηγέρθη
το 1587 και αφιερώθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο
και τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Θεωρείται η
ιστορικότερη Μονή της Κρήτης και σύμβολο του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για την εθελοθυσία
και ελευθερία, όταν κατά την διάρκεια της επανάστασης
του 1866-1869 οι πολιορκημένοι εντός της Μονής από

i

τους Τούρκους, προτίμησαν να πεθάνουν παρά να
παραδοθούν. Το γενναίο χέρι του Κωστή Γιαμπουδάκη
από το χωριό Άδελε δε δίστασε να βάλει φωτιά στην
πυριτιδαποθήκη όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι
πολιορκημένοι και να ανατινάξει ολόκληρο το Μοναστήρι
μετατρέποντάς το σε αιώνιο σύμβολο ανδρείας και
ελευθερίας. Το Ιερό λάβαρο της επανάστασης καθώς και
άλλα κειμήλια της μονής, όπως εκκλησιαστικά σκεύη,
χρυσοκέντητα άμφια και όπλα φυλάσσονται στο μουσείο
του μοναστηριού.

1. Ο Αγ. Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος, 2. Ιερά Μονή Αρκαδίου

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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1

Ιερά Μονή Επανωσήφη (Αρχάνες Ηρακλείου)
H Μονή Επανωσήφη ή Απανωσήφη είναι αφιερωμένη
στον Άγιο Γεώργιο και πρόκειται για μια από τις πιο
πλούσιες μονές της Κρήτης αλλά και την μεγαλύτερη
σε αριθμό μοναχών. Στο μοναστήρι σήμερα υπάρχουν
πολύτιμα κειμήλια, σταυροί, ευαγγέλια, άμφια και βιβλία!
Χτίστηκε από τον μοναχό Παΐσιο, σε άγνωστη για εμάς
χρονολογία ίδρυσης, αλλά τοποθετείται στις αρχές του
17ου αι, την περίοδο της Ενετοκρατίας, κατά την διάρκεια
της οποίας, αλλά και έως τις μέρες μας αποτελούσε ένα
από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα. Κατά της διάρκεια
της Τουρκοκρατίας η Μονή Επανωσήφη υπήρξε πολύτιμο

πνευματικό κέντρο όπου εκπαιδεύτηκαν πολλοί κληρικοί.
Γνώρισε μεγάλες καταστροφές και ερημώσεις κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας, ενώ λεηλατήθηκε αρκετές
φορές και από τους Γερμανούς κατά τον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η Μονή φυλάσσει αρκετά τεμάχια ιερών λειψάνων
όπως του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Αικατερίνης, του Ιερού
Χρυσοστόμου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Μεθοδίου
του Κρητός κ.α. Στη Μονή υπάρχει Εκκλησιαστικό
σκευοφυλάκιο με ιερά κειμήλια όπως ιερές εικόνες, άμφια,
χειρόγραφα κ.α. Το τοπίο γύρω από τη Μονή και γενικά της
γύρω περιοχής είναι αξιοθαύμαστο!

Ιερός Ναός της Σιναϊτικής Μονής
της Αγίας Αικατερίνης (Ηράκλειο)
Ο ναός της Σιναϊτικής μονής της Αγίας Αικατερίνης,
βορειο-ανατολικά του Αγ. Μηνά, ήταν παλιότερα μετόχι
της ομώνυμης Μονής του Σινά, που τον παραχώρησε στο
Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά το 1924. Η μονή της
Αγίας Αικατερίνης ιδρύθηκε γύρω στον 10ο μ.Χ. αιώνα.
Ο ναός χτίστηκε τον 16ο μ.Χ. αιώνα με εμφανείς επιρροές
της ενετικής αρχιτεκτονικής. Από το 1967 μέχρι σήμερα
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στεγάζει μία σπουδαία έκθεση βυζαντινών εικόνων και
ιερών λατρευτικών αντικειμένων (χειρογράφων, αμφίων,
τοιχογραφιών κ.α.), που αντιπροσωπεύουν έξι αιώνες της
ιστορίας της Ορθόδοξης εκκλησίας (14ος - 19ος αιώνας).
Μεταξύ άλλων, στον κατανυκτικό χώρο εκτίθενται έξι
μοναδικά έργα του περίφημου αγιογράφου Μιχαήλ
Δαμασκηνού, σπουδαίας μορφή της Κρητικής Σχολής.

2

Ιερά Μονή Κεράς Καρδιωτίσσης
(Μάλια Ηρακλείου)
Η Μονή Κεράς Καρδιωτίσσης είναι ένα ιστορικό
μοναστήρι, από το οποίο έχουν πάρει το όνομα τους
οι οικισμοί Κερά και Άνω Κερά. Η ίδρυση της μονής
τοποθετείται μεταξύ του 10-13ου αι και πιστεύεται ότι
συνδέεται με την θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς από
την οποία παίρνει και το όνομα της, που βρίσκεται στον
Ναό του Αγίου Αλφόνσου στο Εσκουιλίνο της Ρώμης και
αγιογραφήθηκε από τον Άγιο Λάζαρο (9ος αιώνας). Το 1735

αντικαταστάθηκε από άλλη εικόνα, η οποία θεωρείται εξίσου
θαυματουργή. Ο πανέμορφος πετρόκτιστος ναός της μονής
είναι αφιερωμένος στο Γενέσιο της Θεοτόκου και κύριο
χαρακτηριστικό της είναι οι παμπάλαιες τοιχογραφίες του
14ου αιώνα. Λόγω της οχυρής θέσης της, στη διάρκεια των
κρητικών επαναστάσεων ήταν το επαναστατικό κέντρο της
Ανατολικής Πεδιάδας και υπέστη πολλές φορές τα αντίποινα
των Τούρκων.

Ιερά Μονή Παναγίας της Ακρωτηριανής
(Σητεία Λασηθίου)
Η Ιερά Μονή Παναγίας της Ακρωτηριανής ή γνωστότερη
ως Μονή Τοπλού αποτελεί το σημαντικότερο φρουριακό
μοναστηριακό συγκρότημα της βορειοανατολικής
Κρήτης, με ένα επιβλητικό καμπαναριό με διακόσμηση
αναγεννησιακού τύπου, που υψώνεται στη δυτική
πλευρά, πάνω από την κεντρική πύλη. Το εντυπωσιακό
μοναστηριακό συγκρότημα διαμορφώθηκε σταδιακά από
τον 14ο αιώνα και βρισκόταν σε ακμή τον 14ο και 15ο
αιώνα, αν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό σημαντικών
βυζαντινών εικόνων εκείνης της περιόδου, που απηχούν
πιστά την εξέλιξη της κωνσταντινουπολίτικης ζωγραφικής

i

που σταδιακά εισέδυσε στην Κρήτη από την πτώση της
Πόλης και μετά. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η
Μονή υπήρξε πολλάκις αντικείμενο λεηλασίας και σφαγής
από τους Τούρκους, αλλά κατάφερε να διατηρηθεί και να
βοηθήσει τους υπόδουλους Έλληνες. Στο καθολικό της
Μονής που τιμάται στο Γενέσιο της Θεοτόκου σώζονται
τοιχογραφίες υψηλής ποιότητας του 14ου αι. Μία πολύ
σημαντική συλλογή εικόνων, χειρογράφων, παλαιτύπων,
χαρακτικών και εκκλησιαστικών κειμηλίων φυλάσσεται
στη μονή και εκτίθεται, αποτελώντας έναν σημαντικό
πολιτιστικό προορισμό της ανατολικής Κρήτης.

1. Ιερά Μονή Επανωσήφη, 2. Ιερά Μονή Κεράς Καρδιώτισσας

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου

1

Μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές θρησκευτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα είναι
τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου». Τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου» περνούν
από όλα τα μέρη που δίδαξε ο Απόστολος και αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό
προσκυνήματος και περιήγησης σε μερικά από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.
Σαμοθράκη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αθήνα και Κόρινθος είναι οι πόλεις, που
πρώτες δέχονται τον μεγάλο Απόστολο στα εδάφη τους και από τους κατοίκους που
πιστεύουν στα λόγια του Απόστολου ξεπηδούν οι πρώτες εκκλησίες στην Ευρώπη.

1-2. Ο Αγ. Παύλος
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Οι σταθμοί της πορείας του Αποστόλου
Παύλου στην Ελλάδα
Σαμοθράκη

Σύμφωνα με την παράδοση του νησιού, όταν ο Απόστολος
Παύλος πέρασε από τη Σαμοθράκη, προσορμίσθηκε στο λιμάνι
της Αρχαίας Πόλης, τη σημερινή Παλιάπολη. Σε ανάμνηση του
γεγονότος αυτού, οικοδομήθηκε αργότερα στο σημείο εκείνο
τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική.

Καβάλα (Νεάπολη)

Το όραμα που είδε ο Απόστολος Παύλος στον ύπνο του, ενώ
βρισκόταν στην Τρωάδα έναν ψηλό, εντυπωσιακό Μακεδόνα
να στέκεται μπροστά του και να τον παρακαλεί «διαβάς εις
Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», αποτελεί καθοριστικό σημείο για
την πορεία του από εκεί και μετά και εγκαινιάζει την τεράστια,
υπέροχη και σωτηριώδη σχέση του με τους Έλληνες. Τον
χειμώνα του 49 μ.Χ. ο Παύλος αποβιβάζεται για πρώτη φορά
σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Νεάπολη μετά από ταξίδι με ούριο
άνεμο που κράτησε δύο μέρες. Τον συνοδεύουν ο Σίλας, ο
Τιμόθεος και ο γιατρός Λουκάς, ο Ευαγγελιστής και συγγραφέας
των Πράξεων των Αποστόλων.

Φίλιπποι

Το Σάββατο, που πηγαίνει εκεί για πρώτη φορά ο Παύλος,
έχουν συγκεντρωθεί γυναίκες. Αυτές ακούν πρώτες σε όλη
την Ευρώπη τη διδασκαλία του. Ανάμεσά τους η Λυδία, μια
ευσεβής γυναίκα που καταγόταν από τα Θυάτειρα
της Μικράς Ασίας, είναι η πρώτη που βαπτίζεται χριστιανή
και βοηθάει αποφασιστικά στη διάδοση του Θείου Λόγου.

Θεσσαλονίκη

Όταν φθάνουν, προχωρημένο φθινόπωρο του σωτηρίου
έτους 49, ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας στη Θεσσαλονίκη
βρίσκουν μια πόλη τελείως διαφορετική από όσες
είχαν συναντήσει ως εκείνη τη στιγμή. Ελεύθερη πόλη
υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία από το 168 π.Χ. Όπως
μας πληροφορούν οι Πράξεις, υπήρχε στην πόλη και
συναγωγή, κοντά στο λιμάνι. Εκεί πηγαίνει και ο Παύλος
για τρία συνεχόμενα Σάββατα. Πολλοί (άνδρες και γυναίκες)
αρχίζουν να πιστεύουν κι έτσι ιδρύεται Εκκλησία. Λίγο
ανατολικότερα από τη θέση όπου σήμερα βρίσκεται η
Μονή Βλατάδων, κελάρυζε μια πηγή. Εκεί λέγεται πως
κοντοστάθηκε ο Παύλος για να δροσιστεί. Στην πηγή αυτή

που έμεινε γνωστή ως «αγίασμα του Αποστόλου Παύλου»,
τιμούσαν τον Απόστολο κάθε χρόνο.

Βέροια

Η Βέροια ήταν πολυάνθρωπη και υπήρχε εκεί ακμαία
ιουδαϊκή συναγωγή. Μόλις έφθασαν ο Παύλος και ο Σίλας
κατευθύνθηκαν στη συναγωγή. Ανάμεσα στους ακροατές
ήταν πρόσωπα που ανήκαν σε εύπορες τάξεις, Εβραίοι και
προσήλυτοι και μεγάλος αριθμός γυναικών. Σύντομα, όμως
έφθασαν στη Θεσσαλονίκη ειδήσεις για τη δραστηριότητα
του Παύλου. Οι εκεί εχθροί του έστειλαν ανθρώπους να
δημιουργήσουν ταραχές. Αμέσως, οι σύντροφοι του τον
οδήγησαν μακριά και από τη Βέροια.

Αθήνα

Ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αθήνα από τη Βέροια το έτος
51 με πλοίο. Η Αθήνα διέφερε τελείως από τη λαμπρή πόλη
των κλασικών χρόνων. Τα έργα τέχνης λαφυραγωγούνταν
συστηματικά, η ρωμαϊκή κατάκτηση ερήμωνε την πόλη της
Παλλάδος και η κατάπτωση των ηθικών αξιών άρχιζε να γίνεται
αισθητή.
Το πλοίο που έφερε τον Απόστολο προσορμίσθηκε στο Φάληρο.
Αντίστοιχα η διδασκαλία του για τον σταυρικό θάνατο του Ιησού
και την ανάστασή του κατέπλησσε μερικούς επικουρείους και
στωικούς φιλοσόφους. Δεν καταδιώχθηκε από την Αθήνα για
τη διδασκαλία του. Αντίθετα οδηγήθηκε στον Άρειο Πάγο για να
αναφερθεί επίσημα και αναλυτικά στη διδαχή του.

Κόρινθος

Δεν είναι γνωστό πώς μετέβη στην Κόρινθο ο Παύλος. Σίγουρο
είναι πως έφευγε προβληματισμένος από την αντιμετώπιση
της διδασκαλίας του εκ μέρους των Αθηναίων αλλά και για την
κατάσταση στις Εκκλησίες της Μακεδονίας. Στην Κόρινθο, ο
Παύλος συνδέθηκε με τον Ακύλα και την Πρισκίλλα, που ήταν
και αυτοί, όπως και εκείνος, σκηνοποιοί και φαίνεται πως κάτι
γνώριζαν ήδη για τον Ιησού. Έμενε και εργαζόταν μαζί τους
και κάθε Σάββατο δίδασκε τους Ιουδαίους και τους Έλληνες.
Διώχθηκε και από εδώ από τους φανατικούς εχθρούς του.
Ο Απόστολος Παύλος είναι πολιούχος της Κορίνθου και προς
τιμή του έχει οικοδομηθεί περίλαμπρος ναός.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Και πέρα από την Ελλάδα...

Ελλάδα

Τουρκία

Κύπρος

Συρία

Ισραήλ
Ιορδανία
Αίγυπτος
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Ιορδανία

1

Μια χώρα μαγική με χιλιάδες εικόνες , που κάνουν και τον πιο δύσκολο επισκέπτη
να την αγαπήσει. Άγρια έρημος, μεγάλα βουνά, θάλασσα, πεδιάδες και παντού
αρχαία ερείπια πόλεων και κάστρων, που λένε την ιστορία τους σε κάθε βήμα,
συμπληρώνοντας παράλληλα την ιστορία του Ιησού Χριστού.
Μαντάμπα

Η βιβλική Μεντέμπα, είναι η πόλη με τα ωραιότερα
σωζόμενα βυζαντινά μωσαϊκά στον κόσμο. Το πιο
φημισμένο απ’ αυτά είναι ο χάρτης της Παλαιστίνης και της
Μέσης Ανατολής του 6ου μ.Χ. αι, πιθανόν ο αρχαιότερος
χάρτης των Αγίων Τόπων, που διασώζεται στην
ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

του πέρασε στον Ηρώδη Αντύπα και στο οποίο φυλακίστηκε
και αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το όρος
Νεμπό είναι ένας μοναχικός ανεμοδαρμένος λόφος στην
κορυφή του οποίου διασώζονται τα ερείπια μιας εκκλησίας
του 4ου & 6ου αι. της οποίας το δάπεδο είναι καλυμμένο
με θαυμάσια μωσαϊκά. Εδώ πιστεύεται ότι βρίσκεται κι ο
τάφος του Μωυσή.

Όρος Νέμπο

Ιορδάνης ποταμός

Από το ιστορικό βουνό Νεμπό απλώνεται μια θαυμάσια θέα
της κοιλάδας του Ιορδάνη ποταμού, της Νεκράς Θάλασσας
και πολύ μακριά της Ιερουσαλήμ και το φρούριο του
Ηρώδη του Μέγα στην αρχαία Μαχαίρ, που μετά τον θάνατό

i

Εδώ βρίσκεται το φυσικό σύνορο της Ιορδανίας με το
Ισραήλ, όπου ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτισε τον Χριστό.
Αποτελεί σήμερα πόλο έλξης και ένα από τα σπουδαιότερα
προσκυνήματα για όλους τους Χριστιανούς του κόσμου.

1. Ψηφιδωτός Χάρτης Ιεροσολύμων, Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου, Μάνταμπα
Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Αίγυπτος

1

Μία χώρα με τεράστιο πολιτισμό, που μετράει πάνω από 5 χιλιετίες.

2
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1. Η Φλεγόμεη Βάτος, 2. Ιερά Μονή Αγ. Αικατερίνης, 3. Αγία Αικατερίνη, 4. Το Όρος Σινά

3

4

Αγία Αικατερίνη Σινά - Κάιρο
Εδώ στα ιερά εδάφη του Νείλου γεννήθηκε μια από τις
μεγαλύτερες βιβλικές μορφές, ο Μωυσής και στα ίδια
εδάφη βρήκε καταφύγιο η Αγία Οικογένεια του Χριστού
μας, για να σωθεί από την μανία του Ηρώδη. Διάσπαρτα τα
εδάφη της από χριστιανικά μοναστήρια και εκκλησίες, με
κορωνίδα τη Μονή του Σινά.

για την παράδοση του κειμένου της Βίβλου και κυρίως
Διαθήκης η οποία είναι πλήρης. Η Βιβλιοθήκη της Μονής
αποτελεί την πλουσιότερη Χριστιανική μοναστηριακή
Βιβλιοθήκη στον κόσμο, και κατατάσσεται δεύτερη μετά
την αντίστοιχη του Βατικανού.

Στον ιερό τόπο όπου ο Μωυσής ήρθε σε επαφή με τον Θεό
βλέποντας να φλέγεται η Αγία Βάτος, στην Αγία κορυφή
του Όρους Σινά, όπου ο Θεός του παρέδωσε τις 10 εντολές,
ευρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, το
αρχαιότερο εν λειτουργία Χριστιανικό μοναστικό καθίδρυμα
με αδιάσπαστη ζωή δέκα επτά τουλάχιστον αιώνων. Η Αγία
Ελένη φρόντισε ώστε να χτισθεί στον τόπο της Φλεγομένης
Βάτου ένας μικρός Ναός, αφιερωμένος στη Θεοτόκο, όπως
επίσης και ένας πύργος για να χρησιμεύει ως καταφύγιο
των Ασκητών. Τον 6ο αιώνα, ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός
διέταξε την κατασκευή ενός μεγάλου και ισχυρού
φρουρίου, που να περικλείει τα κτίσματα της Αγίας Ελένης,
ενός νέου μεγάλου Ναού και κελιών για τους Μοναχούς.

Ο Ιερός Ναός της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο παλιό
Κάιρο (Masr el Quadima) χρονολογείται από τον 12ο
αιώνα μ.Χ. Ο ναός ανοικοδομήθηκε το 1909 από τον
Πατριάρχη Φώτιο. Δίπλα στον ιερό ναό απλώνεται
το παλαιότερο και μεγαλύτερο ελληνορθόδοξο
νεκροταφείο της Αιγύπτου. Σύμφωνα με την παράδοση,
ο Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας φυλακίστηκε
στις κατακόμβες της Μονής για δύο μήνες, όπου στις
κατακόμβες της Μονής του Αγίου, λειτουργεί ακόμη το
παρεκκλήσι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Μονή του Αγίου Γεωργίου

Ιερά Μονή Σινά

Με την Ιερά Μονή Σινά, συνδέεται ο Περίφημος Σιναϊτικός
Κώδικας, το πληρέστερο και αρχαιότερο χειρόγραφο

Στα βήματα της ορθοδοξίας

31

Ιεροσόλυμα - Άγιοι Τόποι

1

Κάθε γωνιά ή ακόμη και κάθε πέτρα των Αγίων Τόπων έχει να διηγηθεί μια ιστορία
για τον Ιησού, την Παναγία, την χριστιανική πίστη.

2
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3. Άποψη της πόλης των Ιεροσολύμων, 2-3. Ο Ναός της Αναστάσεως

Ο Ναός της Αναστάσεως
Το πρώτο έργο της Αγίας Ελένης ήταν η ανεύρεση
του Τιμίου Σταυρού στον λόφο του μαρτυρίου του
Θεανθρώπου. Η προσπάθεια πέτυχε και ο Τίμιος Σταυρός
βρέθηκε μέσα σε σπήλαιο, μαζί με τους σταυρούς των δύο
ληστών. Με βασιλικά έξοδα ανεγέρθηκε για πρώτη φορά

ο Ναός της Αναστάσεως. Οι εργασίες της οικοδόμησης
ολοκληρώθηκαν το 335 μ.Χ. Οι περισσότεροι των
αρχαιολόγων συμφωνούν ότι ο λόφος του Γολγοθά
περιλαμβάνονταν στον πρώτο ναό και μάλιστα με τη
σημερινή του μορφή.

3

Ο Ναός της Γεννήσεως - Βηθλεέμ
Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού, το
Άγιο Σπήλαιο αποτελούσε τόπο προσκυνήματος για τους
Χριστιανούς. Ο ειδωλολάτρης Ρωμαίος αυτοκράτορας
Ανδριανός, ανήγειρε ακριβώς δίπλα ένα ναό αφιερωμένο
στον Άδωνη. Όμως στις αρχές του 4ου αι. η Αγία Ελένη

ανήγειρε πάνω του ένα χριστιανικό ναό και αφιέρωσε
πολύτιμα κειμήλια. Το οικοδόμημα συμπληρώθηκε από
τον Μ. Κωνσταντίνο, ενώ τον 5ο αιώνα ο Ιουστινιανός
ανήγειρε εκεί ένα περίλαμπρο οικοδόμημα για να στεγάσει
το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο θεάνθρωπος Ιησούς.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Συρία

1

Από τη μητρόπολη της Δαμασκού ώς την αραβική έρημο και την όαση της Παλμύρας,
από τον ζωοδότη Ευφράτη στο Χαλέπι, το εμπορικό κέντρο του Bορρά, και από τα
καταπράσινα όρη Jebel Ansariyya ως τη Λατάκια στις ακτές της Μεσογείου, η Συρία
δεν είναι παρά ένα μεγάλο ψηφιδωτό, πλούσιο σε πολύχρωμες εικόνες.

2
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1. Τζαμί Ομαγιαδών, Δαμασκός, 2. Ιερά Μονή της Παναγίας, Σεϊντνάγια, 3. Το Όραμα του Ιουστινιανού, Ιερά Μονή της Παναγίας, Σεϊντνάγια

3

Ένα μεγάλο ψηφιδωτό
Δαμασκός

Το νήμα ξετυλίγεται από την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα,
που διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο της παλαιότερης,
αδιάλειπτα κατοικούμενης πόλης στον κόσμο και η οποία
φιλοξενεί το Πατριαρχείο της Αντιόχειας. Μέσα στα τείχη
αυτής της πόλης βρήκε καταφύγιο ο Απόστολος Παύλος
μετά την τύφλωσή του από τον Χριστό, για την ασέβεια που
επιδείκνυε. Εδώ, στο σπίτι του Αγίου Ανανία, ανέβλεψε
και άρχισε την ιερή αποστολή του στην διάδοση του
Χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο. Στον εσωτερικό χώρο
του μεγάλου τζαμιού των Ομαγιαδών, το τέταρτο ιερότερο
τζαμί για τους μουσουλμάνους, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου
Ιωάννη του Πρόδρομου, που αποτελεί μεγάλο προσκύνημα
για χριστιανούς και μουσουλμάνους.

Σεϊντνάγια

Το μοναστήρι της Παναγίας Σεϊντνάγια, χτίστηκε το 547
μ.Χ. από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, στην
κορυφή ακριβώς όπου εμφανίστηκε μέσα σε λαμπρό φως
η Παναγία και ακούστηκε η φωνή της, ζητώντας του να
χτίσει εκεί επάνω, μια Εκκλησία προς τιμήν της. Καθώς
ο καιρός περνούσε και οι αρχιτέκτονες δεν μπορούσαν
να καταλήξουν στο σχέδιο, εμφανίστηκε πάλι η Παναγία,

αυτή τη φορά στον ύπνο του Ιουστινιανού και του έδειξε
το σχέδιο του Μοναστηριού της, λέγοντας πως εκείνη θα
ήταν η προστάτιδά του. Σε ειδική κρύπτη φυλάσσεται η
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή
Λουκά, από την οποία αναβλύζει άγιο μύρο. Η μονή
αποτελεί τόπο προσκυνήματος τόσο για τους Χριστιανούς
όσο και για τους μουσουλμάνους.

Μααλούλα

Το ορθόδοξο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας στη Μααλούλα
είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια στη Συρία,
αφού ιδρύθηκε κατά τον 4ο αιώνα. Η πρωτομάρτυς
και ισαπόστολος Θέκλα, καταγόταν από το Ικόνιο και σε
ηλικία 18 ετών μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό από το
κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, ακολουθώντας τον
στην Αντιόχεια, στα Μύρα της Λυκίας και στη Σελεύκεια,
έχοντας εγκαταλείψει την ειδωλολατρική της οικογένεια. Οι
ειδωλολάτρες την βασάνισαν με πολλούς τρόπους κι εκείνη,
για να ξεφύγει, προσευχήθηκε κι εξαφανίστηκε μέσα σε
βράχο, που σχίστηκε για να την κρύψει, δημιουργώντας
ένα ιερό φαράγγι. Δίπλα σε αυτό το φαράγγι, κάτω από την
σπηλιά, χτίστηκε η Μονή όπου έζησε και τάφηκε η Αγία
Θέκλα και από την οροφή της οποίας ρέει αγιασμός.

Στα βήματα της ορθοδοξίας
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Τουρκία - Κωνσταντινούπολη

1

Η δεύτερη Ρώμη, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας και λίκνο της Ορθοδοξίας
Στο ιστορικό της κέντρο ορθώνεται ένα από τα λαμπρότερα
αρχιτεκτονικά μνημεία του κόσμου και το μεγαλύτερο
μνημείο της Ορθοδοξίας, η βασιλική μετά τρούλου της
Αγίας του Θεού Σοφίας που χτίστηκε από τον Βυζαντινό
αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο μ.Χ. αι. Το τεράστιο μέγεθός
της, η πρωτοπόρα για την εποχή της αρχιτεκτονική, ο 31
μέτρων διαμέτρου και 55,5 μέτρων ύψους τρούλος της
με τα σαράντα παράθυρα και ο περίλαμπρος εσωτερικός
της διάκοσμος από μάρμαρο, χρυσό και ασήμι την
κατατάσσουν έως τις μέρες μας ανάμεσα στα σπουδαιότερα
μνημεία παγκοσμίως. Η Αγία Σοφία λεηλατήθηκε από
τους Σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας, το 1204, όταν
κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και μετέφεραν τους
θησαυρούς της και τα ιερά κειμήλια, που φυλάσσονταν στο
ναό, στις χώρες της Δύσης. Μεγάλες καταστροφές υπέστη
και κατά την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους το 1453,
οπότε και μετατράπηκε σε τζαμί για 500 περίπου χρόνια.
Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.
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Στην συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται
το Οικουμενικό Πατριαρχείο από το 1600, πρώτο τη τάξει
Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας. Εδώ βρίσκεται η έδρα του
εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Ο ιερός Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου
θεμελιώθηκε το 1599 και βρίσκεται μέσα στα όρια του
συγκροτήματος του Πατριαρχείου. Εδώ φυλάσσονται οι
τρεις λάρνακες με τα λείψανα της Αγίας Ευφημίας, της Αγίας
Σολωμονής και της Αγίας Θεοφανούς, για την κατασκευή
των οποίων, η ξυλεία που χρησιμοποιήθηκε ήταν δώρο
του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, κατά το έτος
1707. Στο Νότιο τοίχο του Ναού είναι τοποθετημένο μέρος
της στήλης στην οποία δέθηκε και μαστιγώθηκε ο Χριστός.
Εδώ επίσης φυλάσσονται η ιστορική ψηφιδωτή εικόνα της
Παναγίας της Παμμακάριστου και εικόνα της Παναγίας της
Φανερωμένης από την Κύζικο. Στα ιστορικά κειμήλια του
ναού κατατάσσονται επίσης ο Πατριαρχικός θρόνος και ο
άμβωνας.

Πόντος

2

Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σαμψούντα, Σούρμενα και τόσα άλλα μέρη όπου άνθισε
για χιλιάδες χρόνια ο πολιτισμός των Ελλήνων του Πόντου.

Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά
Το παγκόσμιας φήμης αυτό μοναστήρι θεμελιώθηκε το
386 από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο, όταν
ανακάλυψαν σε σπήλαιο την ιερή εικόνα της Παναγίας
της Aθηνιώτισσας έργο του ευαγγελιστή Λουκά, που
είχε μεταφερθεί εκεί από αγγέλους, όπως αναφέρει

i

η παράδοση. Σε απρόσιτες, αλλά απίστευτου κάλλους
τοποθεσίες βρίσκονται και οι μονές του Αγίου Γεωργίου
του Περιστερεώτα και του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος, που
σήμερα συνεχίζουν να αποτελούν τόπους μνήμης και
λατρείας των ορθόδοξων Χριστιανών και των Ποντίων.

1. Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, 2. Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, Τραπεζούντα
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1. Ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου

Κύπρος

1

Ένα νησί ευλογημένο από τον Θεό, που υμνήθηκε για τις ομορφιές του από την
αρχαιότητα και αποτέλεσε το μήλο της Έριδος για κοντινούς, αλλά και μακρινούς
επίδοξους μνηστήρες.
Η χριστιανική παράδοση ρίζωσε από πολύ νωρίς στο νησί,
αφού ήταν ένας από τους πρώτους σταθμούς του Απόστολου
Παύλου. Στην Πάφο ακόμα σώζεται η στήλη στην οποία αλυσοδέθηκε και μαστιγώθηκε ο Μεγάλος Απόστολος. Δεκάδες
είναι τα σημαντικά μνημεία, βυζαντινά, μεταβυζαντινά και
ενετικά, που διασώζονται διάσπαρτα στο νησί.

Ιερά Μονή Κύκκου

Η Ιερά Μονή Κύκκου είναι η γνωστότερη και πιο φημισμένη
Μονή της Κύπρου, αφού εδώ φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά,
που είχε στην κατοχή του ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Ι
ο Κομνηνός και την έδωσε στον Κύπριο ερημίτη Ησαΐα με την
εντολή να χτίσει μοναστήρι προς τιμήν της Θεοτόκου. Από το
αυθεντικό κτίσμα δεν σώζεται τίποτα, αφού κάηκε πολλές φορές
στα 1000 χρόνια ζωής του. Η εικόνα της Παναγίας όμως σαν από
θαύμα σώθηκε όλες τις φορές και σήμερα φυλάσσεται σε ασημένια προθήκη στο ναό της Μονής.

Δέκα Βυζαντινές εκκλησίες

Οι δέκα Βυζαντινές εκκλησίες, του Όρους Τρόοδος, που βρίσκονται
στην λίστα των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO, με τους διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς
τους, αποτελούν πραγματικά κοσμήματα για ολόκληρο το νησί.

Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου

Η Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου βρίσκεται σε μια γραφική κοιλάδα βορειοδυτικά της Πάφου. Η «Εγκλείστρα», ένας κλειστός χώρος
σκαλισμένος στο βράχο από τον ερημίτη, στο τέλος του 12ου αιώνα,
περιέχει κάποιες από τις ωραιότερες Βυζαντινές τοιχογραφίες του
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12ου μέχρι 15ου αιώνα. Η μεταγενέστερη εκκλησία του μοναστηριού περιέχει κάποια από τα καλύτερα δείγματα μετα-Βυζαντινών
εικόνων του 16ου αιώνα κι ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο.

Αγίος Λάζαρος

Η πέτρινη εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, του 10ου αιώνα, είναι
ένα από τα πιο σημαντικά Βυζαντινά μνημεία της Κύπρου.
Χτίστηκε από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα Λέοντα VI, σε αντάλλαγμα για την μεταφορά του σκηνώματος του Αγίου Λαζάρου
στην Κωνσταντινούπολη. Η εκκλησία φτιάχτηκε πάνω από
τον τάφο του Αγίου Λαζάρου, του φίλου του Ιησού Χριστού που
αναστήθηκε και ο οποίος ήρθε στο Κίτιον (τη σημερινή Λάρνακα) το 33 μ.Χ και έγινε ο πρώτος Επίσκοπος και Προστάτης Άγιος. Ο Τάφος του βρίσκεται στην κρύπτη της εκκλησίας. Οι τρεις
επιβλητικοί θόλοι της εκκλησίας και το αυθεντικό καμπαναριό
καταστράφηκαν μάλλον στα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής
κυριαρχίας. Το μοναδικό, ξυλόγλυπτο, καλυμμένο με χρυσάφι
και με στοιχεία μπαρόκ εικονοστάσι που φιλοξενεί της εκπληκτικής τέχνης Βυζαντινές εικόνες, ολοκληρώθηκε το 1782 και
επιβιώνει μέχρι σήμερα.

Ιερά Μονή Σταυροβουνίου

Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου είναι χτισμένη σε μια βραχώδη
κορυφή. Ιδρύθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, τον 4ο αιώνα από
τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη, που άφησε
κομμάτι του Τιμίου Σταυρού στο μοναστήρι. Το μοναστήρι της Αγίας
Βαρβάρας, στους πρόποδες του λόφου του Σταυροβουνίου είναι
εύκολα προσβάσιμο. Οι μοναχοί διακρίνονται για την ευσέβειά τους
και την ζωγραφική εικόνων. Μόνο οι άντρες μπορούν να επισκεφτούν το μοναστήρι, όπως στο Άγιον Όρος.
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