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Αγία Αυλή
 Πρόκειται περί τετραγωνικού χώρου που 

βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του ιερού 

ναού της αναστάσεως. Παλιότερα 

λειτουργούσε ως αγορά προϊόντων και 
ενθυμίων. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο 

από τους ορθόδοξους τη Μεγάλη Πέμπτη 

για την τέλεση της ακολουθίας του 

Νιπτήρος και τη Μεγάλη Παρασκευή όπου 

καταλήγει εκεί η πομπή της 

αναπαραστάσεως της πορείας του 

μαρτυρίου του Χριστού. Ανατολικά της 

Αγίας Αυλής είναι το μοναστήρι του 
Αβραάμ. Βορειοανατολικά της υπάρχει μια 

σκάλα που οδηγεί στον Γολγοθά. Νοτιά της 

αυλής βρίσκεται το μέτοχοί της Γεθσημανή 

με την εικόνα του επιτάφιου της Θεοτόκου.



Αγία Αποκαθήλωσης 

 Είναι το πρώτο προσκύνημα που συναντούν οι 
προσκυνητές ερχόμενοι στον ναό της Αναστάσεως. Η 
σημερινή μορφή είναι αποτέλεσμα ανακαίνισης του 
1810. Αποτελείται από φυσικό βράχο ο οποίος 
ταυτίζεται με τον καθαγιασμένο λίθο του Μυρισμού. 
Κατά την παράδοση τμήμα του αρχικού βράχου 
μεταφέρθηκε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη 
όπου ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α’ ο Κομνηνός το 
εναπόθεσε αρχικά στο ιερό παλάτι και στη συνέχεια 
στη μονή του Παντοκράτορος.

 Το ιερό προσκύνημα είναι σήμερα καλυμμένο από 
λευκοπορφυρο μάρμαρο το οποίο το προφυλαχτεί 
από τη συνήθεια των πιστών να αποσπούν τεμάχια 
για ενθύμιο. Στο προσκύνημα αυτό έχουν δικαιώματα 
τρεις κοινότητες: οι ορθόδοξοι, οι Λατίνοι και οι 
Αρμένιοι. Από τα οκτώ καντήλια τα οποία κρέμονται 
πάνω από το ιερό προσκύνημα, τα τέσσερα ανήκουν 
στους ορθόδοξους τα δυο στους Αρμένιους ένα 
στους Λατίνους και ένα στους Κόπτες



Φρικτός Γολγοθάς

 Ο Σταυρός αυτός αποτελούσε αφιέρωμα του 

αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄. Κατά την 

ανακαίνιση των ιερών από τον πατριάρχη 

Μοδεστον κτίστηκε πάνω από τον Γολγοθά 

στέγαστρο και υψώθηκε τοίχος στην ανατολική 

πλευρά. Ο βράχος του φρικτού Γολγοθά όπου 

σήμερα έχει καλυφθεί με μαρμάρινη επένδυση 
βρίσκεται ανατολικά της Αποκαθήλωσης. Στο 

χώρο αυτό οδηγούν τέσσερις σκάλες από τις 

οποίες η πρώτη βρίσκεται ανατολικά της αγίας 

πόρτας η δεύτερη στην είσοδο της νότιας 

πλευράς του καθολικού η τρίτη αρχίζει από το 

ιερό βήμα του καθολικού και η τελευταία από 
τα νοτιοανατολικά δωμάτια του 

συγκροτήματος.



Το Ιερό Κουβούκλιο

 Η ιστορία του Κουβουκλίου ξεκινά από τους 
πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Την 
περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουμε 
τις πρώτες κατασκευές, ακολουθεί όμως 
καταστροφή τους από τους Πέρσες το 614, 
μετά ανεγείρεται ο Ναός της Αναστάσεως 
από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μόδεστο, 
έρχεται νέα καταστροφή από Άραβες το 
1009 και επανοικοδόμηση του Ναού από τον 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονομάχο 
(1042-1055). Ακολουθούν παρεμβάσεις των 
Σταυροφόρων, που αναστηλώνουν σε 
ρωμανικό στυλ τα προσκυνήματα, ενώ πιο 
πρόσφατη είναι η ανακατασκευή από τον 
αρχιτέκτονα Κάλφα Κομνηνό το 1810, μετά 
από καταστροφική πυρκαγιά. Τέλος, το 
1947, οι Βρετανοί προσθέτουν ένα σιδερένιο 
πλαίσιο εξωτερικά του Κουβουκλίου, για να 
το στηρίξουν, καθώς ήταν εμφανής η 
παραμόρφωσή του.



Το Άγιο Φως

 Στην Ελληνορθόδοξη παράδοση 

εκλαμβάνεται από αρκετούς ως θαύμα, 

που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο λίγο 

πριν τον εορτασμό της Ανάστασης στο 

Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, 

κατά το οποίο η φλόγα ανάβει με 

θαυματουργό τρόπο εντός του Παναγίου 

Τάφου και μόνο υπό την παρουσία του 

Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων. Το Πατριαρχείο 

Ιεροσολύμων, υπό την αιγίδα του οποίου 

γίνεται η τελετή της αφής, το χαρακτηρίζει 
ως «θαύμα, το οποίο δεν χωρά 

αμφισβήτηση».



Η Αγία Βηθλέεμ

 Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού, το Άγιο Σπήλαιο 
αποτελούσε τόπο προσκυνήματος για τους Χριστιανούς. Ο ειδωλολάτρης 
αυτοκράτορας Ανδριανός, θέλοντας να παραδώσει στην λήθη τον τόπο, 
ανήγειρε ναό αφιερωμένο στον Άδωνη, όπως είχε πράξει και στον Γολγοθά, με 
την ανέγερση ιερού αφιερωμένου στην Αφροδίτη. Η προσπάθειά του δεν 
τελεσφόρησε. Η μαρτυρία του Ωριγένη, που επισκέφθηκε την Παλαιστίνη το 213 
μ.Χ. δείχνει, ότι ο τόπος ήταν περιφανής και το χριστιανικό προσκύνημα 
ξακουστό, ακόμα και ανάμεσα στους εθνικούς. Στις αρχές του Δ' αι. η Αγία Ελένη 
ανήγειρε χριστιανικό ναό και αφιέρωσε πολύτιμα κειμήλια. Το οικοδόμημα 
συμπλήρωσε ο Μ. Κωνσταντίνος και στόλισε με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους 
λίθους τα αναθήματα, κατά την μαρτυρία του Ευσέβιου Καισαρείας. Την 
μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει και ο συγγραφέας  του οδοιπορικού της 
Βουρδιγάλης, γράφοντας για την εκκλησία της Βηθλεέμ: «δύο μίλια πέρα του 
τάφου της Ραχήλ είναι η Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς 
Χριστός˙ εκεί οικοδομήθηκε εκκλησία κατά διαταγή του Μ. Κωνσταντίνου.

 Η εκκλησία διατηρήθηκε για δύο αιώνες. Τον Ε' αι. ο Ιουστινιανός ανήγειρε 
μεγαλύτερη και περιφανέστερη εκκλησία. Ήθελε το οικοδόμημα αυτό να είναι το 
λαμπρότερο απ' όλα της Παλαιστίνης. Ο αρχιτέκτονας, όμως από σεβασμό στο 
αρχαίο έθος διατήρησε το αρχικό σχήμα του ναού, εν μέρει. Την επιβεβαίωση της 
πληροφορίας, ότι ο ναός στην Βηθλεέμ είναι έργο δικό του, λαμβάνουμε από 
ανώνυμο Αραβικό χρονικό.



Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού



Η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού αποτελεί σπουδαίο ορθόδοξο προσκύνημα στην 

καρδιά της Νέας Πόλεως. Είναι κτισμένη στην ομώνυμη κοιλάδα, την Κοιλάδα του 

Σταυρού , περίπου δύο χιλιόμετρα δυτικά των τειχών της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, 

δίπλα στην ισραηλινή Βουλή. Είναι η ωραιότερη και αρχαιότερη Μονή του 
Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ. 

H Μονή είναι αφιερωμένη στο Σταυρό του Κυρίου. Σε αυτή βρίσκεται ο τόπος, στον 

οποίο ήταν φυτεμένο το δέντρο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του 
Χριστού. Πληροφορίες σχετικά με το δέντρο αντλούμε από τις διάφορες 

εκκλησιαστικές παραδόσεις και από κάποιο αρχαίο κείμενο στη συριακή γλώσσα.

Η ιστορία του δέντρου του Σταυρού αρχίζει στα χρόνια του Πατριάρχη Αβραάμ και 

συνδέεται με την εμφάνιση της Αγίας Τριάδας με τη μορφή τριών Αγγέλων στον 

Αβραάμ στη Μαμβρή. Ο ανιψιός του Αβραάμ, ο Λωτ, μετά την καταστροφή των 

Σοδόμων, κατέφυγε σε κάποιο σπήλαιο, αυτός και οι δύο του κόρες. Εκεί τον μέθυσαν 

οι θυγατέρες του «και εκοιμήθη μετ’ αυτών» (Γεν. 19, 34)! Σύμφωνα με μία συριακή 

παράδοση, ο Λωτ εξομολογήθηκε το αμάρτημά του στον πατριάρχη Αβραάμ και τον 
παρακάλεσε να προσευχηθεί στο Θεό να τον συγχωρήσει. Παρ’ όλο τούτο, 

καθημερινά δεν έπαυε να παρακαλεί το Θεό.



Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε στο Λωτ ένας άγγελος και του έδωσε τρία ραβδιά το καθένα από 
ένα είδος δέντρου. Κέδρος, πεύκο και κυπαρίσσι. Με την εντολή να τα φυτέψει και να φέρνει 
καθημερινά νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζει. Εάν βλαστήσουν του είπε, τότε αυτό θα σημαίνει 
πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά σου, διαφορετικά θα είσαι κολασμένος για πάντα. Γεμάτος χαρά ο 
Λωτ, έκαμε όπως του υπέδειξε ο άγγελος. 

Ενώ όμως επέστρεφε από τον Ιορδάνη με το νερό, συνάντησε το μισόκαλο διάβολο, που του 
φθόνησε τη μετάνοια, μεταμφιεσμένο σε φτωχό άνθρωπο και ο οποίος του ζήτησε να πιεί. Λίγο πιο 
πέρα συνάντησε και δεύτερο και τρίτο, μέχρι που εξαντλήθηκε το νερό. Αυτό έγινε αρκετές φορές κι 
ο Λωτ άρχισε να απελπίζεται, γιατί θα ξεραινόντουσαν τα τρία ραβδιά.

Τότε φάνηκε για δεύτερη φορά άγγελος Κυρίου και τον πληροφόρησε πως τα ραβδιά βλάστησαν 
και μεγαλώνουν χωρίς νερό. Έτσι βεβαιώθηκε πως ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά του!

Σήμερα στο Μοναστήρι δείχνουν τον τόπο κάτω από μία Αγία Τράπεζα, όπου ο Λωτ φύτεψε το 
τρισύνθετο ξύλο από κέδρο, πεύκο και κυπαρίσσι.

Όταν ο βασιλιάς Σολομών είδε το παράξενο αυτό δέντρο διέταξε να το κόψουν, για να το 
χρησιμοποιήσει στην ανοικοδόμηση του Ναού. Όμως, σύμφωνα με την παράδοση, σε καμία χρήση 
δεν ταιρίαζε, γιατί άλλοτε μίκραινε κι άλλοτε μεγάλωνε. Έτσι το ονόμασαν ξύλο κατάρας κι έμενε για 
χρόνια αχρησιμοποίητο.

Αυτό το ξύλο αργότερα, κατ’ εντολή του αρχιερέα Καϊάφα, χρησιμοποίησαν οι άνομοι Εβραίοι για 
την κατασκευή του Σταυρού του Ιησού. Κι αυτό γιατί λόγω των αυξομειώσεών του, θα έκαμε το 
μαρτύριο του Ναζωραίου φρικτότερο! Έτσι από ξύλο της κατάρας, έγινε το ξύλο της ευλογίας…





 Σύμφωνα με την παράδοση, ο Καϊάφας που πρωτοστάτησε στην καταδίκη του Χριστού 
διέταξε να κατασκευάσουν το Σταυρό του Χριστού από το τρισύνθετο αυτό ξύλο, το οποίο 
θεωρείτο καταραμένο. Πίστευε πως με την αυξομείωση του ύψους του ο Χριστός θα 
βασανιζόταν περισσότερο και πως η Σταύρωσή Του πάνω σε αυτό θα γινόταν περισσότερο 
ατιμωτική. 

 Αξιόπιστη πηγή αναφέρει την ίδρυση της Μονής την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Πολλοί μάλιστα θεωρούν πως κτήτορας της Μονής του Σταυρού ήταν η Αγία Ελένη. Λίγο 
μεταγενέστερη παράδοση ανάγει την ίδρυσή του σε ιστορικά γεγονότα. Σύμφωνα με αυτήν 
το Μοναστήρι ιδρύθηκε από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο, όταν το 628 επέστρεψε νικητής 
από την Περσία, φέρνοντας μαζί του τον Τίμιο Σταυρό για να Τον αποθέσει στο Γολγοθά. 
Στο σημείο εκείνο στρατοπέδευσε και αποφάσισε προς τιμήν του Σταυρού να κτίσει ένα 
Μοναστήρι. Άλλη παράδοση ανάγει την ίδρυση της Μονής στο βυζαντινό Αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό (527-565), ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την ίδρυση πολλών 
μοναστηριών στην Αγία Γη. 

 Αρχαιολογικά πάντως είναι βέβαιο πως η αρχή του Μοναστηριού ανάγεται στους 
βυζαντινούς χρόνους της Αγίας Γης. Αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις διάφορες 
εκκλησιαστικές παραδόσεις, αλλά και από νεώτερες έρευνες και γραπτές μαρτυρίες. 

 Η μεγάλη ακμή του Μοναστηριού αρχίζει από τον 11ο αιώνα, όταν ο Αγιορείτης Ίβηρας
Μοναχός Πρόχορος το ανακαίνισε και το επάνδρωσε με Ίβηρες Μοναχούς. Από τότε και 
μέχρι τον 18ο αιώνα, που επανήλθε σαν νόμιμη περιουσία στο Ελληνορθόδοξο 
Πατριαρχείο, το Μοναστήρι του Σταυρού ανήκε στην Ιβηρική Μοναχική Αδελφότητα της 
Ιερουσαλήμ. Οι Μοναχοί του Μοναστηριού ξεπερνούσαν τους εκατό και ανάμεσά τους 
υπήρχαν αρκετοί λόγιοι, καλλιτέχνες και σπουδαίοι αγιογράφοι. 



Όρος Σινά – Αγία Αικατερίνη

 Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά (ή Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά όπως 
αποκαλείται επίσημα), είναι κτισμένη στις παρυφές του όρους Σινά, στην ομώνυμη χερσόνησο. Η 
Μονή αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με μαρτυρίες, θεωρείται η 
παλαιότερη χριστιανική μονή στον κόσμο. Όμως και η Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου κοντά στο 
Κάιρο, θεωρείται ότι κατέχει ανάλογη διάκριση.

 Ιστορικά, η παλαιότερη μαρτυρία για ύπαρξη μοναστικής ζωής στη περιοχή είναι του 381-384 μ.Χ. Επί 
βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, ανάμεσα στο 527 και 565, ανεγέρθηκε η μονή στο σημείο που 
βρίσκονταν η «φλεγόμενη βάτος» του Μωυσή. Το μέρος θεωρείται ιερό για χριστιανούς, 
μουσουλμάνους και Εβραίους.

 Ως απάντηση σε αίτημα μοναχών της μονής για προστασία, η μονή έλαβε από τον Μωάμεθ 
«ιδιόγραφη υποχρέωση» ή Διαθήκη (Αχτναμέ), επικυρωμένη με το αποτύπωμα της ίδιας της παλάμης 
του. Αυτή περιγράφει τα δικαιώματα των χριστιανών που ζουν με τους Μωαμεθανούς.

 Η βιβλιοθήκη της μονής διατηρεί την δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή χειρόγραφων και Κωδίκων της 
πρωτοχριστιανικής περιόδου, μετά από αυτή του Βατικανού. Ο «Σιναϊτικός κώδικας», που βρίσκονταν 
αρχικά στη μονή ως τον 19ο αιώνα, τώρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.

 Στο μοναστήρι βρίσκονται επίσης εικόνες, οι παλαιότερες από τις οποίες είναι του 5ου και του 6ου αιώνα. Κατά 
αυτή τη περίοδο διετέλεσε ηγούμενος της μονής ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης ο λεγόμενος «της Κλίμακος».





Χοζεβά – Το Μοναστήρι Της 

Υπεραγίας Θεοτόκου
 Βρίσκεται σε μια ερημική και άγρια χαράδρα κι είναι κοντά στην αρχαία Ρωμαϊκή οδό, που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην 

Ιεριχώ. Στην Αγία Γραφή η τοποθεσία αυτή λέγεται χείμαρρος Χορράθ κι είναι συνδεδεμένη με πολλά ιστορικά γεγονότα.
Σ’ αυτό το μέρος είναι η σπηλιά στην όποια είχε κάποτε κρυβεί ο προφήτης Ηλίας (910 π.Χ.) για να γλιτώσει από την 
καταδίωξη του ασεβέστατου βασιλιά Αχαάβ και της ειδωλολάτριδας συζύγου του της Ιζάβελ. Σ’ αυτή τη σπηλιά ο ζηλωτής 
προφήτης έμεινε μήνες και τρεφόταν κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Μερικά κοράκια του έφερναν πρωί και βράδυ ψωμί και 
κρέας. Νερό έπινε από τον χείμαρρο. Όταν όμως κι από εδώ έλειψε το νερό, εξ αιτίας της ανομβρίας, ο προφήτης 
αναχώρησε κατ’ εντολή του Θεού στα Σάρεπτα της Σιδώνος.

 Στη σπηλιά αυτή ύστερα από χρόνια ήρθε και κλείστηκε κι ο θεοπάτορας Ιωακείμ. Σαράντα μερόνυχτα έμεινε εδώ 
νηστεύοντας και προσευχόμενος να του χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, γιατί ήταν άτεκνος. Σ’ αυτό το διάστημα κι η σύζυγος του 
Άννα είχε παραμείνει στο σπίτι της και προσευχόταν θερμά. Με δάκρυα παρακαλούσε και ζητούσε να της λύσει ο 
Πανάγαθος Θεός την ατεκνία της.

 Πολύ συγκινητική είναι η προσευχή του Ιωακείμ, στη σπηλιά όπως μας την διέσωσε αρχαία παράδοση: «Ου καταβήσομαι», 
έλεγε μονολογώντας ο ευσεβής Ιωακείμ, «ούτε επί ποτόν, έως ότου επισκέψεταί με Κύριος ο Θεός μου και έσται μου η ευχή 
βρώμα και πόμα». Και δεν κινήθηκε απ’ εκεί, παρά μονάχα, όταν ο φιλάνθρωπος Θεός που ακούει πάντα τις προσευχές των 
ευσεβών παιδιών του, εισήκουσε τη δέηση του και μ’ ένα άγγελο του διεμήνυσε το χαρμόσυνο μήνυμα, πώς θα αποκτούσε 
παιδί. Και πραγματικά. Την επόμενη χρονιά ο Ιωακείμ και η Άννα αξιωνόντουσαν να αποκτήσουν την κεχαριτωμένη Μαρία, τη 
Μητέρα του Θεού. Γι’ αυτό και το όνομα Θεοπάτορες, δηλαδή πρόγονοι κατά σάρκα του Σωτήρος μας Χριστού, του Θεού 
μας.

 Από μια τυπική διάταξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων μανθάνουμε, πως ο χείμαρρος ήταν κτήμα του Ιωακείμ, του πατέρα 
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εδώ υπήρχε και κήπος του ιδίου κι εδώ αργότερα κτίστηκε και Εκκλησία έπ’ ονόματι της Παναγίας 
στην οποία διάφορες μέρες του χρόνου γινόντουσαν μεγαλόπρεπες πανηγύρεις. Σε τούτο το μέρος κτίστηκε κι η μονή της 
Παναγίας του Χοζεβά, που θεωρείται μία από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης.



Όρος Θαβώρ

 Το όρος Θαβὼρ υψώνεται ως ένας τεράστιος κωνικός όγκος στο βόρειο άκρο τής 
πεδιάδας των Ἐσδραελῶν. Τὸ όνομα Θαβὼρ προέρχεται από την σημιτική ρίζα καὶ
σημαίνει ύψωμα, όρος ἢ ομφαλός. Ἀπὸ τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, τὸ
Θαβὼρ ταυτίστηκε με το «Ὑψηλὸν Όρος», πάνω στο οποίο έγινε η Μεταμόρφωση του 
Χριστού. Κατά τον 6ον αιώνα πάνω στην κορυφή του όρους υπήρχαν τρεις ναοί, οι 
οποίοι αντιστοιχούσαν στις τρείς σκηνές. Την ίδια εποχή ανακηρύχθηκε το Θαβὼρ 
επισκοπή καὶ προσείλκυσε πολλούς Χριστιανούς μοναχούς καὶ χιλιάδες προσκυνητές. 
Την εποχή των Σταυροφόρων εγκαταστάθηκαν στο Θαβὼρ Βενεδικτίνοι μοναχοί καθώς 
καὶ Έλληνες. Μετά την εκδίωξη των σταυροφόρων ἀπὸ τούς Άγιους Τόπους, ὁ
Σουλτάνος τής Δαμασκού Μάικλ ἒλ Ἀντίλ, τὸ 1211, κατέστρεψε όλα τα χριστιανικά 
κτίσματα καὶ πάνω από τα ερείπιά τους ανέγειρε ισχυρό φρούριο, τα υπολείμματα τού 
όποιου σώζονται έως σήμερα στα διάφορα σημεία τού όρους. Σήμερον ἡ κορυφή τού 
Θαβὼρ είναι χριστιανική ιδιοκτησία και κατέχεται από Έλληνες ορθοδόξους και Λατίνους 
μοναχούς. Στο νότιο τμήμα τής κορυφής βρίσκονται το Ελληνορθόδοξο μοναστήρι, ἡ
Εκκλησία τής Μεταμόρφωσής, ἡ όποια κτίστηκαν το 1862, και το παρεκκλήσιο του 
Μελχισεδέκ, ενώ στο βόρειο τμήμα βρίσκονται το μοναστήρι και ὁ ξενώνας των 
Φραγκισκανών καθώς και μεγαλοπρεπής βασιλική κτισμένη πάνω στα ερείπια αρχαίας 
βυζαντινής Εκκλησίας.



Το Σαραντάριο Όρος

 Το Σαραντάριο Όρος βρίσκεται προς τα Βορειοδυτικά της Ιεριχούς. Βρίσκεται σε 

υψόμετρο 492 μέτρα από την επιφάνεια της Νεκράς Θάλασσας  και 98 μέτρα από 
την επιφάνεια της Μεσογείου.Το Σαραντάριο Όρος καθαγιάστηκε από τον Κύριο 

Ιησού Χριστό, ο οποίος δέχτηκε τον πειρασμό και τον κατανίκησε με το Λόγο του 

Θεού, τη νηστεία και την προσευχή. Η παράδοση αναφέρει ότι υπήρχε 

προσκύνημα στον τόπο του πειρασμού από τον 4ο αιώνα, κάτι που αναφέρει και 

η Αγία Αιθερία στο οδοιπορικό της. 



Το Φρέαρ Του Ιακώβ

 Το φρέαρ αυτό είναι όπως είπα παραπάνω το 
πηγάδι όπου συνάντησε ο Χριστός την 
Σαμαριτειδα περνώντας από εκεί για να 
κατευθυνθεί στα Ιεροσόλυμα. Το πηγάδι αυτό 
είναι το σημαντικότερο προσκύνημα στην 
περιοχή της Σαμάρειας και βρίσκεται μέσα στον 
Ορθόδοξο ναό κάτω από το ιερό βήμα του 
ναού. Ο πρώτος ναός όπου κτίσθηκε ήταν τον 
5° αιώνα και μετά από καταστροφές του ναού , 
καταλήγουμε στην σημερινή μορφή του ,ο 
οποίος είναι κτίσμα του 20 αιώνα

 Στον χώρο όπου βρίσκεται το φρέαρ του 
Ιακώβ μαρτύρησε ο Άγιος Φιλούμενος στης 29 
Νοεμβρίου του 1979, όταν φανατικοί Εβραίοι 
μπήκαν στον ναό και χτύπησαν και σκότωσαν 
με τσεκούρι τον άγιο Φιλούμενο. Το σκήνωμα 
του Αγίου βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του 
ναού όπου μπορείτε να προσκυνήσετε το Άγιο 
Λείψανο του. Η εκκλησία μας τον τιμά την μνήμη 
του στης 29 Νοεμβρίου.



Μοναχισμός και Πάτερ Παΐσιος 

 Για τους χριστιανούς, η πόλη της Ιερουσαλήμ θεωρείται η μητρόπολη του 
Χριστιανισμού, η μητέρα όλων των εκκλησιών και η κατοικία του Θεού. Εκεί 
διαδραματίστηκαν τα σπουδαιότερα γεγονότα της  χριστιανικής πίστης, η Γέννηση του 
Θεανθρώπου, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Την πόλη αυτή στιγμάτισαν 
καθοριστικά ο ίδιος ο Υιός του Θεού, η Θεοτόκος, οι Απόστολοι και πολλοί άγιοι της 
Εκκλησίας µας.

 Ο Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης ήταν Έλληνας μοναχός του 20ού αιώνα που έγινε 
ευρέως γνωστός για τον βίο και το έργο του. Η κατάταξή του ως αγίου της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
στις 13 Ιανουαρίου 2015, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 12 
Ιουλίου. Ο Αρσένιος εισήλθε πρώτη φορά στο Άγιο Όρος για να μονάσει το 1949, 
αμέσως μετά την απόλυσή του από το στρατό. Όμως επέστρεψε στα κοσμικά για ένα 
χρόνο ακόμα, προκειμένου να αποκαταστήσει τις αδελφές του, έτσι το 1950 πήγε στο 
Άγιο Όρος. Αρχικά κατέλυσε στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στο κελί των 
Εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί γνώρισε τον πατέρα Κύριλλο που ήταν Καθηγούμενος 
στη Μονή και τον ακολούθησε πιστά.



Status Quo

 Υπό τον όρο status quo γενικά νοείται το σύνολο των κανόνων 
που ορίζουν τα δικαιώματα και τα προνόμια που έχουν διάφοροι 
εκκλησιαστικοί οργανισμοί επί της ιδιοκτησίας και λατρευτικής 
χρήσης των Αγίων Τόπων. 

 Οι Άγιοι Τόποι παρέμειναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από 
το 1517 μέχρι της υπαγωγή της Παλαιστίνης στην Βρετανική 
προστασία το 1918. Υπό την Οθωμανική Διοίκηση απέκτησε 
μεγάλη ισχύ το Τάγμα των Φραγκισκανών το οποίο ήταν υπό την 
προστασία διαφόρων δυτικών δυνάμεων και κυρίως της 
Γαλλίας. Η τελευταία, με το σύστημα των διομολογήσεων, 
ουσιαστικά έλεγχε την οικονομική ζωή της Οθωμ. 
Αυτοκρατορίας. Ανάλογα με τις διεθνείς συγκυρίες και τις 
εσωτερικές ανάγκες της Αυτοκρατορίας, άλλαζε διαρκώς το 
καθεστώς των Προσκυνημάτων και τα δικαιώματα των 
διαφόρων χριστιανικών "μιλλέτ". Η κατάσταση σταθεροποιήθηκε 
το 1757 υπό την πίεση της Ρωσίας. Τότε εκδόθηκε φιρμάνι με το 
οποίο παρέχονταν κυριαρχικά δικαιώματα στο Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο οπότε αυτό απέκτησε τον έλεγχο του μεγαλύτερου 
μέρους των Προσκυνημάτων.


