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Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην πξώην ηεηξάκελν 

ζρνιηθνύ έηνπο  2015-2016.Υσξηζηήθακε ζε πέληε νκάδεο, ηηο εμήο: 

     α)Γεσγξαθία ηεο Ηεξνπζαιήκ 

     β)Ηζηνξία ηεο Ηεξνπζαιήκ 

     γ)Μνπιζνπκαληζκόο θαη Ηνπδατζκόο ζηελ Ηεξνπζαιήκ 

     δ)Υξηζηηαληζκόο ζηελ Ηεξνπζαιήκ 

     ε)Άγην Φσο 

 

Σα κέιε ηηο πξώηεο νκάδαο είλαη :1)Γηδαζθάινπ Θαλάζεο 

                                                                   2)Καιπαθίδεο Γηώξγνο     

                                                                   3)Μαπξίδνπ Μόλα 

                                                                   4)Μαπξόπνπινο Βαζίιεο 

 

Σα κέιε ηηο δεύηεξεο νκάδαο είλαη : 1) Κνπηζηαξήο Κσλζηαληίλνο 

                                                         2)Ληόιηνπ Καηεξίλα     
                                                         3)Μαξγαξίηεο Γηνλύζεο 
                                                             4)Μπακίρα Θάιεηα 
                                                             5)Ρνγθόηε Δπαλζία 
                                                             6)ηδεξνπνύινπ Διέλε 
 

Σα κέιε ηηο ηξίηεο νκάδαο είλαη :     1)Νηθνινπνύινπ Μαξία 

                                                                    2)Γθίαηαο Γηνλύζεο 

                                                                    3)Γάθλε Αθξνδίηε 

                                                                    4)ηακπνπιίδνπ Παξαζθεύε 

  

Σα κέιε ηηο ηέηαξηεο νκάδαο είλαη : 1)Λπθνπνύινπ Παξζέλα 

                                                           2)Μελαζίδεο Βαζίιεο 
                                                           3)Μεραηιίδνπ Κσλζηαληίλα 

                                                           4)Μπνγηαηδή Φσηεηλή 

 

Σα κέιε ηηο πξώηεο θαη ηέηαξηεο νκάδαο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ην Άγην 

Φσο 

 

 
 

 



Ηεξνπζαιήκ γεσγξαθία 
Ζ Ηεξνπζαιήκ (αλαθέξεηαη θαη σο Ηεξνζόιπκα) είλαη πόιε ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα 

πςίπεδν ζηα όξε ηεο Ηνπδαίαο, αλάκεζα ζηε Μεζόγεην θαη ηε Νεθξά ζάιαζζα Σν 

Ηζξαήι ηελ έρεη αλαθεξύμεη πξσηεύνπζά ηνπ από ην 1949, θαη παξάιιεια απνηειεί 

ηελ κεγαιύηεξε πόιε ηνπ Ηζξαήι, αιιά ην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πόιεο αλήθεη ζηελ 

Παιαηζηίλε. 

 

Όξνο Υεξηδι είλαη ην εζληθό λεθξνηαθείν ηνπ Ηζξαήι θαη έλα βνπλό ύςνο 834 

κέηξνλ. Βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη θέξεη ην όλνκα ηνπ 

Σένληνξ Υεξηζι, ηνπ ηδξπηή ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ηνπ ησληζκνύ. O Σάθνο ηνπ 

Υεξηζι βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ, ελώ δπηηθά βξίζθεηαη ην Γηαλη Βαζζέκ, 

ην εζληθό κλεκείν ηνπ νινθαπηώκαηνο. Σν νξνο ηεο κλήκεο είλαη ε πξνέθηαζε πνπ 

είλαη αθηεξσκέλε ζηα ζύκαηα ηνπ νινθαπηώκαηνο 

 
Σνπνζεζία. Ζ Ηεξνπζαιήκ βξηζθόηαλ ζρεηηθά καθξηά από ηηο κεγάιεο δηεζλείο 

εκπνξηθέο νδνύο, ζηηο παξπθέο κηαο άγνλεο εξήκνπ (ηεο εξήκνπ ηνπ Ηνύδα), ηα δε 

απνζέκαηά ηεο ζε λεξό ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Δληνύηνηο,  

δύν εζσηεξηθέο εκπνξηθέο νδνί δηαζηαπξώλνληαλ θνληά ζηελ πόιε. Ζ κία είρε 

θαηεύζπλζε Β-Ν θαη δηέηξερε ηελ θνξπθή ηνπ νξνπεδίνπ πνπ απνηεινύζε ηε 

«ξαρνθνθαιηά» ηεο αξραίαο Παιαηζηίλεο, ζπλέδεε δε δηάθνξεο πόιεηο όπσο ηε 

Γσζάλ, ηε πρέκ, ηε Βαηζήι, ηε Βεζιεέκ, ηε Υεβξώλ θαη ηε Βεξ-ζαβεέ. Ζ δεύηεξε 

νδόο είρε θαηεύζπλζε Α-Γ θαη μεθηλνύζε από ηε Ραββά (ην ζεκεξηλό Ακκάλ), 

δηέζρηδε θνηιάδεο ρεηκάξξσλ κέρξη ηε ιεθάλε ηνπ Ηνξδάλε Πνηακνύ, αλέβαηλε ηηο 

απόηνκεο πιαγηέο ηνπ Ηνύδα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέβαηλε ειηθνεηδώο κέζα από ηηο 

δπηηθέο πιαγηέο κέρξη ηελ αθηή ηεο Μεζνγείνπ θαη ην ιηκάλη ηεο Ηόππεο. 

Δπηπξόζζεηα, ε Ηεξνπζαιήκ βξηζθόηαλ ζε θεληξηθό ζεκείν όζνλ αθνξά όιε ηελ 

πεξηνρή ηεο Τπνζρεκέλεο Γεο, θαη έηζη πξνζθεξόηαλ γηα θξαηηθό δηνηθεηηθό θέληξν. 

Ζ Ηεξνπζαιήκ, πνπ απέρεη πεξίπνπ 55 ρικ. από ηε Μεζόγεην Θάιαζζα θαη γύξσ ζηα 

25 ρικ. από ην βόξεην άθξν ηεο Νεθξάο Θαιάζζεο, ζε επζεία απόζηαζε πξνο ηα Γ, 

είλαη ρηηζκέλε αλάκεζα ζηνπο ιόθνπο ηεο θεληξηθήο νξνζεηξάο. (Παξάβαιε Φι 

125:2.) Σν πςόκεηξό ηεο—πεξίπνπ 750 κ. πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο—

ηελ θαζηζηνύζε εθείλε ηελ επνρή κηα από ηηο πςειόηεξεο πξσηεύνπζεο ηνπ θόζκνπ. 

Ζ «επηβιεηηθόηεηά» ηεο κλεκνλεύεηαη ζηηο Γξαθέο, νη δε ηαμηδηώηεο έπξεπε λα 

―αλεβαίλνπλ‖ από ηηο παξάθηηεο πεδηάδεο γηα λα θηάζνπλ ζηελ πόιε 

 

ε θαηξό πνιέκνπ, ε ηνπνγξαθία απηήο ηεο πεξηνρήο ζα θαηλόηαλ όηη απνηεινύζε 

ζνβαξό κεηνλέθηεκα. Οπνηνδήπνηε κεηνλέθηεκα, όκσο, αληηζηαζκηδόηαλ από ην όηη ε 

πόιε πεξηβαιιόηαλ ζε ηξεηο πιεπξέο από απόηνκεο θνηιάδεο: ηελ θνηιάδα ηνπ 

ρεηκάξξνπ ησλ Κέδξσλ ζηα αλαηνιηθά θαη ηελ Κνηιάδα ηνπ Δλλόκ ζηα λόηηα θαη ζηα 

δπηηθά. Μηα θεληξηθή θνηιάδα, πξνθαλώο απηή πνπ ν Ηώζεπνο νλνκάδεη Κνηιάδα ησλ 



Σπξνπνηώλ, ρώξηδε ηελ πεξηνρή ηεο πόιεο ζε αλαηνιηθνύο θαη δπηηθνύο ιόθνπο ή 

πςώκαηα. 

Ηεξνπζαιήκ Ηζηνξία 

 
   Ζ Ηεξνπζαιήκ είλαη κηα από ηηο αξραηόηεξεο πόιεηο ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο. Σελ 

ίδξπζαλ νη Καλααλίηεο ην 2000 π.Υ. Σν 1400 π.Υ. ήηαλ ππνηειήο ζηνλ Φαξαώ ηεο 

Αηγύπηνπ. Σν 1000 π.Υ. ν Γαβίδ ηελ έθαλε πξσηεύνπζα ηνπ Ηζξαειηηηθνύ έζλνπο θη 

αξγόηεξα ν νινκώληαο έρηηζε εθεί ηνλ πεξίθεκν λαό ηνπ γηα ηε ιαηξεία ηνπ Θενύ 

ησλ Δβξαίσλ, θαζηζηώληαο ηελ θαη ζξεζθεπηηθό θέληξν. Όηαλ ν νινκώληαο πέζαλε 

θαη ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι ρσξίζηεθε ζηα δύν, ε Ηεξνπζαιήκ ήηαλ πξσηεύνπζα ηνπ 

βαζηιείνπ ηνπ Ηνύδα. Ζ πόιε πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Βαβπισλίσλ ην 586 π.Υ. νπόηε 

θαη θαηαζηξάθεθε καδί κε ηνλ λαό ηνπ νισκόληα. ηε ζπλέρεηα πέξαζε ζηελ 

θαηνρή ησλ Πεξζώλ, ησλ Διιήλσλ, ησλ ειεπθηδώλ, ησλ Πηνιεκαίσλ θαη ησλ 

Ρσκαίσλ γλσξίδνληαο θαη άιιεο θαηαζηξνθέο, αιιά πάληνηε αλαζηεισλόηαλ. ηα 

ρξόληα κάιηζηα ηνπ Αληηόρνπ Γ΄ ηνπ Δπηθαλνύο (175 -164 π.Υ.), ε πόιε έιαβε 

πξνζσξηλά ηελ νλνκαζία Αληηόρεηα. Ζ πην κεγάιε θαηαζηξνθή έγηλε ην 70 κ.Υ. από  

ηνπο Ρσκαίνπο κε αθνξκή ηελ επαλάζηαζε ησλ Δβξαίσλ. Ζ πόιε μαλαρηίζηεθε ην 

134 κ.Υ. από ηνλ απηνθξάηνξα Αδξηαλό σο λέα πόιε κε ην όλνκα Αηιία Καπηησιίλα. 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 70 κ.Υ. θαηαζηξάθεθε θαη ν δεύηεξνο λαόο ηεο Ηεξνπζαιήκ, ν 

νπνίνο είρε νηθνδνκεζεί πάλσ ζηα εξείπεηα ηνπ πξώηνπ ην 516 π.Υ. Μεηά ηνπο 

Ρσκαίνπο, ε πόιε πεξηήιζε ζηελ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. Ο Μέγαο 

Κσλζηαληίλνο ηεο απόδσζε ην παιηό ηεο όλνκα, έρηηζε κε ηε κεηέξα ηνπ ηελ Αγία 

Διέλε ην λαό ηεο Αλάζηαζεο ζην ιόθν ηνπ Γνιγνζά θαη ηε ζηόιηζε κε πνιιά 

κλεκεία. Σν 637 κ.Υ. θαηέιαβαλ ηελ Ηεξνπζαιήκ νη Άξαβεο νη νπνίνη ηελ έιεγαλ 

Κνπληνύο εξίθ, πνπ ζεκαίλεη ηεξή πόιε. Οη Άξαβεο έρηηζαλ ην 691 κ.Υ. πάλσ ζηα 

εξείπηα ηνπ δεπηέξνπ λανύ ηεο Ηεξνπζαιήκ έλα πεξίιακπξν ηδακί, ην Σέκελνο ηνπ 

Οκάξ. Σν 1099 ηελ πήξαλ νη ηαπξνθόξνη, νη νπνίνη ηελ έθαλαλ έδξα βαζηιείνπ. Σν 

1187 ηελ πήξαλ μαλά νη Άξαβεο, ελώ αξγόηεξα ηελ πήξαλ πίζσ νη ζηαπξνθόξνη ηνπ 

θππξηαθνύ βαζηιείνπ. ην 1517 ηελ πήξαλ νη Σνύξθνη θαη ην 1917 νη Βξεηαλνί, νη 

νπνίνη απνρώξεζαλ από εθεί όηαλ άξρηζε λα γίλεηαη αληηθείκελν ζθνδξήο δηακάρεο 

κεηαμύ ησλ Αξάβσλ θαη ησλ Δβξαίσλ. Σειηθά, ην 1947 έλα ηκήκα ηεο έγηλε εβξατθό 

θαη ην άιιν αξαβηθό, ελώ από ην 1967 βξίζθεηαη ππό πιήξε Ηζξαειηλή θαηνρή, 

παξαβηάδνληαο ην ζρέδην ηνπ ΟΖΔ γηα ην δηαρσξηζκό ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηηο 

νκόθσλεο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ γηα κνλνκεξή 

απνρώξεζε. 



 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 

  Δίλαη αξραία πόιε θαη πηζαλώο πξόθεηηαη γηα ηελ αξραία πόιε αιήκ,  

ηεο νπνίαο βαζηιηάο ππήξμε ν Μειρηζεδέθ. Οη πξώηνη πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα 

Ηεξνζόιπκα ήηαλ νη Ηεβνπζαίνη ζηηο αξρέο ηεο 2εο ρηιηεηεξίδαο π.Υ. θαη νλνκαδόηαλ 

Ηεβνύο. Ζ έλσζε ησλ θξαηηδίσλ ζ' έλα εληαίν θξάηνο ηεο Ηνπδαίαο, έδσζε ηελ αθνξκή 

ζην βαζηιηά Γαβίδ, ζηηο αξρέο ηνπ 10νπ αηώλα π.Υ., λα θπξηεύζεη κε αηθληδηαζκό ηελ 

πόιε θαη λα ηελ θάλεη πξσηεύνπζα ηεο Ηνπδαίαο. Ο βαζηιηάο Γαβίδ νρύξσζε ηελ 

πόιε ρηίδνληαο ηείρε γύξσ από απηήλ θαη ν γηνο ηνπ νινκώληαο, πνπ έκεηλε 

γλσζηόο γηα ηε κεγάιε ηνπ ζνθία, έρηηζε ηνλ πεξίθεκν λαό ησλ 

Ηεξνζνιύκσλ. Ακέζσο κεηά ην ζάλαην ηνπ νινκώληα ην εληαίν βαζίιεην 

δηαζπάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθαλ δύν βαζίιεηα: ην Βόξεην θαη ην Νόηην. 

Σν Βόξεην Βαζίιεην πεξηιάκβαλε ηηο 10 θπιέο θαη γη’ απηό δηαηήξεζε ην όλνκα 

Ηζξαήι. Πξώηνο ηνπ βαζηιηάο ήηαλ ν αμησκαηηθόο ηνπ νινκώληα, ν Ηεξνβνάκ.  

Πξσηεύνπζά ηνπ ήηαλ αξρηθά ε πρέκ θαη αξγόηεξα ε ακάξεηα. 

 

Σν Νόηην Βαζίιεην απνηειείην από δύν κόλν θπιέο, ηνπ Ηνύδα θαη ηνπ Βεληακίλ, γη’ 

απηό θη επηθξάηεζε λα ιέγεηαη Ηνύδαο. Πξώηνο ηνπ βαζηιηάο ήηαλ ν γηνο θαη δηάδνρνο 

ηνπ νινκώληα, ν Ρνβνάκ θαη πξσηεύνπζά ηνπ ε Ηεξνπζαιήκ. 

Σν βαζίιεην ηνπ Ηζξαήι, αλ θαη κεγαιύηεξν θαη ηζρπξόηεξν, θαηαιύζεθε αξθεηά 

λσξίο από ηνπο Αζζύξηνπο, ην 722 π.Υ. Σν Βαζίιεην ηνπ Ηνύδα έδεζε πεξηζζόηεξν. 

Χζηόζν, θη απηό ζην ηέινο, ην 587 π.Υ., ππνηάρζεθε ζηε δύλακε ησλ Βαβπισλίσλ. 

Από ηόηε αξρίδεη ε βαβπιώληα αηρκαισζία. Ο λαόο δηαηεξήζεθε κέρξη ην 586 π.Υ., 

νπόηε θαηαζηξάθεθε από ηνπο Βαβπιώληνπο ηνπ Ναβνπρνδνλόζνξα. Ο 

Ναβνπρνδνλόζνξαο εθηόπηζε ηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη επέζηξεςαλ κόλνλ όηαλ ν 

βαζηιηάο ησλ Πεξζώλ Κύξνο έζεζε ηέξκα ζηε Βαβπιώλεηα αηρκαισζία. Μεηά ηελ 

εμνξία Ενξνβάβει μαλάρηηζε ηνλ Ναό θαη ηα ηείρε.ηε ζπλέρεηα, ηελ πόιε θαηέιαβε 

ν Μ. Αιέμαλδξνο. ηα ρξόληα ησλ δηαδόρσλ ηνπ, ν Αληίνρνο Γ΄ ν Δπηθαλήο (175 -

164 π.Υ.) θαηέζηξεςε ηελ πόιε θαη έιαβε πξνζσξηλά ηελ νλνκαζία Αληηόρεηα. Ζ 

πόιε ειεπζεξώζεθε από ηνπο Μαθθαβαίνπο θαη δηνηθήζεθε απ' απηνύο κέρξη ηελ 

θαηάθηεζή ηεο από ην Ρσκαίν Πνκπήην. Μηα όκσο εμέγεξζε ησλ Ηνπδαίσλ νδήγεζε 

ηνλ Σίην (70 κ.Υ.) ζηελ πόιε θαη πξνθάιεζε ηελ πην κεγάιε θαηαζηξνθή ηεο. 

Μεγάιε θαηαζηξνθή επίζεο έπαζε θαη ν Ναόο ηνπ νινκώληα, ν νπνίνο από ηόηε δελ 

έρεη μαλαρηηζηεί. ήκεξα ζώδεηαη έλα κέξνο ηνπ ηείρνπο πνπ πεξηέβαιε ην λαό, ην 

Σείρνο ησλ Γαθξύσλ. 

 

 

 

 

 

 



 

Ζ πόιε μαλαρηίζηεθε από ηνλ απηνθξάηνξα Αδξηαλό ην 134 κ.Υ. δίλνληαο ηεο ην 

όλνκα Αηιία Καπηησιίλα. ηα βπδαληηλά ρξόληα έγηλε ηκήκα ηνπ θξάηνπο ηνπ 

Βπδαληίνπ θαη ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο ηεο έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Έηζη ηεο 

απόδσζε ην παιηό ηεο όλνκα, έρηηζε κε ηε κεηέξα ηνπ ηελ Αγία Διέλε ην λαό ηεο 

Αλάζηαζεο ζην ιόθν ηνπ Γνιγνζά θαη ηε ζηόιηζε κε πνιιά κλεκεία. 

Οη Πέξζεο, κε βαζηιηά ην Υνζξόε Β' θαηέιαβαλ ηελ πόιε ην 614, άξπαμαλ ηνλ Σίκην 

ηαπξό θαη αηρκαιώηηζαλ ηνλ παηξηάξρε Εαραξία. Ζ λίθε ηνπ Ζξαθιείνπ επαλέθεξε 

ηελ πόιε ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη νη Πέξζεο αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ 

ηνλ Σίκην ηαπξό θαη λ' απειεπζεξώζνπλ ηνλ παηξηάξρε. Σν 637 ηελ θαηέιαβαλ νη 

Άξαβεο νη νπνίνη ηελ έιεγαλ Κνπληνύο εξίθ, πνπ ζεκαίλεη ηεξή πόιε. Σν 788 θαηά 

ηνλ εκθύιην ησλ αξαθελώλ ζηελ Παιαηζηίλε, νη αξαθελνί πξνζπάζεζαλ λα 

θαηαιάβνπλ ηελ Ηεξνπζαιήκ, αιιά νη ππεξαζπηζηέο ηεο, αλ θαη ήηαλ νιηγάξηζκνη, 

θαηόξζσζαλ λα απνθξνύζνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο. Σν 1099 ηελ πήξαλ νη ηαπξνθόξνη, 

νη νπνίνη ίδξπζαλ ην θξάηνο ησλ Ηεξνζνιύκσλ. Σν 1187 ηελ πήξαλ μαλά νη Άξαβεο, 

ην 1516 θπξηεύηεθε από ηνπο Σνύξθνπο, πνπ ηελ θξάηεζαλ κέρξη ην 1917, νπόηε 

έγηλε πξσηεύνπζα ηνπ αγγιηθνύ πξνηεθηνξάηνπ ηεο Παιαηζηίλεο. Με βάζε ηελ 

νξηνζέηεζε πνπ πξνέθπςε ην 1948, ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι θαηνρύξσζε ην δπηηθό 

ηκήκα ηεο Παιαηζηίλεο θαη ε Ηνξδαλία θαηνρύξσζε ην αλαηνιηθό, ε Ηεξνπζαιήκ 

ρσξίζηεθε ζε δύν ηνκείο, ηνλ εβξατθό θαη ηνλ αξαβηθό. 

 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΗΔΡΟΤΑΛΖΜ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟΤ 

 
 1900 π.Υ. Μλεία ηεο Ηεξνπζαιήκ ζε αηγππηηαθά θείκελα. 

 1800-1600 π.Υ.Ζ επνρή ησλ Ημόο 

 1000-961 π.Υ.Ηεξνπζαιήκ, πξσηεύνπζα ηνπ ελσκέλνπ βαζηιείνπ ππό ηνλ 

βαζηιηά Γαβίδ. 

 961-922 π.Υ.Βαζηιεία ηνπ νινκώληα. Αλέγεξζε ηνπ Α' Νανύ. 

 922 π.Υ. Ζ Ηεξνπζαιήκ πξσηεύνπζα κόλν ηνπ Ηνύδα, κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ 

βαζηιείνπ. 

 715-687 π.Υ.Δδεθίαο, βαζηιηάο ηνπ Ηνύδα. Κηίζηκν ππνγείσλ ζεξάγγσλ από 

ηε Γεώλ πξνο ηε ειώ. 

 701 π.Υ.Ο Δδεθίαο ακύλεηαη ζηελ εηζβνιή ηνπ ελλαρεηξείκ ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ. 

 586 π.Υ.Ο Ναβνπρνδνλόζνξ θαηαζηξέθεη ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηνλ Ναό. Οη 

Ηνπδαίνη νδεγνύληαη ζηελ εμνξία. 

Ζ Πεξζηθή πεξίνδνο (537-332) 

 537 π.Υ.Δπηζηξνθή ησλ Ηνπδαίσλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ από ηε Βαβπιώλα ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ. Αλνηθνδόκεζε ηνπ Νανύ. 

 516 π.Υ.Δγθαίληα ηνπ Β' Νανύ. 

 445-433 π.Υ.Ο Γαξείνο δίλεη εληνιή ζηνλ Νεεκία λα μαλαθηίζεη ηελ πόιε θαη 

ηνπ δίλεη όια ηα ζθεύε ηνπ Νανύ. 

 



 

                         

Ζ Διιεληζηηθή πεξίνδνο (332-167) 
 332 π.Υ.Ο Μ. Αιέμαλδξνο θαηαιακβάλεη ηελ πόιε ρσξίο κάρε, 

ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο Δβξαίνπο θηιηθά, ηνπο απαιιάζεη από 

νξηζκέλνπο θόξνπο, θαη επηβάιιεη ηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 312-171 π.Υ. Μεηά ην ζάλαηό ηνπ, ν Πηνιεκαίνο σηήξ, ν 

αληηβαζηιέαο ηνπ ζηελ Αίγππην, θαηαιακβάλεη ηελ πόιε. Πνιινί από 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο εμνξίδνληαη ζηελ Αθξηθή. Δγθαζηζηά ηα 

ζηξαηεύκαηά ηνπ ζαλ θξνπξά ηεο πόιεο. 

 170-167 π.Υ. Ζ Ηεξνπζαιήκ ππνηάζζεηαη ζηνπο ειεπθίδεο. 

 169 π.Υ. Ο Αληίνρνο Γ', ν Δπηθαλήο (175-164) ιεειαηεί ηνλ Ναό, 

όπνπ ζηήλεη ην άγαικα ηνπ Γία. Δμαλαγθάδεη ηνλ ιαό λα ην ιαηξεύζεη, 

ρσξίο όκσο απνηέιεζκα. 

 

             Ζ πεξίνδνο ησλ Αζκνλαίσλ (167-37) 
 167-141 π.Υ. Απειεπζεξσηηθόο αγώλαο ησλ Μαθθαβαίσλ. 

 164 π.Υ. Οη Μαθθαβαίνη θαηαθηνύλ ην όξνο ηνπ Νανύ. 

 166-135 π.Υ. Ο Ηνύδαο Μαθθαβαίνο, ν Ησλάζαλ, ν ίκσλ αξρεγνί ησλ 

Μαθθαβαίσλ. 

 

                  Ζ Ρσκατθή πεξίνδνο (63 π.Υ. – 324 κ.Υ.) 
 63 π.Υ. Ζ Ηεξνπζαιήκ θαηαθηάηαη από ηνλ Πνκπήην. 

 63-37 κ.Υ. Οη Ρσκαίνη δηνξίδνπλ ην θαύξν δηνηθεηή ηεο 

Παιαηζηίλεο. 

 37-4 π.Υ. Ο Ζξώδεο ν Μέγαο αλέξρεηαη ζην ζξόλν. Κηίδεη ζηελ πόιε 

λέα θηίξηα θαη παιάηηα.Μεγαιώλεη ηα ηείρε ηεο, ηα εληζρύεη κε 

πύξγνπο θη νρπξώκαηα θη επεθηείλεη ηα νηθνδνκήκαηα ηνπ Νανύ. 

 26-36 κ.Υ.Ο Πόληηνο Πηιάηνο, Ρσκαίνο πιεξεμνύζηνο ηεο Ηνπδαίαο. 

 33 κ.Υ. ηαύξσζε ηνπ Ηεζνύ. 

 41-44 κ.Υ. Ο Αγξίππαο, βαζηιηάο ηεο Ηνπδαίαο, αλεγείξεη λέν ηείρνο. 

 66-70 κ.Υ. Ηνπδατθή αληίζηαζε θαηά ησλ Ρσκαίσλ. 

 70 κ.Υ. Οη Ρσκαίνη θαηαιακβάλνπλ ηελ πόιε. Ο Σίηνο θαηαζηξέθεη 

ηνλ Β' Ναό νινζρεξώο. 

 132-135 κ.Υ. Ζ επαλάζηαζε ηνπ Bar-Kochba. Ζ Ηεξνπζαιήκ 

αλαθεξύζζεηαη θαη πάιη ηνπδατθή πξσηεύνπζα. 

 135 κ.Υ. Καηαζηξνθή ηεο Ηεξνπζαιήκ από ηνλ Αδξηαλό. 

Αλνηθνδόκεζε ηεο πόιεο, κε ην όλνκα Aelia Capitolina. 

                                                 Βπδαληηλή πεξίνδνο (324-638) 

 326 κ.Υ. Ζ Διέλε, κεηέξα ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ, 

επηζθέπηεηαη ηελ πόιε θαη βάδεη ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο εθθιεζίαο ηνπ 

Παλαγίνπ Σάθνπ. 
 614 κ.Υ. Οη Πέξζεο κε ην βαζηιηά Υνζξόε θαηαθηνύλ ηελ πόιε, 

θαηεδαθίδνπλ ηα ηείρε ηεο θαη ζθάδνπλ ηνπο 90.000 Δβξαίνπο 

θαηνίθνπο ηεο. 

 628 κ.Υ.Οη Βπδαληηλνί εθδηώθνπλ ηνπο Πέξζεο. 
 

 



 

Ηζιακηθή πεξίνδνο (638-1099) 
 638 κ.Υ. Ο ραιίθεο Οκάξ θαηαθηά ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ θαζηζηά ηεξή 

πόιε. 

 691 κ.Υ. Κηίδεηαη ν Ναόο ηνπ Βξάρνπ (Σέκελνο Οκάξ).1077 κ.Υ. Οη 

Βειηδνύθνη θαηαθηνύλ ηελ Ηεξνπζαιήκ. 

 1093 κ.Υ. Οη Φαηηκίδεο εθδηώρλνπλ ηνπο Βειηδνύθνπο απ’ ηελ πόιε. Ο 

θαλαηηζκόο ηνπο θη ε θαθή κεηαρείξεζε ησλ ρξηζηηαλώλ πξνζθπλεηώλ 

πξνθάιεζαλ ηε κεγάιε θίλεζε ησλ ηαπξνθνξηώλ. 

 

Πεξίνδνο ησλ ηαπξνθνξηώλ (1099-1244) 
 1099 κ.Υ. Οη ηαπξνθόξνη κε ηνλ Γνδεθξείδν ληε Μπνπγηόλ εηζέξρνληαη ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ θαη ηδξύνπλ ην Βαζίιεην ηεο Ηεξνπζαιήκ. Οη Δβξαίνη θάηνηθνί 

ηεο ζθαγηάδνληαη. 

 1165 κ.Υ. Ο Ραβίλνο Mosche ben Maimon (Ματκνλίδεο) επηζθέπηεηαη ηελ 

Ηεξνπζαιήκ. 

 1187 κ.Υ. Ο αιαληίλ Α’ θαηαηξνπώλεη ηνπο ζηαπξνθόξνπο θαη θαηαθηά ηελ 

Ηεξνπζαιήκ. 

 1229 κ.Υ. Ο Απηνθξάηνξαο Φξεηδεξίθνο Β' απνθηά από ηνλ νπιηάλν ηεο   

Αηγύπηνπ ηελ πόιε θη απηναλαθεξύζζεηαη βαζηιηάο ηεο Ηεξνπζαι 
 

                                Πεξίνδνο ησλ Μακεινύθσλ (1250-1516) 
 1244 κ.Υ. Οη Μακεινύθνη θαηαθηνύλ ηελ Ηεξνπζαιήκ γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

νπιηάλνπ ηεο Αηγύπηνπ. 

 1267 κ.Υ. Ο Ραβίλνο Mosche ben Nachman δξα κεο ζηελ ηνπδατθή θνηλόηεηα 

ηεο Ηεξνπζαιήκ. 

 

                               Σνπξθηθή πεξίνδνο (1516-1917) 
 1517 κ.Υ. Οη Οζσκαλνί Σνύξθνη ππό ηνλ νπιετκάλ ηνλ Μεγαινπξεπή 

θαηαθηνύλ ηελ Ηεξνπζαιήκ. Ζ πόιε γηα 400 ρξόληα ππήξμε κηα κηθξή επαξρία 

ηεο ηνπξθηθήο απηνθξαηνξίαο. 

 1538-1540 κ.Υ. Ο νπιηάλνο νπιετκάλ Α' αλεγείξεη θαηλνύξγηα ηείρε. 

 1700 κ.Υ. Ο ξαβίλνο Jehuda Hassid θηίδεη ηε ζπλαγσγή «Churva»1836 κ.Υ. 

Πξώηε επίζθεςε ηνπ Sir Moses Montefiore. 

 1860 κ.Υ.Πξώηνο ηνπδατθόο επνηθηζκόο έμσ από ηα ηείρε. 

 1898 κ.Υ. Ο Dr. Θεόδσξνο Herzl, ηδξπηήο ηνπ παγθόζκηνπ ζησληζηηθνύ 

θηλήκαηνο, επηζθέπηεηαη ηελ Ηεξνπζαιήκ. 

 

                                 Βξεηαληθή δηνίθεζε (1917-1948) 
 1917 κ.Υ. Βξεηαληθά ζηξαηεύκαηα ππό ηνλ ζηξαηεγό Allenby κπαίλνπλ 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ θαηαιακβάλνπλ. 

 1918 κ.Υ. Ο Dr. Chaim Waizmann ζέηεη ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ εβξατθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ 

 1947 κ.Υ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο. Ζ. Δ. απνθαζίδεη λα κνηξάζεη ηελ 

Παιαηζηίλε ζε δπν αλεμάξηεηα θξάηε, έλα αξαβηθό θαη έλα εβξατθό, θαη 

ςεθίδεη ηε δηεζλνπνίεζε ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σα αξαβηθά θξάηε αξλνύληαη 

λα δερζνύλ ηελ απόθαζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. 



 
 

Ζ δηαηξεκέλε πόιε (1948-1967) 
 14-5-1948 κ.Υ. Παύεη ε βξεηαληθή δηνίθεζε. Ηδξύεηαη ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι. 

Αξρίδεη ν απειεπζεξσηηθόο πόιεκνο. 

 28-5-1948 κ.Υ.Ζ αλαηνιηθή Ηεξνπζαιήκ ππό Ηνξδαληθή θπξηαξρία. 

 Απξίιηνο 1949 κ.Υ. Ζ Ηεξνπζαιήκ δηαηξείηαη κεηαμύ Ηζξαήι θαη 

Τπεξηνξδαλίαο. 

 13-12-1949 κ.Υ. Ζ πόιε αλαθεξύζζεηαη πξσηεύνπζα ηνπ Ηζξαήι. 

 5-6-1967 κ.Υ. Ζ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ ησλ 6 εκεξώλ. 

 7-6-1967 κ.Υ. Ηζξαειηλέο έλνπιεο δπλάκεηο θαηαιακβάλνπλ ηελ αλαηνιηθή 

(παιαηά) Ηεξνπζαιήκ.                                               

 Ζ ζπλελσκέλε πόιε (1967)23-6-1967 κ.Υ. Οη Ηνπδαίνη, νη Μνπζνπικάλνη, θη 

νη Υξηζηηαλνί εμαζθαιίδνπλ ειεύζεξε είζνδν ζηελ «Άγηα Πόιε». 

 1980 κ.Υ. Ζ Ηεξνπζαιήκ γίλεηαη ε πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. 

 

 

Ζ Ηεξνπζαιήκ είλαη πόιε ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα πςίπεδν ζηα όξε ηεο 

Ηνπδαίαο, αλάκεζα ζηε Μεζόγεην θαη ηε Νεθξά Θάιαζζα. Σν θαζεζηώο ηεο 

πόιεο είλαη αληηθείκελν δηακάρεο αλάκεζα ζε Ηζξαήι θαη Παιαηζηίλε. Σν 

Ηζξαήι ηελ έρεη αλαθεξύμεη πξσηεύνπζά ηνπ από ην 1949, θαη παξάιιεια 

απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε πόιε ηνπ Ηζξαήι, αιιά ην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο 

πόιεο αλήθεη ζηελ Παιαηζηίλε, κεηά ηνλ πόιεκν ησλ έμη εκεξώλ, ην 1967, 

όηαλ νη Ηζξαειηλέο δπλάκεηο ην θαηέιαβαλ από ηελ Ηνξδαλία. ηελ 

Ηεξνπζαιήκ βξίζθνληαη ε Κλεζέη (ην θνηλνβνύιην ηνπ Ηζξαήι), ε πξνεδξηθή 

θαη ε πξσζππνπξγηθή θαηνηθία θαη ην Αλώηαην δηθαζηήξην ηνπ Ηζξαήι. 

Ναόο ζηα Ηεξνζόιπκα 

 

ΗΟΤΓΑΗΜΟ 

Ο Ηνπδατζκόο είλαη ε παξαδνζηαθή ζξεζθεία ησλ Δβξαίσλ αλά ηνλ θόζκν κε 

πεξίπνπ 15 εθαηνκκύξηα πηζηνύο ην 2006, γεγνλόο πνπ ηνλ θαηαηάζζεη σο δσδέθαηε 

ζε ηάμε κεγέζνπο νξγαλσκέλε ηεξνύκελε κνλνζετζηηθή ζξεζθεία θαη κία από ηηο 

αξραηόηεξεο ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο πνπ ηεινύληαη ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν. Οη αμίεο 

θαη ε ηζηνξία ηνπ εβξατθνύ ιανύ ζπληζηνύλ κείδνλ ζεκέιην ησλ άιισλ Αβξαακηθώλ 

ζξεζθεηώλ όπσο είλαη ν Υξηζηηαληζκόο, ην Ηζιάκ, νη ακαξίηεο θαη ε Πίζηε Μπαράη. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BE%CE%B9_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%AC%CE%B9


Ο Ηνπδατζκόο ζπαλίσο ππήξμε κνλνιηζηθόο ζηελ άζθεζή ηνπ (αλ θαη ήηαλ πάληα 

κνλνζετζηηθόο σο πξνο ηε ζενινγία ηνπ) θαη δηαθέξεη από πνιιέο ζξεζθείεο σο πξνο 

ην γεγνλόο όηη ε θεληξηθή απζεληία δελ απνδίδεηαη ζε θάπνην άηνκν αιιά κάιινλ 

ζηηο ηεξέο Γξαθέο (Σαλάθ) θαη ζηηο καθξαίσλεο παξαδόζεηο (Υαιαθά). Βέβαηα, ν 

Ηνπδατζκόο ζε όιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ παξέκεηλε πξνζδεδεκέλνο ζε έλαλ αξηζκό 

ζξεζθεπηηθώλ αξρώλ, ε ζεκαληηθόηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε πίζηε όηη ππάξρεη έλαο 

κνλαδηθόο, παληνγλώζηεο, παληνδύλακνο, παλάγαζνο, ππεξβαηηθόο Θεόο,  πνπ 

αιιηώο ηνλ νλνκάδνπλ ζηα ειιεληθά σο Ηερσβά ή Γηαρβέ, ν νπνίνο δεκηνύξγεζε ην 

ζύκπαλ θαη ζπλερίδεη λα ην θπβεξλά. ύκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή εβξατθή πίζηε, ν 

Θεόο πνπ δεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν, εγθαζίδξπζε κηα δηαζήθε κε ηνλ εβξατθό ιαό, θαη 

ηνύ απνθάιπςε ηνπο λόκνπο Σνπ θαη ηηο εληνιέο Σνπ κε ηε κνξθή ηεο Σνξά 

(ζπλήζσο αλαθέξεηαη θαη σο "Μσζατθόο Νόκνο").Ζ άζθεζε ηνπ Ηνπδατζκνύ είλαη 

αθηεξσκέλε ζηε κειέηε ηεο Σνξά θαη ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ θαη ησλ εληνιώλ, έηζη 

όπσο είλαη θαηαρσξεκέλνη εθεί. 

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΗΜΟ 

Σν Ηζιάκ είλαη κνλνζετζηηθή ζξεζθεία, ε νπνία δηακνξθώζεθε κε ην θήξπγκα θαη ηε 

δξάζε ηνπ Πξνθήηε Μσάκεζ (Μνπράκαλη) ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αηώλα.Ζ αξαβηθή 

ιέμε «ηζιάκ» ζεκαίλεη «ππνηαγή», θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο κνπζνπικάλνπο σο 

«ππνηαγή ζηνλ Θεό» θαη εθείλνη πνπ απνδέρνληαη ηελ ζξεζθεία ηνπ ηζιάκ (ηε ζηάζε 

ππαθνήο, εμάξηεζεο θαη αθνζίσζεο ζηνλ Θεό) νλνκάδνληαη κνπζιίκ (muslim), πνπ 

ζεκαίλεη «ππνηαγκέλνο» δειαδή: «ππνηαγκέλνο ζηνλ Ύςηζην».Σν Ηζιάκ δελ έρεη 

κόλν ζξεζθεπηηθή αιιά θαη πνιηηηθή ππόζηαζε, όπσο θαη άιιεο ζξεζθείεο. Έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ειιεληθή γιώζζα δηάθνξεο νλνκαζίεο γηα λα ην πξνζδηνξίζνπλ, 

όπσο «Ηζιακηζκόο»,«Μνπζνπικαληζκόο» θαη «Μσακεζαληζκόο». Ο ηειεπηαίνο όξνο 

ζεσξείηαη απνξξηπηένο από ηνπο κνπζνπικάλνπο κηαο θαη ζεσξνύλ εαπηνύο όρη 

ιάηξεηο ηνπ Μσάκεζ αιιά απιώο αθόινπζνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.Ο όξνο 

ηζιακηζηήο πξνήιζε από ηε κεηαηξνπή ηνπ επηζέηνπ ηζιάκη (ηζιακηθόο) ζε 

νπζηαζηηθό, γηα λα ραξαθηεξηζηνύλ νη κνπζνπικάλνη πνπ αληηιακβάλνληαλ ην Ηζιάκ 

όρη απιά σο κηα ζξεζθεία, αιιά σο έλα "πιήξεο ζύζηεκα", ηθαλό λα ξπζκίδεη θάζε 

πηπρή ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ βίνπ. Ζ ζύγρπζε κεηαμύ κνπζνπικάλνπ θαη 

ηζιακηζηή απνηειεί ζνβαξό δήηεκα αθνύ πξνζδίδεη ηδενινγηθή ρξνηά ζε 

νπνηνλδήπνηε ηπγράλεη κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλνζετζηηθήο πίζηεο. 

 

Ο Μσάκεζ Πξνθήηεο ηνπ Ηζιάκ 

Ο Μσάκεζ (Μνπράκαλη ηκπλ Ακπλη Aιιάρ, 23 Απξηιίνπ 571 - 8 Ηνπλίνπ 632) ήηαλ 

Άξαβαο εγέηεο από ηε Μέθθα, ν νπνίνο έλσζε ηελ Αξαβία ζε έλα εληαίν 

ζξεζθεπηηθό θξάηνο ππό ην Ηζιάκ. Θεσξείηαη από ηνπο Μνπζνπικάλνπο όηη ππήξμε 

ν ηειεπηαίνο πξνθήηεο ν νπνίνο ζηάιζεθε γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ αλζξσπόηεηα κε 

ην άγγεικα ηνπ Ηζιάκ. Ο Μσάκεζ θαζόξηζε κε ην ζξεζθεπηηθό ηνπ κήλπκα θαη ηηο 
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πνιηηηθέο-θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηελ εμέιημε ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ θαη 

επεξέαζε ηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. ύκθσλα κε ην Ηεξό Κνξάλην, ν Μσάκεζ είλαη 

«Πξνθήηεο» θαη «Απόζηνινο ηνπ Θενύ», «ν ηειεπηαίνο αγγειηνθόξνο» ηνπ Θενύ ν 

νπνίνο ζηάιζεθε γηα λα απνζαθελίζεη ηηο Γξαθέο ζηνπο πηζηνύο.ύκθσλα κε ηνπο 

παξαδνζηαθνύο Μνπζνπικάλνπο βηνγξάθνπο, γελλήζεθε πεξίπνπ ην έηνο 571 κ.Υ. 

ζηε Μέθθα (Μαθθά) θαη πέζαλε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 632 κ.Υ. ζηε Μεδίλα (Μαληίλα)· θαη 

νη δπν απηέο πόιεηο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Υεηδάδ ηεο ζεκεξηλήο ανπδηθήο 

Αξαβίαο. Καηά γξάκκα, Μσάκεζ ζεκαίλεη «ηδηαίηεξα αμηέπαηλνο» ζηελ αξαβηθή 

γιώζζα. 

Ζ απνθάιπςε ηνπ Γαβξηήι ζηνλ Μσάκεζ 

 

ΚΟΡΑΝΗΟ 

 
Σν Κνξάλην ή Κνξάλη είλαη ην ηεξό βηβιίν ηνπ Ηζιάκ. Σν όλνκά ηνπ ζεκαίλεη 

θπξηνιεθηηθά "Απαγγειία" θαη νλνκάδεηαη ζπρλά "αι Κνπξάλ αι Καξίκ", δειαδή ην 

"Επγελέο Αλάγλσζκα". Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεύνπλ όηη ην Κνξάλην είλαη ν ιόγνο 

ηνπ Θενύ, έηζη όπσο κεηαδόζεθε ζηνλ πξνθήηε Μσάκεζ ζε κηα πεξίνδν 23 εηώλ από 

ηνλ άγγειν Σδηκπξηήι (Γαβξηήι) από ην 610 σο ην ζάλαηό ηνπ ην 632.Δπεηδή ν 

Μσάκεζ δελ ήμεξε λα δηαβάδεη ή λα γξάθεη, απήγγεηιε ό,ηη ηνπ απνθαιππηόηαλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ην απνζηεζίζνπλ θαη λα ην θαηαγξάςνπλ νη ζύληξνθνί ηνπ.Σνλ 

θαηξό ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μσάκεζ, πνιιέο από ηηο απνθαιύςεηο ηνπ Θενύ πξνο ην 

πξόζσπό ηνπ βξίζθνληαλ ήδε θαηαγεγξακκέλεο. Οη απνθαιύςεηο γξάθνληαλ ζε 

δηάθνξα πιηθά, πνπ βξίζθνληαλ πξόρεηξα εθεί γύξσ, θπξίσο ζε θνηληθόθπιια, ζε 

δέξκαηα, θαη ζε θόθθαια. Δπί ραιηθείαο ηνπ Ακπνύ Μπαθξ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πνιέκσλ θαηά ησλ Απνζηαηώλ, ε κάρε ζηνπο Κήπνπο ηνπ Θαλάηνπ ζηε θνηιάδα 

Γηακακάρ αλάκεζα ζε κνπζνπικάλνπο θαη απνζηάηεο από ην Ηζιάκ -θόζηηζε ηε δσή 

ησλ πεξηζζνηέξσλ από ηνπο πηζηνύο ηνπ Μσάκεζ, πνπ είραλ αθνύζεη ηηο 

απνθαιύςεηο ηνπ Θενύ θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Πξνθήηε ηνπο. Ο θίλδπλνο λα ραζεί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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γηα πάληα ν Λόγνο ηνπ Θενύ ήηαλ άκεζνο.Ο Ακπνύ Μπαθξ, ηόηε, επηθόξηηζε ηνλ 

21ρξνλν Εαγίλη ηκπλ Θαακπίη, έλαλ από ηνπο ηέζζεξεηο πνπ θαηέγξαθαλ ηα ιεγόκελα 

ηνπ πξνθήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, λα θαηαγξάςεη θαη λα ζπγθεληξώζεη 

απηά πνπ ζπκόληνπζαλ νη Κνπξάα (έηζη ιέγνληαλ απηνί πνπ είραλ απνκλεκνλεύζεη 

νιόθιεξν ην Κνξάλη) θαη νηηδήπνηε είρε γξαθεί απνζπαζκαηηθά, ζε έλα βηβιίν. Οη 

θύιηλδξνη ηνπ Κνξαλίνπ πνπ καδεύηεθαλ έκεηλαλ ζηε θύιαμε ηνπ Ακπνύ Μπαθξ 

κέρξη πνπ πέζαλε, ζηε ζπλέρεηα πέξαζαλ ζηε θύιαμε ηνπ ραιίθε Οκάξ κέρξη πνπ 

πέζαλε θαη απηόο θαη κεηά ζηε θύιαμε ηεο θόξεο ηνπ, Υάθζα κπηλη Οκάξ.Ο Εαγίλη 

έθαλε πνιιά αληίγξαθα από ην θείκελν πνπ ηειηθά έθηηαμε, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ, θαηλνύξηα, δηαθνξεηηθά θαη κεξηθέο θνξέο αιιεινζπγθξνπόκελα 

απνζπάζκαηα κπήθαλ ζηα αληίγξαθα πνπ θπθινθνξνύζαλ ζε κηα επξεία επηθξάηεηα 

πηα. Σειηθά, δηαθνξεηηθά θείκελα δηάβαδαλ νη κνπζνπικάλνη ηεο Μεδίλαο, 

δηαθνξεηηθά ηεο πξίαο θαη δηαθνξεηηθά ηνπ Ηξάθ. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ραιηθείαο ηνπ Οζκάλ ηκπλ Αθθάλ, ην απζεληηθό θείκελν πνπ ήηαλ ζηε θύιαμε ηεο 

Υάθζα, δηαζηαπξώζεθε κε ηα θείκελα πνπ επηθξαηνύζαλ ζε όιε ηελ κνπζνπικαληθή 

επηθξάηεηα. Απηά, ηα αληίγξαθα πνπ εηνηκάζηεθαλ πάιη από ηνλ Εαγίλη, κε ηε 

βνήζεηα ελόο ζπκβνπιίνπ ζηε Μεδίλα, κνηξάζηεθαλ πάιη ζε όιεο ηηο πόιεηο, 

θέξλνληαο ηε ζθξαγίδα ηεο απζεληηθόηεηαο θαη ηεο έγθξηζεο ησλ αξρώλ θαη ηα άιια 

θείκελα δηαηάρηεθε λα θαηαζηξαθνύλ. Από  ηόηε απηό ην θείκελν δηαθπιάρηεθε 

απνιύησο, ώζηε λα είκαζηε βέβαηνη όηη αθόκα θαη ζήκεξα έρνπκε κπξνζηά καο, ην 

θείκελν ηεο επνρήο ηνπ Οζκάλ. Σν Κνξάλην έρεη κεηαθξαζηεί ζήκεξα ζε όιεο ζρεδόλ 

ηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ όπσο θαη ζηελ ειιεληθή.  

 

Ο 1νο ΝΑΟ ή ΝΑΟ TOY ΟΛΟΜΩΝΣΑ & H ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ TOY  

Ο νινκώληαο ζα ήηαλ απηόο, πνπ ζύκθσλα κε εληνιή ηνπ Θενύ,  ζα αλνηθνδνκνύζε 

ηνλ πξώην λαό. Ζ βαζηιεία ηνπ νινκώληα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ρξνλνινγηθά γύξσ 

ζην 1100 - 900 π.Υ. Γηα πην πξνζεγκέλε πξνζέγγηζε νδεγείηαη θαλείο όρη κόλν από 

ηηο Βηβιηθέο καξηπξίεο αιιά θαη από ηα αηγππηηαθά θαη ζπξηαθά ρξνληθά πνπ 

αλαθέξνπλ ηνλ γάκν ηνπ νινκώληα κε ηελ θόξε ελόο θαξαώ θαη ηελ απνδνρή από 

ηνλ νινκώληα ηεο πόιεο Gezez σο πξνίθαο. Αιιά κόλν ν θαξαώ ηάκνπλ (979 - 

960 π.Υ.) είλαη ν ην κόλν κέινο ηεο δπλαζηείαο πνπ αλακείρζεθε κε ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Αλαηνιή. Με απηά ηα γεγνλόηα ε βαζηιεία ηνπ νινκώληα κπνξεί 

λα ηνπνζεηεζεί γύξσ ζην 970 - 930 π.Υ. 

Αλαπαξάζηαζε ηνπ λανύ ηνπ νινκώληα (π. 960 -822 π.Υ.) 

 

  Ο νινκώληαο ιίγν θαηξό κεηά ηελ άλνδό ηνπ ζηνλ ζξόλν αζρνιήζεθε κε ηελ 

νηθνδόκεζε ηνπ λανύ ηνπ Θενύ, ε νπνία μεθίλεζε ηνλ 2ν κήλα (Εηθ) ηνπ 4νπ έηνπο 

ηεο βαζηιείαο ηνπ θαη νινθιεξώζεθε ζε 7 ρξόληα. Ζ επηινγή ηνπ ιόθνπ ηνπ Μνξία 

έγηλε κε βάζε θξηηήξηα, πνπ ηνλ θαζηζηνύζαλ ηεξό γηα ηνλ ιαό ηνπ Ηζξαήι. Σν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%91%CF%86%CF%86%CE%AC%CE%BD


βαζηθόηεξν ήηαλ απηό ηεο Θενθαλείαο, δειαδή ηεο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο 

εκθάληζεο ηνπ Θενύ ζε απηόλ ηνλ ηόπν. πγθεθξηκέλα ζηνλ Μνξία ήηαλ ν ρώξνο ηεο 

απνηξαπείζαο ζπζίαο ηνπ πηνύ ηνπ Αβξαάκ θαζώο θαη ε απνζηνιή ηνπ Αγγέινπ 

εμνινζξεπηή επί ηεο βαζηιείαο ηνπ Γαπίδ (Β’ Βαζηι. ΚΓ΄, 18). ην ιόθν Μνξία 

ζπλεπώο επηρσκαηώζεθαλ νη ραξάδξεο θαη ηζνπεδώζεθε ην έδαθνο θαη ζεκειηώζεθε 

ζε κεγάιν βάζνο ν λαόο. Ο νίθνο ηνπ Θενύ (Ηώζεπνο, Ηνπδατθή αξραηνινγία, VII) 

επεθηείλνληαλ ζε κήθνο 27 κ (60 πήρεηο), ελώ ην πιάηνο ηνπ ήηαλ 9κ. θαη ην 

ζπλνιηθό ύςνο 54κ. Ο Ναόο νηθνδνκήζεθε νιόθιεξνο από ιεπθέο πέηξεο, πνπ 

ιαμεύηεθαλ ζηνλ ηόπν  εμόξπμεο θαη όρη ζηνλ ρώξν ηνπ λανύ. Δθηόο από πέηξα 

ρξεζηκνπνηήζεθε μύιν θαη ρξπζόο ελώ νη ηερλίηεο ήζαλ θαηά βάζε Φνίληθεο. Δπί ηα 

ρξόληα ηεο βαζηιίαο ηνπ νινκώληαο κε ηελ νηθνδόκεζε ηνπ λανύ αιιά θαη άιισλ 

ζαπκαζηώλ ηεθηνληθώλ θηηξίσλ, κε ηελ επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ κέρξη ηηο Ηλδίεο θαη 

ηελ Μνλδαβίθε δηα κέζνπ ηνπ θόιπνπ ηνπ Διαληηηθνύ (Άθακπα) ηνπ Φνηληθηθνύ 

ζηόινπ ηνπ νινκώληα, ε Ηεξνπζαιήκ έγηλε ην θέληξν ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Γ. Αζίαο. 

Αιιά απηή ε θνξύθσζε θαη ε επηπρία ήηαλ βξαρέα.Ο Ηεξνβνάκ, δηάδνρνο ηνπ 

νινκώληα, απνζπάζζεθε από ηελ Ηεξνπζαιήκ κε 10 θπιέο δεκηνπξγώληαο ην Β. 

βαζίιεην ηνπ Ηζξαήι, ελώ ζε απηήλ έκεηλαλ κόλν 2, εθείλεο ηνπ Ηνύδα. Ζ Ηεξνπζαιήκ 

γηα 3 αηώλεο δέρνληαλ ηηο επηζέζεηο ησλ Αηγύπηησλ, ησλ Φηιηζηαίσλ θαη άιισλ ιαώλ 

πνπ ελώζεθαλ κε απηνύο. Ο Ηεξνβνάκ εηηήζεθε από ηνλ Αηγύπηην εζόγρην Α ν 

νπνίνο ιεειάηεζε ηνλ λαό θαη ην αλάθηνξν, ην νπνίν επίζεο ιεειαηήζεθε από ηνπο 

Άξαβεο θαη ηνπο Φηιηζηαίνπο επί ηνπ Ησξάκ. Δμήληα ρξόληα αξγόηεξα ν Ησάο, 

βαζηιέαο ηνπ Ηζξαήι, λίθεζε ηνλ Ακαζία , βαζηιηά ηνπ Ηνύδα θαη εηζήιζε ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ. Ο πηόο ηνπ Ακάζηνπ επαλέθεξε ηελ επηπρία ζηελ πόιε αιιά κεγάινο 

ζεηζκόο έθεξε κεγάιεο θαηαζηξνθέο.Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ν λαόο ζπιήζεθε 

θαη άιινηε επηζθεπάζζεθε. Έγηλαλ πξνζζήθεο θαηλνύξγησλ ζηνηρείσλ θαη αθαηξέζεηο 

άιισλ, γηα λα ζπιεζεί ην 597 κε αξπαγή ησλ ηεξώλ ζθεπώλ θαη λα θαηαζηξαθεί 

ηειηθά από ηνλ ζηξαηεγό ηνπ βαζηιηά Ναβνπρνδνλόζνξ Ναβνπδαξδάλ ην 587 π.Υ.. 

Απηό ήηαλ θαη ην έηνο ηεο θαηάιπζεο ηνπ βαζηιείνπ ηνπ Ηνύδα θαη μεθίλεζε γηα ην 

ιαό ηνπ Ηζξαήι ε ιεγόκελε βαβπιώληα αηρκαισζία πνπ θξάηεζε 40 ρξόληα. Μαδί κε 

ηνλ λαό θαηαζηξάθεθε ε Κηβσηό ηεο Γηαζήθεο κε ηηο Πιάθεο ηνπ Μσζατθνύ Νόκνπ. 

ήκεξα δελ ζώδεηαη ηίπνηα από ηνλ άιινηε πεξηθαιιή απηό λαό θαη όζα γλσξίδνπκε 

δελ είλαη απνηέιεζκα αξραηνινγηθώλ αλαζθαθώλ αιιά θηινινγηθώλ καξηπξηώλ, λα 

θαη παξόκνηνη λανί σο πξνο ηελ θαηαζθεπή έρνπλ αλαθαιπθζεί ζην βόξεην Ηζξαήι 

θαη ζηα ζύλνξα κε ηελ πξία. 

    



 

     

     

 

Θόινο ηνπ βξάρνπ 

Ο Θόινο ή Σξνύινο ηνπ Βξάρνπ είλαη κνπζνπικαληθό ηεξό ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζην όξνο ηνπ Νανύ (Υαξάκ αι-αξίθ), ζηελ παιαηά πόιε ηεο Ηεξνπζαιήκ. Ο Θόινο 

ηνπ Βξάρνπ είλαη κέξνο ελόο ζπκπιέγκαηνο ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο, πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ην ηέκελνο Αι Αθζά, θαη δεπηεξεύνληα 

ζξεζθεπηηθά θηίζκαηα. Ζ ζνισηή θαηαζθεπή είλαη εκπλεπζκέλε από ην 

ρξηζηηαληθό Ναό ηεο Αλαζηάζεσο. Οινθιεξώζεθε ην 692, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ην 

Θόιν ηνπ Βξάρν έλα από ηα παιαηόηεξα δείγκαηα ηζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ 

ζξεζθεπηηθή ζεκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ην ιίζν (ή απιά Βξάρν), πνπ βξίζθεηαη 

κέζα ζην θέληξν ηνπ ηεκέλνπο, ν νπνίνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα Δβξαίνπο, 

Μνπζνπικάλνπο θαη Υξηζηηαλνύο, γηαηί ζύκθσλα κε ηε παξάδνζε εθεί έγηλε ε ζπζία 

ηνπ Αβξαάκ. Σν θηίξην είλαη νρηάγσλν, ελώ ζην θέληξν βξίζθεηαη έλαο ζόινο 

δηακέηξνπ πεξίπνπ 20 κέηξσλ. 

 

 

Σα Σεκέλε Οκάξ θαη ει -‘Αθζα. 

Δμήληα ρξόληα κεηά ηελ Αξαβηθή θαηάθηεζε ηεο Ηεξνπζαιήκ, πεξίπνπ ην 693 κ. Υ. 

Ο ραιίθεο Μαξνπάλ έθηηζε πάλσ ζην πεξίβνιν ηνπ άιινηε Ηνπδατθνύ Νανύ ην 



πεξίθεκν Σέκελνο, γλσζηό κε ην όλνκα Σέκελνο Οκάξ. ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ 

ζώδεηαη ηεξάζηηνο θπζηθόο βξάρνο από ηνλ νπνίν, ζύκθσλα κε ηηο κνπζνπικαληθέο 

παξαδόζεηο ν Μσάκεζ αλαιήθζεθε ζηνλ νπξαλό. Ο θπζηθόο απηόο βξάρνο είλαη ζηε 

πξαγκαηηθόηεηα ην αιώλη ηνπ Οξλάλ ηνπ Ηνπβεζζαίνπ πνπ αγόξαζε ν βαζηιηάο Γαβίδ 

γηα λα ζηήζεη ην βσκό ηνπ Γηαρβε. Υξηζηηαληθέο θαη Ηνπδατθέο παξαδόζεηο ζπλδένπλ 

ην Βξάρν απηό θαη κε ην βσκό ηεο ζπζίαο ηνπ Αβξαάκ θαη ην κεγάιν Βσκό-

ζπζηαζηήξην ηνπ Ηνπδατθνύ Νανύ. Δίθνζη ρξόληα αξγόηεξα, πεξίπνπ ην 710 κ. Υ. έλαο 

άιινο ραιίθεο ν Αβελη ει-Μέιεθ έθηηζε πάλσ ζην λόηην κέξνο ηνπ άιινηε πεξίβνινπ 

ηνπ Ηνπδατθνύ Νανύ έλα δεύηεξν κεγάιν ηδακί ην Σέκελνο ει - Άθζα. Παιαηόηεξα 

πηζηεύνληαλ πσο ην Σέκελνο ει-Αθζα ήηαλ θηηζκέλν πάλσ ζηε ρξηζηηαληθή βαζηιηθή 

ηεο Θενηόθνπ, γλσζηήο κε ην όλνκα Νέα, πνπ θηίζζεθε από ηνλ απηνθξάηνξα 

Ηνπζηηληαλό. ήκεξα, κεηά πνπ αλαθαιύθζεθαλ ηα εξείπηα ηεο ηεξάζηηαο απηήο 

ρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ηεο Θενηόθνπ ζην αλαηνιηθό κέξνο ηεο Δβξατθήο πλνηθίαο, 

ε παξάδνζε πιένλ δελ ηζρύεη. Οη ηαπξνθόξνη κεηέηξεςαλ ην Σέκελνο ηνπ Οκάξ ζε 

εθθιεζία αθηεξσκέλε ζην Κύξην ην δε Σέκελνο ει - Αθζα ην κεηαπνίεζαλ ζε παιάηη 

ησλ βαζηιέσλ ηεο Ηεξνπζαιήκ. ην ζηαπξνθνξηθό απηό παιάηη ηδξύζεθε ην 1118 ην 

Σάγκα ησλ Νατηώλ Ηππνηώλ. Σν 1187 ν αιαδίλνο ηα επαλάθεξε ζηελ αξρηθή ηνπο 

κνπζνπικαληθή ιαηξεία θαη πξνζεπρή. Σα δπν απηά Σεκέλε είλαη κεηά ηε Μέθθα ηα 

ηεξόηεξα κνπζνπικαληθά πξνζθπλήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί  όηη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ηεκέλνπο βξίζθεηαη ε πέηξα πάλσ ζηελ νπνία πάηεζε ν Ηεζνύο 

Υξηζηόο όηαλ αλαιήθζεθε ζηνπο νπξαλνύο. 

 

ΟΡΟ ΣΩΝ ΔΛΑΗΩΝ 

Σν όξνο ησλ Διαηώλ  είλαη κηα νξεηλή ξάρε ε νπνία βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο παιαηάο 

πόιεο ηεο Ηεξνπζαιήκ, δίπια ζε απηήλ. Σν βνπλό έρεη ύςνο 826 κέηξα θαη αλήθεη 

ζηα όξε ηεο Ηνπδαίαο. Σν όλνκά ηνπ ην πήξε από ηνπο ειαησλέο πνπ ππήξραλ 

παιαηόηεξα ζην βνπλό.Σν λόηην ηκήκα ηνπ όξνπο ρξεζηκνπνηνύηαλ σο εβξατθό 

λεθξνηαθείν από ην βαζίιεην ηεο Ηνπδαίαο γηα πεξηζζόηεξα από 3.000 ρξόληα θαη έρεη 

πεξίπνπ 150.000 ηάθνπο θαη έρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ παξάδνζε ησλ εβξατθώλ 

θνηκεηεξίσλ. Σν όξνο ησλ Διαηώλ αλαθέξεηαη αξθεηέο θνξέο ζηε Βίβιν, θαζώο 

βξηζθόηαλ ζην δξόκν αλάκεζα ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηε Βεζαλία, ελώ ζηνπο 

πξόπνδέο ηνπ βξίζθεηαη ν θήπνο ηεο Γεζζεκαλήο. ύκθσλα κε ηηο Πξάμεηο ησλ 

Απνζηόισλ, ην όξνο ησλ Διαηώλ ήηαλ ην κέξνο ζην νπνίν έιαβε ρώξα ε Αλάιεςε 

ηνπ Ηεζνύ. Σν βνπλό ιόγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ απνηειεί ηόπν πξνζθπλήκαηνο γηα ηνπο 

όινπο Υξηζηηαλνύο από ηελ αξραηόηεηα. 
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Γεσγξαθία θαη Γεσινγία 

Σν Όξνο ησλ Διαηώλ είλαη κία από ηηο ηξεηο θνξπθέο κηαο κηθξήο νξνζεηξάο κήθνπο 

3,5 ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθά ηεο παιηάο Ηεξνπζαιήκ, από ηελ νπνία δηαρσξίδεηαη από 

ηελ θνηιάδα ησλ Κέδξσλ. Ζ θνξπθή ζην βόξεην ηκήκα ηεο είλαη ην όξνο θνπόο, ζηα 

826 κέηξα, ελώ ε θνξπθή ζην λόηην ηκήκα είλαη ην όξνο ηεο Γηαθζνξάο, κε ύςνο 747 

κέηξα. Σν πςειόηεξν ζεκείν ηνπ όξνπο ησλ Διαηώλ είλαη ην Αη-Σνπξ, ζηα 818 

κέηξα. Ζ θνξπθνγξακκή ιεηηνπξγεί σο πδαηνθξίηεο θαη ε αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

είλαη ε αξρή ηεο εξήκνπ ηεο Ηνπδαίαο.Ζ θνξπθνγξακκή απνηειείηαη από σθεάληα 

ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ηεο ύζηεξε Κξεηηδηθήο πεξηόδνπ, θαη απνηειείηαη από 

καιαθή θηκσιία θαη ζθιεξό ππξηηόιηζν. Δλώ ε θηκσιία εμνξύζζεηαη εύθνια, δελ 

είλαη αξθεηά ηζρπξό πιηθό γηα ρξήζε ζε θαηαζθεπέο, θαη απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ 

νπνίν ην όξνο δελ ρηίζηεθε πνηέ αιιά, αλη 'απηνύ, δηαζέηεη πνιιέο ηερλεηέο ζπειηέο-

ηάθνπο. 

Ηζηνξία ηνπ Σείρνπο ησλ Διαηώλ 

Από ηνπο βηβιηθνύο ρξόλνπο κέρξη ζήκεξα, ην Όξνο ησλ Διαηώλ είλαη ηόπνο ηαθήο 

ησλ Δβξαίσλ. Ζ λεθξόπνιε ζηε λόηηα θνξπθνγξακκή, ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνύ 

ρσξηνύ ηιβάλ, ήηαλ ν ηόπνο ηαθήο ησλ πην ζεκαληηθώλ πνιηηώλ ηεο Ηεξνπζαιήκ 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ βηβιηθώλ βαζηιέσλ. Τπνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ 150.000 ηάθνη 

ζην βνπλό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηάθσλ πνπ παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηνλ 

Εαραξία θαη ηνλ Αβεζζαιώκ. ην άλσ ηκήκα ηεο πιαγίαο βξίζθεηαη ν ηάθνο ησλ 

πξνθεηώλ Αγγαίνπ, Εαραξία θαη Μαιαρία. Αμηνζεκείσηνη ξαβίλνη ζακκέλνη ζην 

όξνο είλαη ν Σζαΐκ ηκπλ Αηηάξ θαη άιινη από ηνλ 15ν αηώλα έσο ζήκεξα. Ρσκαίνη 

ζηξαηηώηεο από ηελ 10ε Λεγεώλα ζηξαηνπέδεπζαλ ζην όξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνιηνξθίαο ηεο Ηεξνπζαιήκ ην έηνο 70 ΚΥ. Ζ ζξεζθεπηηθή ηειεηή πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηελ έλαξμε ελόο λένπ κήλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Όξνο ησλ Διαηώλ ζηηο εκέξεο ηνπ 

Γεύηεξνπ Νανύ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Νανύ, νη Δβξαίνη γηόξηαζαλ ην νπθόη 

ζην Όξνο ησλ Διαηώλ. Πξαγκαηνπνηνύζαλ πξνζθπλήκαηα ζην Όξνο ησλ Διαηώλ, 

επεηδή ήηαλ 80 κέηξα ςειόηεξα από ην Όξνο ηνπ Νανύ θαη πξνζθέξεη κηα 

παλνξακηθή ζέα ηεο πεξηνρήο ηνπ Νανύ. Έγηλε παξαδνζηαθό κέξνο όπνπ νη Δβξαίνη 

ζξπλνύλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λανύ, ηδηαίηεξα θαηά ην Σηζα Μπ'Αβ.
[5]

 ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, νη θάηνηθνη ηεο ηιβάλ δέρνληαλ 100 £ εηεζίσο από ηνπο 

Δβξαίνπο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνηξαπεί ε βεβήισζε ησλ ηάθσλ ζην βνπλό. Ο 

Πξσζππνπξγόο ηνπ Ηζξαήι Μελαρέκ Μπέγθηλ δήηεζε λα ηαθεί ζην Όξνο ησλ Διαηώλ 

θαη όρη ζην εζληθό θνηκεηήξην ζην όξνο Υεξηδι. Μεηά ηνλ αξαβνηζξαειηλό πόιεκν 

ηνπ 1948, ε Ηνξδαλία πξόηεηλε ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληώλ ηεο αλαθσρήο ηεο 3εο 

Απξηιίνπ 1949 λα επηηξέςεη «ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηνπο ηεξνύο ρώξνπο θαη ηα 

πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα θαη ηε ρξήζε ησλ λεθξνηαθείσλ ζην Όξνο ησλ Διαηώλ». 

Χζηόζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 19-εηήο ηνξδαληθήο θαηνρήο ηεο Γπηηθήο Όρζεο, νη 

όξνη δελ αθνινπζήζεθαλ. Οη κε-ηζξαειηλνί Υξηζηηαλνί πξνζθπλεηέο είραλ ηε 

δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ ην Όξνο, αιιά νη Δβξαίνη όισλ ησλ ρσξώλ θαη νη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B9%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%90%CE%BC_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CF%80%27%CE%91%CE%B2&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD#cite_note-Har-el_1977_120.E2.80.93123-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%AD%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%BB
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1948&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1948&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1948&action=edit&redlink=1


πεξηζζόηεξνη κε-Δβξαίνη πνιίηεο ηνπ Ηζξαήι είραλ απνθιεηζηεί από ηελ είζνδν ζηελ 

Ηνξδαλία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηαμηδέςνπλ ζηελ πεξηνρή. Μέρξη ην 

ηέινο ηνπ 1949, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ηνξδαλίαο θαηνρήο ηεο ζέζεο, νξηζκέλνη 

άξαβεο θάηνηθνη μεξίδσζαλ επηηύκβηεο ζηήιεο θαη όξγσζαλ ηε γε ζηα λεθξνηαθεία 

θαη θαη 'εθηίκεζε ζπλνιηθά 38.000 ηαθόπιαθεο θαηαζηξάθεθαλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηόδνπ, ηέζζεξηο δξόκνη θαηαζθεπάζηεθαλ ζην λεθξνηαθείν, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηάθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ δηάζεκσλ 

πξνζώπσλ. Ο βαζηιηάο ηεο Ηνξδαλίαο Υνπζεΐλ επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

μελνδνρείνπ Intercontinental θαηά ζηε θνξπθή ηνπ Όξνπο ησλ Διαηώλ, καδί κε έλα 

δξόκν πνπ δηαζρίδεη ην λεθξνηαθείν. Σάθνη θαηεδαθίζηεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ρώξνο γηα ρώξνπο ζηάζκεπζεο θαη γηα έλα πξαηήξην θαπζίκσλ. Μεηά ηνλ πόιεκν ησλ 

έμη εκεξώλ ην 1967 θαη ηελ ηζξαειηλή θαηάιεςε ηεο Αλαηνιηθήο Ηεξνπζαιήκ, ε 

θπβέξλεζε μεθίλεζε εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη άλνημε εθ λένπ ην λεθξνηαθείν γηα 

ηαθέο. Ζ κνλνκεξή πξνζάξηεζε ηεο Αλαηνιηθήο Ηεξνπζαιήκ από ην Ηζξαήι ην 1980 

θαηαδηθάζηεθε σο παξαβίαζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. 

Σνπόζεκα 

Ζ αξαβηθή γεηηνληά αη-Σνπξ βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ηνπ βνπλνύ, ελώ νη 

παλεπηζηεκηνππόιεηο ζην όξνο θνπόο ηόζν ηνπ Δβξατθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ηεξνπζαιήκ όζν θαη ηνπ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πξίγθρακ Γηαλγθ ηεο 

Ηεξνπζαιήκ θηάλνπλ ζην βόξεην άθξν ηνπ βνπλνύ. Αμηνζέαηα ζην Όξνο ησλ Διαηώλ 

πεξηιακβάλνπλ ην ηάθν ηνπ Αβεζζαιώκ, ηνλ Σάθν ηνπ Εαραξία, ηελ Δθθιεζία όισλ 

ησλ Δζλώλ, ηελ ξσζηθή Δθθιεζία ηεο Μαξίαο ηεο Μαγδαιελήο, Δθθιεζία 

Νηόκηλνπο Φιέβηη, ην Παξεθθιήζη ηεο Αλαιήςεσο, ηε Γεζζεκαλή, ην Σάθν ηεο 

Παλαγίαο, ηελ Δθθιεζία Πάηεξ Νόζηεξ, ην μελνδνρείν Seven Arches, ην λνζνθνκείν 

Augusta Victoria, ην Orson Hyde Memorial Garden θαη ηε γεηηνληά Μπέηη Όξνη. 

ηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ βξίζθεηαη ην Δζληθό Πάξθν Δκέθ Σδνπξίκ. 

 

Άιια Μλεκεία ζην Όξνο ησλ Διαηώλ 

Σάθνο ηνπ Αβεζζαιώκ 

Σν όλνκα Αβεζζαιώκ είλαη ζύλζεηε εβξατθή ιέμε "άκπα + ζαιόλ", πνπ ζεκαίλεη 

"παηέξαο εηξήλεο" ή "εηξεληθόο" ηελ νπνία θαη απέδσζαλ νη "Δβδνκήθνληα" 

κεηαθξαζηέο ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ην όλνκα Αβεζζαιώκ. Ο Αβεζζαιώκ ήηαλ ν 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%90%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%88%CE%BE%CE%B9_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%88%CE%BE%CE%B9_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%88%CE%BE%CE%B9_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1


ηξίηνο γηνο ηνπ πξνθεηάλαθηα Γαπίδ, πεξίθεκνο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ θαη ηδίσο γηα ηα 

πινύζηα θαη σξαία καιιηά ηνπ. "Γελ ππήξρε, θαηά ηηο Γξαθέο, κεηαμύ ησλ 

Ηζξαειηηώλ άιινο ηόζν σξαίνο όπσο ν Αβεζζαιώκ, όπνπ από ηα πέικαηα ησλ 

πνδηώλ ηνπ κέρξη ηε θνξπθή ηεο θεθαιήο ηνπ δελ παξνπζίαδε ην παξακηθξό 

ειάηησκα". Σνλ θαηέιαβε όκσο ε ππεξνςία όηαλ έγηλε αληηθείκελν ζαπκαζκνύ θαη 

αγάπεο από ηνλ ιαό. Απηό ζπλεηέιεζε ζηελ ππνςία ηνπ Βαζηιέσο παηέξα ηνπ όηαλ ν 

Αβεζζαιώκ ζθόησζε ηνλ κεγαιύηεξν αδειθό ηνπ, ηνλ Ακλώλ, πξσηόηνθν γην ηνπ 

Γαπίδ. εκεηώλεηαη όηη έμσ από ηελ Ηεξνπζαιήκ ζώδεηαη κέρξη ζήκεξα νηθνδόκεκα 

(ζηύινο) πνπ θέξεη ην όλνκα «Σάθνο ηνπ Αβεζζαιώκ», πνπ πξνθαλώο όκσο 

πξόθεηηαη γηα κλεκείν ηεο κεηαγελέζηεξεο ειιελνξσκατθήο επνρήο. Έρεη βάζε 

πεξίπηεξν ηεηξάγσλν πνπ πςώλεηαη θπιηλδξηθά θαη θαηαιήγεη ζε θόινπξν θώλν. 

 

-Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιια κλεκεία κέζα ζην όξνο ησλ Διαηώλ όπσο είλαη:  

 Ο ηάθνο ηνπ Εαραξία θαη Ο ηάθνο ηνπ Μπέλεη Υέδηξ 

 Ζ εθθιεζία ηεο Μαξίαο ηεο Μαγδαιελήο  

 Σν γεξκαληθό λνζνθνκείν ηεο Απγνύζηαο Βηθηώξηαο  

ΣΔΗΥΟ ΣΩΝ ΓΑΚΡΤΩΝ 

  

 
 

Σν Σείρνο ησλ Γαθξύσλ ή Γπηηθό ηείρνο είλαη ηκήκα ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ηνπ όξνπο 

ηνπ Νανύ θαη απνηειεί ην πην ηεξό ζεκείν γηα ηνπο Δβξαίνπο εθηόο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%85%CE%AF%CE%B4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BD%CF%8E%CE%BD


όξνπο. Σν 960 π.Υ. ν βαζηιηάο νινκώληαο έθηηζε ηνλ πεξίθεκν ηνπδατθό Ναό, ην 

κνλαδηθό ιαηξεπηηθό θέληξν ηνπ Ηνπδατζκνύ. Ο πξώηνο απηόο Ναόο θαηαζηξάθεθε 

από ηνπο Βαβπιώληνπο ην 586 ηΥ. θαη μαλαρηίζζεθε ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ην 520 

π.Υ. από ηνλ Ενξνβάβει. Ο βαζηιηάο Ζξώδεο, (47-1 π.Υ.), αθνύ θαηεδάθηζε ηνλ 

παιηό Ναό, αλήγεηξε ζηε Θέζε ηνπ άιιν πνιύ πην κεγάιν θαη επηβιεηηθό. Ο λένο 

Ναόο ζηήζεθε, όπσο όινη ζρεδόλ νη λανί ησλ Διιεληζηηθώλ ρξόλσλ, πάλσ ζε ςειό 

θαη επξύρσξν πεξίβνιν. Σα εμσηεξηθά ηείρε ηνπ πεξηβόινπ είλαη ηα κόλα 

ππνιείκκαηα ηνπ Ζξσδηαλνύ Νανύ πνπ ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα. Σν Σείρνο ησλ 

Γαθξύσλ ζπγθεθξηκέλα, δελ είλαη παξά ην λόηην ζθέινο ηνπ πεξηβόινπ απηνύ. Σν 

Σείρνο ησλ Γαθξύσλ είλαη γηα αηώλεο ηόπνο πξνζεπρήο θαη πξνζθπλήκαηνο ησλ 

Δβξαίσλ· ε αξραηόηεξε πεγή πνπ παξαπέκπεη ζε εβξατθή ζξεζθεπηηθή πξνζθόιιεζε 

ζην ρώξν ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν αηώλα. Από ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα θαη κεηά έγηλαλ 

πξνζπάζεηεο λα αγνξαζηνύλ δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο ζην ίδην ην ηνίρνο αιιά θαη ηελ 

άκεζε πεξηνρή από δηάθνξνπο Δβξαίνπο, αιιά θακία δελ ήηαλ επηηπρήο. Με ηελ 

άλνδν ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ην ηείρνο έγηλε ζεκείν 

πξνζηξηβώλ κεηαμύ ηεο Δβξατθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθεπηηθήο 

εγεζίαο. Ζ ηειεπηαία αλεζπρνύζε όηη νη ζξεζθεπηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Γπηηθνύ 

Σείρνπο ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ σο βάζε ελίζρπζεο ησλ εζληθηζηηθώλ εβξατθώλ 

αμηώζεσλ ζην Όξνο ηνπ Νανύ θαη ηελ Ηεξνπζαιήκ. Σα θξνύζκαηα βίαο κπξνζηά ζην 

ηείρνο έγηλαλ ζύλεζεο θαηλόκελν κε απνηέιεζκα ηελ ζύγθιεζε κηαο δηεζλνύο 

επηηξνπήο ην 1930 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αμηώζεσλ ησλ 

Δβξαίσλ θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ζε ζρέζε κε ην ηείρνο. Μεηά ηνλ αξαβντζξαειηλό 

πόιεκν ηνπ 1948, ην ηείρνο ηέζεθε ππό ηνλ έιεγρν ηεο Ηνξδαλίαο θαη νη Δβξαίνη 

απνθιείζηεθαλ από ηελ πεξηνρή γηα 19 ρξόληα. Σν Ηζξαήι θαηέιαβε ηελ Παιηά Πόιε 

ηεο Ηεξνπζαιήκ ζηνλ Πόιεκν ησλ έμη εκεξώλ ην 1967, θαηεδαθίδνληαο ηελ 

παξαθείκελε ζην ηείρνο ειηθίαο 770 εηώλ καξνθηλή ζπλνηθία. 

 

Ηεξνπζαιήκ Υξηαζηηαληζκόο 

 

Ση είλαη Υξηζηηαληζκόο; 

Υξηζηηαληζκόο νλνκάδεηαη ην ζξεζθεπηηθό ζύζηεκα πίζηεο ην νπνίν αλαγλσξίδεη σο 

ηδξπηή θαη θεληξηθό πξόζσπν ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό, 

όπσο παξνπζηάδεηαη ζηα βηβιία ηεο Αγίαο Γξαθήο. Απηό ζεκαίλεη, πσο πέξα από 

θάζε άιιε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ζξεζθεία απηή, νη νπαδνί ηνπ Υξηζηηαληζκνύ 

εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη έρνπλ σο θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ην πξόζσπν ηνπ 

Ηεζνύ Υξηζηνύ. Ο Υξηζηηαληζκόο σο κνλνζετζηηθή ζξεζθεία δέρεηαη έλα Θεό, πνπ 

δεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν εθ ηνπ κε όληνο, ππνδειώλνληαο έηζη ηε δηαθνξεηηθή νπζία 

ηνπ άθηηζηνπ Θενύ, από απηήλ ηνπ θηηζηνύ δεκηνπξγεκέλνπ από ην Θεό θόζκνπ. 

Σαπηόρξνλα, ν Υξηζηηαληζκόο πξεζβεύεη όηη σο ζξεζθεία εμ απνθαιύςεσο, ν Θεόο 

απνθαιύπηεη ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ην ηξηαδηθό ηνπ κπζηήξην, δειαδή ηελ ύπαξμε 

ελόο αιιά ηξηζππόζηαηνπ Θενύ (Παηέξα, Τηό, Άγην Πλεύκα). Ο Σξηαδηθόο Θεόο είλαη 

κνλάδα, γηαηί ππάξρεη έλα αίηην θαη κηα νπζία· θαη είλαη Σξηαδηθόο θαηά ηηο 

ππνζηάζεηο, γηαηί ππάξρεη ε εηεξόηεηα ησλ ππνζηάζεσλ. Έηζη ν Παηέξαο είλαη 

αγέλλεηνο, ν Τηόο γελλεηόο αθηίζησο θαη ην Άγην Πλεύκα εθπνξεπηό. Οη ηδηόηεηεο 



απηέο είλαη κεηαμύ ηνπο ακεηαβίβαζηεο θαη αθνηλώλεηεο, δειαδή δελ ηηο έρεη άιιν 

πξόζσπν από ηελ Σξηάδα. Σα ηεξά θείκελα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ νλνκάδνληαη «Αγία 

Γξαθή». Απηή, απνηειείηαη από δύν κέξε: Σελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή Γηαζήθε. Ζ 

Παιαηά Γηαζήθε, απνηειείηαη από 49 βηβιία δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ πνπ γξάθηεθαλ 

πεξίπνπ από ηνλ 15ν αη. π.Υ. κέρξη θαη ηνλ 1ν αη. π.Υ. Ζ Καηλή Γηαζήθε, απνηειείηαη 

από 27 βηβιία, ηα ηέζζεξα από ηα νπνία νλνκάδνληαη «Δπαγγέιηα» (από ην επάγγεινο 

= άγγεινο θαιώλ εηδήζεσλ), επεηδή εζηηάδνληαη ζην ραξκόζπλν θαηά ηνπο 

Υξηζηηαλνύο κήλπκα ηεο ελαλζξώπεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενύ. Ζ ελαλζξώπηζε απηή, 

εθηόο ηνπ όηη απνηειεί κνλαδηθό ηζρπξηζκό αλάκεζα ζηηο ζξεζθείεο γηα πιεζίαζκα 

ηνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπν αληί γηα ην ζύλεζεο, ηεο αλαδήηεζεο ηνπ αλζξώπνπ γηα 

ην Θεό, επηπιένλ θαηά ηα πηζηεύσ ησλ Υξηζηηαλώλ, θέξλεη ην κήλπκα όηη ν δηάβνινο 

παύεη πιένλ λα έρεη ηόζν κεξ θαη ηνπ ζαλάηνπ. Σα ηέζζεξα Δπαγγέιηα δελ απνηεινύλ 

βηνγξαθία ηνπ Ηεζνύ, αιιά πεξηέρνπλ κόλν εθείλα ηα ζεκεία από ηε δσή θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηάδνζε ηνπ κελύκαηνο ηεο 

ελαλζξώπηζεο. Απηό ηνπιάρηζην βεβαηώλεη ν Δπαγγειηζηήο Ησάλλεο πνπ αλαθέξεη 

όηη «ππήξραλ θαη άιια πνιιά πνπ έθαλε ν Ηεζνύο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ πνιιά βηβιία 

γηα λα ρσξέζνπλ». Ο Υξηζηηαληζκόο ζεσξεί πσο ν Μεζζίαο γηα ηνλ όπνην κίιεζαλ 

ζην παξειζόλ νη πξνθήηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηνλ Ηνπδατζκό, ελζαξθώλεηαη ζην 

πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ ηνλ νπνίν ζεσξνύλ ζεάλζξσπν, δει. ηέιεην ζεό θαη 

ηέιεην άλζξσπν θαη όρη απιά θάπνην πξόζσπν κε εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο. Δπηπιένλ, ν 

Υξηζηηαληζκόο πξεζβεύεη δύν παξνπζίεο ηνπ Μεζζία. Σε κελ Πξώηε Παξνπζία κε 

ηελ Δλζάξθσζε θαη ηελ Αλάζηαζε, πνπ θαηά ηα πηζηεύσ ησλ Υξηζηηαλώλ ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαη ηε Γεπηέξα Παξνπζία ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ε Κξίζε 

ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ε αηώληα Βαζηιεία ηνπ Θενύ. Οη δύν άιινη κνλνζετζκνί, 

δέρνληαη κία κόλν παξνπζία ηνπ Μεζζία πνπ ζα γίλεη ζην κέιινλ, ζηα έζραηα ηεο 

ηζηνξίαο. Έηζη, ε δηαθνξά κεηαμύ Ηνπδαίσλ θαη Υξηζηηαλώλ είλαη όηη νη πξώηνη 

πεξηκέλνπλ αθόκα ηνλ εξρνκό ηνπ Μεζζία, ελώ νη δεύηεξνη ηελ επάλνδό ηνπ. Όζν 

γηα ηνλ Ηζιακηζκό, αλαγλσξίδεη ηνλ Ηεζνύ σο πξνθήηε, αιιά κέλεη αδηάθνξνο γηα ηηο 

έλλνηεο ηεο Σξηάδαο θαη ηεο Δλζάξθσζεο, πνπ απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ρξηζηηαληθήο απνθάιπςεο. 

Ηεξνπζαιήκ (JERUSALEM) 

Ζ Ηεξνπζαιήκ είλαη ηζηνξηθή πόιε θαη πξσηεύνπζα ηελ Παιαηζηίλεο.Ζ ελδνμόηεξε 

θαη Αγία πόιε ηνπ θόζκνπ. Κηίζηεθε από ηνλ αξρηεξέα κειρηζεδεθ γύξσ ζην 1500 

π.Υ θαη ε αξραηόηεξνη θάηνηθνη ήηαλ νη ηεβνπζαηνη, πνπ δηώρζεθαλ, θαηά ηελ αγία 

γξαθή, από ηνλ Ηεζνύ Ναύε.Δίλαη θηηζκέλε πάλσ ζε 4 ιόθνπο ηώλ, Μόξηα , Άθξα , 

βεδεζάαη α ζε πςόκεηξν 750 – 780 κ. πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη 

1150κ.πεξηπνπ πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο Νεθξάο ζάιαζζαο.Δίλαη ε Άγηα πόιε γηα 

ηνπο Υξηζηηαλνύο , Ηνπδαίνπο θαη Μνπζνπικάλνπο. Σν όλνκα ηεο ζεκαίλεη «Πόιε 

ηεο Δηξήλεο» , αλ θη έρεη απνηειέζεη πνιιέο θνξέο πεδίν κάρεο Δζλώλ θαη 

ζξεζθεηώλ. Σα θπξηόηεξα νλόκαηα ηεο είλαη: Ηεβνύο , Ηεξνπζαιήκ , αιέκ , ηώλ , 

Πόιε ηνπ Γαπίδ , Αηιία Καπηησιίλα , Αγία Πόιε.Καηά ηελε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο 

γλώζεο 20 πνιηνξθίεο , απνθιεηζκνύο θαη ηζάξηζκεο αλνηθνδνκήζεηο. Καηαζηξάθεθε 

ηειεησηηθά δπν θνξέο , ηελ πξώηε ην 586π.Υ. από ηνλ Ναβνπρνδόζνξα θαη ηελ 

δεύηεξε από ηνλ Ρσκαίν ηξαηεγό Σίην ην 70κ.Υ. Σα ηείρε πνπ ζώδνληαη κέρξη 

ζήκεξα θηίζηεθαλ από ηνλ νπιετκάλ ηνλ Μεγαινπξεπή ην 1542κ.Υ. θαη έρνπλ 

πιάηνο 6 πόδηα θαη ύςνο 80. 

 



ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΓΗΑ ΠΟΛΖ 

 Σν 1500π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνπο Ηεβνπζαίνπο. 

 Σν 1000π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνλ Γαπίδ θαη ν δηάδνρνο ηνπ νινκώλ θηίδεη ην 

λαό. 

 Σν 587π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνπο Βαβπισλίνπο. 

 Σν 332 π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ 

θαηαιακβάλεηαη από ηνπο δηαδόρνπο ηνπ Πηνιεκαίνπο. 

 Σν 170 π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνλ Αληίνρν Γ’ ηνλ Δπηθαλή. 

 Σν 165πΥ. θπξηεύεηαη από ηνπο Μαθθαβαίνπο. 

 Σν 63π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνπο Ρσκαίνπο. 

 Σν 37π.Υ. – 4κ.Υ. , επί Ζξώδε ηνπ Μεγάινπ , ε Ηεξνπζαιήκ εμσξαΐδεηαη θαη 

μαλαθηίδεηαη ν λαόο. Απηή ηελ επνρή γίλεηαη ε Θεία Δλζάξθσζε , πξνο 

ζσηεξία ηνπ θόζκνπ. Ζ Ηεξνπζαιήκ γίλεηαη ην πλεπκαηηθό θέληξν ηεο 

αλζξσπόηεηαο ύζηεξα από ην ηαπξηθό ζάλαην θαη ηελ Σαθή ηνπ Κπξίνπ 

εκώλ Ηεζνύ Υξηζηνύ. 

 Σν 70κ.Υ. θπξηεύεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη από ηνλ Σίην θαη ηα Ρσκατθά 

ζηξαηεύκαηα. 

 Σν 136κ.Υ. ν απηνθξάηνξαο Αδξηαλόο μαλαθηίδεη ζηα εξείπηα ηελ Ηεξνπζαιήκ 

(Αηιία Καπηησιίλα ). 

 Σν 326κ.Υ. ν Μέγαο Κσζηαληίλνο θπξηεύεη ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη θηίδεη ην λαό 

ηεο Αλαζηάζεσο , ηελ βαζηιηθή ηεο Βεζιεέκ θαη ην λαό ηεο Θενηόθνπ ζηελ 

Γεζζεκαλή. 

 Σν 451κ.Υ.ε Ηεξνπζαιήκ απνθηά ην Παηξηαξρείν ηεο. 

 Σν 614κ.Υ.θπξηεύεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη από ηνπο Πέξζεο. Ο Σίκηνο ηαπξόο 

θαη ν Παηξηάξρεο Εαραξίαο κεηαθέξνληαη ζηελ Πεξζία. 

 Σν 629κ.Υ. ν απηνθξάηνξαο Ζξάθιεηνο ειεπζεξώλεη ηα Ηεξνζόιπκα θαη 

επαλαθέξεη πίζσ ηνλ Σίκην ηαπξό θαη ηνλ Παηξηάξρε Εαραξία. 

 Σν 637 κ.Υ. – 1517 κ.Υ. ε Ηεξνπζαιήκ θπξηεύεηαη από Άξαβεο , 

ηαπξνθόξνπο , Μνπζνπικάλνπο. 

 Μεηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν ηα Ζλσκέλα Έζλε παξαρσξνύλ ηελ 

Παιαηζηίλε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

 Σν 1948κ.Υ. ε Ηεξνπζαιήκ ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε (Δβξατθή – Αξαβηθή). Σν 

1967 κ.Υ. κεηά ηνλ πόιεκν ησλ έμη εκεξώλ ε Ηεξνπζαιήκ θπξηεύεηαη εμ 

νινθιήξνπ από ην Ηζξαήι.Ζ ζεκεξηλή Ηεξνπζαιήκ ρσξίδεηαη ζε λέα θαη 

παιηά πόιε θαη από ζξεζθεπηηθήο θαη ηζηνξηθήο πιεπξάο είλαη ε πην 

ελδηαθέξνπζα πόιε , γηαηί ζ΄ απηή βξίζθνληαη νη Άγηνη Σόπνη θαη ηα 

πξνζθπλήκαηα ησλ ηξηώλ κεγάισλ ζξεζθεηώλ , Υξηζηηαληζκνύ , Ηνπδατζκνύ 

θαη Μνπζνπικαληζκνύ. Αθόκα ε παιηά πόιε ζήκεξα απνηειείηαη από ηξεηο 

ζπλνηθίεο: Σε Υξηζηηαληθή , ηελ Αξκεληθή θαη ηε Μνπζνπικαληθή. 

Σν Διιελνξζόδνμν Παηξηαξρείν Ηεξνζνιύκσλ 

Ζ Δθθιεζία ηεο Ηεξνπζαιήκ ηδξύζεθε θαηά ηνπο Απνζηνιηθνύο ρξόλνπο θαη 

ζεσξείηαη « ε Μήηεξ ησλ Δθθιεζηώλ»Από ηελ ίδξπζε ηεο αγσλίζηεθε γηα λα 

δηαηεξήζεη θαη δηαζώζεη ηελ Υξηζηηαληθόηεηα θαη αγηόηεηα ησλ Παλαγίσλ 

Πξνζθπλεκάησλ – Αγίσλ Σόπσλ , αιιά θαη ηηο αηώληεο αιήζεηεο , πλεπκαηηθή 

θιεξνλνκηά , πνπ παξέδσζε ν Κύξηόο καο. Καηά ηε καθξαίσλε ηζηνξία ε εθθιεζία 

ηεο Ηεξνπζαιήκ απμήζεθε ζεκαληηθά. Απόθηεζε μαλά ηελ παιηά πλεπκαηηθή 



αθηηλνβνιία ράξε ζηα Παλάγηα Πξνζθπλήκαηα θαη κεγαινπξεπείο λανύο , πνπ 

θηίζηεθαλ από δηάθνξνπο απηνθξάηνξεο – Παηξηάξρεο.Σν 451κ.Υ. ε Οηθνπκεληθή 

ύλνδνο ηεο Υαιθεδόλαο αλαγλώξηζε επίζεκα ηελ επηζθνπή ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη 

πξνήγαγε απηήλ ζε Παηξηαξρείν. Έθηνηε ν Παηξηάξρεο ηεο Ηεξνπζαιήκ 

αλαγλσξίζηεθε σο ε αλώηεξε εθθιεζηαζηηθή αξρή ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζηελ Αγία 

Γε. Σν Παηξηαξρείν είλαη ζήκεξα ην ηέηαξην ζηε ζεηξά ησλ Παηξηαξρείσλ ηεο 

Οξζόδνμεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο θαη δηαηεξεί ην παιηό εκεξνιόγην. Μεηά ηελ 

αλαγλώξηζε ζε Παηξηαξρείν ζηνπο επόκελνπο αηώλεο θαη κέρξη ζήκεξα αγσλίζηεθε 

κε επηηπρία γηα ηε Γηαηήξεζε θαη δηαθύιαμε ησλ Παλαγίσλ Πξνζθπλεκάησλ θαη 

Αγίσλ Σόπσλ. ήκεξα , ην Παηξηαξρείν είλαη ππεξήθαλν θαη θσηεηλό ζ΄ όιν ηνλ 

θόζκν , γηαηί πξνζθέξεη ζηελ αλζξσπόηεηα πινύζηα ηε γλήζηα Οξζόδνμε πίζηε , 

εζηθή δηδαζθαιία , ζενζέβεηα θαη θάζε άιιε αξεηή , πνπ όιεο καδί βνεζνύλ θαη 

ζώδνπλ ηνλ άλζξσπν. 

1. Ζ Δθθιεζία ησλ Ηεξνζνιύκσλ θαη ε Αγηνγξαθηθή Αδειθόηεηα 

Ζ εθθιεζία ησλ Ηεξνζνιύκσλ ηδξύζεθε θαηά ηνπο Απνζηνιηθνύο ρξόλνπο θαη 

ζεσξείηαη ε Μεηέξα ησλ Δθθιεζηώλ.Σν 451 κ.Υ. ε Οηθνπκεληθή ζύλνδνο ηεο 

Υαιθεδόλαο πξνήγαγε ηελ Δθθιεζία ησλ Ηεξνζνιύκσλ ζε Παηξηαξρείν θαη ν 

Παηξηάξρεο, από ηόηε, αλαγλσξίδεηαη σο ε αλώηεξε εθθιεζηαζηηθή αξρή ζηελ Αγία 

Γε. Σν παηξηαξρείν ησλ Ηεξνζνιύκσλ ζήκεξα είλαη ην ηέηαξην ζηε ζεηξά ησλ 

Παηξηαξρείσλ ηεο Οξζόδνμεο Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο θαη δηαηεξεί ην παιηό 

εκεξνιόγην. Ζ Δθθιεζία ησλ Ηεξνζνιύκσλ από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ζήκεξα 

αγσλίδεηαη γηα ηε δηαθύιαμε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ Παλαγίσλ Πξνζθπλεκάησλ, γηα 

ηελ πξνάζπηζε ηεο Οξζνδόμνπ πίζηεσο, ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο θαη 

ηε δηαπνίκαλζε ησλ Οξζνδόμσλ ρξηζηηαλώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αγία Γε. Δίλαη 

θαλεξό όηη ην έξγν απηό αλαιακβάλεη ε Αγηνηαθηθή Αδειθόηεηα, ε νπνία έρεη 

ηζηνξία πνιιώλ αηώλσλ. Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ηάγκαηνο ησλ ''πνπδαίσλ'' πνπ 

καξηπξίεο ηνπ Γ' αηώλνο καο βεβαηώλνπλ όηη ππήξρε πξηλ από ηελ επίζθεςε ηεο 

Αγίαο Διέλεο ην 326 κ.Υ. ζηα Ηεξνζύιεκα. πνπδαίνο ζεκαίλεη ελάξεηνο, δεισηήο, 

θηιόπνλνο. Με απηήλ ηελ έλλνηα θαη νη ''πνπδαίνη'' Αγηνηαθίηεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

αξεηή, ηελ άζθεζε, ηνλ έλζεν δήιν ηελ ςαικσδία θαη ηελ ππεξεζία ζηνλ λαό ηεο 

Αλαζηάζεσο θαη αξγόηεξα άιια πξνζθπλήκαηα.Σν ζεκαληηθό απηό έξγν ηνπ 

ηάγκαηνο ησλ ''πνπδαίσλ'' κνλαρώλ ζπλερίδεη ε Αγηνηαθηθή Αδειθόηεηα ε νπνία 

απνηειείηαη από ηνλ Μαθαξηώηαηνλ Παηξηάξρε Ηεξνζνιύκσλ, ηνπο εβαζκηόηαηνπο 

Αξρηεξείο, ηνπο Αξρηκαλδξίηεο, Ηεξνκόλαρνπο, δηαθόλνπο θαη κνλαρνύο πνπ 

ππεξεηνύλ ζην Παηξηαξρείν Ηεξνζνιύκσλ ππεξαζπηδόκελνη, αδηάθνπα ηελ 

Οξζνδνμία θαη ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ Παλαγίσλ Πξνζθπλεκάησλ σο πξαγκαηηθνί 

αθξίηεο. ήκεξα ε Αγηνηαθηθή Αδειθόηεηα δηνηθείηαη από δεθανθηακειή δηαξθή 

Ηεξά ύλνδν. Πξόεδξνο ηεο πλόδνπ είλαη ν Παηξηάξρεο Ηεξνζνιύκσλ. Παηξηάξρεο 

Ηεξνζνιύκσλ ζήκεξα είλαη ν Θεόθηινο Γ'. 

2. Ηεξνπζαιήκ 

Ζ Ηεξνπζαιήκ είλαη ε Αγία Πόιε. Δίλαη ε πόιε πνπ έρεη επίγεην θαη νπξάλην 

ραξαθηήξα θαη πξνο ηελ νπνίαλ ζηξέθνληαη όιεο νη ρξηζηηαληθέο ςπρέο. Δίλαη ε πόιε 

πνπ δέρηεθε ηελ παξνπζία ηνπ Θενύ. Δίλαη θηηζκέλε ζε πςόκεηξν 720-790 κ. πάλσ 

ζηνπο ιόθνπο Βεδεζά, ηώλ, Μνξία θαη Άθθξα. Κηίζηεθε από ηνλ Αξρηεξαία 

Μειρηζεδέθ πεξίπνπ ην 1500 π.Υ. Οη πξώηνη θαηνίθνη ηηο ήηαλ νη Ηεβνπζαίνη, πνπ 

δηώρηεθαλ από ηνλ Ηεζνύ ηνπ Ναπή. ηελ Αγία γξαθή είλαη γλσζηή σο αιήκ. Σν 



όλνκα Ηεξνπζαιήκ επηθξάηεζε από ηελ επνρή ηνπ βαζηιηά Γαπίδ πνπ ζεκαίλεη πόιε 

ηεο Δηξήλεο. Καηά ηελ πνξεία ηεο Ηζηνξίαο ε Ηεξνπζαιήκ γλώξηζε 20 πνιηνξθίεο, 

απνθιεηζκνύο, θαηαζηξνθέο θαη αλνηθνδνκήζεηο. Ζ πξώηε θαηαζηξνθή ην 586 π.Υ. 

από ηνλ Ναβνπρνδνλόζνξ θαη ε δεύηεξε από ηνλ ξσκαίν ζηξαηεγό Σίην ην 79 π.Υ.  

 Σν 1500 π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνπο Ηεβνπζαίνπο.  

 Σν 1000 π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνλ Μ. Αιέμαλδξν θαη κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ 

θαηαιακβάλεηαη από ηνπο δηαδόρνπο ηνπ Πηνιεκαίνπο. 

 Σν 170 π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνλ Αληηόρην Γ' 

 Σν 165 θαη 63 π.Υ. θπξηεύεηαη από ηνπο Μαθθαβαίνπο θαη Ρσκαίνπο 

αληίζηνηρα. 

 Σν 37π.Υ.- 4 π.Υ. επί Ζξώδε ηνπ Μεγάινπ, ε Ηεξνπζαιήκ εμσξαΐδεηαη θαη 

μαλαθηίδεηαη ν λαόο 

3. Ζ Παιηά Ηεξνπζαιήκ 

Ζ παιηά πόιε ηνπνζεηείηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πόιεο θαη νξηνζεηείηαη από ηα 

ηείρε πνπ ρξεζίκεπαλ γηα ηελ νρύξσζε ηεο πόιεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κέρξη ην 

1860 ην ζύλνιν ηεο πόιεο δελ είρε επεθηαζεί πέξαλ ησλ ηεηρώλ. Απηό ην ηκήκα ηεο 

πόιεο ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν ηνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ θαζώο θηινμελεί έλαλ 

κεγάιν αξηζκό κλεκείσλ ηδηαίηεξεο ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη ην Όξνο ηνπ Νανύ, ην Σείρνο ησλ Γαθξύσλ, ην Ναό ηνπ Παλάγηνπ 

Σάθνπ, ηνλ ζόιν ηνπ Βξάρνπ θαη ην Σδακί ηνπ Αι Αθζά. Παξαδνζηαθά ε παιηά πόιε 

είλαη δηαηξεκέλε ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηελ Δβξατθή ηελ Υξηζηηαληθή ηε 

Μνπζνπικαληθή θαη ηελ Αξκεληθή ζπλνηθία. Δύθνια κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε 

πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιύζξεζθεπηηθε ππόζηαζε ηεο Ηεξνπζαιήκ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε πνιπηάξαρν παξόλ αιιά θαη παξειζόλ ηεο. Από ηελ αξραηόηεηα ε δηνίθεζή ηεο 

πεξηήιζε ζε δηαθνξεηηθνύο εγεκόλεο θαη κέρξη πξόζθαηα δέρηεθε αξθεηέο αιιαγέο 

σο αλαθνξά ην δηνηθεηηθό ηεο θαζεζηώο. Μεηά ηνλ Αξαβό-ηζξαειηλό Πόιεκν ην 

ηκήκα ηεο παιηάο πόιεο πεξηήιζε ζηελ ζηελ Ηνξδαληθή θπξηαξρία ελώ κεηά ηνλ 

Πόιεκν ησλ 6 Ζκεξώλ ην 1967 ην Ηζξαήι θαηέιαβε ηελ παιηά πόιε όπσο θαη ην 

ππόινηπν αλαηνιηθό ηκήκα ηεο πόιεο. 

 α. Ζ πύιε ηεο Γακαζθνύ 

ην δπηηθό ηκήκα ησλ ηεηρώλ 

 β. Ζ πύιε ηνπ Ζξώδε 

Σελ ζπλαληνύκε λνηηνδπηηθά 

 γ. Ζ ρξπζή πύιε 

Βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Πόιεο. Δίλαη ε πνηό αξραία πύιε. Από απηή πέξαζε ν 

Υξηζηόο πάλσ ζην γατδνπξάθη θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζηα Ηεξνζύιεκα. ηε ζπλέρεηα ε 

πόξηα παξέκεηλε θιεηζηή θαη άλνηγε κία θνξά ην ρξόλν, ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, 

θαηά ηελ νπνία πεξλνύζε ν Παηξηάξρεο ζε αλάκλεζε ηεο εηζόδνπ ηνπ Υξηζηνύ ζηα 

Ηεξνζύιεκα.Ζ πόξηα απηή θιείζηεθε από ηνλ Οκάξ Υαηηάπ, γηαηί ζεσξήζεθε 

πεξηηηή αιιά θαη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ηεο πόιεο. Ζ παξάδνζε ιέεη όηη θαη πάιηλ ζα 



αλνίμεη ε πύιε, όηαλ ζα μαλά έξζεη ν Κύξηνο θαηά ηελ Γεπηέξα παξνπζία. Όπσο είλαη 

ζήκεξα θιεηζηή, εμσηεξηθά ιέγεηαη πύιε ηεο κεηάλνηαο θαη εζσηεξηθά πύιε ηνπ 

ειένπο. 

ηελ παιηά πόιε βξίζθνληαη: 

- Ζ Υξηζηηαληθή ζπλνηθία 

- Ζ Αξκέληθε 

- Ζ Μνπζνπικαληθή θαη 

- Ζ Δβξατθή 

 δ. Ζ Νέα πύιε 

Βξίζθεηαη πξνο ην βόξεην ηκήκα ηνπ ηείρνπο. 

 ε. Ζ πύιε ηεο Γεζζεκαλή ή ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ή ησλ Λεόλησλ 

Βξίζθεηαη αλαηνιηθά, απέλαληη από ην όξνο ησλ Διαίσλ. ε κηθξή απόζηαζε από ηελ 

ιηζνβνιήζεθε ν Πξσηνκάξηπξαο ηέθαλνο.Ολνκάδεηαη θαη πύιε ησλ Λεόλησλ από 

ηα ιηνληάξηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πύιεο. 

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑΣΑ  ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΠΟΛΖ 

Ζ  Ηεξνπζαιήκ..ν νκθαιόο ηεο γεο..ε Αγία απηή πόιε..πνπ ππνδέρηεθε ηνλ σηήξα 

καο Ηεζνύ Υξηζηό ηνλ Τηό ηνπ Θενύ. ε απηήλ ηελ Αγία πόιε, ν Υξηζηόο καο 

γελλήζεθε, δίδαμε , ζηαπξώζεθε, ηάθεθε θαη Αλαζηήζεθε.. ηελ Ηεξνπζαιήκ ινηπόλ, 

καο δίλεηαη ε επθαηξία λα βηώζνπκε όια ηα ζηαδία ηεο δσήο ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ, ζηνλ 

Ναό ηεο Αλαζηάζεσο θαη ζηα ππόινηπα πξνζθπλήκαηα θαη πιήζνο ηεξώλ ρώξσλ θαη 

ζεκείσλ πνπ αθόκα ληώζνπκε ηελ ελεξγεία ηνπ Θενύ ζε  απηά. 

Ο  Ναόο ηεο Αλαζηάζεσο. 

 

Ο αξραηόηεξνο θαη ζπνπδαηόηεξνο από ζξεζθεπηηθήο άπνςεο λαόο ηεο 

ρξηζηηαλνζύλεο  θαη ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη ν Ναόο ηεο Αλαζηάζεσο ε Παλάγηνο 

Σάθνο. Μέζα ζε απηόλ ν σηήξαο ηνπ θόζκνπ ηαπξώζεθε, Σάθεθε θαη 



Αλαζηήζεθε εθ λεθξώλ. Δπί ρηιηάδεο ρξόληα έγηλαλ κεγάινη αγώλεο γηα απηόλ ηνλ 

λαό ιόγν ησλ δησγκώλ ,όκσο ε βάζε ηεο ρξηζηηαλνζύλεο, παξέκεηλε δπλαηή δίλνληαο 

ζηήξηγκα θαη ειπίδα ζηα παηδηά ηεο, δειαδή εκάο. Από ην 137 κ.Υ έσο ην 1856 ν 

Ναόο ηνπ Θενύ ππέζηε δησγκό από εηδσινιαηξηθέο ζξεζθείεο  θαη εηδσινιάηξεο 

εγέηεο. Δίρακε κηα ζύγθξνπζε θαη κάρε κεγάιε  κεηαμύ πηζηώλ θαη άπηζησλ. Οη 

πηζηνί πάιεςαλ, έραζαλ ηηο δσέο ηνπ καξηύξεζαλ όκσο λίθεζαλ θαη καδί κε ηε λίθε 

ηνπο ην 1953 κ.Υ βιέπνπκε όηη Έιιελεο, Λαηίλνη θαη Αξκέλνη ζηακαηνύλ 

ζπκθσλνύλ θαη βάδνπλ όινη ην ιηζαξάθη ηνπο ζηελ ζπληήξεζε απηνύ ηνπ 

ρξηζηηαληθνύ κλεκείνπ πνπ ηόζα πνιιά ππέζηε θη όκσο πνηέ δελ θαηάθεξε πνηέ  λα 

θαηαπαηεζεί. 

Πξνζθπλήκαηα ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο 

Α. Ζ Αγία Απιή 

Ζ Αγία απιή είλαη ν ηεηξαγσληθόο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ηελ είζνδν ηνπ 

λανύ ηεο Αλαζηάζεσο. Παιαηνηέξα ε απιή ιεηηνπξγνύζε σο αγνξά γηα ηελ πώιεζε 

πξντόλησλ θαη ελζπκίσλ. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από ηνπο νξζόδνμνπο ηελ Μ. 

Πέκπηε, γηα ηελ ηέιεζε ηεο αθνινπζίαο ηνπ Νηπηήξα θαη ηελ Μ. Παξαζθεύε, όπνπ 

θαηαιήγεη ε πνκπή από ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πνξείαο καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνύ, πνπ 

μεθηλά από ην Πξαηηώξην. 

        

Β. Ηεξά Μνλή Αβξαάκ 

Αλαηνιηθά ηεο Αγίαο Άπιεο βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηνπ Αβξαάκ. Δδώ κέλνπλ νη 

Ναηηεο Αγηνηαθηηεο Παηέξεο, πνπ δηαθνλνύλ ηνλ Ναό, θαζώο θαη ν ζθεπνθύιαθαο 

ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ. Μέζα ζηελ Μνλή ππάξρνπλ ε δεμακελή ηεο Αγίαο Διέλεο θαη 

λαόο ησλ Απνζηόισλ Πέηξνπ θαη Παύινπ. Γπηηθά ηνπ λανύ, ππάξρεη κηα ειηά, πνπ 

θαηά ηελ παξάδνζε βξέζεθε δεκέλν ην θξηάξη γηα λα ην ζπζηάζεη ν Αβξαάκ αληί ηνπ 

παηδηνύ ηνπ.  _ ηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία ηεο Αγίαο Άπιεο ππάξρεη κηα ζθάια πνπ 

νδεγεί ζηνλ Γνιγνζά.  Από ηελ ζθάια απηή αλέβεθε ην 629 κ.Υ ν Ζξάθιεηνο 

κεηαθέξνληαο ηνλ Σίκην ηαπξό επηζηξέθνληαο ληθεηήο από ηελ εθζηξαηεία ηνπ 

ελαληίσλ ησλ Πεξζώλ. ηελ είζνδν ηεο ζθάιαο ππάξρεη έλαο κηθξόο λαόο ηεο Οζίαο 

Μαξίαο ηεο Αηγππηηαο,πνπ εκπνδίζηεθε από κηα αόξαηε δύλακε λα κπεη κέζα ζηνλ 

λαό γηα ηηο ακαξηίεο ηεο.  

 



Γ.Ο Ναόο ηνπ Αγηνπ Ηαθώβνπ. 

Γπηηθά ηεο Αγίαο άπιεο, βξίζθεηαη ν λαόο ηνπ Άγηνπ Ηάθσβνπ ηνπ Αδειθνζενπ, 

πξώηνπ επίζθνπνπ ησλ Ηεξνζνιύκσλ. Δδώ εθθιεζηάδνληαη νη Άξαβεο Οξζόδνμνη 

Υξηζηηαλνί γηαηί νη αθνινπζίεο ηεινύληαη ζηελ αξαβηθή γισζζά. 

 

Γ. Σν Παξεθθιήζη ησλ Αγίσλ Μπξνθόξσλ. 

ηε ζπλερεία ηνπ λανύ ηνπ Άγηνπ Ηάθσβνπ ππάξρεη ην παξεθθιήζη ησλ Μπξνθόξσλ 

γπλαηθώλ. Δδώ ππάξρεη έλα καξκάξηλν θνπβνύθιην πνπ πεξηθιεηεηαη ρώξν ηνπ «Με 

κνπ Απηνύ». Δίλαη ν ηόπνο όπνπ ε Μαξία ε Μαγδαιελή ζπλάληεζε ηνλ Αλαζηεκέλν 

Υξηζηό θαη ηνλ πέξαζε γηα θεπνπξό. ηνλ λαό απηό ππάξρεη επίζεο ηεκάρην πεηξάο 

από ην Όξνο ηλά. 

 

Γ. Σν Μεηόρη ηεο Γεζζεκαλήο. 

Νόηηα ηεο Αγίαο Άπιεο είλαη ην κεηόρη ηεο Γεζζεκαλήο κε εηθόλα επηηάθηνπ ηεο 

Θενηόθνπ. Σν ζπνπδαίν απηό θεηκήιην πνπ κεηαθέξεηαη ηελ παξακνλή ηνπ 

δεθαπεληαύγνπζηνπ. Με κεγαιόπξεπε πνκπή ζηελ Γεζζεκαλή θαη ηάθν ηεο 

Παλαγίαο. Δθεί ςάιινληα θαη ηα εγθώκηα ηεο Θενηόθνπ. 

 



Δ. Ζ Αγία Πόξηα. 

Δίλαη ε κνλαδηθή είζνδνο από ηελ όπνηαλ κπνξεί θάπνηνο λα πεξάζεη θαη λα κπεη ζην 

λαό ηεο Αλαζηάζεσο. Έρεη  κεηξά ύςνο θαη 4 κέηξα πιάηνο. Καηαζθεπαζκέλε από 

μύιν θππαξηζζηνύ θαη θαξπδηάο. Καιύπηεηαη από δπν ζηδεξέληεο πιάθεο θαη έρεη δπν 

ζηδεξέληα ξόπηξα, ρεξηά γηα θηππεκα, παλσ ζηελ όπνηα ππάξρνπλ αξαβηθέο 

επηγξαθέο. 

 

Ε. Οη Κώισλεο ηεο Αγίαο Πόξηαο. 

Μεηαμύ Αγίαο Πόξηαο θαη θιεηζηήο πύιεο ππάξρνπλ πέληε καξκάξηλεο θνιώλεο 

δεμηά θαη αξηζηεξά, άιιεο ηξεηο από κάξκαξν θαη γξαλίηε. ηελ αξηζηεξή πιεπξά 

βξίζθεηαη κηα θνιώλα ζρηζκέλε θαη καπξηζκέλε όπνπ απνδεηθλύεη έλα γεγνλόο ηνπ 

Πάζρα ηνπ 1549 κ.Υ. Σν κεγαιν απηό ζαπκα πνπ απνδεηθλπεη ηελ  αιεζηλε πηζηε.  

Σελ Αγηα εθεηλε κεξα απαγνξεπηεθε ε εηζνδνο ζηνπο Υξηζηηαλνπο ζηνλ Ηεξν Ναν. 

Καη εηζη εθεηλε ηελ ζηηγκε ε θσινλα ζρηζηεθε θαη δηεξξαγε από κεζα ηεο ην Αγην 

Φσο. 

 

Ζ. Ζ Αγία Απνθαζήισζε. 

Γηαλύνληαο ηελ Αγία Πόξηα θαη κπαίλνληαο κέζα ζηνλ λαό ν θάζε πξνζθπλεηήο, 

βξίζθεηαη κπξνζηά ζην κάξκαξν ηεο Αγίαο Απνθαζήισζεο. Δίλαη ην ζεκείν ην όπνην 

ν Δπζρήκσλ Ησζήθ θαη ν Νηθόδεκνο, ηνπνζέηεζαλ ην ώκα ηνπ Υξηζηνύ, πνπ 

θαηέβαζαλ από ην ηαπξό γηα λα ηνλ αιείςνπλ κε κύξα θαη λα ηνλ ηπιίμνπλ κε 

ζεληόλη γηα λα ηνλ εληαθηάζνπλ. Γεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ ρώξνπ ηεο απνθαζήισζεο 

ππάξρνπλ 6 Μαλνπάιηα ηα όπνηα δπν αλήθνπλ ζηνπο νξζόδνμνπο. 8 κεγάιεο 

θαλδήιεο νη νπνίεο ηέζζεξηο αλήθνπλ ζηνπο νξζόδνμνπο θαη έλα ςεθηδσηό πνπ 

αλαπαξίζηαηαη ε Αγία Απνθαζήισζε. 



 

Θ. Σν Άγην Κνπβνύθιην θαη ν Παλάγηνο Σάθνο. 

Γπηηθά ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Αλαζηάζεσο, ζε θπθιηθό ρώξν, βξίζθεηαη ην θέληξν ηνπ 

λανύ θαη ν Παλάγηνο απηόο ηάθνο, κέζα ζηνλ όπνην θηινμελήζεθε ν σηήξαο καο. 

Από Απηόλ πξνήξζε ην θσο, ε αγάπε, ε ραξά, ε αησλία δσή.. «Υξηζηόο Αλέζηε Δθ 

Νεθξώλ». ηελ είζνδν ηνπ Αγίνπ Κνπβνύθιηνπ ππάξρνπλ δώδεθα καλνπάιηα έμη 

κεγάια θαη 6 κηθξά ζην ζύλνιν ηα όπνηα αλήθνπλ από δπν ζηνπο νξζόδνμνπο. Σν 

Άγην Κνπβνύθιην ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε ηνλ πξνζάιακν, θαη ηνλ θπξίσο ζάιακν 

όπνπ βξίζθεηαη ν Παλάγηνο Σάθνο. ηνλ πξνζάιακν βξίζθεηαη έλα θνκκάηη από ηνλ 

ιίζν, πνπ ζθξάγηζε ηνλ ηάθν ηνπ Κύξηνπ. Ζ βάζε ηνπ ιίζνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο Αγία 

Σξάπεδα  γηα ηελ Θεηα Λεηηνπξγηά πνπ ηειείηαη θάζε βξάδπ ζηνλ Παλάγην Σάθν. 

Γεμηά θαη Αξηζηεξά ηνπ πξνζαιάκνπ ππάξρνπλ δπν ηξύπεο ζε ζρήκα απγνύ. Από εθεί 

ν Παηξηάξρεο δίλεη ην Άγην Φσο. Από ηελ δεμηά ην παίξλνπλ νη Οξζόδνμνη θαη 

αξηζηεξά νη Αξκέληνη. ηνλ θπξίσο ζάιακν ππάξρεη ε αλάγιπθε αλάζηαζε ηνπ 

Κύξηνπ. Αξηζηεξά νη Μπξνθόξεο θαη δεμηά έλαο άγγεινο ν όπνηνο απεπζύλζεθε ζηηο 

Μπξνθόξεο ιέγνληαο «Ση δεηάηε ηνλ δσληαλό αλάκεζα ζηνπο λεθξνύο? Γελ είλαη 

εδώ,αιια αλαζηήζεθε. πγθίλεζε θαη ξίγνο θαηαιακβάλνπλ θάζε πξνζθπλεηή θαζώο 

αληηθξνπλ κε ηα ηδία ηνπο ηα κάηηα ην Εσνδόρν Μλήκα ηνπ Κύξηνπ, ην Ηεξόηεξν 

Πξνζθύλεκα ηεο Υξηζηηαλνζύλεο. Δθεί ήηαλ πνπ εληαθηάζηεθε ην Άγην ώκα ηνπ 

Κύξηνπ. Ο Παλάγηνο Σάθνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο Αγία Πξόζεζεο ζηηο ιεηηνπξγηέο 

πνπ γίλνληαη θάζε βξάδπ. ην Άγην Κνπβνύθιην ζηέθεηαη αθνίκεηνο Αγηνηαθηηεο 

θξνπξνο,δηνξηζκελνο κε ζνπιηαληθό θηξκάλη, βεβαηώλνληαο ηα δηθαία ησλ Διιήλσλ 

επί ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ. 

 

Η. Σν παξεθθιήζη «Με κνπ Απηνύ» 

Ο ρώξνο ζηνλ όπνην κεηά ηελ Αλάζηαζε, ν Κύξηνο παξνπζηάζηεθε ζηελ  

 

 



 

Μαξία Μαγδαιελή. Σελ είδε λα θιαίεη θαη ηελ ξώηεζε « Γπλαη ηη θιαηεηο?» Καη 

εθείλε πεξλώληαο ηνλ γηα θεπνπξό ηνπ είπε πσο πήξαλ ην ζώκα ηνπ Κύξηνπ ηεο 

κήπσο γλώξηδε Απηόο πνπ ην πήγαλ? Καη Δθείλνο ηεο απάληεζε «Με κνπ Απηνύ». 

Ηα’. Σν παξεθθιήζη ησλ Κιαπώλ. 

Ζ ιέμε θιάπα ζεκαίλεη βαζαληζηήξην γηα 

θαηαδίθνπο. ηνλ ρώξν απηόλ ππάξρεη κηα κηθξή 

Αγία ηξάπεδα, θάησ από απηή κηα πιαθά κε δπν 

ηξύπεο. ηηο ηξύπεο απηέο έβαιαλ ηα πόδηα ηνπ 

Υξηζηνύ γηα λα ηνλ βαζαλίζνπλ πξηλ από ηελ 

ζηαύξσζε.                  

 

Ηβ’. Σν ζπειαίν ηεο εύξεζεο ηνπ Σίκηνπ ηαπξνύ. 

Σν ζπειαίν βξίζθεηαη ζην παξεθθιήζη ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο νη 

όπνηνη έθαλαλ ηα πάληα γηα ηελ εύξεζε ηνπ Σίκηνπ ηαπξνύ. Βξέζεθε ζηελ λόηηα 

πιεπξά απηνύ ηνπ ζπειαίνπ ππάξρεη κηα ζθάια ε όπνηα νδεγεί ζηνλ Γνιγνζά. ηνλ 

ρώξν απηό βξεζήθαλ ν Σίκηνο ηαπξόο καδί κε ηέζζεξα θαξθηά θαη νη ζηαπξνί ησλ 

δπν ιεζηώλ. 

 

Ηγ’. Ο θξηθηόο Γνιγνζάο. 

Κνληά ζην παξεθθιήζη ηνπ Αδάκ ζπλαληνύκε έλαλ ρώξν ν όπνηνο είλαη 

πεξηθξαγκέλνο κε ηδακί ώζηε λα δείρλεη ηελ όςε ηνπ Γνιγνζά πξηλ λα θηηζηνύλ ηα 

πξνζθπλήκαηα. Παξαηεξνύκε όηη ν ιόθνο ήηαλ γπκλόο όπσο έλα θξαλίν, γηα απηό 

θαη νλνκαδόηαλ «θξαλίνπ ηόπνο». Άιιε εθδνρή αλαθέξεη όηη ν ηόπνο ήηαλ γεκάηνο 

από θξαληά έλεθα ησλ ζπλέρσλ εθηειέζεσλ. Μηα ηξίηε εθδνρή ζπλδέεη ηελ νλνκαζία 

κε ην θξαλίν ηνπ Αδάκ πνπ ηνπνζέηεζε ν Νώε. Δθεί, ζηνλ πην θξηθηό βξάρν ηεο γεο, 

ζπληειέζηεθε ην καξηύξην ηνπ Κύξηνπ ρύλνληαο ην Σίκην αίκα Σνπ γηα λα καο 

θαζαξίζεη από ηηο ακαξηίεο. 



 

Δμίζνπ ζεκαληηθά θαη Ηεξά πξνζθπλήκαηα: 

A .Tν παξεθθιήζη ησλ Σεζζαξάθνληα Μαξηύξσλ. 

 

Β. Ο ηόπνο ησλ Μπξνθόξσλ Γπλαηθώλ. 

 

Γ.Ο ηάθνο ηνπ Ησζήθ. 

 

Γ. Σν θαζνιηθό ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο. 



 

Δ. Ζ θνιώλα ηεο Φξαγγέισζεο. 

 

Ε. Ζ θπιαθή ηνπ Υξηζηνύ. 

 

Ζ. Σν παξεθθιήζη ηνπ Λνγγίλνπ ηνπ Δθαηόληαξρνπ. 

 

Θ. «Γηεκεξηζαλην ηα Ηκάηηα κνπ». 

 

Η. Σν παξεθθιήζη ηνπ Αθάλζηλνπ ηεθάλνπ.  

Σόπνο καξηπξίαο ρηιηάδσλ πηζηό θάζε ρξόλν.. θάζε ρξόλν όηαλ αθαηξείηαη ην θώιπκα 

ηνπ πξνζθπλήκαηνο νη πηζηνί αθνπκπνύλ ην θεθάιη ηνπο θαη κέζα από ηα έγθαηα ηεο 

γεο εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ηα καζηηγώκαηα πνπ δήρζεθε ν 

Ηεζνύο Υξηζηόο 



 

Ηα’. Σν Παξεθθιήζη ηνπ Αδάκ. 

 

Ζ Ηεξνπζαιήκ σο αγία πόιε έρεη πιήζνο κνλαζηεξηώλ 

1.Σν κνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο 

Σν κνλαζηήξη απηό απνηειεί ηελ έδξα ηεο κνλαζηηθήο πνιηηείαο ησλ Αγηνγξαθηθώλ 

παηέξσλ. Δίλαη ν παηξηαξρηθόο λαόο θαη ζε απηώλ ηειείηαη θαζεκεξηλά ζεηα 

Λεηηνπξγία. Πξόθεηηαη γηα έλαλ απιό λαό ρσξίο  αξρηηεθηνληθή αμία.Αληίζεηα έρεη 

κεγάιε ηζηνξηθή αμία , γηαηί από απηόλ πέξαζαλ πνιινί Άγηνη θαη Δθθιεζηαζηηθνί 

Παηέξεο νη νπνίνη θαηεθόζκεζαλ ηελ εθθιεζία ησλ Ηεξνζνιύκσλ.ηνλ ίδην ρώξν 

ππάξρνπλ θαη δπν παξεθθιήζηα ηεο Αγίαο Θέθιαο θαη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

2.Σν κνλαζηήξη ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο 

ήκεξα ην κνλαζηήξη απηό είλαη γπλαηθείν θαη βξίζθεηαη ζηνλ Παλάγην Σάθν , ζε 

κηθξό ύςσκα.Ολνκάδεηαη κνλαζηήξη ηεο Μεγάιεο Παλαγίαο , γηαηί από ην 

ππεξπςσκέλν απηό ζεκείν ε Παλαγία καδί κε ηηο κπξνθόξεο γπλαίθεο έβιεπε ηελ 

ζηαύξσζε ηνπ γηνπ ηεο. Ζ Θενηόθνο ζπλέπαζρε θαη πνλνύζε όπσο θάζε κάλα πνπ 

βιέπεη λα βαζαλίδεηαη ην παηδί ηεο. Ζ Μεγάιε θαξδηά ηεο , ε γεκάηε αγάπε γηα ηνλ 

γην ηεο , άληεμε. ηελ είζνδν ηνπ κνλαζηεξίνπ θαη θάησ από ηνλ λαό ηεο Μεγάιεο 

Παλαγίαο βξίζθεηαη ην παξεθθιήζη ηεο Αγίαο Μειαλήο κε ηνλ ηάθν θαη ην 

αζθεηήξην ηεο. Δληόο ηεο κνλήο , εθηόο ησλ άιισλ ιεηςάλσλ , θεηκειίσλ θαη 

ζαπκαηνπξγώλ εηθόλσλ θιέγνληαη θαη ηα νζηά ηνπ Δκίξε Σνύλνκ , ν νπνίνο ην 1549 

κ.Υ ελώ ήηαλ θξνπξόο ζηελ Αγία Πόξηα ηνπ λανύ ηεο Αλαζηάζεσο είδε θαη 

καξηύξεζε ην ζαύκα ηνπ Αγίνπ Φσηόο πνπ βγήθε από ηελ Κνιώλα. Πίζηεςε , έγηλε 

Υξηζηηαλόο θαη καξηύξεζε. Οη Σνύξθνη ηνλ έθαςαλ δσληαλό. 

3.Μνλή Παλαγίαο ετδαλάγηαο 
Σν γπλαηθείν απηό κνλαζηήξη αλ θαη ηηκάηαη ζην όλνκα ηεο Παλαγίαο είλαη γλσζηό 

σο ην κνλαζηήξη γηαγηάο ηεο Παλαγίαο από ηελ αξαβηθή νλνκαζία Νηεξ – ηληη, 



κνλαζηήξη ηεο γηαγηάο.Μέζα ζην κνλζηήξη ππάξρεη ζαπκαηνπξγή εηθόλα , ε νπνία 

θαηά ηελ παξάδνζε έθηαζε κνλή ηεο ζηε δακάζθν ηεο ύξηαο. 

Τπάξρνπλ θαη δπν παξεθθιήζηα κέζα ζην κνλαζηήξη , ηεο Αγίαο Άλλαο θαη ησλ 

Αγίσλ Πάλησλ. 

 
 

4.Μνλή ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο 
 

Ζ κνλή απηή βξίζθεηαη ζηελ πνξεία ηεο νδνύο ηνπ καξηπξίνπ πνπ αθνινύζεζε ν 

Υξηζηόο. ην ζεκείν ηεο κνλήο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία ζηάζε ηνπ ρξηζηνύ 

πξηλ από ηνλ Γνιγνζά. 

Δληόο ηνπ λανύ βξίζθεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Πηιάηνπ γηα ηε ζηαπξηθή 

θαηαδίθε ηνπ θπξίνπ. 

 
 

                                                     5.Ο Άγηνο ππξίδσλαο 

 
Πνιύ θνληά ζηελ αξαβηθή αγνξά θαη ζηελ πύιε ηεο Γακαζθνύ βξίζθεηαη ην 

κνλαζηήξη ηνπ. 

ην κνλαζηήξη απηό βξίζθεηαη εηθόλα ηνπ Άγηνπ ε νπνία απνηππώζεθε ζε ηδάκη 

ζαπκαηνπξγηθά , θαζώο επίζεο θαη ιίζνο κε απνηππώκαηα ηνπ ππνδήκαηνο ηνπ Άγηνπ 

, όπσο θαη ηεκάρην ηνπ ππνδήκαηνο ηνπ ην όπνην δώξηζε ζην κνλαζηήξη ν Γεζπόηεο 

Κέξθπξαο Αζαλάζηνο ην 1886. 

Μεηαμύ ησλ άιισλ , θπιάγεηαη ζην κνλαζηήξη θαη ν ηεξόο ιίζνο ζηνλ όπνην πάηεζε ν 

Υξηζηόο όηαλ , ζηνλ λαό ηνπ νινκώληα δσδεθαεηήο άξρηζε ην επίγεην έξγν ηνπ. 

 

                                   
 



 

6.Σν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Μνδέζηνπ 
Έμσ από ηελ παιηά πόιε θαη απέλαληη από ην ιό ηεο ηώλ βξίζθεηαη ν ιόθνο Άκπνπ 

– Σνξ. Δδώ ππάξρεη ε κνλή ηνπ Αγίνπ Μόδεζηνπ Παηξηάξρνπ ησλ Ηεξνζνιύκσλ , 

632 -634. Ο Άγηνο κόδεζηνο ήηαλ εγνύκελνο ηεο κνλήο ηνπ Άβα Θεόδσξνπ θαη κεηά 

από ηηο βάξβαξεο επηδξνκέο ησλ πεδώλ ήιζε θαη ίδξπζε κνλαζηήξη πάλσ ζηα εξείπηα 

παιηάο κνλήο ηεο Αγίαο Διέλεο. ε θαηαθόκβε θάησ από ην λαό ζώδεηαη ν ηάθνο 

ηνπ. Ο Αγίαο Μόδεζηνο είλαη ν πξνζηάηεο ησλ δώσλ θαη ίζσο ε νλνκαζία ηνπ ιόθνπ 

Άκπνπ – Σνξ , πνπ ζεκαίλεη Παηέξαο ηαύξνπ λα έρεη ζρέζε κε ην γεγνλόο απηό. Ζ 

παξάδνζε αλαθέξεη όηη ζην ρώξν ηνπ κνλαζηεξίνπ έγηλε ε ζπκθσλία ηεο πξνδνζίαο 

ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ θαη ε πιεξσκή ησλ αξγπξίσλ. 

 
 

7.Σν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Πξνδξόκνπ 

 
Σν κνλαζηήξη απηό βξίζθεηαη ζηελ παιηά αγνξά , πνιύ θνληά ζην λαό ηεο 

Αλαζηάζεσο. Μεηαμύ ησλ θεηκειίσλ θαη ησλ ζαπκαηνπξγώλ εηθόλσλ ζην κνλαζηήξη 

ππάξρνπλ θαη ηα νζηά ηνπ Άγηνπ Παλαγηώηε. 

 

 
 

         

8.Ζ θπιαθή ηνπ Απ. Πέηξνπ 
Κνληά ζηε κνλή πξαηηώξηνπ θαη ακέζσο κεηά ην Ληζόζηξσην πξνο ηελ 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ππάξρεη λαόο πξνο ηηκή ηνπ Άγηνπ Νηθόδεκνπ. 

Ζ Μνλή είλαη θηηζκέλε ζηα εξείπηα ηεο νηθίαο ηνπ ίκσλνο ηνπ Φαξηζαίνπ. ηελ 

νηθία απηή θηινμελήζεθε ν Υξηζηόο θαη ζπλνκίιεζε κε ηνλ Νηθόδεκν ν νπνίνο ήηαλ 

κπζηηθόο καζεηήο ηνπ Υξηζηνύ. Ο Νηθόδεκνο καδί κε ηνλ Ησζήθ από Αξηκαζαίαο 

δεηνύλ από ηνλ Πηιόην , κεηά ηε ηαπξηθή Θπζία ην ώκα ηνπ Ηεζνύ θαη ην 

εληαθίαδαλ.ε ππόγεην ρώξν ηνπ λανύ ππάξρεη ε θπιαθή ηνπ Απ. Πέηξνπ , ν νπνίνο 

ειεπζεξώζεθε ζαπκαηνπξγηθόο από ηνλ Άγγειν. Ζ κνλή απηή είλαη πεξηζζόηεξν 

γλσζηή σο κνλαζηήξη ηεο θαθήο , γηαηί θαηά ηελ παξάδνζε ζε απηό καγείξεπαλ θαθή  

γηα λα ηξέθνληαη νη εξγάηεο νη νπνίνη έθηηδαλ ηελ λαό ηεο Αλάζηαζεο. Μάιηζηα 

θπιάγεηαη ζηε κνλή θαη  κεγάιν θαδάλη , ην θαδάλη ηεο Αγίαο Διέλεο. 



    
9.Ζ κνλή ησλ Θενπαηόξσλ Ησαθείκ θαη Άλλαο 

 
Πνιύ θνληά ζηελ πξνβαηηθή θνιπκβήζξα θαη δίπια από ηελ πύιε ηεο Γεζζεκαλή 

βξίζθεηαη ε Μνλή ησλ γνλέσλ ηεο Παλαγίαο , Ησαθείκ θαη Άλλαο. ην ρώξν ηεο 

Μνλήο , ήηαλ ην ζπίηη ησλ Θενπαηόξσλ. Κάησ από ηελ Δθθιεζία ππάξρνπλ ζπειηέο 

όπνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε πξνζεπρόηαλ ε Άλλα δεηώληαο από ην ζεό λα ηεο 

ραξίζεη παηδί. Ο Θεόο εηζάθνπζε ηελ πξνζεπρή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα γελλήζεθε ε 

Παλαγία. 

Κάησ από ην ρώξν πνπ γελλήζεθε ε Παλαγία ππάξρεη άιιε ζπειηά νπνύ εδώ 

ηάθεθαλ πξνζσξηλά ν Ησαθείκ θαη ε Άλλα. Αξγόηεξα ηα νζηά ηνπο κεηαθέξζεθαλ 

ζηε Γεζζεκαλή όπνπ θαη ην ζενκεηνξηθό κλήκα. 

 
 

                                    

                                   10. Οδόο Μαξηπξίνπ 
Ζ Οδόο απηή ηνπ Μαξηπξίνπ είλαη γλσζηή σο VIA DOLOROSA , πνπ ζεκαίλεη νδόο 

ζιίςεο. Ζ Οδόο Μαξηπξίνπ έρεη κήθνο έλα ρηιηόκεηξν θαη αξρίδεη από ην Πξαηηώξην 

θαη ην Ληζόζηξσην κέρξη ην Γνιγνζά ζην λαό ηεο Αλαζηάζεσο. Δίλαη ε νδόο ηελ 

νπνίαλ αθνινύζεζε ν Υξηζηόο θέξνληαο ην ηαπξό ηνπ. 

 

Ζ Οδόο πξνο ην Δθνύζηνλ πάζνο. 
Καηά ηελ πνξεία ηνπ Υξηζηνύ κέρξη ηνλ Γνιγνζά έγηλαλ νη πνην θάησ ζηάζεηο: 

1. ηελ πύιε ηεο θαηαδίθεο , θακάξα πνπ ζπλδέεηαη κε ηα αξραία ηείρε ηεο 

Ηεξνπζαιήκ. 

2. ην ζεκείν πνπ γνλάηηζε ν Υξηζηόο πέθηνληαο θάησ από ην βάξνο ηνπ ηαπξνύ. 

ην ζεκείν απηό ππάξρεη πέηξα ζηνλ ηνίρν , πνπ θέξεη ην ζεκάδη από ην γνλάηηζκα 

ηνπ Υξηζηνύ. Δδώ νη Δβξαίνη αλάγθαζαλ ηνλ ίκσλα ηνλ Κπξελαίν « ηλα άξε ηνλ 

ηαπξόλ Απηνύ ». 

3. ην ζπίηη ηεο Βεξνλίθεο , ε νπνία ήηαλ αξρνληνπνύια. Απηή κόιηο είδε ηνλ Ηεζνύ 

ηαιαηπσξεκέλν θαη θαηατδξσκέλν ηνλ ιππήζεθε. Ακέζσο έηξεμε ζην ζπίηη ηεο θαη κε 

έλα καληήιη πνπ έθεξε ζθνύπηζε ην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ. Σόηε απνηππώζεθε ζην 

καληήιη ην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ. Δίλαη ην Άγην Μαλδήιην. 

4. Σν ζπίηη ηνπ ίκσλα ηνπ Κπξελαίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηεξά κνλή ηνπ αγίνπ 

Υαξαιάκπνπο , όπνπ θαηαδίθαζαλ ηνλ Ηεζνύ. 

5. Σελ πξόρεηξε θπιαθή ζηελ νπνίαλ έκεηλε ν Ηεζνύο κέρξη λα εηνηκαζηεί γηα ηε 

ηαύξσζε. Απηή βξίζθεηαη κέζα ζην λαό ηεο Αλαζηάζεσο θαη 

6. Σν Γνιγνζά , ηνλ ηόπν ηεο ηαύξσζεο. 



 

 

11. Πξαηηώξην 
Βξίζθεηαη θνληά ζηε κνλή ηεο θαθήο θαη ηελ επνρή ηνπ Υξηζηνύ ήηαλ ηα Γηθαζηήξηα 

, ην Γηνηθεηήξην θαη ην ζπίηη ηνπ Ρσκαίνπ Γηνηθεηή Πηιάηνπ. 

ην ζεκείν απηό κεηαθέξζεθε ν Υξηζηόο κεηά ηνλ Άλλα θαη ηνλ Κατάθα γηα λα 

δηθαζηεί θαη λα αξρίζεη ηελ πνξεία ηνπ καξηπξίνπ Σνπ κε ηηο καζηηγώζεηο , ηελ 

θόθθηλε ριακύδα , ηνλ θάιακνλ ηνπο εκπαηγκνύο θαη ην αθάλζηλν ζηεθάλη. ην Υώξν 

ηνπ Πξαηησξίνπ βξίζθνληαη νη θπιαθέο ηνπ Υξηζηνύ , ηνπ Βαξαββά θαη ησλ ιεζηώλ 

όπσο θαη ε δεμακελή ηεο Αγίαο Διέλεο , ε νπνία ρξεζηκνπνηνύηαλ σο πδξαγσγείν 

ησλ θπιαθώλ. 

Οη θπιαθέο απηέο ζήκεξα , εθηόο από ην δένο πνπ καο πξνθαινύλ , καξηπξνύλ θαη 

ηνλ ηξόπν βαζαληζκνύ θαη θπιαθίζεσο ησλ θαηαδίθσλ ηεο επνρήο ηνπο. ην 

Πξαηηώξην θάζε Μεγάιε Παξαζθεπή γίλεηαη από ην Διιελνξζόδνμν Παηξηαξρείν 

αλαπαξάζηαζε ηεο πνξείαο ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνύ. 

                                               

 
 

12. Σν Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο 
ην επάλσ κέξνο ηνπ θήπνπ ηεο πξνδνζίαο βξίζθεηαη ην Ρσζηθό κνλαζηήξη ηεο 

Αγίαο Μαγδαιελήο πνπ θηίζηεθε ην 1885κ.Υ. από ην Ρώζν απηνθξάηνξα Αιέμαλδξν 

Γ’ θαη ηνπο αδειθνύο ηνπ ζηε κλήκε ηεο κεηέξαο ηνπο. ηνλ πεξίβνιν ηνπ 

κνλαζηεξηνύ βξίζθεηαη θαη ν ηόπνο πνπ ε Παλαγία έξημε ζηνλ Απόζηνιν Θσκά ηελ 

Αγία Εώλε ηεο , ηξεηο κέξεο κεηά ηελ ηαθή Σεο θαηά ηελ κεηάζηαζή Σεο ζηνλ 

νπξαλό. 

                
 

13. Αγία ηώλ 
α. Σν Μνλαζηήξη ηεο Διαίαο ή ηνπ Αιέθηνξα 

Ολνκάδεηαη έηζη , γηαηί ζηελ απιή ηνπ ν Απ.  Πέηξνο αξλήζεθε ην Υξηζηό. Μάιηζηα 

ζηελ θνξπθή ηεο Δθθιεζίαο ππάξρεη νκνίσκα αιέθηνξα πνπ ζπκίδεη ην γεγνλόο απηό. 

ηνλ ίδην ρώξν βξίζθεηαη ειηά πάλσ ζηελ νπνίαλ έδεζαλ ην Υξηζηό νη ζηξαηηώηεο θαη 

ηνλ εμεπηέιηζαλ. Ο ρώξνο ηνπ κνλαζηεξηνύ παιαηόηεξα απνηεινύζε ην ζπίηη ηνπ 

Άλλα , πεζεξνύ ηνπ Κατάθα , πνπ έγηλε ε δίθε ηνπ Υξηζηνύ. 

 

 

 



Ηζηνξηθό ησλ καξηπξηώλ πεξί ζαπκαηνπξγηθήο πξνέιεπζεο 
 

Από ηηο πξώηεο αλαθνξέο ζηελ ηειεηή αθήο ηνπ Αγίνπ Φσηόο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, 

βξίζθνπκε ζην νδνηπνξηθό ηεο Αηζεξίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηήγεζε 

κηαο κνλαρήο ζηνπο αγίνπο ηόπνπο θαηά ηνλ 4ν ή 6ν αηώλα. Αλ θαη ζηελ αθήγεζε 

απηή δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε ζαπκαηνπξγηθό γεγνλόο, θάπνηνη ζεσξνύλ όηη "ην 'Άγην 

Φσο' πνπ αλαλεώλεηαη εηεζίσο ηελ επνρή ηνπ Πάζρα" ήηαλ "έλα ζαύκα δηάζεκν ήδε 

ζηηο εκέξεο ηεο". Δπίζεο, ζε έλα καθξνζθειέο γξάκκα ηνπ θιεξηθνύ Νηθήηα 

Βαζηιηθνύ πνπ είλαη ζρεηηθό κε ην άγην θσο, ρξνλνινγνύκελνπ ην έηνο 547 (θκδ') 

κ.Υ. από ηνλ Υξύζαλζν Πξνύζεο (αλ θαη ην νξζόηεξν είλαη ην 947 κ.Υ. αθνύ 

απεπζύλεηαη ζηνλ Κσλζηαληίλν Ε' ηνλ Πνξθπξνγέλλεην), αλαθέξεηαη: 

"Σε νπλ εβδόκε Απξηιιίνπ κελόο...ηνπ δε αγίνπ θαη κεγάινπ αββάηνπ 

εγγίζαληνο...ησ Αξρηεπηζθόπσ...ηελ αγίαλ θαη πάλδεκνλ ενξηήλ ηνπ Υξηζηνύ 

ηειέζαη...ν ησλ ζαπκαζίσλ Θεόο, ηε απεξηλνήησ θαη ακάρσ απηνύ δπλάκεη, δύν ησλ 

ηνπ ηξηθώηνπ θαλδήισλ ζείνπ Φσηόο επιήξσζε...ελ δε ησ λπλ ρξόλσ αλά πάζαλ ηελ 

Δθθιεζίαλ αλαιάκςαη ηελ ζείαλ θσηνρπζίαλ" Γύξν ζηνλ 9ν αηώλα αξρίδεη λα 

παξνπζηάδεηαη από πξνζθπλεηέο ην ελ ιόγσ θσο σο ζαύκα, σο ζεόπεκπην δώξν πνπ 

"θαηέξρεηαη νπξαλόζελ ζηνλ Άγην Σάθν". Μηα αθόκε καξηπξία, από ηηο πξώηεο πνπ 

απνδίδνπλ ππεξθπζηθό ραξαθηήξα ζην άλακκα ηνπ Αγίνπ Φσηόο ήηαλ απηή ηνπ 

Γάιινπ Βεξλάξδνπ (Bernardus Monachus), Καζνιηθνύ κηζηνλάξηνπ θαη κνλαρνύ, ν 

νπνίνο έθαλε πξνζθπλεκαηηθό ηαμίδη ζηελ Αίγππην θαη ηελ Παιαηζηίλε κεηαμύ 

ηνπ 865 έσο ην 870 κ.Υ. θαη απνδίδεη ζε άγγειν ηε κεηάδνζε ηνπ θσηόο ζηνλ 

Παηξηάξρε. ηελ θαηαγξαθή ηνπ πξνζθπλεκαηηθνύ ηαμηδηνύ ηνπ αλαθέξεη: "Αιιά 

είλαη άμην ιόγνπ απηό πνπ ζπκβαίλεη ην Άγην άββαην, θαηά ηελ Παζραιηλή 

Αγξππλία. Σν πξσί ε ιεηηνπξγία μεθηλάεη ζε απηόλ ηνλ Ναό [ηνπ Σάθνπ ηνπ Κπξίνπ]. 

Καηόπηλ, όηαλ ηειεηώζεη αξρίδνπλ λα ςάινπλ ην Κύξηε Διέεζνλ κέρξηο όηνπ έλαο 

άγγεινο έξζεη θαη αλάςεη ην θσο ζηα ιπρλάξηα πνπ θξέκνληαη πάλσ από ηνλ ηάθν. Ο 

παηξηάξρεο κεηαδίδεη από ην θσο ζηνπο επηζθόπνπο θαη ηνλ ππόινηπν ιαό, θαη ν 

θαζέλαο έρεη θσο εθεί όπνπ ζηέθεηαη". Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε θαηαγξαθή ηνπ 

γεγνλόηνο από ηνλ Φνπζέ ηεο αξηξ (Foucher de Chartres, 1059-1127), ηνλ Γάιιν 

ηεξέα θαη ρξνληθνγξάθν ηεο Α' ηαπξνθνξίαο, έλαλ από ηνπο αμηόπηζηνπο κάξηπξεο 

ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ ηεο επνρήο "...ην πνιπαλακελόκελν θσο εκθαλίζηεθε ζε 

κία από ηηο θαλδήιεο ηνπ Αγίνπ Σάθνπ, θαη εθείλνη πνπ βξίζθνληαλ πην θνληά 

κπνξνύζαλ λα δνπλ ην θνθθηλσπό ρξώκα ηνπ. [Ο παηξηάξρεο] ακέζσο επηηάρπλε ην 

βήκα ηνπ θαη αλνίγνληαο ηελ πόξηα ηνπ Σάθνπ κε ην θιεηδί πνπ θξαηνύζε ζην ρέξη 

ηνπ...άλαςε κηα ιακπάδα θαη βγήθε έμσ γηα λα δείμεη ζε όινπο ην Άγην Φσο...[είραλ] 

ραξά ζηηο θαξδηέο ηνπο θαη δάθξπα ζηα κάηηα" Μάιηζηα, ηέηνηα ήηαλ ε θήκε ηεο 

αθήο ηνπ Αγίνπ Φσηόο, πνπ ν "Γθηκπέξ ληε Ννδάλ (Γάιινο κνλαρόο θαη ηζηνξηθόο, 

πέζαλε ην 1130) εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζαύκαηνο θαη δήισζε όηη ήηαλ έλα γλήζην 

ζαύκα". Δπίζεο "ν εγνύκελνο ηεο Βεξληέλ επηζθέθηεθε ηελ Ηεξνπζαιήκ ην 1026 θαη 

είδε ην λέν θσο λα θαηεβαίλεη επάλσ ζην θαλάξη ηνπ" ελώ "ν Ρώζζνο εγνύκελνο 

Γαληήι είδε ην Άγην Φσο κε δένο, θαη πξνρώξεζε κπξνζηά ώζηε λα εμαζθαιίζεη έλαλ 

ζπηλζήξα γηα ην θαλάξη ηνπ. Ζ ζεκαζία ηνπ ζαύκαηνο ήηαλ...ν ζπκβνιηζκόο ηεο 

Αλάζηαζεο". Σηο παξακνλέο ηεο Β' ηαπξνθνξίαο, ν Πέηξνο ν εβάζκηνο ηνπ Κιπλύ 

(1094-1156), ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη αθξηβώο ηνλ ρξόλν εκθάληζεο 

ηνπ "ζαύκαηνο" ηεο αθήο ηνπ Αγίνπ Φσηόο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ην ηνπνζεηεί κέζα ζηε 

δηάξθεηα ησλ πέληε αηώλσλ θαηνρήο ησλ αγίσλ ηόπσλ από ηνπο κνπζνπικάλνπο (δει. 

από ην 637 κ.Υ. θαη κεηά) θαη ην εξκελεύεη σο ζίγνπξε απόδεημε ηεο πξνηίκεζεο ηνπ 

Θενύ γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο θαη ελαληίσζεο ηνπ ζην ηζιάκ. Σελ ζαπκαηνπξγηθή 

εκθάληζε ηνπ Αγίνπ Φσηόο πεξηγξάθεη θαη ε καξηπξία ελόο ηζιαλδνύ πξνζθπλεηή 



πνπ επηζθέθηεθε ηελ Ηεξνπζαιήκ ζηα κέζα ηνπ 12νπ αηώλα αηώλα θαη ππνζηήξημε 

όηη ην άγην θσο εκθαλίδεηαη ζηα θεξηά ην βξάδπ ηνπ Πάζρα, θαη κάιηζηα "όηαλ 

ρξηζηηαλνί θπβεξλνύλ ηελ πόιε. Παξνκνίσο, καξηπξία πεξί ζαύκαηνο θαηαζέηεη θαη ν 

Φίιηππνο ηεο Φιάλδξαο "πνπ είρε παξεπξεζεί ζην ζαύκα ηνπ Αγίνπ Φσηόο ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ, ην Πάζρα ηνπ 1178 Σν ίδην καξηπξά θαη ν ιόγηνο, πξώελ Βπδαληηλόο 

απηνθξάηνξαο (1347-1355) θαη κεηέπεηηα κνλαρόο, Ησάλλεο Καληαθνπδελόο, ζηελ 

γ' απνινγία ηνπ: "Αιιά θαη πεξί ηνπ θαη' έηνο γηλνκέλνπ ελ Ιεξνζνιύκνηο ελ ησ Τάθσ 

ηνπ Χξηζηνύ ζαύκαηνο, θαηά ηνλ θαηξόλ ηεο απηνύ Αλαζηάζεσο...θαηέξρεηαη θσο 

νπξαλόζελ, αλάπηνλ ηαο εηο ηνλ Τάθνλ ηνπ Χξηζηνύ επξηζθνκέλαο ιακπάδαο."  Δπίζεο, 

ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αηώλα έλαο Γεξκαλόο Γνκηληθαλόο κνλαρόο νλόκαηη Φέιημ Φάκπξη 

(Felix Fabri) θαηέγξαςε ηηο εκπεηξίεο ηνπ από ηα δύν πξνζθπλεκαηηθά ηνπ ηαμίδηα 

ζηνπο Αγίνπο Σόπνπο. ε έξγν ηνπ αλαθέξεηαη ζην "ζαύκα" ηνπ αγίνπ θσηόο: 

"Καζώο νη θιεξηθνί θαη ν ιαόο πξνζεύρνληαλ, ηδνύ! μαθληθά κηα αζηξαπή ήξζε από 

ηνλ νπξαλό θαη άλαςε ηα Παζραιηλά θεξηά θαη όιεο ηηο θαλδήιεο...Όπνπ θη αλ ήηαλ νη 

άλζξσπνη, ηόζν ζηνλ λαό όζν θαη ζηα ζπίηηα ηνπο, παξέκελαλ αθίλεηνη πξνζεπρόκελνη 

γηα ην Άγην Φσο ην νπνίν ζεσξνύζαλ σο ην πην βέβαην ζεκάδη ηεο εύλνηαο ηνπ Θενύ 

πξνο εθείλνπο. Όηαλ θαηεξρόηαλ από ηνλ νπξαλό, όινη ηνπο άλαβαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο 

θαη κεηέθεξαλ ηε θιόγα ζε άιιεο εθθιεζίεο παληνύ...θαζώο θαη ζηα ζπίηηα ησλ 

αλζξώπσλ, νη νπνίνη ζπλήζηδαλ λα ην θξαηνύλ αλακκέλν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο". Αλαθνξά γηα ζαπκαηνπξγή θάζνδν ηνπ Αγίνπ Φσηόο ζπλαληάκε θαη γηα 

ην Πάζρα ηνπ 1634, νπόηε ζέιεζαλ νη Αξκέληνη λα εκπνδίζνπλ ηνπο Έιιελεο λα 

δηεμάγνπλ ηελ ηειεηή ηνπ Αγηνπ Φσηόο θαη λα ηελ ηειέζνπλ εθείλνη αθνύ έπεηζαλ πξώηα 

ηηο αξρέο. "Αλ θαηόξζσλαλ λα δηεμάγνπλ ηελ ηειεηή ηνπ Αγίνπ Φσηόο θαη Αξκέλεο 

Παηξηάξρεο έβγαδε ην Άγην Φσο...πηζαλώο από ην έηνο απηό λα αθαηξνύζαλ γηα πάληα 

ην πξνλόκην ηνύην από ηνπο Έιιελεο Αγηνηαθίηεο...Με δσξνδνθία ησλ δηνηθεηώλ ηεο 

Παιαηζηίλεο θαη ηνπ ζαηξάπε ηεο Δακαζθνύ Κνπηδνύθ Αρκέη παζά θαηόξζσζε...λα 

απαγνξεπηεί ζηνπο Έιιελεο ε είζνδνο ζηνλ Παλάγην Τάθν"Τειηθά, θαη ελώ ν 

νξζόδνμνο θιήξνο θαη ιαόο ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο θαη πξνζεπρόηαλ έμσ από ην Ναό 

ηεο Αλάζηαζεο ην Μεγάιν Σάββαην, ν Παλάγηνο Σάθνο: "ηξηο έλδνλ κεγαινθώλσο 

εβξόληεζε θαη ην Άγηνλ Φσο σο αζηξαπή έλδνλ έιακςε θαη παξξεζία εηο όινπο 

εθάλε" ελώ ην παξεπξηζθόκελν πιήζνο ησλ νξζόδνμσλ αιιά θαη νη Φξάγθνη αθόκε, 

πηζηνπνίεζαλ ηελ αιήζεηα ηνπ ππεξθπνύο απηνύ ζαύκαηνο θαη νκνιόγεζαλ όηη ην 

άγην θαη Μεγάιν άββαην, ηελ ελάηε πεξίπνπ πξσηλή, παξάμελν θσο εθιάκπεη ν 

Παλάγηνο Σάθνο. "Παξόιε ηε ζαπκαζηή αιήζεηα ηνπ πξάγκαηνο δόζεθε εληνιή 

ζηνπο θύιαθεο ζηξαηηώηεο λα κελ αθήζνπλ θαλέλα λα αλάςεη θεξηά από ην Άγην 

Φσο πνπ εμήιζε από ηνλ Παλάγην Σάθν...ελώ νη Αξκέληνη ην ίδην αθξηβώο έηνο 

θίλεζαλ κεγαιύηεξν αγώλα ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ". Έηζη πεξίπνπ πεξηγξάθεη ην 

γεγνλόο ηεο θαζόδνπ ηνπ Αγίνπ Φσηόο θαη ν Υξύζαλζνο Πξνύζεο: "Δπάλσ ηνύηνπ 

ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ εθιάκπεη ην άγηνλ θσο ησ αγίσ θαη κεγάισ αββάησ, ώξα 

εβδόκε ή νγδόε ηεο εκέξαο, ε δε ηάμηο έρεη νύησ: ζβπζάλησλ εκώλ πξόηεξνλ πάζαο 

ηαο ελ ησ ζείσ λαώ θαλδήιαο, έξρνληαη νη πξνξεζέληεο πνξηάξεδεο Σνύξθνη, κεηά 

ηνπ Μνπηεβειή , θαη ηνπ επηηξόπνπ ηνπ εγεκόλνο, θαη άιισλ πνιιώλ εμνπζηαζηώλ, 

θαη θιείνληεο ηελ πόξηαλ ηνπ αγησηάηνπ Κνπβνπθιίνπ, θαη ζθξαγίδνληεο αύηελ 

επηκειώο, νη κελ αλέξρνληαη εηο ηα Καηερνύκελα...θαη γίλνληαη ζεαηαί ηνπ κεγίζηνπ 

ηνύηνπ ζαύκαηνο...πιεζηάδεη κόλνο ν Αξρηεξεύο εηο ηελ ζύξαλ ηνπ αγίνλ 

Κνπβνπθιίνπ θαη πξνζεύρεηαη...θαη εηζεξρόκελνο κόλνο...κεηά θόβνπ πνιινύ θαη 

κεγάιεο επιαβείαο...ζεσξεί ζαπκαζίσο ην άγηνλ θσο επάλσ ηνπ αγίνπ ηάθνπ..."  

ύκθσλα κε ηελ Ruth-Inge Heinze: "Γηα εθείλνπο πνπ εμαθνινπζνύλ λα ην 

αλαγλσξίδνπλ σο ζαύκα, ε δύλακε πνπ ην γεγνλόο απηό κεηαδίδεη, όρη κόλν 

επηθπξώλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπο, αιιά επαλαηνπνζεηεί ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο κε 



ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα θαηεδαθίδεη ηελ ηπξαλλία ηνπ ρξόλνπ θαη λα αλαπαξάγεη κηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο αίζζεζε ηεο ύπαξμεο ζην παξόλ θαη λα γίλεηαη κάξηπξαο ζε κηα 

ππέξηαηε ζθελή ηεο ζείαο δόμαο πνπ αθαηξεί εληειώο θάζε αλζξώπηλε καηαηνδνμία, 

δεινηππία, θαη θόβν. Ώζηε λα δεη, λα αηζζαλζεί, θαη λα μέξεη, όηη πέξα από ηηο 

αλζξώπηλεο κεηξήζεηο ή εμεγήζεηο...ην γεγνλόο όηη ν ζάλαηνο έρεη ληθεζεί, είλαη ν 

πξαγκαηηθόο ζπηλζήξαο πνπ αλαθιέγεηαη ζε απηή ηελ ηεξνηειεζηία" Όπσο γξάθεη ν 

ηζξαειηλόο ζπγγξαθέαο Ακώο Ειπόλ: "Μεηαμύ ησλ ηειεηνπξγηώλ πνπ έρνπλ 

θαζαγηαζηεί από ηελ παξάδνζε, ίζσο ε πην εθπιεθηηθή είλαη ην εηήζην ζαύκα ηνπ Αγίνπ 

Φσηόο 

 

Ηζηνξία ηεο ηειεηήο ηνπ αγίνπ θσηόο. 
Ζ πξώηε αθνξκή ηεο ηειεηήο ηνπ αγίνπ θσηόο, αλ δελ ππνζέζνπκε πσο είλαη 

ππεξθπζηθή, ήηαλ ζίγνπξα ε ζπκβνιηθή αλάκλεζε θαη ηεο αλάζηαζεο ηνπ σηήξα 

καο θαη απηώλ πνπ έδεζαλ από θνληά ηα γεγνλόηα. 

Από ην ηεξό Δπαγγέιην καζαίλνπκε πξώηα όηη θαηά ηνλ θαηξό ηεο αλάζηαζεο ηνπ 

Κπξίνπ ν άγγεινο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο Μπξνθόξεο θαη έζπξσμε ηελ πέηξα από 

ηελ είζνδν ηνπ Σάθνπ, θαζόηαλ πάλσ ζε απηήλ θαη έιακπε νιόθιεξνο: «Ζλ δέ ε ηδέα 

απηνύ σο αζηξαπή» (Μαηζ. θε' 3.) (Ζ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε ήηαλ ζαλ αζηξαπή). 

Έπεηηα, όηαλ πάιη ν Πέηξνο θαη ν Ησάλλεο ήξζαλ ζηνλ ηάθν, ελώ ππήξρε αθόκα 

ζθνηάδη θαη δελ ήηαλ παξώλ θαλέλαο άγγεινο, είδαλ ηηο ισξίδεο από ζεληόληα πνπ 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ζάβαλν θαη ηελ πεηζέηα κε ηελ νπνία είραλ ζθεπάζεη ην 

θεθάιη ηνπ Κπξίνπ θαη πίζηεςαλ (Ησάλ. θ'.)· είδαλ όκσο απηά, ελώ ππήξρε αθόκα 

ζθνηάδη, δηόηη όινο ν Σάθνο ηνπ Κπξίνπ ήηαλ ηόηε δηάρπηνο από νπξάλην θσο. Γη' 

απηό ςάιιεη θαη ν ζείνο Γακαζθελόο: «Καί ηό θσο ελ ησ ηάθσ νξώλ (ν Πέηξνο) 

θαηεπιήηηεην, όζελ θαί θαηεηδε ηά νζόληα κόλα, νπδείο γάξ βιέπεηλ δύλαηαη ελ λπθηί 

ηά πξνθείκελα» (=θαη βιέπνληαο (ν Πέηξνο) ην θσο ζηνλ ηάθν έκεηλε θαηάπιεθηνο , 

γη' απηό θαη είδε κόλν ηηο ισξίδεο από ηα ζεληόληα, γηαηί θαλείο δελ κπνξεί λα δεη 

κέζα ζην ζθνηάδη απηά πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπ). Καη ν ίδηνο ν άγηνο Γξεγόξηνο 

ηεο Νύζζεο ιέεη: «Καη ηαπηα (ηά νζόληα θαί ηά ζνπδάξηα) ηδόληεο νη πεξί ηόλ Πέηξνλ 

επίζηεπζαλ... πιήξεο γάξ ελ ν Σάθνο θσηόο, ώζηε θαί λπθηόο νύζεο έηη, δηπισο 

ζεάζαζζαη ηά έλδνλ, θαί αηζζεησο θαί πλεπκαηηθσο» (γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ, 

ιόγνο β' ζει. 406 ηόκνο γ'.) (=Καη αθνύ είδαλ απηά [ηηο ισξίδεο από ηα ζεληόληα θαη 

ηηο πεηζέηεο] νη ζύληξνθνη ηνπ Πέηξνπ πίζηεςαλ...γηαηί ν Σάθνο ήηαλ γεκάηνο κε 

θσο, ώζηε, αλ θαη ήηαλ λύρηα αθόκα, δύν θνξέο είδαλ απηά πνπ βξίζθνληαλ κέζα 

ζηνλ Σάθν, θαη κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη κε ην πλεύκα ηνπο). Απηά βέβαηα 

ελέπλεπζαλ ζηελ ηειεηνπξγία ηεο Δθθιεζίαο καο από ηνπο πξώηνπο αηώλεο (ίζσο 

ζύκθσλα κε ηελ Απνζηνιηθή παξάδνζε) ην έζηκν λα θξαηάκε ιακπάδεο θαηά ηε 

γηνξηή ηνπ Πάζρα. Ζ δηαδεδνκέλε ζε όιεο ηηο Οξζόδνμνπο Δθθιεζίεο ηειεηή ηεο 

δηαλνκήο ηνπ θσηόο από ηνλ εθθιεζηαζηηθό πξντζηάκελν ζην ιαό θαηά ηε λύρηα ηεο 

Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα, ςάιινληαο «Γεπηε ιάβεηε θσο εθ ηνπ αλεζπέξνπ θσηόο θαη 

αζπάζαζζε Υξηζηόλ ηόλ αλαζηάληα εθ λεθξσλ» (=ειάηε πάξηε θσο από ην άζβεζην 

θσο θαη αζπαζηείηε ηνλ Υξηζηό πνπ αλαζηήζεθε από ηνπο λεθξνύο), είλαη 

αλαληίξξεηα πάξα πνιύ παιηά. Απηήλ ηελ αλέθαζελ θσηαγσγία ηεο Δθθιεζίαο, 

ζύκβνιν ηεο ραξάο, ηεο δόμαο θαη ηνπ νπξάληνπ θσηόο, καξηπξνύλ πνιύ παιηά 

παξαδείγκαηα. Όηαλ Δπίζθνπνο ηεο Ηεξνπζαιήκ ήηαλ ν Νάξθηζζνο, ην 162, θαηά ην 

βξάδπ ηεο αλάζηαζεο, ζηελ ίδηα ηελ Ηεξνπζαιήκ, άλαςαλ όια ηα θαληήιηα ηεο 

Δθθιεζίαο κε ην ζαπκαηνπξγό ιάδη, όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθόο Δπζέβηνο ν 

Πακθίινπ: «Κάπνηε, θαηά ην κεγάιν βξάδπ ηνπ Πάζρα, ιέλε όηη είρε εμαληιεζεί ην 

ιάδη από ηνπο δηαθόλνπο (ηεο εθθιεζίαο). Δπεηδή, εμαηηίαο απηνύ, θνβεξή 

απνγνήηεπζε ζπληάξαμε όιν ην πιήζνο, ν Νάξθηζζνο δηέηαμε λα εηνηκάζνπλ ηα 



θώηα, θαη αθνύ άληιεζε λεξό από θάπνην θνληηλό πεγάδη, ην κεηέθεξε ν ίδηνο. Δλώ 

έγηλε απηό ακέζσο, πξνζεπρόηαλ θαη παξαθαινύζε κε πίζηε πξνο ηνλ Κύξην ην λεξό 

λα ρπζεί ζηνπο ιύρλνπο. Αθνύ έγηλαλ θαη απηά, ελάληηα ζε θάζε ινγηθή θαη κε 

παξάδνμε θαη ζετθή δύλακε κεηέβαιε ην λεξό ζε ιάδη· απηό δηαθπιάρηεθε από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο αδειθνύο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα από ηόηε θαη ζε καο 

έρεη απνκείλεη έλα κηθξό δείγκα από ην ηόηε ζαύκα»1. Καη πνύ ππήξρε ηόηε ε 

εθθιεζία απηή ζηελ άγηα πόιε, όπνπ ήηαλ παξώλ θαη ν Δπίζθνπνο θαη πιήζνο 

εθθιεζηαδνκέλσλ, δελ είλαη γλσζηό· βέβαην, όκσο, είλαη όηη, θαη κεηά ηελ αλάθηεζε 

ηεο Ηεξνπζαιήκ από ηνλ Αδξηαλό, ππήξρε ζηελ πόιε θαη ε εθθιεζία γηα ηελ νπνία 

έγηλε ιόγνο, όπσο πηζαλόλ θαη άιινη ηόπνη πξνζεπρήο, ζηνπο νπνίνπο καδεύνληαλ νη 

πηζηνί θαη κέζα θαη έμσ από απηνύο, εηδηθά απηνί πνπ είραλ πάεη ζηελ πόιε θαηά ηελ 

ενξηή ηνπ Πάζρα. Ο Μ. Κσλζηαληίλνο, θάλνληαο πην ιακπεξή ηε θσηαγσγία θαη ηε 

ιακπαδεθνξία ηεο Δθθιεζίαο, δηέηαμε λα θσηηζηεί όιε ε πόιε. «Σελ ηεξή αγξππλία 

κεηέβαιε ζε θώηα ηεο εκέξαο δέλνληαο πάξα πνιύ ςεινύο θίνλεο από θεξί ζε όιε 

ηελ πόιε, πάλσ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηύινπο· νη ιακπάδεο ήηαλ αλακκέλεο θαη 

θώηηδαλ όινλ ηνλ ηόπν, ώζηε ε αγξππλία λα αθηηλνβνιεί πην πνιύ θαη από ηε 

ιακπεξή εκέξα»2. Καη ν Γξεγόξηνο ν ζενιόγνο ιέεη: «ην άγην Πάζρα θαη πεξηβόεην, 

ε πην κεγάιε κέξα όισλ ησλ εκεξώλ θαη ε ιακπξή λύρηα, απηή πνπ έδησμε ην 

ζθνηάδη ηεο ακαξηίαο, θαηά ηελ νπνία εκείο γηνξηάδνπκε ηε ζσηεξία καο θάησ από 

ην πινύζην θσο» (ιόγ. ηζ'.). Απηό, όκσο, ην θσο πνπ θσηίδεη όιεο ηηο εθθιεζίεο ηεο 

λύρηαο ηεο Αλαζηάζεσο πώο ην αληηιακβάλεηαη θαη πώο ην νλνκάδεη ε γιώζζα ηνπ 

Γξεγνξίνπ ηνπ ζενιόγνπ; «Απηό, ιέεη, ην αληίγξαθν ηνπ κεγάινπ θσηόο, όζν θαη ν 

νπξαλόο από πάλσ ιάκπεη, θσηίδνληαο όιν ηνλ θόζκν κε ηηο δηθέο ηνπ νκνξθηέο, θαη 

όζν ππεξνπξάλην, θαη κε ηελ πξώηε θσηεηλή θύζε ζηνπο αγγέινπο, θαη όζν ζηελ 

Σξηάδα, από ηελ νπνία όιν ην θσο έρεη έξζεη, από ην αδηαίξεην θσο πνπ ζεσξείηαη 

κέξνο ηνπ θαη ηηκάηαη· θαη απηό είλαη πξόδξνκνο ηνπ κεγάινπ θσηόο πνπ ππάξρεη, ην 

(θσο ηεο δηαλπθηέξεπζεο θαηά ηελ ενξηή ηνπ Πάζρα)»· (ιόγ. εηο ηό Πάζρα). «Δάλ, 

όκσο, θαη εμνινθιήξνπ ην θσο πνπ θσηίδεη δπλαηά θαηά ηε λύρηα ηεο Αλαζηάζεσο 

θάζε Δθθιεζία (ε νπνία είλαη ε απεηθόληζε ηεο ηώλ, όπσο θαη ε ζεία Σξάπεδα είλαη 

ε απεηθόληζε ηνπ Μλήκαηνο ηεο Αλαζηάζεσο), γξάθεη ν Κσλζηαληίλνο ν 

πξεζβύηεξνο ν εμ Οηθνλόκσλ, έηζη είλαη ηεξό θαη ηηκώκελν, πόζν πεξηζζόηεξν 

αμηνζέβαζην θαη θαηεμνρήλ πξόδξνκνο ηνπ κεγάινπ θσηόο εθιάκπεη, απηό πνπ 

πεγάδεη επζύο από ην ίδην ην πξσηόηππν θαη δσεθόξν Μλήκα θαη, όπσο ζα 

κπνξνύζεο λα πεηο θαλεξά θαη θαηαλνεηά, απηό πνπ ζεσξείηαη κέξνο ηνπ αδηαίξεηνπ 

θσηόο; Χ λύρηα εθείλε ηεξόηαηε θαη κεγάιε ενξηή θαη κπζηεξηώδεο, θαηά ηελ νπνία 

ην ακέηξεην πιήζνο ησλ πξνζθπλεηώλ, όια ηα έζλε, όινη κε πςσκέλεο ηηο ςπρέο θαη 

γεκάηνη κε πίζηε θαη επιάβεηα γηνξηάδνπλ ηε ζσηεξία ηνπ ζύκπαληνο, ζηεθνύκελνη 

απέλαληη ζηνλ Σάθν πνπ δέρηεθε ηνλ Κύξην θαη παξαηεξώληαο από απηό λα 

αλαηέιιεη ην αληίγξαθν ηνπ κεγάινπ θσηόο θαη ην πξόδξνκν θσο! Χ εθείλεο ηεο 

ραξάο, κε ηε ζπλνδεία ηεο νπνίαο πξνζέξρνληαη κε ραξνύκελν πόδη θαη λνπ, 

θξαηώληαο ιακπάδεο, γηα λα ζπλαληήζνπλ από θνληά ηνλ λπκθίν ηνλ ληθεηή ηνπ 

ζαλάηνπ, παξαθνινπζώληαο κε ηα κάηηα ηεο πίζηεο λα βγαίλεη από ην ίδην εθείλν ζείν 

Μλήκα, απ' όπνπ αλαζηήζεθε θαη ζσκαηηθά»3. Γη' απηό, από πνιύ παιηά 

θαζηεξώζεθε μερσξηζηή ηεξή ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο ην απόγεπκα ηνπ Μ. αββάηνπ 

ζηνλ ίδην ηόπν πνπ έγηλε ε Σαθή θαη ε Αλάζηαζε ηνπ σηήξα Υξηζηνύ, όπσο 

καξηπξνύλ πνιιά ηζηνξηθά κλεκεία, ζηα νπνία βξίζθνπκε πεξηγξαθέο ηεο ηειεηήο 

ηνπ αγίνπ θσηόο. ην «Ηεξνζνιπκηηηθό Καλνλάξην» (Σππηθό ηεο Δθθιεζίαο ησλ 

Ηεξνζνιύκσλ), ην νπνίν αλάγεηαη ρξνληθά ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 7νπ αηώλα, ε ηειεηή 

ηνπ αγίνπ θσηόο πεξηγξάθεηαη έηζη: «Σν Μεγάιν άββαην ην απόγεπκα, θαηά ηε 

δύζε ηνπ ειίνπ, ν επίζθνπνο, νη ηεξείο θαη νη δηάθνλνη εηζέξρνληαη ζηελ αγία 



Αλάζηαζε θαη θιείλνπλ ηηο πόξηεο. Δηνηκάδνπλ ηξία ζπκηαηήξηα θαη απαγγέιινπλ 

εθηελή θαη επρή. Ο επίζθνπνο βάδεη ζην ζπκηαηήξην ζπκίακα θαη ν ίδηνο ζπκηαηίδεη. 

Πξνεγείηαη ν επίζθνπνο, κεηά από απηόλ αθνινπζνύλ νη ηεξείο θαη νη δηάθνλνη θαη, 

ςάιινληαο ηνλ ςαικό «Άζαηε ησ Κπξίσ αζκα θαηλόλ, ςάιαηε ησ Κπξίσ πάζα ε γε» 

(όιε ε γε αο ηξαγνπδήζεη πξνο ηνλ Κύξην ηξαγνύδη θαηλνύξην, αο ςάιιεη πξνο ηηκή 

ηνπ Κπξίνπ), θάλνπλ πνκπή γύξσ από ηελ Δθθιεζία. Μπαίλνληαο ζην άγην Βήκα 

απαγγέιινπλ εθηελή θαη επρή κε γνλπθιηζίεο, όπνπ ν επίζθνπνο ιέεη ην παξαθάησ: 

«Νπλ αλαζηήζνκαη, ιέγεη Κύξηνο, λπλ δνμαζζήζνκαη, λπλ πςσζήζνκαη» (Σώξα ζα 

αλαζηεζώ, ιέεη ν Κύξηνο, ηώξα ζα δνμαζηώ, ηώξα ζα πςσζώ). Πεγαίλνπλ γύξσ από 

ηελ Δθθιεζία γηα δεύηεξε θνξά ςάιινληαο ην εμήο: «Δίε ην όλνκα Κπξίνπ 

επινγεκέλνλ» (Αο είλαη ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ επινγεκέλν). Αθνύ έξζνπλ κπξνζηά 

από ηελ είζνδν ηνπ αγίνπ Βήκαηνο, απαγγέιινπλ εθηελή θαη επρή θαη ςάιινληαο ηνλ 

ςαικό «Άζαηε ησ Κπξίσ άζκα θαηλόλ» κε πνκπή γπξλνύλ γύξσ από ηελ Δθθιεζία 

γηα ηξίηε θνξά. Αθνύ επηζηξέςνπλ εθεί, κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ αγίνπ Βήκαηνο, 

απαγγέιινπλ εθηελή θαη επρή. Ο επίζθνπνο αζπάδεηαη ηνπο ηεξείο θαη ηνπο 

δηαθόλνπο, επινγνύλ ηα θεξηά θαη αλάβνπλ ηηο ιπρλίεο. Αλνίγνπλ ηηο πόξηεο θαη 

κπαίλνπλ ζηελ θαζνιηθή Δθθιεζία ςάιινληαο ην «Κύξηε, εθέθξαμα» καδί κε ην 

ζηηρεξό «Φσηίδνπ, θσηίδνπ Ηεξνπζαιήκ...». Μεηά ην «θσο ηιαξόλ...», ηα δώδεθα 

αλαγλώζκαηα θαη ε Λεηηνπξγία»4. Σν Σππηθό ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο, ην νπνίν 

γξάθηεθε ην 1122, αιιά βξηζθόηαλ ελ ρξήζεη ζηε ησλίηηδα Δθθιεζία ήδε από ηνλ 

8ν θαη 9ν αηώλα5, πεξηγξάθεη ηελ ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο ιεπηνκεξέζηαηα σο εμήο: 

«Καη θαηά ηε δεύηεξε ώξα ηεο αγίαο απηήο εκέξαο (ηνπ Μ. αββάηνπ) έξρνληαη νη 

κπξνθόξεο θαη αξρίδνπλ λα πιέλνπλ ηα θαληήιηα θαη ηα ηαθηνπνηνύλ κέζα ζηνλ 

παλάγην θαη δσνπνηό Σάθν, ελώ βξίζθνληαη παξόληεο ν Παηξηάξρεο θαη ν 

αξρηδηάθνλνο θαη ν δεπηεξάξηνο θαη ν παξακνλάξηνο θαη ηξεηο δηάθνλνη θαη ςάιηεο· 

θαη ελώ εθηεινύλ ην έξγν ηνπο νη κπξνθόξεο ςάιινπλ ηνλ θαλόλα θαη ηελ αθνινπζία 

ησλ σξώλ ζύληνκα. Καη όηαλ ηειεηώζνπλ κε ην πιύζηκν ησλ θαληειηώλ θαη ηελ 

ηαθηνπνίεζή ηνπο, ηόηε θιεηδώλεη ν Παηξηάξρεο ηνλ άγην Σάθν θαη παίξλεη ηα 

θιεηδηά καδί ηνπ, θαη ηόηε ζβήλνπλ όια ηα θαληήιηα ηνπ λανύ· θαη αλεβαίλεη ν 

Παηξηάξρεο ζηα Καηερνύκελα, γηα λα ςάιιεη ηηο ώξεο. Καη όηαλ γίλεηαη ελληά ε ώξα, 

ν Παηξηάξρεο θαηεβαίλεη καδί κε ηνλ θιήξν ληπκέλνη ζηα άζπξα ζηελ αγία 

Αλάζηαζε ρσξίο θσηαςίεο θαη ζπκηαηό θαη ηόηε αξρίδνπλ ηνλ εζπεξηλό πίζσ από ηνλ 

άγην Σάθν κέζα ζε θιίκα γαιελόηεηαο... Ακέζσο κεηά ην ηέινο ησλ Πξνθεηεηώλ 

εηζέξρεηαη ν Παηξηάξρεο ζην άγην Βήκα θαη θόβεη ην ζπκίακα ησλ κεηξνπνιηηώλ, 

ησλ επηζθόπσλ θαη ησλ πξεζβπηέξσλ, θαη αξρίδνπλ λα ζπκηαηίδνπλ ν ίδηνο (ν 

Παηξηάξρεο) θαη νη αξρηεξείο θαη νη ηεξείο καδί ηνπ· ζπκηαηίδνπλ ην Ναό έμσ από ηνλ 

άγην Σάθν θαη πεξηέξρνληαη γύξσ από απηόλ ηξεηο θνξέο, ελώ είλαη θιεηζηόο. Ακέζσο 

έξρνληαη θαη αλεβαίλνπλ ζηνλ άγην Γνιγνζά θαη αθνπ έρνπλ ζπκηαηίζεη θάησ, όπσο 

θαη ζηνλ άγην θήπν θαη ζηνλ άγην Κσλζηαληίλν θαη ζηελ αγία Φπιαθή, κέρξη λα 

έξζνπλ ζηελ πύιε ηεο αγίαο Αλαζηάζεσο, ε νπνία νλνκάδεηαη ε πύιε ησλ 

Μπξνθόξσλ. Σόηε παίξλνπλ νη ππνδηάθνλνη ηα ζπκηαηά από ηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο 

ηεξείο θαη κπαίλνπλ όινη ζην άγην Βήκα θαη αξρίδεη ν Παηξηάξρεο ην «Κύξηε 

ειέεζνλ» εθηελώο θαη ρσξίο παύζε θαη ηόηε εμέξρεηαη ν Παηξηάξρεο από ην Βήκα ν 

ίδηνο θαη ν αξρηδηάθνλνο θαη ν πξσηνδηάθνλνο-θξαηνύλ ηα ρέξηα ηνπ Παηξηάξρε από 

ηε κηα θαη από ηελ άιιε κεξηά-θαη πξνπνξεύεηαη κπξνζηά από απηνύο ν ζαθειιάξηνο 

θαη ηνλ αθνινπζεί από πίζσ ν παξακνλάξηνο θαη ν θαζηξίλζηνο· θαη ηόηε πέθηεη ν 

Παηξηάξρεο κπξνζηά από ην άγην Βήκα κε ην πξόζσπν ζην έδαθνο θαη πξνζεύρεηαη 

κε δάθξπα γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ ιανύ· θαη ζεθώλεη ηα ρέξηα ηνπ ςειά· έηζη θάλεη ηξεηο 

θνξέο, ην ίδην θαη απηνί πνπ είλαη καδί ηνπ· θαη ν ιαόο ςάιιεη ην «Κύξηε ειέεζνλ» 

δπλαηά θαη αθαηάπαπζηα. Καη ηόηε κε ηελ είζνδν ηνπ Παηξηάξρε θαη ησλ αθνινύζσλ 



ηνπ ζηνλ άγην Σάθν, θάλεη ηξεηο κεηάλνηεο θαη πξνζεύρεηαη θαη παξαθαιεί γηα ηνλ 

ίδην θαη γηα ην ιαό θαη ηόηε αλάβεη από ην άγην Φσο θαη ην δίλεη ζηνλ αξρηδηάθνλν θαη 

ν αξρηδηάθνλνο ζην ιαό θαη κεηά από απηό βγαίλεη ν Παηξηάξρεο θαη ε ζπλνδεία ηνπ 

ςάιινληαο ην ζηηρεξό: «Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ»6. 

Δθηόο από ηα Σππηθά ηεο Δθθιεζίαο ησλ Ηεξνζνιύκσλ θαη δηάθνξνη επηζθέπηεο ησλ 

αγίσλ Σόπσλ αλαθέξνληαη ζην άγην θσο, όπσο ν Βαζίιεηνο ν επίζθνπνο ηεο Δκέζεο 

θαηά ην πξώην κηζό ηνπ 9νπ αηώλα ζην βίν ηνπ αγίνπ Θενδώξνπ πνπ ήηαλ γλσζηόο 

γηα ηελ αζθεηηθή ηνπ δσή ζηε ιαύξα ηνπ αγίνπ άββα. Ο δηαπξεπήο απηόο κνλαρόο, 

αθνύ εθιέρηεθε εθείλε ηελ επνρή από ηνπο δύν παηξηάξρεο Αληηνρείαο θαη 

Ηεξνζνιύκσλ, ρεηξνηνλήζεθε αξρηεπίζθνπνο Δδέζζεο από απηνύο ζην Ναό ηεο 

Αλαζηάζεσο θαηά ηε Μ. Πέκπηε. «Αθνύ ζπλέθαγε, ιέεη ν βηνγξάθνο ηνπ Βαζίιεηνο, 

κε ηνπο Παηξηάξρεο θαη ιεηηνύξγεζε καδί ηνπο θαη ηε Μ. Παξαζθεπή θαη ην άγην 

άββαην θαη κεηά ην άλακκα ησλ θαληειηώλ από ην νπξάλην θσο ηεο Αγίαο 

Αλαζηάζεσο ζπιιεηηνύξγεζε καδί κε ηνπο Παηξηάξρεο, ην ίδην θαη ηελ αγία θαη 

κεγάιε Κπξηαθή αθνύ ηέιεζε ηελ ιακπξή ενξηή, έθπγε γηα ηε Βαβπιώλα»7. Γηα ηελ 

ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο θαη ηεο κεηάδνζήο ηνπ από ηνλ Παηξηάξρε «ζηνπο 

επηζθόπνπο θαη ζηνλ ππόινηπν ιαό, γηα λα θσηίζεη κε απηό ν θαζέλαο ην ζπίηη ηνπ» 

θάλεη κλεία θαη ν Μνλαρόο Βεξλάξδνο ν ζνθόο πνπ επηζθέθηεθε ηελ άγηα Πόιε ην 

870 8. Αμηνζεκείσηε ηπραίλεη λα είλαη ε επηζηνιή ηνπ Νηθήηα, βαζηιηθνύ θιεξηθνύ 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ζρεηηθά κε ηε θσηνθάλεηα (εκθάληζε ηνπ 

θσηόο) από ηνλ άγην Σάθν θαηά ην Μ. άββαην. Απηόο επηζθέθηεθε ηελ Ηεξνπζαιήκ 

ην 947, γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο αγίνπο Σόπνπο, όηαλ Παηξηάξρεο Ηεξνζνιύκσλ ήηαλ 

ν Υξηζηόδνπινο ν Α'(937-950), θέξλνληάο ηνπ δώξα από ηνλ Απηνθξάηνξα 

Κσλζηαληίλν ηνλ Πνξθπξνγέλλεην ηνλ Ε', όπσο γξάθεη ν ίδηνο ζηελ επηζηνιή πξνο 

ηνλ ίδην ηνλ Απηνθξάηνξα9. Απηή ε επηζηνιή έρεη σο εμήο: «Άξα επξόθεηην, 

Θεηόηαηε βαζηιηά, ε δσή καο λα κελ είλαη ρσξίο ζεκαζία εμαηηίαο ηεο κεγαιεηόηεηαο 

ηνπ Θενύ, αιιά λα δνμάδεηαη ν πξαγκαηηθά θπξίαξρνο θαη κόλνο αιεζηλόο Θεόο καο 

κε ηελ πξνο ην Υξηζηό ηαπείλσζή ζνπ ζηα εμέρνληα10 ζαύκαηα θαη ζηηο εκθαλίζεηο 

ηνπ θσηόο, ζαλ λα κελ πξόθεηηαη κόλν γηα ηα παιηά εμαίζηα ζαύκαηα, αιιά θαη λα 

επθξαίλεηαη θαη λα δνμάδεηαη κέζσ ησλ ηειεηώλ πνπ γίλνληαη θαηά ηελ ελ Υξηζηώ 

βαζηιεία ζνπ· γηαηί όινη νη πνιίηεο θαη νη λενθεξκέλνη γλσξίδνπλ ηα γεγνλόηα 

ζρεηηθά κε ηελ έιεπζε ηνπ θσηόο ηελ εκέξα ηεο Αλάζηαζεο θαηά ηελ ηεξή ηαθή ηνπ 

Κπξίνπ, αξθεηά παξάδνμα-αλαθέξνκαη ζηε ιάκςε ηεο θσηνθάλεηαο-όηη γίλεηαη κε ηε 

Θεία έκπλεπζε· γηαηί παιηόηεξα κε κεγάιε επηζπκία πνζνύζα λα παξαηεξήζσ απηήλ 

(ηε θσηνθάλεηα) θαη λα πξνζθπλήζσ ην ηεξόηαην εθείλν θαη ζεβάζκην έδαθνο, όκσο 

δελ πξαγκαηνπνίεζε απηήλ ηελ παξάθιεζή κνπ ε Θενθξνύξεηνο βαζηιεία ζνπ πνπ 

παξέρεη θαη δώξν ρξπζνύ, αιιά κε έζηεηιε πξνεγνπκέλσο ζηνλ Θενθηιή 

αξρηεπίζθνπν πνπ βξίζθεηαη εθεί· γη' απηό, ινηπόλ, ν Θεόο, επεηδή γλσξίδεη ηελ 

εμνινθιήξνπ αθνζίσζή ζνπ πξνο απηόλ, ζε πξνζηάηεςε από θάζε θζνξά ησλ 

αλόζησλ Αγαξελώλ. ηηο 7, ινηπόλ, Απξηιίνπ, κε ηελ πξόλνηα ηνπ Θενύ, αθνύ 

ζπλάληεζα ηνλ αξρηεπίζθνπν ηεο αγίαο πόιεο Υξηζηόδνπιν, έκεηλα καδί ηνπ θαη είδα 

ηε ζετθή επηθάλεηα ηεο αλαζηάζηκεο εκέξαο· θαη ελώ πιεζίαδε ην άγην θαη κεγάιν 

άββαην, ν δηάβνινο πνπ θζνλεί πάληα ηνπο θαινύο δε καο άθεζε ήξεκνπο, αιιά 

έηζη ζηεθαλσκέλνο πξνζέθξνπζε ζηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνλ Υξηζηό, όκσο ν ίδηνο 

πεξηζζόηεξν ζπληξίθηεθε παξά ζπλέηξηςε. Γηαηί, θάπνηνο Ακεξάο από ην Παγδάηη 

θαηά ηελ πξώηε ώξα ηνπ αγίνπ θαη κεγάινπ αββάηνπ, ελώ βξηζθόηαλ εθεί γύξσ, 

κπήθε γεκάηνο ζπκό θαη καλία ζηνλ Ακεξαίν ηόπν ζην πξαηηώξην· ηόηε, ακέζσο, 

θάπνηνη θνβεξνί θαη ζθιεξνί αγγειηνθόξνη αλαθνίλσζαλ ηελ άθημή ηνπ ζηνλ 

αξρηεπίζθνπν Υξηζηόδνπιν θαη όδεπαλ πξνο ην πξαηηώξην· όηαλ, όκσο, έθηαζε εθεί ν 

Θενθηιήο θαη πξαγκαηηθά πνιύηηκνο αξρηεπίζθνπνο, ν θνβεξόο θαη θαηάπιεθηνο 



Ακεξαίνο είπε: «δελ κπνξείο, αξρηεπίζθνπε, λα ηειέζεηο ηώξα ηελ ενξηή, γη' απηό έρσ 

έξζεη εδώ, γηαηί κε καγηθό θαη δόιην ηέρλαζκα θάλεηο ην ζαύκα γηα ην νπνίν γίλεηαη 

πνιύο ιόγνο θαη έρεηο γεκίζεη όιε ηε πξία κε ηε ζξεζθεία ησλ ρξηζηηαλώλ· θαη 

ζρεδόλ έρεηο απνηειεηώζεη ηε Ρσκαλία εμαθαλίδνληαο ηα δηθά καο ήζε»· ν ζενθηιήο 

ηόηε αξρηεπίζθνπνο, κε ήξεκε ηε θσλή ηνπ απάληεζε: «εάλ κία θνξά, ή θαη δύν 

θνξέο θάλαηε πξνζπάζεηα, από απηά ηα έξγα δε γίλαηε αμηόπηζηνο ακέηξεηεο θνξέο· 

ζα καο θαηλόηαλ πην αλεθηό λα πνύκε όηη ηάρα απηό ηειείηαη κε θάπνην καγηθό θαη 

δόιην ηέρλαζκα». Καη επεηδή πέηαμε κπξνζηά ζηνλ πξντζηάκελν αξρηεπίζθνπν 

ζίδεξν αληί θπηίιη ζην θαληήιη πνπ βξηζθόηαλ ζηνλ άγην Σάθν θαη επεηδή είδακε 

απηό λα αλάβεη νιόθιεξν ζαλ θεξί κε ηε ζετθή ζπλαίλεζε, κέρξη πνην ζεκείν 

επηρεηξνύκε λα ζαπκάδνπκε ην αλήθνπζην από ηηο ηπξαλλίεο; Οη γξαθείο πνπ 

ζηέθνληαλ εθεί,-έηζη νλνκάδνληαη απηνί πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνλ Ακεξαίν 

ηόπν θαη είλαη κέηνρνη ζηε δηθή καο αθέξαηε πίζηε, έιεγαλ ζηνλ καηνθόλν Ακηξά ¨¨»» 

«δελ θάλεηο θαιά πνπ εκπνδίδεηο ηνλ αξρηεπίζθνπν λα ηειέζεη ηελ ενξηή πνπ 

γίλνληαλ ζύκθσλα κε ηα ήζε ζε απηόλ ηνλ ηόπν· γηαηί κε πνηνλ ηξόπν εηζπξάηηεηαη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ δεκνζίσλ θόξσλ, εάλ δελ επηηξέπεηαη λα ηεινύληαη νη 

θαζηεξσκέλεο ενξηέο εδώ; Καη επεηδή, εάλ εκκείλεηο ζε απηό ην ινγηζκό, κπνξνύκε 

λα θάλνπκε αλαθνξά ζηνλ πξώην ζύκβνπιν ηεο πξίαο, δε ζα πξνμελήζεηο ζηνλ 

εαπηό ζνπ θάπνηα ηπραία αγαλάθηεζε»· επεηδή, ινηπόλ, νξγίζηεθε κε ηα ιεγόκελα, ν 

δπζηπρήο απνβιέπεη ζε άιιν θαηλνύξην ηέρλαζκα, γεκάηνο κε ζπκό θαη καλία αθαηξεί 

κε ηε βία από ηνλ αξρηεπίζθνπν 7000 ρξπζά· θαη ιέεη όηη, εάλ δελ πάξεη ηα ρξήκαηα, 

δε ζα επηηξέςεη κε θάζε ηξόπν ζηνλ αξρηεπίζθνπν λα ηειέζεη ηελ αγία θαη θαζνιηθή 

ενξηή ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Υξηζηνύ· ν αξρηεπίζθνπνο ηόηε πνιύ ζηελαρσξεκέλνο 

αλαζηέλαμε βαζηά θαη εθβίαζε ηνπο θνληάδεο όηη ζα απαιιαγεί ν ίδηνο από ηελ 

παξνύζα δσή κε έλα μίθνο, γηαηί ζεσξνύζε όηη ήηαλ ζπκθέξνλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

απηό, όηη δειαδή ζα απαιιαζζόηαλ από ηελ θαθία απηώλ· ν Θεόο, όκσο, πνπ επηλνεί 

γηα απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζθνιίεο θαη πνπ δίλεη δύλακε ζηνλ αζζελή, εμάιεηςε 

απηήλ ηελ ζθέςε· γηαηί, αθνύ έδσζαλ δύν ρηιηάδεο (2000) ρξπζά νη γξαθείο-νη νπνίνη 

κλεκνλεύηεθαλ παξαπάλσ-εγγπήζεθαλ ζηνλ αξρηεπίζθνπν λα δώζνπλ ηηο πέληε 

ρηιηάδεο (5000) θαη έηζη καηαίσζαλ ην ζρέδην ηνπ αζεβνύο Ακεξαίνπ. Δλώ ν 

αξρηεπίζθνπνο πηεδόηαλ κε απηά ζην Πξαηηώξην, ν Θεόο ησλ αμηνζαύκαζησλ έξγσλ, 

κε ηελ αθαηαλόεηε θαη αθαηακάρεηε δύλακή ηνπ, γέκηζε κε ηξίθσην ζείν θσο δύν 

από ηα θαληήιηα, ζε εθείλνλ ηνλ ηόπν πνπ έγηλε ε ηαύξσζε, όπνπ ιέγεηαη όηη, αθνύ 

θαηέβαζαλ ην ηίκην ώκα ηνπ Κπξίνπ θαη Θενύ καο, από ην ηαπξό, ην έπιπλαλ· 

απηό, ινηπόλ, ην παξάδνμν, κόιηο αλαγγέιζεθε ζην πξαηηώξην, ακέζσο ην πιήζνο ησλ 

ρξηζηηαλώλ θαη ησλ αζεβώλ Αγαξελώλ, αλακεηγκέλν, ζπλέξξεε ζηελ αγία Δθθιεζία 

ηνπ Θενύ, νη κελ Οξζόδνμνη εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ πόζνπ ηνπο θαη ηεο δηάππξεο 

πίζηεο, νη δε άζενη Αγαξελνί κε θνληθή δηάζεζε θαη κε θαηαζηξνθηθό θξόλεκα, 

θξαηώληαο άιινη καραίξηα θαη άιινη από απηνύο ιόγρεο, ώζηε, εάλ αλαθαιπθζεί όηη 

θάπνηνο από ηνπο ρξηζηηαλνύο έρεη ιακπάδα θσηόο, λα θνλεπζεί κέζα ζην λαό· ν 

πάλζνθνο, όκσο, Αξρηεπίζθνπνο καδί κε ηνπο άιινπο θιεξηθνύο θαη ηνπο Αγαξελνύο 

πήγαηλε γξήγνξα ζηνλ Άγην Σάθν ηνπ Κπξίνπ θαη κάιηζηα, αθνύ έξημε από δσ θαη 

από εθεί κηθξέο καηηέο, επεηδή γλώξηδε όηη πνηέ σο ηόηε δελ έβγαηλε θαη εθεί ε ιάκςε 

ηνπ ζείνπ θσηόο, καδί κε ηνπο αζεβείο Αγαξελνύο ηνλ ζετθό Σάθν αζθάιηζε. Καη  

θαηά ηελ αλαηνιή, αθνύ ύςσζε ηα Μσζατθά εθείλα ρέξηα καδί κε ην ιαό ησλ 

ρξηζηηαλώλ, ηθέηεπε γηα πνιύ ώξα ηνλ Θεό όισλ. Γύξσ ζηηο έμη ε ώξα ηεο εκέξαο, 

κόιηο παξαηήξεζε ζηνλ ζετθό Σάθν ηνπ σηήξα, βιέπεη ηε ζετθή θσηνθάλεηα 

(εκθάληζε ηνπ θσηόο), θαζώο ε είζνδνο ηεο πόξηαο δεκηνπξγήζεθε γη' απηόλ από 

άγγειν· πήξε, ινηπόλ, ηελ επθαηξία λα κεηαδώζεη ην θσο ζηα πνιύθσηα ζηελ αγία 

κεγάιε Δθθιεζία ηνπ Θενύ, θαζώο απηό ζπλήζηδε λα θάλεη, θαη μαθληθά κπνξνύζε 



λα δεη όιε ηελ Δθθιεζία ηνπ Θενύ γεκάηε κε ην αλέπαθν ζετθό θσο, ώζηε άιινηε ν 

επζεβήο ιαόο λα κεηαθέξεηαη ζην δεμί κέξνο, άιινηε ζην αξηζηεξό, άιινη ζηα 

πξνπύιαηα, άιινη ζηνλ ηόπν ηνπ Κξαλίνπ θαη άιινη ζηελ θξεκάκελε ζηαπξνεηδή 

αιπζίδα, επεηδή θαη εθείλε πεξηθύθισλε ηα θαληήιηα, θαη ιέγεηαη γηα απηήλ όηη ην 

δηθό καο θόζκν κλεκνλεύεη θαη ράξε ζην ζεκείν απηή είλαη θξεκαζκέλε, ώζηε κε ηελ 

απξνζδόθεηε θσηνθάλεηα λα εθπιήμεη ηνπο πάληεο· αιιά όκσο, γέκηζε κε έθπιεμε 

θαη ληξνπή θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο άζενπο Αγαξελνύο· γηαηί από ηελ Αλάιεςε ηνπ 

Υξηζηνύ κέρξη ηόηε, ζε έλα από ηα θαληήιηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ Άγην Σάθν 

ιέγεηαη όηη θάζε ρξόλν γελληόηαλ ε ιάκςε ηνπ ζετθνύ θσηόο· όκσο, απηή ηε θνξά ε 

ζετθή θσηνρπζία έιακςε όιε ηελ Δθθιεζία, ώζηε όινη κε κία θσλή είπαλ: «ηηο Θεόο 

κέγαο, σο ν Θεόο εκώλ, ζπ εί ν Θεόο ν πνηώλ ζαπκάζηα κόλνο»· θαη ελώ ν αζεβήο 

Ακεξαίνο ήηαλ αλάκεζα ζηνπο Καηερνπκέλνπο θξαηώληαο γπκλό έλα ιακπεξό μίθνο, 

έπεζε κπξνζηά ζην λαό θαη έγηλε έλα εμαίζην θαη αμηνζαύκαζην ζαύκα· ην θαληήιη 

πνπ θξεκόηαλ απέλαληη από εθεί πνπ έπεζε ν Ακεξαίνο, κεγαιύηεξν θαη από κέγεζνο 

θξαηήξα, κε θάπνηα νηθνλνκία ηνπ Θενύ, ζπλέβε λα κείλεη άδεην από λεξό θαη ιάδη, 

θαη ακέζσο λα γεκίζεη κε ζετθό θσο, ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα θπηίιη ζε απηό· ν 

θνληθόο θαη δύζηπρνο, ινηπόλ, Ακεξαίνο κπξνζηά ζε απηό ην παξάδνμν ζέακα έκεηλε 

άλαπδνο, ώζηε θαλεξά κπξνζηά ζε όινπο πξνηίκεζε λα βιέπεη ην ρέξη ζαλ θσηηά θαη 

έηζη έγηλαλ απηά ηα παξάδνμα θαη εμαίζηα· απηό, όκσο, ην θαηά ην δξαθόληην ζηαπξό 

ήδε παξάδνμν πνπ ηειέζηεθε, αο κε ζεσξεζεί από ηνπο πνιινύο όηη έρεη θάπνην ίρλνο 

ςεύδνπο, γηαηί ζε θαλέλαλ άιινλ δελ αλαζέησ ηε δηθή κνπ ακαξησιή ζπλείδεζε, εάλ 

δελ εξεπλήζεη ηα βάζε ηεο ινγηθήο κε ην αθνίκεην κάηη· εθεί, ινηπόλ, από ηα 

δξαθόληηα πνπ ππήξραλ ζην δεμί κέξνο ηεο αγίαο Δθθιεζίαο ηνπ Θενύ, ζην ζηαπξό 

πνπ είραλ ζην πάλσ κέξνο ηνπο, αθνύ εκθαλίζηεθε αζηέξη ζην κέζν, αθηηλνβνινύζε 

ζαλ ηνλ ήιην, κεηά, όκσο, από ιίγε ώξα, αθνύ δηαηξέζεθε ζηα ηέζζεξα, θάλεθε ςειά 

λα ιάκπεη ζε ζρήκα ζηαπξνύ, ώζηε όινη λα καδί λα ηξέρνπλ πξνο απηόλ, θαη λα 

αλαθξάδνπλ ληθεηήξηνπο ύκλνπο γηα ηνλ Θεό πνπ πξνλνεί γηα ηα δηθά καο, αιιά δε 

λνκίδσ όηη θάηη ηέηνην είλαη θαλεξό, αιιά όηη ε δύλακε ηεο πηζηήο πξνο ηνλ Θεό 

αγίαο βαζηιείαο ζνπ ζα θαζππνηάμεη ηνλ κηζεηό Ηζκαήι, ζα ακαπξώζεη, όκσο, θαη ηε 

κηαξή ζξεζθεία ησλ Αγαξελώλ, αθξηβώο όπσο απηό έρεη νκνινγεζεί θαη από ηνπο 

βέβεινπο θαη αζεβείο Αγαξελνύο· ν Θεόο κέζσ ηνπ ζηαπξνύ έδσζε ηε λίθε ζηνλ 

θεκηζκέλν από ηνπο βαζηιείο Κσλζηαληίλν, αθνύ δώξηζε νκώλπκν θαη όκνην 

ζηαπξό, αλαθέξνληαο κέζσ ηνπ αζηεξηνύ ηελ αγία βαζηιεία ζνπ, ν ίδηνο θαη ηώξα 

θαζππόηαμε, ελδπλάκσζε θαη ελίζρπζε, δέζπνηα, ηελ θεθαιή όινπ ηνπ έζλνπο, 

απνθαζηζηώληαο ηε δύλακε ηεο ζηδεξάο ζνπ βαζηιείαο». Ο πην ακαξησιόο από ηνπο 

θιεξηθνύο Νηθήηαο έρσ παξαδώζεη απηά γξακκέλα, θαηά ην έηνο Αδάκ, ζηπε'. (=947 

κ.Υ.). Αθόκα πην ιεπηνκεξή θαη γεκάηε ελδηαθέξνλ πεξηγξαθή γηα ηελ ηειεηή ηνπ 

αγίνπ θσηόο ζπλαληνύκε ζην Οδνηπνξηθό ηνπ Ρώζνπ εγνπκέλνπ Γαληήι, ν νπνίνο 

επηζθέθηεθε ηελ αγία Γε ην 1106-7, όηαλ ε πεξηνρή ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ 

ηαπξνθόξσλ. «Δθζέησ, ιέεη, ηελ αιήζεηα, όπσο ηελ είδα. Σελ αγία Παξαζθεπή 

ζθνπγγαξίδνπλ ηνλ άγην Σάθν θαη πιέλνπλ ηα θαληήιηα πνπ βξίζθνληαη εθεί, έπεηηα 

ηα γεκίδνπλ κε θαζαξό ιάδη, ρσξίο λεξό, θαη αθνύ βάιινπλ κέζα ζε απηά ηα θπηίιηα, 

ηα αθήλνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν πξνεηνηκαζκέλα· θαη θαηά ηε δεύηεξε ώξα ηεο 

λύρηαο ζθξαγίδνπλ ηνλ Άγην Σάθν. Σόηε ζβήλνπλ όια ηα θαληήιηα θαη ηα θεξηά, όρη 

κόλν απηά πνπ είλαη κέζα ζην λαό, αιιά θαη ηα άιια πνπ βξίζθνληαη ζε όιεο ηηο 

Δθθιεζίεο ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σελ ίδηα κέξα, ηε κεγάιε Παξαζθεπή, θαηά ηελ πξώηε 

ώξα ηεο εκέξαο, εγώ ν ακαξησιόο, αθνύ παξνπζηάζηεθα κπξνζηά ζηνλ εγεκόλα 

Βαιδνπίλν, ηνλ πξνζθύλεζα. Ο εγεκόλαο ραξνύκελνο κε πιεζίαζε θαη κνπ είπε: «Ση 

επηζπκείο, Ρώζε εγνύκελε;» Ο εγεκόλαο όληαο αγαζόο θαη θαζόινπ ππεξήθαλνο κε 

γλώξηδε ήδε θαιά θαη κε αγαπνύζε. Σόηε, ινηπόλ, απάληεζα ζε απηόλ: «θαινθάγαζε 



εγεκόλα, ζην όλνκα ηνπ Θενύ θαη ηεο αθνζίσζεο, ηελ νπνία εγώ εμαθνινπζώ λα έρσ 

από ηνπο Ρώζνπο εγεκόλεο, ζε παξαθαιώ λα εηζαθνύζεηο ζε απηήλ ηελ παξάθιεζή 

κνπ. Δπηζπκώ λα βάιισ κε ην ίδην κνπ ην ρέξη ην θαληήιη κνπ ζηνλ άγην Σάθν ηνπ 

Κπξίνπ καο Ηεζνύ Υξηζηνύ εθ κέξνπο όιεο ηεο Ρσζηθήο γεο, γηα ηνπο δηθνύο καο 

εγεκόλεο θαη ρξηζηηαλνύο ηεο Ρσζίαο». ην ιόγν απηό ν εγεκόλαο κε ηδηάδνπζα 

θαινθαγαζία κνπ ην επέηξεςε θαη κνπ έδσζε ηνλ θαιύηεξν αθόινπζό ηνπ, γηα λα κε 

νδεγήζεη ζηνλ νηθνλόκν ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο θαη ζηνλ θιεηδνθύιαθα ηνπ 

αγίνπ Σάθνπ. Ο νηθνλόκνο ηόηε θαη ν θιεηδνθύιαθαο κε δηέηαμαλ λα θέξσ ην 

θαληήιη κνπ κε ιάδη, θη εγώ, αθνύ ηνπο επραξίζηεζα, γεκάηνο ραξά έηξερα ζηελ 

αγνξά· αθνύ αγόξαζα ην πην κεγάιν θξπζηάιιηλν θαληήιη θαη ην γέκηζα κε θαζαξό 

ιάδη, ρσξίο λεξό, γύξηζα ην απόγεπκα ζηνλ άγην ηάθν θξαηώληαο ην. Βξήθα κόλν ηνλ 

θιεηδνθύιαθα ζην εζσηεξηθό ηνπ κηθξνύ λανύ ηνπ Αγίνπ Σάθνπ (ηνπ ηεξνύ 

Κνπβνπθιίνπ). Απηόο, ακέζσο κεηά ηε δηθή κνπ παξάθιεζε, άλνημε ηηο πύιεο θαη 

αθνύ κε παξαθάιεζε λα αθήζσ ηα ζαλδάιηα κνπ, κε έβαιε κέζα ζηνλ Άγην Σάθν κε 

γπκλά ηα πόδηα κνπ θαη έρνληαο ζηα ρέξηα ην θαληήιη. Μνπ είπε λα ην αθήζσ κε ηα 

ίδηα κνπ ηα ρέξηα πάλσ ζηνλ άγην Σάθν· ην άθεζα ζην κέξνο όπνπ θείηνληαλ ηα ηεξά 

πόδηα ηνπ σηήξα καο. Σν θαληήιη ησλ Διιήλσλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν πξνο ην κέξνο 

ηνπ θεθαιηνύ, ελώ ηνπ κνλαζηεξηνύ ηνπ αγίνπ άββα θαη ησλ ππόινηπσλ κνλώλ 

βξίζθνληαλ ζην κέξνο ηνπ ζηήζνπο. Δίλαη ζπλήζεηα λα βάδνπλ εδώ θαληήιη ησλ 

Διιήλσλ θαη κεκνλσκέλα έλα άιιν γηα ην κνλαζηήξη ηνπ αγίνπ άββα... Αθνύ έβαια 

ην δηθό καο θαληήιη πάλσ ζηνλ άγην Σάθν, πξνζθύλεζα ζηε γε κπξνζηά ζηνλ άγην 

απηό ηόπν, θίιεζα θαη έβξεμα κε ηα δάθξπά κνπ ηνλ ηεξό ηόπν, όπνπ ην αγηόηαην 

ζώκα ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνύ Υξηζηνύ θεηηόηαλ· έπεηηα, βγήθα γεκάηνο κε αλείπσηε 

ραξά από ην εζσηεξηθό ηνπ αγίνπ Σάθνπ θαη θαηεπζύλζεθα πξνο ην δσκάηηό κνπ. Σν 

πξσί ηνπ κεγάινπ αββάηνπ, θαηά ηελ έθηε ώξα ηεο εκέξαο, κεγάιν πιήζνο ιανύ 

καδεύηεθε κπξνζηά ζην Ναό ηεο Αλαζηάζεσο. Οη θάηνηθνη ηεο ρώξαο, νη πεξηεγεηέο 

θαη νη πξνζθπλεηέο πνπ είραλ έξζεη γη απηό από ηε Βαβπιώλα, ηελ Αίγππην θαη ηελ 

Αληηόρεηα θαη από άιιεο ρώξεο καδεύηεθαλ ηελ ίδηα κέξα. Ακέηξεην πιήζνο γέκηζε 

ηελ πιαηεία γύξσ από ηνλ Ναό θαη ηνλ Γνιγνζά· ηόζν ζηξηκσγκέλνη, όκσο, ήηαλ, πνπ 

έβιεπε θαλείο αλζξώπνπο λα πλίγνληαη από ηελ πίεζε ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη 

θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο θεξηά ζβεζκέλα θαη πεξίκελαλ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλνίμνπλ 

νη πόξηεο ηεο Δθθιεζίαο. ην εζσηεξηθό ηεο Δθθιεζίαο βξίζθνληαλ κόλν ηεξείο, 

πεξηκέλνληαο ηνλ εξρνκό ηνπ εγεκόλα Βαιδνπίλνπ θαη ηεο αθνινπζίαο ηνπ. Μόιηο 

θάλεθε απηόο, νη πόξηεο ηεο Δθθιεζίαο άλνημαλ θαη ν ιαόο όξκεζε ηόηε όινο καδί, 

γεκίδνληαο όιε ηελ Δθθιεζία θαη ηα δηπιαλά κέξε, ηνλ Γνιγνζά θαη ηνλ ηόπν ηεο 

ζηαύξσζεο θαη πεξηζζόηεξν ην κέξνο όπνπ βξίζθεηαη ν ζηαπξόο ηνπ ζσηήξα καο. 

Απηνί πνπ δελ κπνξνύζαλ λα κπνπλ κέζα ζηελ Δθθιεζία ζηέθνληαλ έμσ. Όινο απηόο 

ν ιαόο έιεγε κόλν ηηο ιέμεηο «Κύξηε ειέεζνλ». Απηέο νη δσεξέο θαη αδηάθνπεο 

αλαθσλήζεηο δεκηνπξγνύζαλ ζόξπβν πνπ δνλνύζε ηηο γύξσ πεξηνρέο... Έηζη 

ζηέθνληαλ νη πηζηνί. Οη θαξδηέο ηνπο ήηαλ ζπγθηλεκέλεο, ηα κάηηα ηνπο γεκάηα 

δάθξπα. Έβιεπε θαλείο θαη ηνλ εγεκόλα Βαιδνπίλν λα αηζζάλεηαη ζπγθίλεζε θαη λα 

θιαίεη, ελώ νη αθόινπζνί ηνπ πεξηθύθισλαλ ην αξρηθό ζπζηαζηήξην πνπ βξηζθόηαλ  

απέλαληη αθξηβώο από ηνλ άγην Σάθν (από ηε βαζηιηθή θάκαξα, όπσο  

ιέγεηαη ζήκεξα). Καηά ηελ έβδνκε ώξα ηεο εκέξαο ηνπ κεγάινπ αββάηνπ ν 

εγεκόλαο Βαιδνπίλνο θαη νη αθόινπζνί ηνπ όδεπαλ μππόιεηνη από ην ζπίηη ηνπ πξνο 

ηνλ άγην Σάθν. Πξνζθάιεζε θαη από ην κεηόρη ηνπ αγίνπ άββα ηνλ εγνύκελν θαη 

ηνπο αδειθνύο κνλαρνύο ηνπ, νη νπνίνη κε όκνην ηξόπν θαηεπζύλνληαλ πξνο ηνλ 

Σάθν ηνπ Κπξίνπ, καδί κε απηνύο ήκνπλ θαη εγώ ν ακαξησιόο. Όινη βξεζήθακε 

κπξνζηά ζηνλ εγεκόλα θαη ηνλ ραηξεηήζακε, ν ίδηνο ραηξέηεζε ηνλ εγνύκελν θαη ηνπο 

αδειθνύο πνπ ήηαλ καδί ηνπ θαη ππνρξέσζε ηνλ εγνύκελν ηνπ αγίνπ άββα θαη εκέλα 



ηνλ ακαξησιό λα πιεζηάζνπκε θαη λα ζηαζνύκε δίπια ζε απηόλ, όπσο αθξηβώο θαη 

θάλακε. Δπηπιένλ, ππνρξέσζε ηνπο ππόινηπνπο εγνπκέλνπο θαη ηνπο άιινπο 

κνλαρνύο λα πξνεγεζνύλ, ελώ ε ζπλνδεία ηνπ αθνινπζνύζε ηελ πνκπή ηεο ηειεηήο. 

Φηάζακε, ηέινο, ζηε δπηηθή πόξηα ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο, αιιά ην πιήζνο πνπ 

ήηαλ καδεκέλν καο εκπόδηδε λα κπνύκε. Σόηε, ινηπόλ, ν εγεκόλαο Βαιδνπίλνο 

δηέηαμε ην ζηξάηεπκά ηνπ λα δηαζθνξπίζεη ην πιήζνο θαη καο άλνημαλ δίνδν αλάκεζα 

ζην πιήζνο κέρξη ηνλ άγην Σάθν θαη έηζη, αθνύ κπνξέζακε λα πεξάζνπκε, θηάζακε 

ζηελ αλαηνιηθή πόξηα ηνπ αγίνπ Σάθνπ. Ο εγεκόλαο κπήθε καδί καο θαη θάζηζε ζην 

δεμί κέξνο, θνληά ζηνλ ηνίρν πνπ ρσξίδεη ην αξρηθό ζπζηαζηήξην, κπξνζηά ζηελ 

αλαηνιηθή πόξηα, ζε κία ςειή ζέζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ εγεκόλα. Γηέηαμε, 

ινηπόλ, ηνλ εγνύκελν ηνπ αγίνπ άββα λα ζηαζεί καδί κε ηνπο κνλαρνύο ηνπ θαη ηνπο 

Οξζόδνμνπο ηεξείο πάλσ ζηνλ άγην Σάθν, ελώ εκέλα κε δηέηαμε λα ζηαζώ ςειόηεξα, 

επάλσ (απέλαληη) από ηηο πόξηεο ηνπ αγίνπ Σάθνπ, κπξνζηά από ην αξρηθό 

ζπζηαζηήξην, ώζηε λα κπνξώ λα βιέπσ ζηελ πόξηα ηνπ Αγίνπ Σάθνπ, ηνπ νπνίνπ θαη 

νη ηξεηο πόξηεο ήηαλ ζθξαγηζκέλεο κε ηε βαζηιηθή ζθξαγίδα. Οη Λαηίλνη ηεξείο 

βξίζθνληαλ ζην αξρηθό ζπζηαζηήξην. Καηά ηελ όγδνε ώξα ηεο εκέξαο νη Οξζόδνμνη 

ηεξείο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ πάλσ, βέβαηα, ζηνλ Άγην Σάθν, άξρηζαλ ηελ αθνινπζία 

ηνπ εζπεξηλνύ· κεγάινο αξηζκόο εθθιεζηαζηηθώλ θαη κνλαρώλ βξίζθνληαλ καδί ηνπο. 

Οη Λαηίλνη, επίζεο, έςαιιαλ ηελ αθνινπζία ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπο Σππηθό... Όηαλ 

άξρηζε ε αλάγλσζε ησλ Παξνηκηώλ ηνπ αγίνπ αββάηνπ, ν επίζθνπνο, 

αθνινπζνύκελνο από ηνλ δηάθνλν, άθεζε ην αξρηθό ζπζηαζηήξην θαη αθνύ πιεζίαζε 

ζηηο πόξηεο ηνπ Αγίνπ Σάθνπ, παξαηήξεζε κέζα από ηα θάγθεια ησλ ζπξώλ θαη, 

αθνύ δελ είδε θσο ζηνλ Ἀ γην Σάθν, γύξηζε ζην ζπζηαζηήξην. Δλώ γηλόηαλ ε 

αλάγλσζε ηεο ζη' Παξνηκίαο, ν ίδηνο ν Δπίζθνπνο, αθνινπζνύκελνο από ηνλ δηάθνλν, 

έξρεηαη θαη πάιη, γηα λα δεη κέζα από ηελ πόξηα ηνπ Αγίνπ Σάθνπ, εάλ δελ ππάξρεη 

εδώ θσο. Όινο ν ιαόο δαθξπζκέλνο άξρηζε λα αλαθσλεί «Κύξηε ειέεζνλ». Αθνύ 

πέξαζε θαη ε ελάηε ώξα, ν ρνξόο άξρηζε λα ςάιιεη ην άζκα ηεο δηάβαζεο ηεο 

εξπζξάο ζάιαζζαο «Άζσκελ ησ Κπξίσ». Απηήλ ηελ ώξα θαίλεηαη λα έξρεηαη από ηελ 

αλαηνιή κηθξό ζύλλεθν θαη λα ζηέθεηαη πάλσ από ηνλ ππεξπςσκέλν Σξνύιν ηεο 

Δθθιεζίαο, πέθηεη βξνρή πάλσ ζηνλ άγην Σάθν θαη ιάκςε θνβεξή θαη ιακπεξή 

βγαίλεη από απηόλ. Σόηε ν Δπίζθνπνο ζπλνδεπόκελνο από ηέζζεξηο δηαθόλνπο, 

έξρεηαη, γηα λα αλνίμεη ηηο πόξηεο ηνπ αγίνπ Σάθνπ θαη αθνύ πήξε ηα θεξηά, ηα νπνία 

θξαηνύζε ν εγεκόλαο Βαιδνπίλνο, κπήθε ζηνλ Άγην Σάθν θαη, αθνύ άλαςε πξώηα ηα 

θεξηά ηνπ εγεκόλα, βγήθε δίλνληαο ηα αλακκέλα θεξηά ζηνλ εγεκόλα Βαιδνπίλν, ν 

νπνίνο επαλήιζε ζηε ζέζε ηνπ κε κεγάιε ραξά θαη έρνληαο ηα θεξηά ζηα ρέξηα. Δκείο 

αλάςακε ηα θεξηά από ηνλ εγεκόλα θαη έπεηηα δώζακε ην θσο ζε απηνύο πνπ 

βξίζθνληαλ εθεί θαη ζηνλ ιαό. Σν άγην θσο κνπ θάλεθε όηη δηέθεξε από ην 

ζπλεζηζκέλν θσο· ε ιάκςε ηνπ είρε θάηη ην ηδηαίηεξν θαη ε θιόγα ηνπ ήηαλ θόθθηλε. 

Όινο ν ιαόο θξαηώληαο ηα θεξηά ζηα ρέξηα, ζπγθηλεκέλνο θαη γεκάηνο ραξά ζηελ 

όςε ηνπ αγίνπ θσηόο, δε ζηακάηεζε λα επαλαιακβάλεη «Κύξηε ειέεζνλ». ...έπεηηα 

άλαςαλ κε ην άγην θσο όια ηα θαληήιηα ησλ Δθθιεζηώλ θαη ηα θεξηά θαη ηέιεζαλ ηελ 

αθνινπζία ηνπ εζπεξηλνύ ζε απηέο ηηο Δθθιεζίεο. ηε κεγάιε Δθθιεζία ηνπ αγίνπ 

Σάθνπ έκεηλαλ κόλν ηεξείο, γηα λα ηειέζνπλ ηελ αθνινπζία ηνπ εζπεξηλνύ, ελώ ν 

ιαόο έθπγε. Δκείο επηζηξέςακε ζην κνλαζηήξη καο καδί κε ηνλ εγνύκελν θαη ηνπο 

αδειθνύο, θξαηώληαο ηα θεξηά αλακκέλα, όηαλ ηειεηώζακε ηελ αθνινπζία. Αθνύ 

αλαγλώζακε ηηο εζπεξηλέο επρέο, ν θαζέλαο απνρώξεζε γηα ην δσκάηηό ηνπ, 

δνμάδνληαο ηνλ Θεό πνπ καο θαηαμίσζε λα δνύκε ηε ράξε ηνπ»11. Καη άιινο Ρώζνο 

πξνζθπλεηήο, ν Αξρηκαλδξίηεο Αγξεζέληνο ην 1375 αλαθέξεη γηα ηελ ηειεηή ηνπ 

αγίνπ θσηόο ηα παξαθάησ: «ύκθσλα κε ην έζηκν, γξάθεη ζην Οδνηπνξηθό ηνπ, ν 

Παηξηάξρεο θάλεη ιηηαλεία γύξσ από ηνλ Άγην Σάθν ην κεζεκέξη ηνπ Μ. αββάηνπ 



γηα ην άγην θσο. Βγήθε ν Παηξηάξρεο θαη καδί ηνπ ν Μεηξνπνιίηεο Γεξκαλόο από 

ηελ Αίγππην θαη ν Μάξθνο ν Δπίζθνπνο από ηε Γακαζθό. ...θαη ν εγνύκελνο 

ηέθαλνο ηνπ αγίνπ άββα καδί κε όιν ηνλ θιήξν θαη έθαλαλ πεξηθνξά γύξσ από 

ηνλ Σάθν ηνπ Κπξίνπ δύν θνξέο θαη θαηά ηνλ ηξίην θύθιν θάλεθε πάλσ από ηνλ άγην 

Σάθν ιεπηόο θαπλόο. Έπεηηα άλνημαλ ηνλ Σάθν (ην Κνπβνύθιην) θαη κπήθε ν 

Παηξηάξρεο, καδί κε απηόλ θαη ν Αξκέληνο Δπίζθνπνο, γηαηί γέκηζε κε θσο ην ηεξό 

ζπήιαην θαη άλαςαλ όια ηα θαληήιηα, πνπ είραλ ζβεζηεί από ηε Μ. Πέκπηε θαη ήηαλ 

έηνηκα (λα αλάςνπλ). Καη άλαςε ν Παηξηάξρεο ηα θεξηά από ην άγην θσο, από ηνλ 

Παηξηάξρε (άλαςε ηα θεξηά) όιε ε Δθθιεζία θαη έγηλε θνβεξόο αλαζηελαγκόο ζε 

όιε ηελ Δθθιεζία ζηε ζέα ηνπ θσηόο. Μεηά από ιίγν έζβεζαλ ηα θεξηά, ηα νπνία ν 

θαζέλαο θπιάεη γηα επινγία. Έπεηηα ν παηξηάξρεο αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μ. 

αββάηνπ»12. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν πεξηγξάθνπλ ηελ ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο θαηά 

ηνλ 16ν θαη 17ν αηώλα θαη άιινη Ρώζνη πξνζθπλεηέο, ν Πνδληαθώθ θαη ν Αξζέληνο 

νπράλσθ, πνπ επηζθέθηεθαλ ηνπο Αγίνπο Σόπνπο, ν πξώηνο ην 1582, όηαλ 

Παηξηάξρεο ήηαλ ν σθξόληνο (1579-1608), θαη ν δεύηεξνο ην 1652, όηαλ 

Παηξηάξρεο ήηαλ ν Πατζηνο (1645-1661). Ο ηειεπηαίνο ζην Πξνζθπλεηάξηό ηνπ 

γξάθεη ηα αθόινπζα: «Καηά ην απόγεπκα ηνπ Μ. αββάηνπ ν Παηξηάξρεο κε ηε 

ζπλνδεία ηνπ εηζέξρεηαη ζηνλ Ναό (ηεο Αλαζηάζεσο) θαη εθεί αλαπαύεηαη ζην θειί 

ηνπ. Αξγόηεξα εκθαλίζηεθαλ δύν Μνπζνπικάλνη (ζπξσξνί ηνπ Νανύ) θαη, αθνύ 

μεθνπξάζηεθαλ γηα ιίγν, κπήθαλ ζηνλ Άγην Σάθν καδί κε ηνπο Έιιελεο κνλαρνύο 

θαη έζβεζαλ όια ηα θαληήιηα πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζε απηόλ θαη βγαίλνληαο ηνλ 

ζθξάγηζαλ. Γίλεηαη ακέζσο κεηά ιηηαλεία γύξσ από ην Κνπβνύθιην· πξνεγνύληαη νη 

Οξζόδνμνη θαη αθνινπζνύλ νη Αξκέληνη, καδί κε απηνύο νη Κόπηεο, νη Αηζίνπεο θαη νη 

Νεζηνξηαλνί. Μεηά ηνλ ηξίην θύθιν ν Παηξηάξρεο Πατζηνο ζηάζεθε κπξνζηά ζηελ 

πόξηα ηνπ Αγίνπ Σάθνπ θαη έβγαιε ηνλ ζάθθν θαη ηε κίηξα, ην ίδην έθαλε θαη ν 

Αξκέληνο Παηξηάξρεο, ν νπνίνο ήξζε θαη ζηάζεθε θνληά ζηνλ δηθό καο Παηξηάξρε, 

πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζηελ θιεηζηή πόξηα ηνπ Κνπβνπθιίνπ. Μπήθε κέζα θαη ν 

Σνύξθνο θαη ηελ μεζθξάγηζε. Ο Παηξηάξρεο Πατζηνο, αθνύ πήξε δύν δεζκίδεο 

θεξηώλ θαη άλνημε ηελ πόξηα, κπήθε κέζα θαη ηελ έθιεηζε πάιη, ρσξίο λα επηηξέςεη 

ηνλ Αξκέλην Παηξηάξρε λα κπεη. Ο Πατζηνο έκεηλε θιεηζκέλνο ζηνλ Σάθν έλα 

ηέηαξην ηεο ώξαο θαη, αθνύ άλνημε ηελ πόξηα, βγήθε θξαηώληαο ζε θάζε ρέξη 

δεζκίδα αλακκέλσλ θεξηώλ. Ο Παηξηάξρεο Πατζηνο ζηεθόηαλ ζε ππεξπςσκέλν 

ζεκείν, εθεί όπνπ ήηαλ ε αγία Σξάπεδα ησλ έξβσλ13, θάησ από ηε ιεγόκελε 

κεγάιε θακάξα, απέλαληη από ην άγην Κνπβνύθιην· εθεί όινο ν ιαόο άλαςε ηα θεξηά 

από απηόλ. Όηαλ όινη άλαςαλ (ηα θεξηά ηνπο), θαηέβεθε ν Παηξηάξρεο από εθείλν ην 

κέξνο, κπήθε ζην Καζνιηθό, θόξεζε ην ζάθθν θαη ηε κίηξα θαη ηέιεζε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Μ. Βαζηιείνπ»14. Γηα ηελ ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο θαηά ην Μ. άββαην θαη ηεο 

κεηάδνζήο ηνπ ζην ιαό από ηνλ Παηξηάξρε, πνπ ζηέθεηαη θνληά ζηελ ηξάπεδα, 

απέλαληη από ην Ηεξό Κνπβνύθιην, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα Διιεληθά 

Πξνζθπλεηάξηα ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηώλα15.Όηαλ ήηαλ Παηξηάξρεο Ηεξνζνιύκσλ ν 

σθξόληνο, ην 1580, έγηλε ην εμήο παξάδνμν ζαύκα θαηά ην Μ. άββαην. Σν άγην 

θσο βγήθε δίπια από ηελ Πύιε ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο, αθνύ ξάγηζε ε θνιόλα, 

θάηη ην νπνίν θαίλεηαη θαη ηώξα. Ζ αηηία ήηαλ ε εμήο: Οη Αξκέληνη, θαηά ηελ επνρή 

εθείλε, ήηαλ ερζξηθνί απέλαληη ζηνπο Οξζνδόμνπο θαη ππνζρέζεθαλ λα δώζνπλ ζηνλ 

εγεκόλα ηεο Ηεξνπζαιήκ αξθεηά ρξήκαηα, γηα λα εκπνδίζεη ηνλ Παηξηάξρε θαη ηνπο 

Οξζνδόμνπο λα κπνπλ ζηνλ Ναό ηεο Αλαζηάζεσο θαηά ην άγην θαη κεγάιν άββαην. 

Ο εγεκόλαο, αθνύ πήξε ηα ρξήκαηα, πξόζηαμε θαη έγηλε απηό (πνπ ήζειαλ νη 

Αξκέληνη). Μπήθαλ, ινηπόλ, ζηνλ Ναό κόλν νη Αξκέληνη ραξνύκελνη, ειπίδνληαο όηη 

ζα πάξνπλ ην άγην θσο, νη Οξζόδνμνη, όκσο, ζηέθνληαλ έμσ από ηνλ Ναό, ζηελ απιή, 

πεξίιππνη θαη παξαθαινύζαλ καδί κε ηνλ Παηξηάξρε ηνλ άγην Θεό, κε δάθξπα θαη 



ζπληεηξηκκέλε ηελ θαξδηά, λα δείμεη ην έιενο ηεο επζπιαρλίαο (γελλαηνςπρίαο) ηνπ· 

θη ελώ πξνζεύρνληαλ, ζρίζηεθε ε αλαθεξόκελε παξαπάλσ ξαγηζκέλε θνιόλα θαη 

βγήθε από εθεί ην άγην θσο. Μόιηο είδε απηό ν Παηξηάξρεο έηξεμε κε κεγάιε 

πξνζπκία θαη επιάβεηα θαη άλαςε ηα θεξηά πνπ είρε ζηα ρέξηα ηνπ θαη κνίξαζε ην 

θσο ζηνπο Οξζνδόμνπο γηα λα ηνπο αγηάζεη. Οη Μσακεζαλνί ζπξσξνί βιέπνληαο 

απηό ην ζαύκα άλνημαλ ακέζσο ηελ αγία Πόξηα θαη κπήθε κέζα ζηνλ Ναό θαη ν 

Παηξηάξρεο θαη όιν ην πιήζνο ησλ Οξζνδόμσλ ςάιινληαο ην «Σίο Θεόο κέγαο σο ν 

Θεόο εκσλ» θαη ηέιεζε ηε ιεηηνπξγία. Δμαηηίαο απηνύ ηνπ ζαύκαηνο έλαο από ηνπο 

ζπξσξνύο ηνπ Νανύ παξαδέρηεθε κεγαιόθσλα ηνλ Υξηζηό, ηνλ Τηό ηνπ Θενύ, θαη 

πίζηεςε ζε απηόλ. Οη άιινη Μσακεζαλνί, κόιηο άθνπζαλ απηά, ζύκσζαλ θαη ηνλ 

έθαςαλ κέζα ζηελ αγία Απιή θαη έηζη είρε καξηπξηθό ζάλαην16. Όηαλ Παηξηάξρεο 

ήηαλ ν Θενθάλεο (1608-1645), θαη πάιη νη Αξκέληνη πξνθάιεζαλ ηαξαρέο ην Πάζρα 

ηνπ 1634 ζηνλ Ναό ηεο Αλαζηάζεσο θαηά ηελ απνπζία ηνπ Παηξηάξρε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, έρνληαο σο ζθνπό λα αθαηξέζνπλ από ηνπο Οξζνδόμνπο ην 

πξσηείν πνπ είραλ ζηελ ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο. «Δπεηδή δελ ήμεξαλ ηη λα θάλνπλ, 

έγξαθε ν Παηξηάξρεο Θενθάλεο ζηνλ Σζάξν ηεο Ρσζίαο Μηραήι, έθιεηζαλ ηνλ Άγην 

Σάθν κε ηελ εμνπζία ησλ αιιόζξεζθσλ θαη δελ επέηξεπαλ ζηνπο Οξζόδνμνπο 

ρξηζηηαλνύο, ζύκθσλα κε ην παιηό Παζράιην, λα θάλνπλ ην Μ. άββαην ηελ ηειεηή 

ηνπ αγίνπ θσηόο θαη λα αμησζνύλ λα δνπλ απηό. Έθιαηγαλ, ηόηε, όινη νη ρξηζηηαλνί, 

αιιά ν δίθαηνο Θεόο ειέεζε απηνύο πνπ ειπίδνπλ ζε απηόλ. Καη επεηδή νη 

αιιόζξεζθνη θύιαγαλ έλνπινη θαη νη πόξηεο ήηαλ θιεηδσκέλεο, νη ρξηζηηαλνί 

εθδηώρζεθαλ από ηελ Δθθιεζία θαη ζηέθνληαλ ζιηκκέλνη θαη έθιαηγαλ· ηόηε έγηλε 

ζεηζκόο θαη ην άγην θσο εκθαλίζηεθε από ηνλ θαπλνδόρν ηεο ζθεπήο ηνπ Αγίνπ 

Σάθνπ θαη θώηηζε όιε ηελ Δθθιεζία. Οη ρξηζηηαλνί κε ραξά θαη δάθξπα θξαύγαδαλ 

πξνο ηνλ Θεό. Βιέπνληαο νη Αξκέληνη όηη ν Κύξηνο θαλέξσζε ην άγην θσο, γηα λα 

θξύςνπλ ηελ αηηκία ηνπο, κνίξαδαλ ρξήκαηα ζηνπο αιιόζξεζθνπο, γηα λα κε 

κηιήζνπλ γηα απηό»17. Γηα ηελ ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο, ν απεζηαικέλνο ζηε Μόζρα 

ην 1650 από ηνλ Παηξηάξρε Ηεξνζνιύκσλ Πατζην (1645-1661) γηα λα δεηήζεη νίθην, 

ν αξρηεπίζθνπνο ηεο Ναδαξέη ν Γαβξηήι γξάθεη ζην έξγν ηνπ «Γηήγεζηο πεξί ησλ 

αγίσλ θαη ζενβαδίζησλ ηόπσλ ηεο αγίαο Πόιεσο» (Μόζρα 1651) ηα εμήο: «Καηά ην 

Μ. άββαην έξρνληαη νη Σνύξθνη ην πξσί θαη ζβήλνπλ ηα θαληήιηα ζε όιε ηελ 

Δθθιεζία θαη, αθνύ θιείζνπλ ηελ πόξηα ηνπ αγίνπ Σάθνπ, ηελ ζθξαγίδνπλ θαη 

θάζνληαη δίπια ζηελ πόξηα θαη ηελ θπιάλε. Οη πηζηνί κε δάθξπα ηθεηεύνπλ ηνλ 

Κύξην επηθαινύκελνη ηε βνήζεηα από ηνλ νπξαλό. Καηά ηε 9ε ώξα ηεο εκέξαο 

ληύλεηαη ν Παηξηάξρεο θαη όινο ν θιήξνο θαη ηεινύλ ιηηαλεία γύξσ από ηνλ Άγην 

Σάθν ηξεηο θνξέο. Καη ακέζσο αλνίγνπλ νη Σνύξθνη ηελ πόξηα ηνπ Κνπβνπθιίνπ θαη 

κπαίλεη κέζα ν Παηξηάξρεο θαη παίξλεη ην θσο από ηνλ Σάθν ζαλ δξνζεξή θιόγα θαη 

ην δίλεη ζηνπο πηζηνύο. Έπεηηα, ηειείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μ. Βαζηιείνπ». ρεηηθά κε 

ην εμαίζην ζαύκα ηεο εκθάληζεο ηνπ θσηόο από ηε ξαγηζκέλε θνιόλα δίπια από ηελ 

Πύιε ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο θαηά ην Μ. άββαην, ν αξρηεπίζθνπνο Γαβξηήι 

αλάγνληαο απηό ην ζαύκα ζε πξνγελέζηεξε επνρή αλαθέξεη ηα εμήο: «Καηά ηελ 

επνρή ηνπ νπιηάλνπ ηεο Αηγύπηνπ θαη ηεο Ηεξνπζαιήκ Ακεξάθ ή Ακνπξάδ, επεηδή 

ηόηε δελ ππήξρε βαζηιηάο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη θαηείραλ ηνλ Ναό18 νη 

Βελεηνί-Παπηζηέο, απηνί έδσζαλ άθζνλν ρξπζάθη ζηνλ βαζηιηά ηεο Αηγύπηνπ θαη 

έβγαιαλ ηνλ επζεβή Παηξηάξρε από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Σάθνπ. Καη έηζη θαηά 

ην Μ. άββαην νη ίδηνη πξνζπάζεζαλ λα αλάςνπλ ηα θεξηά από ηνλ Σάθν ηνπ 

Υξηζηνύ θαη δελ κπόξεζαλ νη δπζηπρείο. Ο Παηξηάξρεο καδί κε ηνλ νξζόδνμν ιαό 

ήηαλ έμσ από ηελ πόξηα ηνπ Νανύ θαη πξνζεπρόηαλ, όηαλ μαθληθά ζαλ αζηξαπή 

βγήθε θσο από ηελ θνιόλα θαη έπεζε πάλσ ζηνλ ηόηε Παηξηάξρε πνπ νλνκαδόηαλ 

Γσξνζένο Ηεξνζνιπκίηεο. Οη Σνύξθνη, κόιηο είδαλ ην ζαύκα, έβγαιαλ ακέζσο από 



ηελ Δθθιεζία ηνπο Παπηζηέο θαη έβαιαλ ηνλ επζεβή Παηξηάξρε. Σόηε νη Σνύξθνη 

θάξθσζαλ πνιιά θαξθηά ζηηο πέηξεο κπξνζηά ζηελ Πύιε γηα λα βιέπνπλ νη άπηζηνη· 

δύν Μνπζνπικάλνη πίζηεςαλ ζηνλ Υξηζηό θαη θήξπμαλ θαλεξά ηελ επζέβεηά ηνπο 

θαη θαηέθξηλαλ ηα πηζηεύσ ηνπ Μσάκεζ θαη γη' απηό αμηώζεθαλ κε ην ζηεθάλη ηνπ 

καξηπξίνπ»18. Πεξηγξαθή ηεο ζύγρξνλεο ηειεηήο ηνπ αγίνπ θσηόο Από ην πξσί ηνπ 

αγίνπ θαη κεγάινπ αββάηνπ κέζα ζηνλ ζενζέβαζην Ναό ηεο Αλαζηάζεσο, όπσο θαη 

ζηνλ άγην Σάθν ζβήλνπλ όιεο νη ιπρλίεο, Οξζνδόμσλ, Λαηίλσλ, Αξκελίσλ θαη 

Κνπηώλ, από ηνπο δηαθνλεηέο από ην θάζε δόγκα από απηά πνπ κέλνπλ ζπλερώο ζηνλ 

λαό. Έμσ από ηνλ Ναό όινη νη θάηνηθνη θαη νη πξνζθπλεηέο ηεο αγίαο Πόιεο-όισλ 

ησλ ρξηζηηαληθώλ θύισλ εθηόο από ηνπο Λαηίλνπο- θαη νη ζεαηέο ζπξξένπλ όινη καδί 

θαη γεκίδνπλ ηνλ ρώξν ηεο αγίαο Απιήο ηνπ Νανύ, πεξηκέλνληαο ην άλνηγκα ηεο 

θιεηζηήο πόξηαο ηνπ, γηα λα κπνπλ κέζα ζε απηόλ. Καηά ηελ ώξα 8.30'-9.30' π.κ., 

όηαλ ζην Μνλαζηεξηαθό Ναό ησλ αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο ηειείηαη ν 

εζπεξηλόο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μ. αββάηνπ, θαηά ηελ νπνία ρνξνζηαηεί ν 

Παηξηάξρεο θαη παξεπξίζθνληαη νη Αξρηεπίζθνπνη θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο Ηεξάο 

Αδειθόηεηαο, αλνίγεηαη από ηνπο κνπζνπικάλνπο ζπξσξνύο ε πύιε ηνπ 

Παλαγηόηαηνπ Νανύ, κε ηελ παξνπζία ησλ Γξαγνπκάλσλ, θαη ηνπ δηθνύ καο θαη ηνπ 

Αξκέληνπ, θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ αξρώλ ηεο αγίαο πόιεο. Καη πξώηα κπαίλεη ε 

παξαηεηαγκέλε ζηξαηησηηθή δύλακε γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη 

κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Γξαγνπκάλσλ θαη ησλ αμησκαηηθώλ ηεο γύξσ από ην Ηεξό 

Κνπβνύθιην θαη ζηα θεληξηθόηεξα ζεκεία ηνπ Νανύ ζρεκαηίδνληαο έηζη δηόδνπο γηα 

ηα πιήζε. Μεηά από απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηξαηησηώλ, αθήλεηαη ειεύζεξε ε 

είζνδνο γηα ηα πιήζε, ηα νπνία σο ρείκαξξνο αθαηάπαπζηνο κπαίλνπλ ζηνλ Ναό θαη 

ηνπνζεηνύληαη ζηα ηδηαίηεξα κέξε πνπ νξίδνληαη γηα θάζε δόγκα. Δλώ πεξλά ε ώξα, 

ηα πιήζε απμάλνληαη θαη ζπλσζηίδνληαη ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε θάζε πξνζπάζεηα 

κεηαθίλεζεο κεηαμύ απηώλ θαζίζηαηαη όρη κόλν δύζθνιε, αιιά θαη επηθίλδπλε. Όια, 

ινηπόλ, ηα κέξε ηνπ πνιύ κεγάινπ Νανύ, θαη πάλσ θαη θάησ, θαη κέζα θαη έμσ 

γεκίδνπλ κε επζεβείο πξνζθπλεηέο ή πεξίεξγνπο ζεαηέο, ελώ ζπγρξόλσο άιια πιήζε 

κέζσ ηνπ δηθνύ καο Μνλαζηεξηνύ, από ηηο πόξηεο ησλ αηζνπζώλ, πεξλνύλ θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηηο ζηνέο θαη ηηο εμνρέο ησλ δύν ζόισλ, θαη ν ίδηνο ν ρώξνο ηεο αγίαο 

Απιήο θαη νη αίζνπζεο ηνπ Παλαγηόηαηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο, ηνπ Μνλαζηεξηνύ 

ηνπ Παηξηάξρνπ Αβξαάκ, ηεο Δθθιεζίαο ηνπ αγίνπ Ηαθώβνπ θαη νπνηνζδήπνηε εθεί 

θνληά ειεύζεξνο ρώξνο θαηαιακβάλεηαη. Μεηαμύ ηνπ πιήζνπο πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζηνλ Ναό δηαθξίλνληαη νη Οξζόδνμνη από ηελ Παιαηζηίλε θαη ηε πξία κε ηνπο 

ηδηαίηεξνπο ζηίρνπο, ηνπο νπνίνπο κεγαιόθσλα ρηππώληαο ηα ρέξηα απαγγέιινπλ 

ξπζκηθά ζηε δηθή ηνπο γιώζζα θαη έρνπλ ην εμήο πεξηερόκελν: Ο Θεόο λα δίλεη 

πνιιά ρξόληα ζηνλ Παηξηάξρε, ν ζεόο λα ζηεξηώλεη ην Γέξ-Ρνύκ(=Μνλαζηήξη ησλ 

Ρσκαίσλ, δειαδή ην Διιελνξζόδνμν Παηξηαξρείν ησλ Ηεξνζνιύκσλ), Μία κόλν 

νξζή πίζηε ππάξρεη, απηή ησλ Οξζνδόμσλ. Καηά ηηο 11 π.κ. κε ηελ παξνπζία ησλ 

ζηξαηησηηθώλ αξρώλ γίλεηαη επηζεώξεζε ηνπ ηεξνύ Κνπβνπθιίνπ ηνπ αγίνπ Σάθνπ 

από ηνπο Γξαγνπκάλνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Μεηά ηελ επηζεώξεζε ν 

δηθόο καο Γξαγνπκάλνο θιείλεη ηελ πόξηα ηνπ Κνπβνπθιίνπ, έπεηηα, αθνύ πάξεη από 

ηνλ δηθό καο θύιαθα κνλαρό ηνπ αγίνπ Σάθνπ ηαηλία ιεπθή, ηελ πεξηζηξέθεη δύν 

θνξέο γύξσ από ην πάλσ κέξνο ησλ δύν πηπρώλ ηεο πόξηαο, όπνπ ππάξρνπλ θαξθηά, 

θαη ηελ αξηζηεξή άθξε ηεο ηαηλίαο, αθνύ ηελ δηαπεξάζεη κέζα από ην δεμί θξίθν ηεο 

πόξηαο, ηελ δίλεη ζηνλ δηθό καο Αξρηκαλδξίηε πνπ ζηέθεηαη εθεί, ελώ ηε δεμηά ηε 

δηαπεξλά κέζα από ηνλ αξηζηεξό θξίθν θαη ηε δίλεη ζηνλ Αξκέλην Αξρηκαλδξίηε. 

Έηζη, κε ηελ ηαηλία ζρεκαηίδεηαη έλαο ζηαπξόο θαη ζην θέληξν απηνύ ν Γξαγνπκάλνο 

βάδεη καιαθό θεξί, ην νπνίν παίξλεη από ηνλ ίδην ηνλ Μνλαρό πξνζέρνληαο λα ην 

πξνζαξκόζεη θαη ζηηο δύν κεξηέο ηεο πόξηαο ηνπ Ηεξνύ Κνπβνπθιίνπ· έπεηηα, θσλάδεη 



ηνλ κνπζνπικάλν ζπξσξό ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο πνπ βξίζθεηαη εθεί λα έξζεη, ν 

νπνίνο, ζύκθσλα κε ην αξραίν έζηκν, ζθξαγίδεη ηέζζεξηο θνξέο πάλσ ζην θεξί θαη 

ζηελ ηαηλία κε ηε ζθξαγίδα ηνπ, σο αλάκλεζε ηεο ζθξαγίζεσο από ηε θξνπξά,, 

ζύκθσλα κε ην Δπαγγέιην: «Οη δέ πνξεπζέληεο εζθαιίζαην ηόλ Σάθνλ, 

ζθξαγίζαληεο ηόλ ιίζνλ κεηά ηεο θνπζησδίαο» (Μαη. θδ' 66) (=θαη εθείλνη πήγαλ θαη 

αζθάιηζαλ ηνλ Σάθν, έβαιαλ δειαδή ζθξαγίδεο ζην ιίζν πνπ έθιεηλε ην κλεκείν θαη 

ηνπνζέηεζαλ θξνπξά). Πιένλ, όια ηα  

κέξε ηνπ Νανύ είλαη γεκάηα θόζκν, θαζώο θαη ηα απέλαληη ππεξπςσκέλα κέξε ηνπ 

Ηεξνύ Κνπβνπθιίνπ ηνπ αγίνπ Σάθνπ, ηα δεμηά από ηνπο αλώηεξνπο θπβεξλεηηθνύο 

ππαιιήινπο, ηα αξηζηεξά από ηελ Διιεληθή αληηπξνζσπεία θαη άιια επίζεκα 

πξόζσπα.Καηά ηε δσδεθάηε ηεο εκέξαο ν Παηξηάξρεο ή, αλ ιείπεη, ν Δπίηξνπνο πνπ 

ηνλ αληηπξνζσπεύεη, ελώ ρηππάεη πέλζηκα ε κεγάιε θακπάλα ηνπ Νανύ, θαηεβαίλεη 

από ην Παηξηαξρείν καδί κε όιν ηνλ θιήξν από ηε ζθάια ηνπ αγίνπ Ηαθώβνπ ζηνλ 

λαό ηεο Αλαζηάζεσο θαη κπαίλνπλ όινη από ηε λόηηα πύιε ηνπ Καζνιηθνύ ζην άγην 

Βήκα. Μεηά από ιίγε ώξα έξρνληαη πξνο ηνλ Παηξηάξρε καο θαη αζπάδνληαη ην δεμί 

ηνπ ρέξη ηέζζεξηο θιεξηθνί από ηνπο Αξκέληνπο, δύν από ηνπο Κόπηεο θαη δύν από 

ηνπο ύξηνπο, παίξλνληαο, όπσο ιέκε, επινγία γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειεηή. Απηή 

ε εζηκνηππία βαζίδεηαη ζε ξεηέο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ γηα καο νη νπιηάλνη, σο 

έλδεημε όηη έρνπκε ηα πξσηεία ζηνλ Παλαγηόηαην Σάθν, ζύκθσλα κε ηα πξνλόκηα 

πνπ ρνξήγεζε ν Οκάξ Υαηηάπ θαη νη δηάδνρνί ηνπ ζην Γέλνο ησλ Οξζνδόμσλ 

Ρσκαίσλ. Μεηά ηελ απνρώξεζε ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ ππόινηπσλ αιιόζξεζθσλ 

θιεξηθώλ, γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ, νη δηθνί καο ηεξείο θαη 

δηάθνλνη πνπ επξόθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ιηηαλεία, παίξλνπλ ηελ επθαηξία θαη 

ληύλνληαη όινη κε ιεπθέο ζηνιέο, ζπγρξόλσο βάδεη θαη ν Παηξηάξρεο ζην 

ζθεπνθπιάθεην όιε ηελ αξρηεξαηηθή ηνπ ζηνιή. Σαπηόρξνλα, ε ιπρλία, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηεξή ηειεηή, κεηαθέξεηαη κε πνκπή από ην θειί-ζην νπνίν 

θπιάζζεηαη, θνληά ζηελ αγία Απνθαζήισζε-από ηνλ δηθό καο θεπνθύιαθα ηνπ 

Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο, ελώ πξνπνξεύνληαη ηεο πνκπήο ν Γξαγνπκάλνο θαη έλαο 

Αξρηεξέαο, πξνο ην άγην Κνπβνύθιην από ηνλ πην ζύληνκν δξόκν, δειαδή κέζσ ηεο 

πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο αγίαο Απνθαζήισζεο θαη ηνπ αγίνπ 

Κνπβνπθιίνπ. Μόιηο απηνί θηάζνπλ, ν Γξαγνπκάλνο μεθιεηδώλεη ηελ πόξηα ηνπ 

Κνπβνπθιίνπ θαη κπαίλεη κέζα κόλν ν δηθόο καο θεπνθύιαθαο, απηόο πνπ θξαηάεη 

ηελ ηεξή ιπρλία, ηελ νπνία θαη ηνπνζεηεί πάλσ ζηνλ άγην Σάθν. Ακέζσο κόιηο απηόο 

βγεη, ζθξαγίδεηαη θαη πάιη ε πόξηα ηνπ Κνπβνπθιίνπ, αθνύ ηε δέζνπλ κε ηνπο δύν 

θξίθνπο ηεο ηαηλίαο, ηεο νπνίαο ηα άθξα παίξλνπλ ηόηε νη δύν Αξρηεξείο πνπ 

βξίζθνληαη εθεί, ν δηθόο καο θαη ν Αξκέληνο, αληηθαζηζηώληαο ηνπο δύν 

Αξρηκαλδξίηεο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Πξηλ, όκσο, γίλνπλ όια απηά, ε 

ζηξαηησηηθή αξρή παίξλεη ζέζε κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ αγίνπ Κνπβνπθιίνπ πξνο 

ην βόξεην κέξνο. Ζ αζηπλνκία ζρεκαηίδεη κία δώλε θαη αλνίγεη δίνδν από ην άγην 

Βήκα ηνπ Καζνιηθνύ κέρξη ην ηεξό Κνπβνύθιην θαη γύξσ από απηό ιόγσ ηεο 

ιηηαλείαο πνπ ζα γίλεη. ε θαλέλαλ δελ επηηξέπεηαη λα κπεη ζηε δίνδν πνπ έρεη 

αλνηρηεί, εθηόο από ηνπο αμησκαηηθνύο ηεο ηάμεο, ησλ θιεξηθώλ πνπ έρνπλ 

παξαηαρζεί γηα ηε ιηηαλεία θαη ησλ αμησκαηνύρσλ ησλ Παηξηαξρείσλ. Οη 

αληηπξόζσπνη ησλ Κνπηώλ θαη ησλ πξίσλ, απηνί πνπ νξίζηεθαλ λα παξαιάβνπλ ην 

άγην θσο από ηνλ Παηξηάξρε, κέλνπλ έμσ από ηε ζρεκαηηδόκελε δώλε.ηηο 12.30' 

μεθηλάεη ε ιηηαλεία από ην άγην Βήκα ηνπ Καζνιηθνύ σο εμήο: ηελ αξρή ηεο πνκπήο 

είλαη ηα εθθιεζηαζηηθά ιάβαξα (θνηλώο κπατξάθηα) πνπ ηα θξαηνύλ, ζύκθσλα κε ηελ 

παιηά ζπλήζεηα, αξρεγνί αξραίσλ Οξζόδνμσλ νηθνγελεηώλ ηεο Ηεξνπζαιήκ, 

αθνινπζνύλ νη ρνξνί ησλ ςαιηώλ, νη ληπκέλνη ηεξείο θαη ηέζζεξηο δηάθνλνη-εθ ησλ 

νπνίσλ νη δύν θξαηνύλ από έλα ππξζό (δαπιό) αξγπξό, ελώ νη άιινη δύν δηάθνλνη 



από κία δεζκίδα απνηεινύκελε από 33 θεξηά- ηειεπηαίνο όισλ έξρεηαη ν Παηξηάξρεο 

πνπ θξαηάεη ηελ πνηκαληνξηθή ξάβδν. Αθνύ επινγήζεη ν Παηξηάξρεο από ηελ αγία 

είζνδν ηεο σξαίαο Πύιεο ηνπ Καζνιηθνύ, μεθηλάεη ε πνκπή θαηεπζπλόκελε πξνο ην 

Κνπβνύθιην ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ, όηαλ μαθληθά ζην κέζν ηνπ γεληθνύ ζνξύβνπ ζηνλ 

Ναό θαη ηεο αλακεκεηγκέλεο βνήο αθνύγεηαη ε γιπθηά θαη πνιππόζεηε κεισδία ησλ 

ςαιηώλ καο, νη νπνίνη ςάιινπλ ην γλσζηό ηξνπάξην «Σήλ Αλάζηαζίλ νπ, Υξηζηέ 

σηήξ, άγγεινη πκλνπζηλ ελ νπξαλνηο θαί εκαο ηνπο επί γεο θαηαμίσζνλ ελ θαζαξα 

θαξδία ε δνμάδεηλ» (Σελ Αλάζηαζή νπ, Υξηζηέ σηήξα, άγγεινη πκλνύλ ζηνπο 

νπξαλνύο θαη θαηαμίσζε εκάο πνπ είκαζηε ζηε γε κε θαζαξή θαξδηά λα ε 

δνμάζνπκε)· ν ηεξόο θιήξνο γπξίδεη ηξεηο θνξέο γύξσ από ην άγην Κνπβνύθιην, ελώ 

θαηά ηελ ηξίηε θνξά ν ρνξόο ςάιιεη ην «Φώο ηιαξόλ» κεισδηθά. Αθνύ γίλεηαη θαη ε 

Σξίηε ζηξνθή, νη θιεξηθνί πνπ θξαηάλε ηα ιάβαξα επηζηξέθνπλ ζην άγην Βήκα θαη 

βγάδνπλ ηηο ηεξαηηθέο ζηνιέο, ελώ ν Παηξηάξρεο παίξλεη από ηνπο Αξκέληνπο ηνλ 

θιεξηθό πνπ έρεη νξηζηεί, γηα λα κπεη κέζα ζην άγην Κνπβνύθιην, θαη καδί κε απηόλ 

έξρεηαη κπξνζηά ζην άγην Κνπβνύθιην. Απέλαληη από ηελ πόξηα ηνπ αγίνπ 

Κνπβνπθιίνπ (ν Παηξηάξρεο) βγάδεη ηε κίηξα, ηα εγθόιπηα, ην κέγα σκνθόξην, ηνλ 

αξρηεξαηηθό ζάθθν θαη ην επηγνλάηην κε ηε βνήζεηα ησλ δηαθόλσλ, νη νπνίνη ζηε 

ζπλέρεηα δέλνπλ γύξσ από ηα επηκάληθα, ηα νπνία θνξάεη ν Παηξηάξρεο, ιεπθά 

καληίιηα. Σόηε ν δηθόο καο Γξαγνπκάλνο αθαηξεί ηελ ηαηλία θαη αλνίγεη ηελ πόξηα 

ηνπ αγίνπ Κνπβνπθιίνπ. Ο παηξηάξρεο, αθνύ πάξεη από ηνπο δηαθόλνπο ηνπο δύν 

ππξζνύο θαη ηξεηο δεζκίδεο θεξηώλ κπαίλεη κέζα ζην Κνπβνύθιην, όπνπ ηνλ 

αθνινπζεί κόλν ν Αξκέληνο θιεξηθόο, θνξώληαο θαη απηόο κόλν ηελ εζσηεξηθή 

ηεξαηηθή ζηνιή θαη θξαηώληαο δύν κεηαιιηθνύο ππξζνύο19. Ζ πόξηα ηνπ αγίνπ 

Κνπβνπθιίνπ θιείλεηαη πάιη θαη ν Παηξηάξρεο κπαίλεη ζηνλ Σάθν, ελώ ν Αξκέληνο 

κέλεη ζηνλ πξνζάιακν απηνύ. Ο Παηξηάξρεο, αθνύ γνλαηίζεη, κε θόβν θαη θαηάλπμε 

δηαβάδεη ηελ παξαθάησ επρή: "Γέζπνηα Κύξηε Ηεζνύ Υξηζηέ, ε αξρίθσηνο ζνθία ηνπ 

αλάξρνπ Παηξόο. Ο θσο νηθώλ απξόζηηνλ, ν εηπώλ ελ ζθόηνπο θσο ιάκςαη, ν εηπώλ 

γελεζήησ θσο θαη εγέλεην θσο, Κύξηε, ν ηνπ θσηόο ρνξεγόο, ν εμαγαγώλ εκάο από 

ηνπ ζθόηνπο ηεο πιάλεο θαη εηζαγαγώλ εηο ην ζαπκαζηόλ θσο ηεο ζεο επηγλώζεσο, ν 

ηελ γελ κελ πάζαλ δηα ηεο ελ απηή ελζάξθνπ παξνπζίαο ζνπ, ηα θαηαρζόληα δε ηεο 

εηο Άδελ θαηαβάζεσο ζνπ θσηόο πιεξώζαο θαη ραξάο, κεηά δε ηαύηα δηα ησλ αγίσλ 

ζνπ απνζηόισλ θσο θαηαγγείιαο πάζη ηνπο έζλεζηλ. Δπραξηζηνύκελ ζνη, όηη δηα ηεο 

επζεβνύο πίζηεσο κεηήγαγεο εκάο από ηνπ ζθόηνπο εηο θσο θαη γεγόλακελ πηνί δηα 

ηνπ αγίνπ βαπηίζκαηνο, ζεαζάκελνη ηελ δόμαλ ζνπ πιήξε νύζαλ ράξηηνο θαη 

αιεζείαο, αιι' σ θσηνπάξνρε Κύξηε, ν ην κέγα θσο σλ, ν εηπώλ, ν ιαόο ν θαζήκελνο 

ελ ζθόηεη. Γέζπνηα Κύξηε, ην θσο ην αιεζηλόλ, ν θσηίδεη πάληα άλζξσπνλ εξρόκελνλ 

εηο ηνλ θόζκνλ, ην κόλνλ θσο ηνπ θόζκνπ θαη θσο ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ, νπ από 

ηεο δόμεο επιεξώζε ηα ζύκπαληα, όηη θσο εηο ηνλ θόζκνλ ειήιπζαο δηα ηεο 

ελζάξθνπ ζνπ νηθνλνκίαο, εη θαη νη άλζξσπνη εγάπεζαλ κάιινλ ην ζθόην ή ην θσο, 

ζπ Κύξηε θσηνδόηα, επάθνπζνλ εκώλ ησλ ακαξησιώλ θαη αλαμίσλ δνύισλ ζνπ ησλ 

ηελ ώξα ηαύηε παξηζηακέλσλ ησ παλαγίσ ζνπ θαη θσηνθόξσ ηνύησ ηάθσ θαη 

πξόζδεμαη εκάο ηηκώληαο ηα άρξαληα πάζε ζνπ, ηελ παλαγίαλ ζνπ ζηαύξσζηλ, ηνλ 

εθνύζηνλ ζάλαηνλ θαη ηελ ελ ησ παλζεβάζησ ηνύησ κλήκαηη ηνπ ηεζεσκέλνπ ζνπ 

ζώκαηνο θαηάζεζηλ θαη ηαθήλ θαη ηξηήκεξνλ εμαλάζηαζηλ, ήλ ραξκνληθώο ήζε 

αξμάκελνη ενξηάδεηλ κλείαλ πνηνύκεζα θαη ηεο ελ Άδνπ θαζόδνπ ζνπ, δη' εο ηαο 

εθείζε ησλ δηθαίσλ θαηέρνκελαο ςπράο δεζπνηηθώο ειεπζέξσζαο ηε αζηξαπή ηεο 

ζεο ζεόηεηνο, θσηόο πιεξώζαο ηα θαηαρζόληα. ¨νζελ δε αγαιιόκελε θαξδία θαη 

ραξά πλεπκαηηθή θαηά ηνύην ην ππεξεπινγεκέλνλ άββαηνλ ηα ελ γε θαη ππό γελ 

ζενπξεπώο ηειεζζέληα ζνη ζσηεξηνδέζηαηα κπζηήξηα ζνπ ενξηάδνληεο θαη ζε ην 

όλησο ηιαξόλ θαη εθεηόλ θσο ελ ηνηο θαηαρζνλίνηο ζετθώο επίιακςαλ, εθ ηάθνπ δε 



ζενπξεπώο αλαιάκςαλ αλακηκλεζθόκελνη, θσηνθάλεηαλ πνηνύκεζα ζνπ ηελ πξνο 

εκάο ζπκπαζώο γελνκέλελ ζενθάλεηαλ εηθνλίδνληεο, επηδή γαξ ηε ζσηεξίσ θαη 

θσηαπγεί λπθηί πάληα πεπιήξσηαη θσηόο νπξαλόο ηε θαη γε θαη ηα θαηαρζόληα δηα ην 

ππεξθπέο κπζηήξηνλ ηεο ελ Άδνπ θαζόδνπ ζνπ θαη ηεο εθ Σάθνπ ζνπ ηξηεκέξνπ 

αλαζηάζεσο. Γηα ηνύην εθ ηνπ επί ηνύηνλ ηνλ θσηνθόξνλ ζνπ Σάθνλ ελδειερώο θαη 

αεηθώησο εθθαηνκέλνπ θσηόο επιαβώο ιακβάλνληεο δηαδηδόακελ ηνηο πηζηεύνπζηλ 

εηο ζε ην αιεζηλόλ θσο θαη παξαθαινύκελ θαη δεόκεζά ζνπ, Παλάγηε Γέζπνηα, όπσο 

αλαδείμεο απηό αγηαζκνύ δώξνλ θαη πάζεο ζετθήο ζνπ ράξηηνο πεπιεξσκέλνλ δηα ηεο 

ράξηηνο ηνπ Παλαγίνπ θαη θσηνθόξνπ Σάθνπ ζνπ θαη ηνπο απηνκέλνπο επιαβώο 

απηνύ επινγήζεο θαη αγηάζεο, ηνπ ζθόηνπο ησλ παζώλ ειεπζεξώλ θαη ησλ 

θσηεηλνηάησλ ζνπ ζθελώλ θαηαμηώζεο, όπνπ θσο ην αλέζπεξνλ ηεο ζεο ζεόηεηνο 

ιάκπεη, ράξηζαη απηνίο, Κύξηε, πγηείαλ θαη επδσΐαλ θαη ηνπο νίθνπο απηώλ παληόο 

αγαζνύ πιήξσζνλ. 

Ναη, Γέζπνηα θσηνπάξνρε, επάθνπζνλ κνπ ηνπ ακαξησινύ ελ ηε ώξα ηαύηε θαη ζνο 

εκίλ ηε θαη απηνίο πεξηπαηείλ ελ ησ θσηί ζνπ θαη ελ απηώ κέλεηλ, έσο ην θσο ηεο 

πξνζθαίξνπ δσήο έρνκελ. Γνο εκίλ, Κύξηε, ίλα ην θσο ηεο πξνζθαίξνπ δσήο ηαύηεο 

έρσκελ. Γνο εκίλ, Κύξηε, ίλα ην θσο ησλ θαιώλ έξγσλ εκώλ ιάκπε έκπξνζζελ ησλ 

αλζξώπσλ θαη δνμάδσζη ζε ζπλ ησ αλαξρώ ζνπ Παηξί θαη ησ Παλαγίσ Πλεύκαηη. Δηο 

θσο γαξ εζλώλ εκάο ηέζεηθαο, ίλα απηνίο ηε ζθνηία πεξηπαηνύζη θαίλσκελ. Αιι' 

εκείο εγαπήζακελ ην ζθόηνο κάιινλ ή ην θσο θαύια πξάζζνληεο. Παο γαξ ν θαύια 

πξάζζσλ κηζεί ην θσο θαηά ηνλ αςεπδή ιόγνλ ζνπ, δηα ηνύην νζήκεξαη 

πξνζθνπηόκελ ακαξηάλνληεο, επεηδή πεξηπαηνύκελ ελ ηε ζθνηία. Αιι' αμίσζνλ εκάο 

ην ππόινηπνλ ηεο δσήο εκώλ βησηεύζαη πεθσηηζκέλνπο ηνπο νθζαικνύο ηεο δηαλνίαο 

εκώλ. Γνο εκίλ, ίλα σο ηέθλα θσηόο πεξηπαηήζσκελ ελ ησ θσηί ησλ εληνιώλ ζνπ, ην 

ηνπ αγίνπ βαπηίζκαηνο θσηεηλόλ έλδπκα, ππέξ δηα ησλ έξγσλ εκαπξώζακελ, 

ιεύθαλνλ σο ην θσο, ν αλαβαιιόκελνο ην θσο ώζπεξ ηκάηηνλ. Γνο εκίλ ελδύζαζζαη 

ηα όπια ηνπ θσηόο, ίλα δη' απηώλ ηνλ άξρνληα ηνπ ζθόηνπο ηξνπνύκεζα, σο 

κεηαζρεκαηίδεηαη εηο άγγεινλ θσηόο. Ναη, Κύξηε, θαη σο ελ ηαύηε ηε εκέξα ηνηο ελ 

ζθόηεη θαη ζθηά ζαλάηνπ θαζεκέλνηο θσο έιακςαο, νύησ ζήκεξνλ ιάκςνλ ελ ηαηο 

θαξδίαηο εκώλ ην ζνλ αθήξαηνλ θσο, ίλα δηα ηνύηνπ θσηηδόκελνη θαη ζεξκαηλόκελνη 

ελ ηε πίζηεη δνμάδνκελ ζε ην κόλνλ εθ κόλνπ ηνπ αξρηθώηνπ θσηόο ηιαξόλ θσο εηο 

ηνπο αηειεύηεηνπο αηώλαο. Ακήλ". Καηά ηελ ώξα πνπ ν Παηξηάξρεο δηαβάδεη απηήλ 

ηελ επρή, βαζηά ζηγή δηαδέρεηαη ηηο δπλαηέο θξαπγέο πνπ ζείνπλ ηηο αραλείο 

δηαζηάζεηο κπξνζηά ζην κηθξό Ναό· κπζηηθή αγσλία θαηαιακβάλεη από ηε κηα κεξηά 

σο ηελ άιιε ηα πιήζε θαη ακέζσο ζηακαηάεη ν ζνξπβώδεο θαη ηαξαρώδεο εθείλνο 

ρείκαξξνο· όινη εθείλε ηε ζηηγκή έρνληαο ην κπαιό ηνπο ζηνλ Ύςηζην θαη 

πεξηκέλνληαο ην έιενο, ηνλ παξαθαινύλ λα έξζεη ζε απηνύο ε ζεία ράξε ηνπ παλαγίνπ 

θσηόο. Μεηά ην ηέινο ηεο επρήο ν Παηξηάξρεο κε θάζε επιάβεηα αζπάδεηαη ηνλ άγην 

Σάθν θαη παίξλεη ην άγην θσο, ην νπνίν βέβαηα, αθνύ πάεη ζηνλ πξνζάιακν, δίλεη 

πξώηα ζηνλ Αξκέλην θιεξηθό πνπ βξίζθεηαη εθεί, ζπγρξόλσο όκσο ν Παηξηάξρεο από 

ην βόξεην άλνηγκα ηνπ Κνπβνπθιίνπ θαη ν Αξκέληνο από ην λόηην παξαδίδνπλ ηνπο 

ππξζνύο αλακκέλνπο πιένλ ζε απηνύο πνπ είραλ παξαηαρζεί εθεί από πξηλ θαη ζηνπο 

ηεξείο θαη ηνπο ιατθνύο πνπ πεξηκέλνπλ έμσ από ηηο πόξηεο. Σελ εκθάληζε ηνπ αγίνπ 

θσηόο ραηξεηνύλ νη ήρνη ησλ βαξύγδνππσλ θακπάλσλ ηνπ Νανύ θαη ησλ ζεκάληξσλ 

θαη ηπκπάλσλ ηνπ· αθνύγεηαη αλάκεηθηε βνή, ηαρή ζεζπέζηα πνπ θηάλεη σο ηνλ 

νπξαλό θαη ζπγθηλεί ηνπο πάληεο κέρξη δαθξύσλ· ν θαζέλαο αηζζάλεηαη ραξά θαη 

αγαιιίαζε. Πόζν δσεξή θαη αμηνζέαηε είλαη εθείλε ε ζηηγκή ζηνπο ζεαηέο! ηα 

πξόζσπα όισλ δσγξαθίδεηαη αλέθθξαζηε αγαιιίαζε, δάθξπα ραξάο βξέρνπλ ηα 

κάγνπιά ηνπο θαη ζθέθηνληαη όηη πξάγκαηη είλαη ζεαηέο επζεβνύο θαη ηεξήο ηειεηήο, 

ηελ νπνία πνζνύζαλ λα δνπλ από ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Ζ ζέα ηεο κπζηεξηώδνπο 



απηήο κεηαβνιήο ηόζσλ θαξδηώλ είλαη αδύλαηνλ λα κε ζπγθηλήζεη θαη ηνλ ςπρξόηεξν 

από ηνπο ζεαηέο. Ο πξεζβύηεξνο ηεο Ηεξνπζαιήκ πνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην άλνηγκα 

ηνπ Κνπβνπθιίνπ, αθνύ πάξεη ην άγην θσο από ηνλ Παηξηάξρε κέζα ζε αξγπξό 

ππξζό, ην κεηαθέξεη ηξέρνληαο ζην άγην Βήκα από ηε Βόξεηα πύιε ηνπ Καζνιηθνύ 

θαη ην παξαδίδεη ζηνλ θεπνθύιαθα ηνπ Νανύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαπξόζεζε ηνπ 

δεμηνύ κέξνπο , ν νπνίνο ην παξαδίδεη ζε απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζην άγην Βήκα. 

Ακέζσο ην άγην θσο δηαδίδεηαη ζε όια ηα κέξε ηνπ Νανύ, πάλσ θαη θάησ θαη ζηελ 

πην καθξηλή γσληά ηνπ. Ο Ναόο πνπ πξηλ από ιίγν δελ είρε θαλέλα θσο 

κεηακνξθώλεηαη ζε ζάιαζζα θσηόο θσηηδόκελνο ακέζσο από 30000 πεξίπνπ θώηα. 

Έπεηηα αλνίγεηαη ε πόξηα ηνπ αγίνπ Κνπβνπθιίνπ από ηνλ δηθό καο Αξρηεξέα πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, όηαλ ν Παηξηάξρεο από κέζα ηε ρηππήζεη. Ακέζσο 

κπαίλνπλ ζην Κνπβνύθιην έλαο Κόπηεο θαη έλαο ύξηνο από απηνύο πνπ πήξαλ ζε 

πξνεγνύκελε θνξά θαη παίξλνπλ ην άγην θσο από ηνλ Παηξηάξρε. Αθνύ πεξηνξηζηεί 

ν ζόξπβνο, ν Παηξηάξρεο βγαίλεη πξώηνο από ην ηεξό Κνπβνύθιην θξαηώληαο ηξεηο 

δεζκίδεο θεξηά, εθ ησλ νπνίσλ ηε κηα ηε δίλεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Πόιεο πνπ ζηέθεηαη 

θνληά ζηελ πόξηα ηνπ Κνπβνπθιίνπ, θαη, ελώ ηνλ θξαηάλε νη θπβεξλεηηθνί 

ππάιιεινη θαη ν Γξαγνπκάλνο, δηαζρίδεη γξήγνξα ην ζπλσζηηζκέλν πιήζνο θαη 

θηάλεη ζην άγην Βήκα, όπνπ δίλεη ην άγην θσο. Μεηά ηελ έμνδν ηνπ Παηξηάξρε από 

ην άγην Κνπβνύθιην, βγαίλνπλ από εθεί ν Αξκέληνο θιεξηθόο θαη ν ύξηνο θαη 

κεηαθέξνπλ ην θσο ζηνπο νκνεζλείο ηνπο, ελώ κπαίλνπλ νη θαληειαλάθηεο ησλ ηξηώλ 

εζλώλ θαη αλάβνπλ ηα θαληήιηα ηνπο κέζα θαη έμσ από ηνλ άγην Σάθν. Σαπηόρξνλα ν 

δηθόο καο Αξρηεξέαο ζεθώλεη ηελ αλακκέλε ηεξή ιπρλία από ηνλ Παλάγην Σάθν θαη 

ηε κεηαθέξεη ακέζσο από ην άγην Κνπβνύθιην ζην άγην Βήκα ηνπ δηθνύ καο 

Καζνιηθνύ. Αθήλεηαη, ινηπόλ, ειεύζεξν ην άγην Κνπβνύθιην ζηνπο Αξκέληνπο, 

ζηνπο Κόπηεο θαη ζηνπο ύξηνπο γηα ηε ιηηαλεία ηνπο, ηελ νπνία όινη καδί θάλνπλ 

γύξσ από ηνλ Σάθν ηνπ Κπξίνπ, δνμάδνληαο θαη απηνί ηνλ ληθεηή ηνπ ζαλάηνπ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ηειεηή ν Παηξηάξρεο γπξίδεη ζηε ζέζε ηνπ κε ηε ζπλεζηζκέλε 

παξάηαμε. Σελ ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο επηζθξαγίδεη ζηε ζπλέρεηα ε ηέιεζε ηεο ζείαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Μ. αββάηνπ ζην Καζνιηθό ηνπ Νανύ ηεο Αλαζηάζεσο. Σα πιήζε 

ησλ πξνζθπλεηώλ ακέζσο βγαίλνπλ από ηνλ Ναό θαη δηαζθνξπίδνληαη θξαηώληαο 

ζηα ρέξηα αλακκέλα θεξηά. Απηνί πνπ έρνπλ ζηαιεί από ηα πεξίρσξα ηεο Ηεξνπζαιήκ, 

αθνύ πάξνπλ ην άγην θσο κε ππξζνύο, ην κεηαθέξνπλ βηαζηηθά ζηηο πόιεηο θαη ζηα 

ρσξηά θαη ζηα Μνλαζηήξηα, όπνπ νη θάηνηθνη ηνπο δέρνληαη κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα 

θαη θξαπγέο. Από απηή ηε ζηηγκή όια ηα θώηα πνπ ήηαλ πξηλ ζβεζκέλα ζηηο 

Δθθιεζίεο ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ησλ πεξηρώξσλ αλάβνπλ. Αλακθίβνια ε ηειεηή απηή 

ηνπ αγίνπ θσηόο έδσζε έκπλεπζε ζηνλ θνξπθαίν από ηνπο πκλσδνύο ηεο Δθθιεζίαο 

καο, ζηνλ Ησάλλε ηνλ Γακαζθελό, θαη έγξαςε ην ηξνπάξην ηνπ θαλόλα ηνπ Πάζρα 

«Νπλ πάληα πεπιήξσηαη θσηόο νπξαλόο ηε θαί γε θαί ηα θαηαρζόληα...» (Σώξα όια 

έρνπλ γεκίζεη κε θσο, θαη ν νπξαλόο θαη ε γε θαη ν θάησ θόζκνο...), πνπ ςάιιεηαη 

θαηά ηε ιακπξά θαη έλδνμε Αλάζηαζε ηνπ σηήξα. Απηή ηπραίλεη λα είλαη ε 

ζεβάζκηα θαη πςειή ηειεηή ηνπ αγίνπ θσηόο εμαηηίαο ηεο παιαηόηεηάο ηεο, ε νπνία 

ζηελ ηζηνξία ηνπ ζξεζθεπηηθνύ βίνπ ησλ Οξζνδόμσλ ιαώλ ηεο Αλαηνιήο θαηέρεη 

πάξα πνιύ ζπνπδαία ζέζε20. 

 

 

 

 

 

 



Δπίινγνο 
ε απηήλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κάζακε  γηα ηηο ηξεηο ζεκαληηθόηεξεο ζξεζθείεο 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ γηα ηελ γεσγξαθία ηεο θαη γηα ην Άγην Φσο. ε θάζε project 

εξεπλνύκε θάηη δηαθνξεηηθό θαη καζαίλνπκε λέεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα καο 

θαλνύλ ρξήζηκεο ζην κέιινλ. ηελ εξγαζία απηή αλαιύζακε δηάθνξνπο λανύο θαη 

ρώξνπο ιαηξείαο  πνπ άθεζαλ ηζηνξία πίζσ ηνπο. Αλ δελ ππήξραλ ηα project δελ ζα 

δηλόηαλ ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δηεπξύλνπλ  ηνλ πλεπκαηηθό ηνπο νξίδνληα, λα 

αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Σέινο, καζαίλνπκε λα αλαπηύζζνπκε 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, αιιειεγγύεο θαη αιιεινβνήζεηαο κε νπνηνλδήπνηε θιεζνύκε 

λα εξγαζηνύκε κε απώηεξν ζθνπό όρη κόλν ηελ απόθηεζε γλώζεσλ αιιά θαη ηελ 

επραξίζηεζε ηνπ λα δίλνπκε θαη λα παίξλνπκε. 
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