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ΟλόκληρηηΠαλαιστίνη,απότιςδύο
πλευρέςτουΙορδάνηποταμούκαι
η χερσόνησος του Σινά, είναι για

τον χριστιανικό κόσμο «οι Άγιοι Τόποι»,
στουςοποίουςπραγματοποιήθηκανόλα
ταμεγάλαθρησκευτικάκαιιστορικάγε
γονότατηςΠαλαιάςκαιΚαινήςΔιαθήκης.
Εδώ έλαβε χώρα η Ενανθρώπηση του
ΥιούκαιΛόγουτουΘεού,και ιδρύθηκε
ηπρώτηΕκκλησία.Μέσαστονχώροαυ
τό αναπτύχθηκε ο Ιουδαϊσμός και εδώ
πρωτοκηρύχθηκεκαιεδραιώθηκεοΧρι
στιανισμός.Επίσης,εδώέζησανκαιέδρα
σανΠροφήτες,Πατριάρχεςκαιβασιλείς
απεσταλμένοιτουΘεού.

Τα γεγονότα αυτά της Θεοφάνειας,
όπως συνέβησαν και περιγράφονται
στην Ιερά Bίβλο, είναι συνδεδεμένα με
συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους,
μεαληθινέςονομασίεςτοποθεσιών,ποτα
μών,βουνών,πεδιάδων,χαραδρώνκαιγε
νικάμετοπογραφικούςχώρουςιδιαίτερα
σημαντικούς.Είναιιστορικάαποδεδειγμέ
νοπωςκατάτουςπρώτουςαιώνεςοιΧρι
στιανοίαγωνίστηκανσκληράγιατηνεπι
βίωσήτους.Ημεγάληαλλαγήεπήλθεστις
αρχέςτου4ουαιώναμετονθρίαμβοτου
Χριστιανισμούκαιτηντελικήαναγνώρισή
τουωςτημόνηκαιεπίσημηθρησκείατού
νεοσύστατουτότεβυζαντινούκράτουςαλ
λάκαιτηςαυτοκρατορικήςαυλής.

Τότε,ολόκληρηηΠαλαιστίνηανακη
ρύχθηκεεπίσημαωςΑγίαΓηκαιο ίδιος
ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος
έδωσεεντολή, διαθέτοντας τααπαιτού
μενα μέσα και χρήματα, για την ίδρυση
τωνπρώτωνμεγαλοπρεπώνναώνστους
ΙερούςΤόπους,όπωςτουΓολγοθά,τουΠα
ναγίουΤάφουτουΚυρίου,τηςΑνάληψης
στοόροςτωνΕλαιών,τουΣπηλαίουτης

Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και του χώρου
Μαμβρή στη Χεβρώνα. Ο ερχομός της
ΑγίαςΕλένης,μητέρατουΜ.Κωνσταντίνου,
στηνΑγίαΓηκαιηανέγερσητωνπρώτων
αυτώνχριστιανικώνναών,άνοιξαντονδρό
μογιατηναναγνώρισηκαιτηνταύτισηπο
λυάριθμωνάλλωντόπωνπουσυνδέονταν
μεταγεγονότατηςΑγίαςΓραφής.

Κατάτους4ο,5οκαι6οαιώνες,αυτο
κράτορες του Βυζαντίου, Πατριάρχες
καιεπίσκοποι, απλοίμοναχοίκαιπιστοί
προσκυνητέςάρχισαννασυρρέουνστην
Παλαιστίνη για να επισκεφθούν και να
προσκυνήσουν τα Θεοβάδιστα Χώμα
τα (βλ. Ιεραποδημία). Σκοπός τους ήταν
να επισκεφτούν όλους τους πιθανούς
χώρους των θρησκευτικών συμβάντων,
τουςτάφουςτωνΠροφητώνκαιτωνβα
σιλέωντηςΠαλαιάςΔιαθήκης,ταχωριά
απόόπουπέρασεοΧριστόςκαιοιμαθη
τές Του, για να αντλήσουν ευλογία και
πνευματικήδύναμη.Πάνωστουςχώρους
αυτούςκτίστηκανκαιάλλοιναοίκαιμο
ναστήρια,πουαμέσωςμετατράπηκανσε
μεγάλαπροσκυνηματικάκέντρα.

Στα χρόνια της βυζαντινής ακμής
(325640μ.Χ.),ολόκληρηηχώραγέμισε
με εκκλησίες και ιερά προσκυνήματα.
Οι Πέρσες εισβολείς κατέστρεψαν και
ερήμωσανταπερισσότεραμοναστήρια,
ενώέκαψαντιςεκκλησίεςκαιταπροσκυ
νήματα.Ηαραβικήκατάκτηση,πουεπα
κολούθησελίγαχρόνιαμετάτηνπερσική
εισβολή, επιδείνωσε την κατάσταση. Ο
αριθμόςτωνΧριστιανώντηςΠαλαιστίνης
ελαττώθηκεαισθητά.Ομοναχισμόςτης
ερήμου εξαφανίστηκε, εκτός από λίγα
μοναστήρια,πουσυνέχισαντην ιστορία
τουςπαράτιςπολλέςαντιξοότητες.

Προς το τέλος τού 10ου αιώνα, λίγα
μόνοπροσκυνήματαείχανμείνειάθικτα
και ενεργά στα χέρια των Χριστιανών,

Η Αγία Αυλή και η Α΄ Πύλη του ναού της 
Αναστάσεως
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τα οποία ήσαν και τα σπουδαιότερα. Η
έμπρακτη και αποφασιστική επέμβαση
των Βυζαντινών αυτοκρατόρων καθώς
καιηεπίμονηπαρουσίαηρώωνμοναχών
τήςορθοδόξουΠίστεωςσυντέλεσανστη
διατήρησητηςχριστιανικότηταςκαιτηςιε
ρότηταςαυτώντωνχώρων.Ηκατάκτηση
τωνΣταυροφόρωνκαιηεπαναφοράτής
Παλαιστίνης στη χριστιανική κυριαρχία,
βελτίωσεπροσωρινάτηνκατάσταση.

Τα700χρόνιαπουακολούθησαναπό
την απομάκρυνση των Σταυροφόρων
μέχριταμέσατού18ουαιώνα,χαρακτη
ρίζονταιωςταδυσκολότερακαισκοτεινό
τερα της ιστορίας. Οι Μαμελούκοι, και
αργότεραοιΟθωμανοίΤούρκοι,εκμεταλ
λεύτηκαντηνκατάστασηκαιμετέτρεψαν
τουςΙερούςχώρουςσε«εμπόρευμα»,που
τοεκποιούσανσεόσουςτουςέδιναντα
περισσότερα. Η άθλια αυτή κατάσταση
συνεχίστηκεμέχριταμέσατού19ουαιώνα.
Το1857υπεγράφηηπερίφημη«Συνθήκη
τωνπροσκυνημάτων».Ησυμφωνίααυτή
καθορίζειτηνκυριαρχίακαιταδικαιώματα
κάθεΚοινότητας,διευθετώνταςτιςμεταξύ
τουςσχέσεις.Σήμερα,οιτόποιτωνΑγίων
Προσκυνημάτωνείναικέντρασυμφιλίω
σηςκαιαμοιβαίαςμεταξύτωνδιαφόρων
εθνοτήτωνχριστιανικήςαγάπης.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Στηνιστορίατωνπροσκυνημάτωντης
Αγίας Γης, το ελληνορθόδοξο Πατριαρ
χείο παίζει, αναμφίβολα, πρωτεύοντα
ρόλο.Ησύστασήτουανάγεταιαυτήντην
ημέρατηςΠεντηκοστής,τηγενέθλιαημέ
ρατηςΕκκλησίαςτουΧριστού.Σύμφωνα
με μαρτυρίες αποστολικών συγγραφέ
ων, ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας
των Ιεροσολύμων υπήρξε Ιάκωβος ο
Αδελφόθεος, που συστηματοποίησε τη

Θεία Λατρεία στο «υπερώον» της Αγίας
Σιών,συνέταξεσταελληνικάτηνπρώτη
ΘείαΛειτουργίακαισυνέβαλεσημαντικά
στηνΑποστολική Σύνοδο,πουσυνήλθε
στα Ιεροσόλυμα περί το 5051 μ.Χ., και
η οποία διακήρυξε την αυτοτέλεια του
Χριστιανισμούκαιτηνελευθερίατουεκ
τουμωσαϊκούΝόμου.Ηκαταστροφήτης
Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70
μ.Χ.είχετραγικέςεπιπτώσεις.Το251μ.Χ.
στο διωγμό των Χριστιανών επί Δεκίου,
αλλάκαιστουςδιωγμούςπουεπακολού
θησανέως το313μ.Χ., οΧριστιανισμός
προσέφερεπλήθοςμαρτύρων.

Απότον4οαιώναμ.Χ.τα Ιεροσόλυμα
συγκεντρώνουντηνπροσοχήτωνβυζαντι
νώναυτοκρατόρωνκαιηΕκκλησίαξανα
βρίσκειτηνπαλιάαίγληκαιακτινοβολία
τηςμετηνεύρεσητουΤιμίουΣταυρούαπό
τηνΑγίαΕλένηκαιτηνίδρυσημεγαλοπρε
πώνναώνσταΠανάγιαπροσκυνήματα.

ΗανοικοδόμησητουΝαούτηςΑναστά
σεωςκαιτωνυπολοίπωνιερώνκτισμάτων
στον Γολγοθά και στο σημείο εύρεσης,
αναδεικνύουν την Ιερουσαλήμ σε Παν
χριστιανικόκέντρο.Ενδιαφέρονέδειξεκαι
οαυτοκράτοραςΗράκλειος,οοποίοςμε
τουςνικηφόρουςπολέμουςτουεξεδίωξε
τους Πέρσες, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό
καιπροχώρησεστηνανοικοδόμησητων
ιερών κτισμάτων. Περίφημη και συστη
ματική,εξάλλου,υπήρξεηγνωστήθεολο
γικήδιδασκαλία ΙωάννουτουΔαμασκη
νού,πουκαταγόταναπόταμέρηεκείνα.

Το1099μ.Χ.οιΣταυροφόροιμπαίνουν
στηνΙερουσαλήμ.ΟιΈλληνεςμοναχοίπα
ραγκωνίζονται.Τον14οαιώναΦραγκισκα
νοίμοναχοίκατορθώνουνναδιεισδύσουν
σταιεράπροσκυνήματα.Ηπαρακμήτου
Βυζαντίου και η άλωση της Κωνσταντι
νούποληςαπότουςΟθωμανούςτο1453,
δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση του
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ΠατριαρχείουΙεροσολύμων.Hέντασητου
αγώνα κόπασε στα μέσα μόλις του 19ου
αιώναμετηνυπογραφήτής«Συνθήκης
τωνΠροσκυνημάτων»(Status Quo).

Όλοτοδεύτερομισότου19ουαιώνα,το
Πατριαρχείοεισήλθεσεμιαλαμπρήπερίο
δοανασυγκρότησηςκαιαναγέννησης.Ο
ορθόδοξοςχριστιανικόςκόσμος,μεεπικε
φαλήςτοελεύθεροπλέονΕλληνικόΚράτος,
συνέβαλεμεδωρεέςκαιπολλαπλέςχρη
ματικέςβοήθειεςσεαυτόντοναγώνατης
αναδημιουργίας.Εξάλλουμοναχοί,δωρη
τέςκαιμέλητουΠατριαρχείουαγόρασαν
εκτάσεις,έκτισανεκκλησίες,ανακαίνισαν
καιεπανίδρυσανταερειπωμέναμοναστή
ρια,δημιουργώνταςέτσιτηναπαραίτητη

οικονομικήβάσηγιατηνυπόστασητου
Πατριαρχείου.Σήμερα,μετιςευθύνεςπου
τοπεριβάλλουν,μετημακρόχρονηιστο
ρίατουκαιτηντεράστιακληρονομιάτου,
υψώνεταιφωτεινόκαιυπερήφανοσεόλο
τονχριστιανικόκόσμο,γνωρίζονταςπως
πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον τον
άγιοκαιιερόπροορισμότου.

O NΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Σύμφωναμεορισμένεςπαραδόσεις,ηΙε

ρουσαλήμαποτελείτοκέντροτουκόσμου.
Σεαυτήτηνπολυσήμαντηκαιέντονησε
όλατηςπόλη-απόταχρώματατηςανα

O Πανάγιος Τάφος και ο θόλος του 
Ναού της Αναστάσεως 
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τολήςκαιτηςδύσηςτουήλιουμέχριτους
ανθρώπουςκαιτοχτισμένοτοπίο- βρίσκε
ταικαιακτινοβολείμέσαστουςαιώνεςμια
γνήσιασύνθετηελληνικήβυζαντινήπαρου
σία.ΟΝαόςτήςΑναστάσεως,τοιερότερο
μνημείοτήςχριστιανοσύνης,συντηρείγια
κάθεευσεβήΧριστιανότοαντικείμενοτων
ονείρωντου,ώστενααξιωθείκάποτεστη
ζωήτουνατονεπισκεφθεί.Στηνπραγματι
κότητα,οενδοξότεροςναόςτούΧριστιανι
σμού,όπουσταυρώθηκεκαιαναστήθηκε
ο Χριστός, δεν είναι ένα ενιαίο κτήριο,
αλλάπολλάκαιδιάφοραπουενώνονται
μεταξύτους.OεσωτερικόςχώροςτουΝα
ούπεριλαμβάνειεκκλησίες,παρεκκλήσια,
προσκυνήματα,υπνοδωμάτια,μπαλκόνια,
διαδρόμουςκαιβοηθητικούςχώρους.Η
ίδιααρχιτεκτονική«αρρυθμία»επικρατεί
καιστοεσωτερικότουΝαού,παράτοότι
ταμνημείαδιατηρούντηναυτοτέλειάτους
εσωτερικάκαιεξωτερικά.

Οεσωτερικόςδιάκοσμοςείναιποικι
λόμορφος με βυζαντινές τοιχογραφίες,
εικόνεςκαιαγάλματα,χάλκινασκαλιστά
τηςΑναγέννησηςκαισύγχροναεντοίχια
ψηφιδωτά. Μέσα στον Ναό υπάρχουν
πάνωαπόδέκαιεροίχώροικαιπροσκυ
νήματα, συνδεδεμένα με το Πάθος του
Κυρίου,τηνΣταύρωση,τονΘάνατο,την
ΤαφήκαιτηνΑνάστασήΤου.

Τα κυριότερα από αυτά είναι:
 ΗΑγίαΑποκαθήλωση.
 Οτόπος,όπουστέκοντανοιάγιες

γυναίκεςκατάτηΣταύρωση.
 ΤοΆγιοΚουβούκλιο,όπουοΤάφος

τούΧριστούκαιοΆγιοςΛίθος.
 ΟΓολγοθάς.
 ΤοπαρεκκλήσιοτουΑδάμ.
 ΤοπαρεκκλήσιοτουΑκάνθινου

Στεφάνου.
 Ο χώρος εύρεσης του Τιμίου

Σταυρού.

 ΤοΠαρεκκλήσιοτουεκατόνταρχου
Λογγίνου.

 ΤοΠαρεκκλήσιοτουΔιαμερίσματος.
 ΤοΠαρεκκλήσιοτωνΚλαπών,όπου

καιηφυλακήτουΧριστού.
 ΗΚολώνατουΔαρμού.
 Το Παρεκκλήσιο Μαρίας της Μα

γδαληνής.
Μερικάαπόταπροσκυνήματααυτά,

όπωςοΓολγοθάςκαιοΤάφοςτουΧρι
στού,έχουναγιογραφική,τοπογραφική
καιιστορικήαυθεντικότητα.Άλλα,όπως
η Αποκαθήλωση, το «Μη Μου Άπτου»
καιοΤάφοςτουΙωσήφ,έχουνκαθορι
στεί κοντά στο χώρο του Γολγοθά ως
συναφήμεταανάλογα ιστορικάγεγο
νότατηςΣταύρωσηςκαιΤαφής.Άλλα,
είναιαφιερωμένασεκάποιοπρόσωπο
ή γεγονός, όπως το Παρεκκλήσιο του
Λογγίνου,ηΚολώνατουΔαρμούκαιτο
ΠαρεκκλήσιοτωνΚλαπών.Όλα,όμως,
ταπροσκυνήματατουΝαούενώνονται
μετοίδιοκτίριοκαιμετοίδιοιστορικό
γεγονός, το Πάθος και το Μαρτύριο
τουΚυρίου.

TO ΙΕΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

ΣτοΠατριαρχείοΙεροσολύμωνυπάρχει
ένααπότααρχαιότερακαιταπιοσημαντικά
σκευοφυλάκιατηςΟρθοδόξουΕκκλησίας.
Τασκευοφυλάκιαυπήρχανανέκαθενπρο
σαρτημέναστουςπατριαρχικούςναούςκαι
χρησίμευανγιατηδιαφύλαξηκαιτηνπρο
στασίατωνπολυάριθμωναγίωνλειψάνων,ιε
ρώναμφίων,εκκλησιαστικώναντικειμένων,
σταχωμένωνχειρογράφωνκωδίκων,φορη
τώνεικόνωνκαιγενικάόλωντωνιερώνκει
μηλίων.Γιατονλόγοαυτό,τασκευοφυλάκια
αρχικάονομάζοντανκειμηλιαρχείακαιδια
κρίνοντανσεκειμηλιαρχείασκευοφυλακίων
καισεκειμηλιαρχείαδιακονικών.Σύμφωνα
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μειστορικέςμαρτυρίες,ότανηΑγίαΕλένη
ανήγειρετονπρώτοναότήςΑναστάσεως,
μερίμνησεώστεναδιαμορφωθείιδιαίτερος
χώροςγιατηφύλαξητωνιερώναφιερωμά
των.Στοχώροαυτόκατατέθηκανπολύτιμα
αυτοκρατορικάαναθήματα,καθώςκαιαρ
γυρόχρυσηθήκη,παρασκευασθείσαυπό
τηςΑγίαςΕλένης,πουπεριείχεπολύτιμο
τεμάχιοτουΤιμίουΣταυρού.Επίσης,οΜ.
Κωνσταντίνοςπροσέφερεστονεότευκτο
σκευοφυλάκιοτουΝαούπλούσιαδώρα,
«παντοδαπά χρυσά και αργυρά, και λίθοις 
τιμίοις πεποικιλμένα».

Στη συνέχεια, το ιερό σκευοφυλάκιο
τουΠαναγίουΤάφουεμπλουτίστηκεκαιμε
άλλααφιερώματα,όπωςαυτάτηςαυτοκρά
τειρας Ευδοκίας και του Θεοδοσίου, ο
οποίος, μεταξύ των άλλων, προσέφερε
και «σταυρόν χρυσούν διάλιθον προς το 
παγήναι εν τω αγίω Κρανίω».ΗΑυγούσταΘε
οδώρααφιέρωσεεδώτομαργαριτόπλεκτο
σταυρότηςκαιο Ιουστινιανόςαπέστειλε
πλήθοςάλλων ιερώνκειμηλίων,όπωςτο
ΆγιοΠοτήριοαπόόνυχα,τοοποίο,κατά
τηνΠαράδοση,χρησιμοποίησεοΧριστός
στονΜυστικόΔείπνο,καθώςκαιταχρυσά
σκεύητουΝαούτουΣολομώντα.

Όλα αυτά τα πολύτιμα αφιερώματα
όμως συλήθηκαν κατά την άλωση της
ΑγίαςΠόληςτο614μ.Χ.απότουςΠέρσες,
ότανπυρπολήθηκεκαικαταστράφηκεο
ΝαόςτηςΑναστάσεως.Μετάτηνανάκτη
σητωνΑγίωνΤόπωναπότονΗράκλειο,
επιστράφηκαν πολλά από τα διαρπαγέ
ντα ιερά κειμήλια στο σκευοφυλάκιο
του Παναγίου Τάφου, το οποίο άρχισε

1. Μίτρα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Αθανασίου του Ε΄(19ος αιώνας)
2. Μέγα Ωμοφόριο της Μεγάλης 
Παρασκευής (έτος 1853)
3. Επιμανίκια του Πατριάρχη Διόδωρου
4. Επιγονάτιο της Μεγάλης Παρασκευής 
1850-1855

1

2

3

4
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εκ νέου να εμπλουτίζεται με δωρεές.
Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός ιερών
κειμηλίων καταστράφηκε από τις επα
νειλημμένεςπυρπολήσειςτουΝαούτης
Αναστάσεως,τιςσυνεχείςλεηλασίες,ενώ
άλλαεκποιήθηκανγιαεξοικονόμησηχρη
μάτωνστιςδύσκολεςγιατοΠατριαρχείο
εποχές. Το 1009, όταν καταστράφηκε ο
ΝαόςαπότονΧαλίφηΑλΧακίμ,οιστρα
τιώτες του άρπαξαν όλα τα ιερά άμφια
και τα χρυσά και ιερά σκεύη, που είχαν
αποθησαυρισθείστοσκευοφυλάκιοτου
Παναγίου Τάφου. Ομοίως, οι Λατίνοι το
1187,ότανεκδιώχθηκαναπότονΣαλαδί
νο,πήρανμαζίτουςόλατααφιερώματα
τουΝαούτηςΑναστάσεως.

Όταντο1439οιΜαμελούκοιεπιχείρη
σαννακαταλάβουντονΝαόκαινατον
μετατρέψουν σε τέμενος, ο Πατριάρχης
Ιωακείμτουςεξαγόρασε,προσφέροντάς
τους6.500βενετικάχρυσάνομίσματακαι
πολλά από τα ιερά κειμήλια του σκευο
φυλακίουτουΠαναγίουΤάφου.Κατάτη
μεταβυζαντινήπερίοδο,τοσκευοφυλάκιο
τουΠαναγίουΤάφουδέχθηκεπροσφορές
μέγιστηςαξίαςαπότουςτσάρουςτηςΡωσί
αςκαιτουςηγεμόνεςτωνπαραδουνάβιων
ηγεμονιών.Το1593οΒόριςΓουδουνώφ,
πριντηστέψητου,είχεαποστείλειστον
ΠανάγιοΤάφοκρυστάλλινοποτήριο,διακο
σμημένο με πολύτιμους λίθους. Έτσι, ο
τσάρος,ωςανταπόδοσητωνδώρωνπου
έλαβεαπότονΠατριάρχηΣωφρόνιο,απέ

1

2 3

4 5

1. Γεωργιανό Μέγα Ωμοφόριο με σκηνές 
του Δωδεκαόρτου
2. Πατριαρχικός Σάκκος της Δευτέρας 
Αναστάσεως (Β΄ μισό 19ου αιώνα)
3. Πατριαρχικό Επιτραχήλιο της 
Μεγάλης Παρασκευής
4. Πατριαρχικός σάκκος του Πατριάρχη 
Διόδωρου έτος 1981
5. Γεωργιανό Επιτραχήλιο με τη ρίζα 
του Ιεσσαί (έτος 1681)
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στειλετο1604στονΠανάγιοΤάφοελλη
νικό Ευαγγέλιο, πλούσια διακοσμημένο
μεπολύτιμουςλίθουςκαιμαργαριτάρια.
ΜεγάληβοήθειαπροσέφερεστονΠανάγιο
Τάφοτο1643καιοΤσάροςΜιχαήλκατά
τηντελευταίααποστολήτουΠατριάρχου
ΘεοφάνουςστηΡωσίαυπότονΑρχιμανδρί
τηΆνθιμο.Αξιοσημείωτη,επίσης,υπήρξε
ηπροσφοράτούτσάρουΑλέξιουκαιτης
συζύγουτουτο1652,οιοποίοιαπέστειλαν
στονΠανάγιοΤάφοιερέςεικόνες,εκκλησια
στικάσκεύηκαιιεράάμφια.Τοσκευοφυλά
κιοαυτόσήμεραφυλάσσεται,όπωςκαιη
ολόχρυσημίτρατουΠατριάρχηΠαΐσιου,
πουκατασκευάστηκετο1657.

Ιδιαίτεροενδιαφέρονγιατηντάξηκαι
τονεμπλουτισμότουιερούσκευοφυλα
κίου επέδειξε το 1664 ο Πατριάρχης
Νεκτάριος. Φρόντισε να ταξινομηθούν
σεκρυστάλλινεςθήκεςόσαάγιαλείψανα
βρίσκοντανεκεί,τοποθετώνταςκαιειδική
επιγραφή σε καθένα από αυτά. Τον 18ο
αιώνα,στοιερόσκευοφυλάκιουπήρχαν
πολλάκαιαξιόλογα ιεράκειμήλιαευσε
βών ηγεμόνων, Αγιοταφιτών Πατέρων,
ιερέωναλλάκαιπροσκυνητών.

Το1808,μετημεγάληπυρπόλησητου
ΝαούτήςΑναστάσεωςαπότουςΑρμενί
ους, πάρα πολλά άμφια και ιερά σκεύη
καταστράφηκαν, αλλά ευτυχώς σώθηκε
τοΜέγαΣκευοφυλάκιο,όπουφυλάσσο
ντανάγιαλείψανα,ιεράσκεύηκαικειμή
λια.Τηδιαφύλαξη,αλλάκαιτηνεπιμέλεια
καισυντήρησητωνιερώνκειμηλίων,έχει
αποκλειστικά ο Γέρων Σκευοφύλαξ. Το
αξίωμααυτόαποτελείεξέχουσαδιάκριση
στηνΑγιοταφιτικήΑδελφότητα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΟιθησαυροίτωνΙερώνΠροσκυνημά
τωντηςΑγίαςΓηςκαιτουΠατριαρχείου

Ιεροσολύμωνπολλέςφορέςτέθηκανσε
κίνδυνο, άλλες φορές καταστράφηκαν
ή φθάρηκαν, ενώ συχνά δοκιμάστηκαν
κατάτιςπεριόδουςκρίσηςόληςτηςχρι
στιανοσύνηςήτωνορθόδοξωνπροσκυ
νημάτωνστηνπεριοχήτηςΠαλαιστίνης,
σταΙεροσόλυμα,σταΜοναστήρια,στους
ναούς, στις Λαύρες και στα ασκητήρια.
Σήμερα, στο Μουσείο του Ελληνορθό
δοξουΠατριαρχείουστα Ιεροσόλυμα,ο
επισκέπτηςκαιπιστόςμπορείνααπολαύ
σει σαρκοφάγους, ενεπίγραφες ταφικές
πλάκες,λυχνίες,πήλινες«ευλογίες»,ανά
γλυφακαιολόγλυφαγλυπτά,νομίσματα,
λειψανοθήκες,μικρογραφημέναχειρόγρα
φα,εικόνες,τρίπτυχα,σμάλτα,σταυρούς
ευλογίας,ευαγγελιοκαλύμματα,δισκοπό
τηρα,μίτρες,άμφια,επιτάφιους,ασημένια
πινάκια,πόρπεςκαιλοιπάχρυσά,αργυρά,
πήλινα, χάλκινα, γυάλινα και σιδερένια
αντικείμενα. Πολλά αντικείμενα, κυρίως
σκεύηκαιεικόνες,διακοσμούνήχρησιμο
ποιούνταισεναούς,μητροπόλειςκαιστο
Πατριαρχείο.Επιπλέον,μεγάλοςαριθμός
εκθεμάτων βρίσκονται σε μοναστήρια
στηνευρείαπεριοχήτηςΑγίαςΓης.

Απότιςδιασωθείσεςεικόνεςελάχιστες
προέρχονταιαπότηβυζαντινήπερίοδο.
Οιπερισσότερεςανήκουνστημεταβυζαντι
νή,ενώμεγάλοςαριθμόςτουςστουςδύο
τελευταίουςαιώνες.Αξίζεινασημειωθείη
διάσωσητηςεικόναςτηςΒάπτισης,πουανή
κειστηβυζαντινήπερίοδοτου14ουαιώνα.
Αρκετέςσπουδαίεςεικόνεςκοσμούντους
πατριαρχικούςχώρουςκαιταπροσκυνήμα
τατουΝαούτηςΑναστάσεως,τουΝαούτης
ΚοίμησηςτηςΘεοτόκουστηΓεθσημανή,
τουΝαούτηςΓέννησηςτουΧριστούστη
Βηθλεέμ,τηςΜονήςτουΑγίουΛαζάρου
στηΒηθανία,τηςΜονήςτηςΜεταμορφώσε
ωςστοόροςΘαβώρ,τηςανδρώαςΜονής
τουΤιμίουΣταυρού,καθώςκαιτωνιερών
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Μονών του Αγίου Σάββα και του Αγίου
ΓεωργίουτουΧοζεβά.

Εκτόςαπότιςάγιεςεικόνες, ιεράκει
μήλια πάσης φύσεως φυλάσσονται στο
Πατριαρχείο, στον Ναό της Αναστάσε
ως, στα Μοναστήρια και στα ιερά Προ
σκυνήματα. Συλλογές αγίων λειψάνων
ασκητώντηςερήμουπουγίνονταιαντικεί
μενοευλαβούςπροσκυνήσεωςκαιιεράς
κατανύξεωςσεπολύτιμεςλειψανοθήκες,
εξαιρετικοίχρυσοποίκιλτοιήσεσκαλιστό
ξύλο ή σμαλτωμένοι σταυροί ευλογίας,
μοναδικής αξίας ιερά άμφια κεντημένα
μεχρυσοκλωστέςήασημοκλωστές,ολό

χρυσαήαργυράήχάλκιναεκκλησιαστι
κά σκεύη και προπαντός ο Σταυρός, το
μεγαλύτεροσωζόμενοτεμάχιοτουΤιμίου
Ξύλου,αποτελούνκληρονομιάτηςπρώ
τηςΕκκλησίαςτηςχριστιανοσύνης.

Ξεχωριστό, όμως, πνευματικό θη
σαυρό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
αποτελούν τα 1.750 περίπου ελληνικά
χειρόγραφατηςβυζαντινήςκαιμεταβυ
ζαντινήςπεριόδου,πουείναιοπυρήνας
τηςβιβλιοθήκηςτου,έργοτουΠατριάρχη
Νικόδημου, ο οποίος συνέλεξε ό,τι είχε
απομείνειαλώβητοαπότιςκαταστροφές,
τιςπυρκαγιέςκαιτιςλεηλασίες.

Η πόλη της Ιερουσαλήμ
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ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Αστείρευτη πηγή πληροφοριών για

τη ζωή και τη δράση του Πατριαρχείου
αποτελεί το Ιστορικό Αρχείο, το οποίο
βρίσκεται ταξινομημένο μέσα στο πα
τριαρχικό οικοδόμημα σε έξι δωμάτια.
Χιλιάδεςέγγραφαέχουνεδώκαταγραφεί
και ταξινομηθεί, με τέτοιο τρόπο, που
φανερώνειτηνπροσοχήστηλειτουργικό
τητακαιτηνεργονομίαπουεπιδεικνύει
η διοίκηση του Πατριαρχείου, ιδίως σε
θέματααρχειοθέτησης.

Το υλικό έχει ταξινομηθεί ανά θεμα
τική δραστηριότητα, ήτοι οικονομικό,
κτηματικό,προσκυνηματικό,διοικητικό,
αλληλογραφίαςκαικαταλοίπων.Στοπα
τριαρχικό αρχείο μπορεί κανείς να βρει
και τοπαλαιότεροπρωτότυποέγγραφο
γραμμένοαραβιστίσεπεργαμηνήμεχρο
νολογία1166.Ηεμβάθυνσηστουλικότου
πατριαρχικούαρχείουμπορεί,αναμφισβή
τητα,ναδιαφωτίσειπλήρωςτονμελετητή,
προσφέρονταςπνευματικήδιεύρυνσηστα
θέματατηςπατριαρχικήςακτινοβολίαςσε
όλοντονορθόδοξοχριστιανικόκόσμο.

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΗΠατριαρχικήΒιβλιοθήκηπεριλαμβά

νει συλλογές χειρογράφων και εντύπων
βιβλίων,πουέχουνδιασωθείαπότιςλεη
λασίεςκαιτιςκαταστροφές.Ησημερινή
ΒιβλιοθήκητουΠατριαρχείου Ιεροσολύ
μωνσυγκροτήθηκεταχρόνιατηςαραβο
κρατίας,αρχικάόχιωςοργανωμένοτμή
ματουΠατριαρχείου,αλλάωςσυλλογή
βιβλίωνθρησκευτικούπεριεχομένουμε
ιεράκείμεναπροερχόμενααπότηνΑγιο
ταφιτικήΑδελφότητακαιτιςάλλεςΜονές,
όπωςαυτήτουΑγίουΣάββα.Σημαντικές
προσπάθειεςγιατηνανασυγκρότησηκαι
αναδιάρθρωσητηςΠατριαρχικήςΒιβλιοθή
κης,παράλληλαμετονεμπλουτισμότου

υλικού,κατέβαλανοιλόγιοιΠατριάρχες,
όπωςοΠατριάρχηςΝεκτάριοςκαιοΔο
σίθεος.Ωστόσο,αξιόλογεςπροσπάθειες
σημειώθηκανκαιαπόάλλουςΠατριάρχες,
όπωςτουΝικόδημουκαιτουΚύριλλου.

ΟπαλαιογράφοςΑθανάσιοςΠαπαδό
πουλος Κεραμέας, δημοσίευσε το 1891
κατάλογοπεριγράφονταςτασυλλεγένταχει
ρόγραφαπουβρίσκονταισήμεραστηνΠα
τριαρχικήΒιβλιοθήκη.Πρόκειταιγιατρεις
μεγάλεςσυλλογέςχειρογράφων,δηλαδή
645 χειρόγραφα του Πατριαρχείου, 706
τηςιεράςΜονήςτουΑγίουΣάββακαι147
τηςΜονήςτουΣταυρού.ΣτηΒιβλιοθήκη,
φυσικά,περιλαμβάνονταικαιμικρότερες
συλλογέςχειρογράφων.Τοπεριεχόμενο
αυτώναναφέρεταισεθρησκευτικάθέματα,
τόσοαπότηνΠαλαιάκαιΚαινήΔιαθήκη,
όσο και από τις Θείες Λειτουργίες, ενώ
υπάρχουνκαιχειρόγραφαφιλολογικού,
νομικούκαιμαθηματικούπεριεχομένου,
καιμάλιστασεδιάφορεςγλώσσες,όπως
αραβική,σλαβικήκαιαρμενική.

Σήμερα, η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη
Ιεροσολύμων, χάρη στην πλήρη ανα
καίνιση του κτηρίου, καθώς και στην
ταξινόμηση του αρχειακού υλικού με
νέεςμεθόδους,αποτελείέναχώροάξιο
λόγου,πουμετηλαμπρότητακαιτηνιε
ρότητάτουπροσελκύειτονπροσκυνητή
αναγνώστηναμυηθείσταθεανθρώπινα
τεκμήριατηςχριστιανικήςΠίστης.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (1856) 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (1878)
Αναμφισβήτητα,οιδιεθνείςσυνθήκες

τωνΠαρισίωντο1856καιτουΒερολίνου
το1878,έθεσαντέρμαστηνπροβλημα
τικήκατάστασηπουκρατούσεσεπνευ
ματικήαιχμαλωσίατόσοτοΠατριαρχείο
Ιεροσολύμων,όσοκαιτηνΑγιοταφιτική
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Αδελφότητα.ΟλόκληροτοΟρθόδοξοιερα
τείοέπρεπεναβρίσκεταισεετοιμότητα
και σε συνεχή εγρήγορση, διεξάγοντας
πολυμέτωποαγώναεναντίοντωνπαράνο
μωνδιεκδικητώντωνπροσκυνημάτων.Ο
πολυμέτωποςαυτόςαγώναςεκφραζόταν
μεποικίλουςτρόπους.ΗμετάβασησεΟρ
θόδοξεςμακρινέςχώρεςγιαοποιαδήποτε
υλικήκαιηθικήσυμπαράσταση,καθώςκαι
τηνπαρεμπόδισητηςέκδοσηςήτηςεφαρ
μογήςσουλτανικώνδιαταγμάτωνευνοϊκών
γιαΛατίνουςκαιΑρμενίους,αλλάκαιτην
επιδίωξηέκδοσηςαντίστοιχωνυπέρτων
Ορθοδόξων.Σεπροσωπικόεπίπεδο,αντι
μετώπιζαντονκίνδυνοναμεταβληθούν
σεθύματαεπιθετικώνενεργειών.

Η αποδέσμευση του Πατριαρχείου
απότοάγχοςτούπροσκυνηματικούζη
τήματος, τους έδιδε την δυνατότητανα
ασχοληθούνμεάλλαπιοσοβαράθέματα.
ΜετάτοναιφνίδιοθάνατοτουΙερόθεου,
Πατριάρχης εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης
Φώτιος(1882),τονοποίονηΥψηλήΠύ

λη δεν αποδέχθηκε, επιβάλλοντας νέα
εκλογή. Η Ιερά Σύνοδος εξέλεξεως νέο
Πατριάρχητονμέχριτότεαντιπρόσωπο
του Παναγίου Τάφου στη Ρωσία, Νικό
δημο.Ηδραστηριότητατου,τόσοστην
επιβολή της τάξης στην Αγιοταφιτική
Αδελφότηταόσοκαιστηδιαφύλαξητων
Πανάγιωνπροσκυνημάτων,υπήρξεαξιο
θαύμαστη.Μερίμνησεγιατηνλειτουργία
των σχολείων του λαού, τη Θεολογική
Σχολή του Τιμίου Σταυρού, προνόησε
για την καταγραφή και τη μεταφορά
όλων των πολύτιμων κωδίκων που βρί
σκοντανστηβιβλιοθήκητηςΜονήςτου
ΤιμίουΣταυρούκαιστηΛαύρατουΑγίου
Σάββα, και τη συγκέντρωσή τους στη
βιβλιοθήκητουΙερούΚοινού.Παρ’όλες
τιςπροσπάθειέςτουγιατηνυπεράσπιση
των δικαιωμάτων των Ορθοδόξων στα
ιερά προσκυνήματα, κατηγορήθηκε ότι
οδήγησε την Αγιοταφιτική Αδελφότητα
σε οικονομικό αδιέξοδο, και μετά από
μιαδολοφονικήαπόπειραεναντίοντου,

Η είσοδος του ιερού Σκευοφυλακίου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως
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οδηγήθηκε οικιοθελώς σε παραίτηση.
Μετάτηνπαραίτησήτου,Πατριάρχηςεξε
λέγηοΓεράσιμος(18911897),οοποίος
επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο και αγωνιστικό
τητα. Εκτός απότοοξύτατο οικονομικό
πρόβλημα, αντιμετώπισε το πολύκροτο
προσκυνηματικό ζήτημα, που δημιούρ
γησαν πρώτα οι Λατίνοι και ύστερα οι
ΑρμένιοιστονιερόΝαότήςΒηθλεέμ,σχε
τικάμετηδιάβασητουορθόδοξουιερέα
απότηβόρειαΠύλητουΑγίουΣπηλαίου,
τηδιανομήαντιδώρουκαιάλλασυναφή
ζητήματα. Φρόντισε για την ανάπτυξη
καιτηβελτίωσητηςεκπαίδευσηςμετην
ανασύσταση και πάλι της Θεολογικής
ΣχολήςτουΤιμίουΣταυρού,μετηναρω
γήτουΣκευοφύλακαΕυθυμίου.

ΤονΠατριάρχηΓεράσιμοδιαδέχθηκε
ο Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας Δαμια
νός(18971931).Ηπατριαρχίατουήταν
γεμάτη από γεγονότα και αγώνες, που
υποκινούνταντόσοαπόξένουςπαράγο
ντες,όσοκαιαπόδιαφωνούνταμέλητης
ΑγιοταφιτικήςΑδελφότητας.Ηικανότητά
τουνααντιμετωπίζειτουςετερόδοξους,
ηπολιτικήτουευστροφίακαιηεπιμονή
τουβοήθησανστηδιάσωσητωνδικαιω
μάτωντουΈθνουςσταιεράπροσκυνήμα
τα. Επίσης, μερίμνησε για την επισκευή
ναών,σχολείων,νοσοκομείωνκαιάλλων
ευαγών ιδρυμάτων. Μετά την παρέλευ
ση τεσσάρων περίπου χρόνων από τον
θάνατοτουΔαμιανού,ΠατριάρχηςΙερο
σολύμων εξελέγη ο μέχρι τότε Αρχιεπί
σκοποςΙορδάνουΤιμόθεος(19351955),
λόγιος ιεράρχης και άξιος εργάτης των
γραμμάτων. Η διπλωματικότητα και η
βαθιάτουγνώσηγιαταπατριαρχικάθέ
ματατονέκαναννααναπτύξειπολυσχιδή
δράση.Ανήγειρεοικοδομήματακαιανα
καίνισετηΜεγάληΒασιλικήστοόροςτων
Ελαιών. Συνετέλεσε στην επισκευή της

ιστορικήςΜονήςτουΑγίουΣάββα,ενώ,
παράλληλα, εγκατέστησε νέο πιεστήριο
στοτυπογραφείοτουΠατριαρχείου.Γενι
κά,υπήρξεανυποχώρητοςυπερασπιστής
τουΠροσκυνηματικούΚαθεστώτος.Τον
ΤιμόθεοδιαδέχθηκεομέχριτότεΑρχιε
πίσκοπος Τιβεριάδος Βενέδικτος (1957
1980), ο οποίος κατά τη μακρόχρονη
πατριαρχίατουαντιμετώπισεμεεπιτυχία
τηνέκρυθμηκατάστασηπουαπειλούσε
ταπρονόμιατουΠατριαρχείουκαιτηθέ
σητωνΟρθοδόξωνστηνΑγίαΓη.Έτσι,με
προσωπικήτουπαρέμβασηστονβασιλιά
τηςΙορδανίας,πέτυχετο1958τηνέκδοση
νόμου,μετονοποίοαναγνωρίστηκεηκυ
ριότητατηςΑγιοταφιτικήςΑδελφότητας
καιηδιασφάλισητωνπεριουσιακώνστοι
χείων του Πατριαρχείου. Παράλληλα,
οργάνωσε την εσωτερική διοίκηση του
Πατριαρχείουκαισυνέβαλεστηδιατήρη
ση των προσκυνημάτων. Τον Βενέδικτο
διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο ο
μέχρι τότε Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως,
Διόδωρος (19812000). Από την αρχή,
επιδόθηκε στην ανέγερση και ανακαίνι
σηναώνκαικτισμάτων,καθώςκαιστην
αξιοποίησητηςπατριαρχικήςπεριουσίας.
Συνετέλεσε στη στέγαση της Βασιλικής
της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, καθώς και
στη συνέχιση των εργασιών αναστύλω
σηςτουΝαούτηςΑναστάσεως.

Στονκεντρικόδρόμοπουσυνδέειτην
Ιερουσαλήμ με τη Βηθλεέμ, βρίσκεται
τομοναστήριτουΠροφήτηΗλία.Παρα
δόσειςθέλουντοσημείονααποτελείτο
μέροςπουοπροφήτηςΗλίαςκρύφθηκε
απότηνοργήτης Ιεζάβελ,ενώ,σύμφω
ναμεάλλες,θεωρείταιοτόποςόπουοι
ΜάγοιξαναείδαντοαστέριτηςΓέννησης
μετάτησυνάντησήτουςμετονΒασιλιά
ΗρώδηστηνΙερουσαλήμ.Επίσης,λέγεται
ότι είναι ο τόπος όπου η Παναγία και ο
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Ιωσήφ κάθισαν να ξεκουραστούν κατά
το ταξίδι τους προς τη Βηθλεέμ. Πάνω
στο Κάθισμα, όπως λέγεται σήμερα το
προσκύνημααυτό,πουήταναπόπαλιά
γνωστόστηνπεριοχή,κτίσθηκεεκκλησία
καιμοναστήρικατάτον5οαιώνα.

ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

(ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Ηφήμητηςιερήςπόληςαυτήςοφείλεται

σταπαγκοσμίουενδιαφέροντος ιστορικά
γεγονότα,ταοποίαδιαμέσουτωναιώνων
διαδραματίστηκανσεαυτή.Είναικτισμένη
σετριγωνικόοροπέδιο,δυτικάτουβορείου
άκρουτηςΝεκράςΘαλάσσης.Βόρειατης
Ιερουσαλήμ,εκτείνεταιηκεντρικήοροσει
ράτηςΠαλαιστίνης.ΣτοΑνατολικότμήμα,
πουείναικαιτομικρότερο,διακρίνονται
δύολόφοι,οβόρειος(Αμωρία)καιονότιος
(Σιών). Επί της Σιών εγκαταστάθηκε ο
Δαβίδ,όταντηνκατέλαβεεκτωνΙεβου
σαίων.Ανατολικάτηςπόλεωςυψώνεται
το όρος των ελαιών, ενώ πέραν αυτού
εκτείνεταιηέρημοςτουΙούδα.


Η ΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑ

BόρειατηςΑγίαςΑυλήςκείταιηείσο
δοςτουναούτηςΑναστάσεως.Πρόκειται
γιατοξωτήμνημειακήείσοδοκατασκευα
σμένηαπόξύλοκυπαρισσιούκαικαρυ
διάς, και υποστηρίζεται εσωτερικά με
δύο σιδερένιες πλάκες. Επάνω στα δύο
σιδερένια ρόπτρα της είναι χαραγμένες
αραβικές επιγραφές. Στο δεξιό ρόπτρο
σημειώνεται:«Απόλαυε τον πόθο σου, προ
σκυνητά. Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου, 
εις τον πολύφωτον ουρανόν….μήτηρ των 
Εκκλησιών». Στο δεύτερο, αναγράφεται:
«Εισέλθετε, ώ ξένοι, εις τας αυλάς του Κυρί

ου, εις τον Τάφον της Ζωής, ένθα οικεί η Χά
ρις και επιπολάζει το ευλογημένον Φως».

ΑνατολικάτηςΑγίαςΠόρτας,υπάρχει
δεύτερηπύληπανομοιότυπη,πουκλείσθη
κετο1187.Οιδύοπύλεςπλαισιώνονταιμε
έντεκακίονεςαπόλευκόκαιπράσινομάρ
μαρο,πουφέρουνκορινθιακάκιονόκρα
να.Στοημικυκλικότύμπανοπάνωαπότην
ΑγίαΠόρτα,εικονίζοντανσεανάγλυφες
παραστάσειςηΒαϊφόρος,οΙερόςΝιπτήρ,
ηΈγερσητουΛαζάρουκαιοΜυστικόςΔεί
πνος,οιοποίεςσήμεραφυλάσσονταιστο
ΜουσείοΡοκφέλερτηςΙερουσαλήμ.Κατά
τηδιάρκειατηςνύκτας,ηΑγίαΠόρταπα
ραμένεικλειστή,ενώτακλειδιάκρατούν
μεκληρονομικόδικαίωμαθυρωροίΜου
σουλμάνοι.Αυτόκαθιέρωσεοσουλτάνος
Σουλεϊμάντο1520μ.Χ.,προκειμένουνα
αποφευχθούνοιπροστριβέςμεταξύτων
χριστιανικώνδογμάτων.Γιατοεπίσημο,
όμως, άνοιγμα και κλείσιμο της πύλης
τουΝαούέχειδιαμορφωθείιδιαίτεροτελε
τουργικό,στοοποίοαπαραίτητηείναικαι
ηπαρουσίατουΈλληναπορτάρη.

Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
Ο προσκυνητής, μόλις περάσει την

ΑγίαΠόρτα,συναντάμέσαστονΝαότης
Αναστάσεως την Αγία Αποκαθήλωση. Η
σημερινή της μορφή αποτελεί νεότερη
κατασκευή και οφείλεται στις ανακαινι
στικέςεργασίεςτου1810.Έχειτραπεζο
ειδέςσχήμακαιέναπορφυρόλευκομάρ
μαρομήκουςπέντεμέτρωνκαιεβδομήντα
εκατοστών,καιπλάτουςενόςμέτρουκαι
τριάντα εκατοστών. Επίσης, εξέχει από
τοέδαφοςτριάνταεκατοστάκαισκεπά
ζειτοντόποπουαποκαθήλωσαντοΆγιο
σώματουΚυρίουο«ευσχήμωνΙωσήφκαι
Νικόδημος».Επιγραφήσχετικήκαλύπτει
και τις τέσσερεις πλευρές: «Ο ευσχήμων 
Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντόν Ο Πανάγιος Τάφος
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σου σώμα, συνδόνι καθαρά ειλήσας και αρώ
μασιν, εν μνήματι καινώ κηδεύσας απέθετο»
(Ματθ.28,5761,Ιω.19,3942).ΗΑποκα
θήλωσηπλαισιώνεταιαπόέξιμεγάλακαι
έξι μικρότερα μανουάλια. Από τις οκτώ
κανδήλες,πουκρέμονταιπάνωαπότοιερό
προσκύνημα,οιτέσσερειςανήκουνστους
Ορθοδόξους,οιδύοστουςΑρμενίουςκαι
απόμιαστουςΛατίνουςκαιστουςΚόπτες.
Στοπροσκύνημααυτόέχουνδικαιώματα
καιοιτρειςΚοινότητες:τωνΟρθοδόξων,
τωνΛατίνων,καιτωνΑρμενίων.

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ

Οχώροςαυτόςσυνδέεταιμετονμαρ
τυρικόθάνατοτουΘεανθρώπου.Δυτικά
απότηνΑγίαΑποκαθήλωσηδιασώζεται
τμήμαστρογγυλούμαρμάρινουκιβωρί
ου(0,70),πουπιστεύεταιότιήτανηθέση
όπουστέκοντανηΠαναγία,οιμυροφόρες
γυναίκεςκαιοΕυαγγελιστήςΙωάννης,όταν
οΧριστόςείπεαπότονΣταυρόπροςτην
ΠαναγίαΜητέραΤου«Γύναι, ιδού ο υιός 
σου»καιπροςτοναγαπημένοΤουμαθητή
«Ιδού η Μήτηρ σου».Σήμερατοπροσκύνη
μααυτόανήκειστουςΑρμενίους.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ
Το ιερόΚουβούκλιοβρίσκεταιδυτικά

τουΚαθολικούΝαούτήςΑναστάσεως.Οεκ
κλησιαστικόςιστορικόςΕυσέβιοςαναφέρει
ότιοΠανάγιοςΤάφοςήτανδιακοσμημένος
με ωραιότατους κίονες, αλλά δεν κάνει
λόγογιακλειστόοικοδόμημα.Αντίθετα,
σύμφωναμετοΟδοιπορικότηςΑιθερίας,
ο Πανάγιος Τάφος βρισκόταν ήδη μέσα
σε κλειστό οικοδόμημα. Με τη μεγάλη
καταστροφήτουΝαούαπότονΑλΧακίμ
(19091912),οβράχοςισοπεδώθηκεκαιτο
οικοδόμημα,πουτοπεριέκλειε,καταστρά
φηκεολοσχερώς.Τησημερινήτουμορφή

το ιερόκουβούκλιοέλαβετο1810,όπως
μαρτυρείηανάγλυφηεπιγραφήστηνπρό
σοψήτου.«Ανωκοδομήθη το Κουβούκλιον 
του Παναγίου Τάφου όλον εκ θεμελίου δι’ 
ελέους των ορθοδόξων Ρωμαίων επί τής Πα
τριαρχείας κυρίου Πολυκάρπου εν έτει αωι 
κατά μήνα Μάρτιον».Φέρειδεπλούσιαεξω
τερικήκαιεσωτερικήδιακόσμηση.Στην
πρόσοψηκαιπάνωαπότηθύραεικονίζεται
ανάγλυφηπαράστασημετηνΑνάσταση

Η Σταύρωση του Κυρίου 
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τουΧριστούμε
αργυρεπίχρυση
επένδυση. Πάνω
απότηνπαράσταση
σχηματίζεταιειλητάριο
μετηνεπιγραφή:«ΤΩ ΖΩΟ
ΔΟΧΟ ΣΟΥ ΤΑΦΩ ΠΑΡΕΣΤΩΤΕΣ ΟΙ 
ΑΝΑΞΙΟΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΤΗ 
ΑΦΑΤΩ ΣΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ 
ΗΜΩΝ». Στο κάτω μέρος της παράστα
σηςυπάρχειειλητάριο,πουφέρειτηνεπι

γραφή:«ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΑΓΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ 
ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ».Μπροστά
απότηνανάγλυφηεικόνατηςΑναστάσεως
υπάρχουνκανδήλες,πουκαίνεμετηνευθύ
νητωνΟρθοδόξων.Στοανώτατοσημείο
τηςπρόσοψης,σετριγωνικόπλαίσιοπου
περικλείειανάγλυφοοφθαλμό«οφθαλμός 
τα πανθ’ ορά»ενώεντυπωσιακόανθέμιο
κοσμείτηβάσητου.Στηνπρόσοψητου
ιερούΚουβουκλίουέχουνγίνειπροσθήκες
απόΑρμένιουςκαιΛατίνους,αφούέχουνκι
αυτοίδικαιώματαεπίτουιερούΚουβουκλί
ου. Επίσης, είναι χαραγμένη επιγραφή.
Το Άγιο κουβούκλιο περιβάλλεται από
λίθινεςτορνευτέςκιγκλίδες.Στιςπλάγιες
πλευρέςτουκουβουκλίουυπάρχουνδύο

ωοειδή ανοίγματα από όπου ο Πα
τριάρχης,κατάτηντελετήτου

ΜεγάλουΣαββάτου,μετα
δίδειτοΆγιοΦωςτής

Αναστάσεως.
ΤοιερόΚουβού

κλιοδιαιρείταισε
δύομέρη:α)τον
ΆγιοΛίθοήπα
ρεκκλήσιο του
Αγγέλουκαιβ)
τονΠανάγιοΤά
φοτουΧριστού.
Ο Άγιος Λίθος

καταλαμβάνειτον
προθάλαμοτουΠα

ναγίουτάφου.Πρόκει
ταιγιατετράγωνο, ισό

πλευρο χώρο με θολωτή
στέγαση,πουδιαρρυθμίστηκε

το1810απότοναρχιτέκτοναΚομνηνό
τονΜυτιληναίο.Στονχώροαυτόβρίσκεται
μικρήτετράγωνητράπεζα,πουπεριέχειτμή
ματουλίθου,όπουκαθότανοΆγγελοςκατά
τηναναγγελίατηςΑναστάσεωςτουΚυρίου
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στις Μυροφόρες. Στις τέσσερεις πλευρές 
είναι χαραγμένος ο ευαγγελικός στίχος: 
«Άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελ
θών απεκύλισε τον λίθον από της θύρας τού 
μνημείου» (Ματθ. 28, 2).

Ρίγη συγκίνησης καταλαμβάνουν τον 
προσκυνητή μόλις εισέλθει στον Πανάγιο 
Τάφο και αντικρίσει το Μνήμα, όπου ενταφί
ασαν το Άγιο σώμα του Κυρίου. Ο Πανάγιος 
Τάφος απαρτίζεται από έναν ορθογώνιο 
θάλαμο, λαξευμένο στον βράχο και καλυμ
μένο στην κύρια και άνω πλευρά του από 
ορθομαρμάρωση. Από πάνω κρέμονται 
δεκαπέντε κανδήλες των Ορθοδόξων, των 
Λατίνων, των Αρμενίων και των Κοπτών, 
που είναι πάντοτε αναμμένες, ενώ εσωτερι
κά απεικονίζεται με ανάγλυφο τρόπο η εις 
Άδου Κάθοδος, η Ανάσταση, όπου υπάρχει 
και σχετική εγχάρακτη επιγραφή με την αγγε
λία τής ζωηφόρου Αναστάσεως: «ΤΙ ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖΑΡΗΝΟΝ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕ
ΝΟΝ ΗΓΕΡΘΗ, ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ. ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟΣ 
ΟΠΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΝ». Οι Μυροφόρες, 
οι Άγγελοι εσωτερικά και ο προθάλαμος 
φέρουν ορθομαρμάρωση και δάπεδο, που 
καλύπτεται με πολύχρωμα μάρμαρα. 

Το καθαυτό μνημείο βρίσκεται στα βό
ρεια του θαλάμου. Περιβάλλεται από 8 πορ
φυρόλευκους κίονες, που βαστάζουν ισάριθ
μες αψίδες και δημιουργούν τη στέγη, που 
έχει περίμετρο έξι μέτρα. Εσωτερικά γράφο
νται πολλοί ευαγγελικοί στίχοι που έχουν 
σχέση με τον ενταφιασμό του Χριστού και 
απεικονίζονται ανάγλυφες παραστάσεις. Το 
Άγιο Κουβούκλιο ανήκει στους Ορθοδόξους, 
και Ορθόδοξος μοναχός διορίζεται ως φρου
ρός του Παναγίου Τάφου, βεβαιώνοντας τα 
απαράγραπτα δίκαια των Ελλήνων.

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
Ανατολικά του ιερού Κουβουκλίου 

επεκτείνεται ο κύριος Ναός, γνωστός 

ως«Καθολικό»,οοποίοςείναιαπότους
μεγαλοπρεπέστερους ναούς της Ανατο
λής.Πρόκειταιγιαστενόμακρη,μεγάλων
διαστάσεων, αίθουσα 31,50 μ. και πλά
τους 14,50 μ. Είναι βασιλική με τρούλο,
πουστηρίζεταιπάνωσε4μεγάλουςπεσ
σούς. Οικολώνες κοσμούνταιμε κοριν
θιακά κιονόκρανα. Οι αψίδες, οι θόλοι
καιοτρούλοςείναιαπότιςαρχαιότερες
κατασκευές, ενώ οι πλάγιες πλευρές, η
κόγχητούΙερούΒήματος,καθώςκαιτο
μαρμάρινο τέμπλο αποτελούν νεότερες
προσθήκες,πουσχετίζονταιμετηνανα
καίνισητουΝαούτο1810απότοναρχι
τέκτοναΚομνηνότονΜυτιληναίο.

Τομεγαλοπρεπέςμαρμάρινοτέμπλο
σχηματίζεται από επτά αψίδες σε δύο
σειρές.Οιδύοπλευρέςοδηγούνσταπα
ραβήματατουΙερούκαιηκεντρική,που
αποτελείτηνΩραίαΠύλη,στοιερόθυσια
στήριο.Τιςεπτάαψίδεςεπιστέφειμαρμά
ρινο επιστήλιο με τη μεγαλογράμματη
επιγραφή:«ΧΑΙΡΕΣΙΩΝΑΓΙΑΜΗΤΗΡΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΘΕΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ. ΣΥ
ΓΑΡ ΕΔΕΞΩ ΠΡΩΤΗ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
ΔΙΑΤΗΣΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ».

ΤοΆγιοΒήμαυψώνεταιέναπερίπου
μέτρο από το δάπεδο του Καθολικού,
όπουστομέσοντουέχειτοποθετηθείη
ΑγίαΤράπεζα.Οιαραβόφωνοιονομάζουν
τοΚαθολικό«ΝούσουλΤίνια»,πουσημαί
νειτο«μέσοντουκόσμου».Οιστορικός
Ιώσηποςχρησιμοποιείτονελληνικόόρο
«ομφαλός τής γης», για να χαρακτηρίσει
την Ιερουσαλήμ και, συγκεκριμένα, τον
Ναότης.Πρόκειταιγιαμαρμάρινησφαί
ρα(Ομφαλό),πουυψώνεταισειδιαίτερη
βάσηαμέσωςμετάτηνείσοδο.Συμβολί
ζειτοπνευματικόκέντροολόκληρουτου
χριστιανικούκόσμου.

ΣτηνημικυκλικήαψίδατουΙερούσχη
ματίζεταιαμφιθεατρικάμαρμάρινοσύν
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θρονο,στομέσοντουοποίουυψώνεται
οθρόνοςτούΠατριάρχηκαισταπλάγια
υπάρχουντακαθίσματατωνάλλωνκληρι
κών,πουπροσέρχονταικατάτιςγιορτές
απόόλαταμέρητηςγης.Δεξιάκαιαρι
στεράτουΑγίουΒήματοςυπάρχουνδύο
κλίμακες, από τις οποίες η δεξιά οδηγεί
στονΓολγοθάκαιηαριστερήστιςστοές,
πίσω από το μεγάλο τέμπλο. Μέσα στο
Άγιο Βήμα υπάρχουν δύο πόρτες: μία
προςτονΒορρά,πουοδηγείπροςτοΙε
ρόΣκευοφυλάκιο,καιμίαπροςτονΝότο,
πουοδηγείστοΦρικτόΓολγοθά.

O ΦΡΙΚΤΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑΣ
ΟΓολγοθάςείναιοτόποςτουμαρτυρί

ουτουΧριστού.Αποτελείτησυγκλονιστι
κότερη εμπειρία για κάθε προσκυνητή,
πουπροσέρχεταιστονΝαότηςΑναστάσε
ως.Είναιηάνοδόςτουειςτονλεγόμενον
«Κρανίου τόπον», εβραϊστί Γολγοθάς (Ιω.
19, 17). Εκεί συντελέστηκε άπαξ στην
Ιστορία το μυστήριο της Θείας Οικονο
μίας και σφραγίστηκε η Καινή Διαθήκη
με το αίματου Θεανθρώπου. Αρχικά, ο
λόφοςτουΓολγοθάσυμπεριλαμβανόταν
στηνότιαγωνίατουεσωτερικούαίθριου
τουσυγκροτήματοςτουΜ.Κωνσταντίνου,
όπου είχε τοποθετηθεί μεγάλος χρυσός
σταυρόςσεανάμνησητουκοσμοσωτήριου
γεγονότος.Οσταυρόςαυτός,σύμφωναμε
τιςπηγές,αποτελούσεαφιέρωματουαυτο
κράτοραΘεοδοσίουτουΒ’.Οβράχοςτου
φρικτούΓολγοθάσήμεραέχεικαλυφθεί
με μαρμάρινη επένδυση. Βρίσκεται στη
νοτιοανατολικήπλευράτουΚαθολικούκαι
υψώνεταιτέσσερακαιμισόμέτρααπότο
δάπεδοτουΝαού.Στονχώροαυτόοδη
γούντέσσερειςκλίμακες,απότιςοποίεςη
πρώτηβρίσκεταιανατολικάτηςΑγίαςπόρ
τας,ηδεύτερηαπέναντιαπότηνείσοδο
τηςνότιαςπλευράςτουΚαθολικού,ητρίτη

αρχίζειαπότο ιερόΒήματουΚαθολικού
και η τελευταία από τα νοτιοανατολικά
δώματατουσυγκροτήματος.Πίσωαπότην
ΑγίαΤράπεζαυψώνεταιοΕσταυρωμένος,
δορυφορούμενοςαπότηΘεοτόκοκαιτον
Άγιο Ιωάννη τονΠρόδρομο.Βόρεια της
ΑγίαςΤράπεζαςσχηματίζεταικιονοστήρι
κτημετημορφήκιβωρίουκαιΠρόθεση
μετηνεπιγραφή:«ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΙΡΓΑΣΩ ΕΝ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΗΣ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΤΑΣ ΑΧΡΑΝΤΟΥΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΞΕΤΕΙΝΑΣ».Νότια
τηςΑγίαςΤράπεζας,υπάρχεισχισμήστον
βράχοπουέγινετηστιγμήκατάτηνοποία
οΘεάνθρωπος,λίγοπρινεκπνεύσει,ευλό
γησετουςσταυρωτέςΤουκαιχύνονταςτο
ΤίμιοκαιΠανάγιόΤουαίμαγιατηλύτρωση
τωναμαρτιώνμας.Επίσης,στηνότιαπλευ
ράυπάρχειπαράθυρο,πουάλλοτεήταν
εξωτερικήπόρτατουΓολγοθά.Απόαυτήν
εισήλθεοαυτοκράτοραςΗράκλειοςτο629
μ.Χ.,μεταφέρονταςτονΤίμιοΣταυρόστον
ώμοτου.ΣύμφωναμετηνΠαράδοση,όταν
εισήλθεστονΓολγοθάοαυτοκράτορας,
τουέπεσετοβασιλικόστέμμα.Αυτόερμη
νεύτηκεωςθεοσημείο,γιατίστονΓολγοθά,
πουοΘεάνθρωποςΣωτήραςφόρεσετο
ΑκάνθινοΣτεφάνι,δενέπρεπεάλλοςΧρι
στιανόςαυτοκράτοραςναφοράβασιλικό
στέμμα.Γι’αυτόκαιμέχρισήμερα,ότανο
ΠατριάρχηςήάλλοςΑρχιερέαςτελείΘεία
Λειτουργία,δενφοράμίτρα.Στηνανατολι
κήπλευρά,ανάμεσαστοΟρθόδοξοκαιΛα
τινικόπροσκύνημα,σώζεταιρωγμήστον
βράχοτουΓολγοθά,που,σύμφωναμετην
Παράδοση,σχηματίσθηκεαπότονσεισμό
κατάτηνώρατηςΣταυρώσεως.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ
Συμβολίζει, αλλά και αποδεικνύει

περίτρανα, το Μέγα Μυστήριο της εκ
νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού
Χριστού.Μαςγεμίζειαισθήματαπνευμα
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τικής,ψυχικήςκαιθρησκευτικήςανάτα
σης.Οικαρδιέςόλωνχτυπούναπόπίστη,
θαυμασμόκαιελπίδααπέναντιστομέγα
μυστήριο της Ζωής και του Θανάτου.
Πρόκειται για αληθινό θαύμα, που δεν
επιδέχεταικαμίααμφισβήτηση.

Από το πρωί του Μεγάλου Σαββά
του χιλιάδες πιστοί της Ιερουσαλήμ και
προσκυνητές από όλα τα μέρη του κό
σμουκατακλύζουντονΝαότηςΑναστά
σεωςγιαναπαρακολουθήσουντηνΤελε
τήτουΑγίουΦωτός.

Στις12τομεσημέρι,οΟρθόδοξοςΠα
τριάρχηςτωνΙεροσολύμων,μεσυνοδεία
ΑρχιερέωνκαιάλλωνΚληρικών,προσέρ
χεταιστονιερόχώρο.ΕισέρχεταιστοΆγιο
Βήμα του Καθολικού και οι ετερόδοξοι
λαμβάνουνάδεια,προκειμένουναλάβουν
καιαυτοίμέροςστηντελετή.ΚατόπινοΠα
τριάρχηςενδύεταιπλήρητηνΑρχιερατική
στολήμετάτωνΑρχιερέωνκαιλοιπώνΚλη
ρικών.ΟΠατριάρχηςηγείταιτηςπομπής,
η οποία ξεκινά από το Άγιο Βήμα του
Καθολικούκαικάνει τρειςγύρουςγύρω
απότοιερόΚουβούκλιουπότουςήχους
τωνψαλμωδών,οιοποίοιψάλλουν«Την 
Ανάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ….».

Είναιαναγκαίονατονίσουμεότιοιετε
ρόδοξοιέχουνπροκαταβολικάερευνήσει
όλοτοεσωτερικότου ιερούΚουβουκλί
ου,γιαναπιστοποιήσουνότιδενυπάρχει
κάποιο αναμμένο κανδήλι ή άλλη πηγή
φωτός. Μετά τη λιτανεία, ο Πατριάρχης
στέκεταιμπροστάστηθύρατουΑγίουΚου
βουκλίου,βγάζειταάμφιακαιπεριμένει
μετοστοιχάρι,τοπετραχήλικαιτηζώνη.
Οιετερόδοξοικάνουνέρευνα,γιαναβε
βαιωθούνότιεπάνωτουδενέχεικάτιπου
θαμπορούσεναδημιουργήσειυπόνοιες,ή
νακινήσειυποψίες.Ότανολοκληρωθείη

έρευνα,οιφύλακεςβγάζουντιςσφραγίδες
απότηθύρακαιοΠατριάρχηςεισέρχεται
στοΙερόΚουβούκλιομεδύοδεσμίδεςσβη
σμένωνκεριών.Μαζίτουμπαίνουνστον
προθάλαμοοΑρμένιοςΠατριάρχηςκαιο
Δραγομάνος,οιοποίοιπαραμένουνστον
προθάλαμο.ΣεόλοτονΝαόεπικρατείιερά
συγκίνησηκαιαγωνία.

Ο Πατριάρχης, γονατιστός μπροστά
στονΠανάγιοΤάφο,προσεύχεταιπροςτον
ΣταυρωθένταΚύριο,κρατώνταςδύοσβη
στέςλαμπάδεςμεταπείνωσηκαιευλάβεια
καιαναπέμπονταςτηνακόλουθηευχή:

«Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, η αρχί
φωτος σοφία τού ανάρχου Πατρός. Ο φως 
οικών απρόσιτον, ο ειπών εκ σκότους φως 
λάμψαι, ο ειπών γεννηθήτω φως και εγένετο 
φως. Κύριε, ο του φωτός χορηγός, ο εξα
γαγών ημάς από του σκότους τής πλάνης 

Το Α΄ Τμήμα του Ιερού Κουβουκλίου
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Ο Γολγοθάς
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και εισαγαγών εις το θαυμαστόν φως τής 
σής επιγνώσεως, ο την γην μεν πάσαν δια 
της εν αυτή ενσάρκου παρουσίας σου, τα 
καταχθόνια δε δια της εις Άδην καταβάσε
ώς σου φωτός πληρώσας και χαράς, μετά 
δε ταύτα δια των αγίων σου αποστόλων 
φως καταγγείλας πάσι τοις έθνεσιν. Ευχαρι
στούμεν σοι, ότι δια της ευσεβούς πίστεως 
μετήγαγες ημάς από σκότους εις φως και 
γεγόναμεν υιοί δια του αγίου βαπτίσματος, 
θεασάμενοι την δόξαν σου πλήρη ούσαν 
χάριτος και αληθείας. Αλλ’ ώ φωτοπάροχε 
Κύριε, ο το μέγα φως ον ο ειπών, ο λαός ο 
καθήμενος εν σκότει. Δέσποτα Κύριε, το 
φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρω
πον ερχόμενον εις τον κόσμον. Το μόνον 
φως του κόσμου και φως τής ζωής των 
ανθρώπων, ου από της δόξης επληρώθη τα 
σύμπαντα, ότι φως εις τον κόσμον ελήλυθας 
δια της ενσάρκου σου οικονομίας, ει και οι 
άνθρωποι ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το 
φως. Συ Κύριε φωτοδότα, επάκουσον ημών 
των αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου 
των τη ώρα ταύτη παρισταμένων τω πανα
γίω σου και φωτοφόρω τούτω τάφω και 
πρόσδεξαι ημάς τιμώντας τα άχραντα πάθη 
σου, την παναγίαν σου σταύρωσιν, τον εκού
σιον θάνατον και την εν τω πανσεβάστω 
τούτω μνήματι του τεθεωμένου σου σώ
ματος κατάθεσιν και ταφήν και τριήμερον 
εξανάστασιν, ην χαρμονικώς ήδη αρξάμε
νοι εορτάζειν, μνείαν ποιούμεθα και της εν 
Άδου καθόδου σου, δι’ ής τας εκείσε των 
δικαίων κατεχομένας ψυχάς δεσποτικώς 
ηλευθέρωσας τή αστραπή τής σής θεότη
τος φωτός πληρώσας τα καταχθόνια. Όθεν 
δη αγαλλομένη καρδία και χαρά πνευματι
κή κατά τούτο το υπερευλογημένον Σάβ
βατον το εν γη και υπο γην θεοπρεπώς 
τελεσθέντα σοι σωτηριωδέστατα μυστήριά 
σου εορτάζοντες και σε το όντως ιλαρόν και 
εφετόν φως εν τοις καταχθονίοις θεϊκώς επι

λάμψαν αναμιμνησκόμενοι, φωτοφάνειαν 
ποιούμεθα, σου την προς ημάς συμπαθώς 
γενομένην θεοφάνειαν, εικονίζοντες. Επειδή 
γαρ τη σωτηρίω και φωταυγεί νυκτί πάντα 
πεπλήρωται φωτός ουρανός τε και γη και 
τα καταχθόνια δια το υπερφυές μυστήριον 
της εν Άδου καθόδου σου και της εκ Τάφου 
σου τριημέρου αναστάσεως. Δια τούτο, εκ 
του επί τούτον τον φωτοφόρον σου Τάφον 
ευλαβώς λαμβάνοντες, διαδιδόαμεν τοις 
πιστεύουσιν εις σε το αληθινόν φως και 
παρακαλούμεν και δεομεθά σου, Πανάγιε Δέ
σποτα, όπως αναδείξης αυτό αγιασμού δώρον 
και πάσης θεϊκής σου χάριτος πεπληρωμένον, 
δια της χάριτος του Παναγίου και φωτοφόρου 
Τάφου σου. Και τους απτομένους ευλαβώς 
αυτού ευλογήσης και αγιάσης, του σκότους 
των παθών ελευθεριών και των φωτεινοτά
των σου σκηνών καταξιώσης, όπου φως το 
ανέσπερον της σης θεότητος λάμπει. Χάρισαι 
αυτοίς, Κύριε, υγείαν και ευζωίαν και τους οί
κους αυτών παντός αγαθού πλήρωσον. Ναι, 
Δέσποτα φωτοπάροχε, επακουσόν μου του 
αμαρτωλού εν τη ώρα ταύτη και δος ημίν τε 
και αυτοίς περιπατείν εν τω φωτί σου και εν 
αυτώ μένειν, έως το φως τής προσκαίρου ζω
ής ταύτης έχωμεν. Δος ημίν, Κύριε, ίνα το φως 
των καλών έργων ημών λάμπη έμπροσθεν των 
ανθρώπων και δοξάζωσί σε συν τω ανάρχω 
σου Πατρί και τω Παναγίω Πνεύματι. Εις φως 
γαρ εθνών ημάς τέθηκας, ίνα αυτοίς τή σκοτία 
περιπατούσι φαίνωμεν. Αλλ’ ημείς ηγαπήσαμεν 
το σκότος μάλλον ή το φως, φαύλα πράσσο
ντες. Πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως 
κατά τον αψευδή λόγον σου. Δια τούτο οση
μέραι προσκόπτομεν αμαρτάνοντες, επειδή 
περιπατούμεν εν τη σκοτία. Αλλ’ αξίωσον ημάς 
το υπόλοιπον της ζωής ημών βιωτεύσαι πεφω
τισμένους τους οφθαλμούς της διανοίας ημών. 
Δος ημίν, ίνα ως τέκνα φωτός περιπατήσωμεν 
εν τω φωτί των εντολών σου. Το του αγίου 
βαπτίσματος φωτεινόν ένδυμα, όπερ δια των 
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έργων ημαυρώσαμεν, λεύκανον, ως το φως, 
ο αναβαλλόμενος το φως ώσπερ ιμάτιον. 
Δος ημίν ενδύσασθαι τα όπλα τού φωτός, 
ίνα δι’ αυτών τον άρχοντα του σκότους τρο
πούμεθα, ος μετασχηματίζεται εις άγγελον 
φωτός. Ναι, Κύριε, και ως εν ταύτη τη ημέρα 
τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις 
φως έλαμψας ούτω σήμερον λάμψον εν ταις 
καρδίαις ημών το σον ακήρατον φως ίνα 
τούτου φωτιζόμενοι και θερμαινόμενοι εν 
τη πίστει, δοξάζωμέν Σε τον μόνον εκ μόνου 
του αρχιφώτου φωτός, ιλαρόν φως εις τους 
ατελευτήτους αιώνας. Αμήν».

Μετάτοπέραςτηςευχής,οΠατριάρ
χηςτοποθετείτοβαμβάκιστονΠανάγιο
Τάφο και με θαυμαστό τρόπο, τούτο
ανάβει.Μεαυτό,ανάβειπρώτατακεριά
καιβγαίνειαπότοΙερόΚουβούκλιο.Το
σπουδαίοείναιότιτοΆγιοΦωςγιαλίγα
λεπτάδενέχειπυράδα·δηλαδή,ανένας
πιστόςτοακουμπήσεισταχέριατου,δεν
θακαεί.Πράγματι,αποτελεί,αναμφισβή
τητα, ένααπόταμεγαλύτεραΘαύματα

της χριστιανοσύνης,
που επαναλαμβάνε
ταικάθεχρόνοκατά
τοΜέγαΣάββατο.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΠροσκυνητάριατωνΑγίωνΤόπωνονο

μάζονταιταχειρόγραφαπουπεριέχουν
τηνπεριγραφήτης Ιερουσαλήμκαιτων
υπολοίπων αρχαιολογικών χώρων και
μνημείωνστηνΠαλαιστίνη.Ηονομασία
τουςσχετίζεταιμετονσκοπότηςύπαρξής
τους, ο οποίος ήταν να καθοδηγήσουν
τονΧριστιανόστηνπεριήγησήτουστους
καθαγιασμένους τόπους. Η συγγραφή
τωνπροσκυνηταρίωνεπέφερεψυχικήλύ
τρωσηστονσυγγραφέα,ενώηανάγνωση
προσέφερε στους προσκυνητές ψυχική
ανάταση.Πλείσταελληνικάχειρόγραφα
έχουνδιασωθείκαιέχουναρχειoθετηθεί
σεβιβλιοθήκεςτηςΕλλάδαςκαιτουεξωτε
ρικού.Τααρχαιότεραχρονολογούνταιτον
16οαιώνα,μετάτηντουρκικήκατάκτηση
τηςΠαλαιστίνης.Μετάταμισάτου18ου
αιώνα,ηπαραγωγήχειρογράφωνπεριορί
ζεται,καθώςακμάζειπλέονηέντυπημορ
φήβιβλίων.Ταπερισσότεραχειρόγραφα
εικάζεταιότισυντάχθηκανμέσαστηνΠα
λαιστίνη,ενώελάχισταφέρουνυπογραφή
απότοσυγγραφέατους,όπωςτονΔανιήλ,
τονΣυμεών,τονΑκάκιο,τονΑθανάσιοκαι
άλλους.Ταπερισσότεραείναιανυπόγραφα
καιπιστεύεταιότιοισυγγραφείςτουςήταν

καλλιγράφοι, οι οποίοι έγραφαν
καιάλλαχειρόγραφα.Κοινό

σημείοόλων,ηαμέριστη
αγάπη τους για τους

ΑγίουςΤόπους.

Η Μονή του Προφήτου Ελισσαίου 
στην περιοχή της Ιεριχούς
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ΌσοναφοράστοπεριεχόμενοτωνΠρο
σκυνηταρίων,αυτά,παράτογεγονόςότι
είναιμικρούσχήματος,μελίγαφύλλα,περι
γράφουνεμπεριστατωμένακαιαρτιότατα
ταμνημείατωνΑγίωνΤόπων,αφιερώνοντας
μιαεισαγωγήστηνιστορίατουςκαιπερνώ
νταςστηνπεριγραφήτωνιερώνπροσκυνη
μάτων.Ηαξίατουςπαραμένειυπέρτατη,
καθώςαποτελούναστείρευτηπηγήπλη
ροφοριώνγιατηνέρευνακαιμελέτητης
ιστορίαςτηςπεριοχήςτηςΠαλαιστίνης.Ο
αναγνώστηςγίνεταιγνώστηςτωνηθώνκαι
εθίμωντηςπεριοχής,τηςδράσηςτηςΑγιο
ταφιτικήςΑδελφότηταςκαιτωνβίωντων
Αγίων.Μεγλώσσααπλήκαικατανοητή,τα
Προσκυνητάριαγίνονταιπροσιτάστουςπρο
σκυνητέςκάθεμορφωτικούεπιπέδου,που

σπεύδουνμεευλάβειαναπροσκυνήσουν
αυτούςτουςκαθαγιασμένουςτόπους,συμ
βάλλονταςέτσικαιοικονομικάστοΠατριαρ
χείο Ιεροσολύμωνγιατηνανακαίνισηκαι
διατήρησηόλωναυτώντωνπανάρχαιων
καιιερώνπροσκυνημάτων.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΗΑγίαΓηαποτελεί,αναμφισβήτητα,το
κέντροτουΧριστιανισμούκαιπόλοέλξης
όλωντωνΧριστιανώντηςΓης,δεδομένου
ότιεκείπραγματώθηκειστορικάηΣάρκωση
τουΘεούκαιΛόγουτουΣωτήροςημών,στο
«Υπερώον»τηςΑγίαςΣιώνκατήλθεκατά
τηνημέρατηςΠεντηκοστήςτοΆγιοΠνεύμα
καιεκείενκατακλείδιγεννήθηκεηπρώτη

Η Ιερά Μονή του 
Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου
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ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΩΝ ΑΓίΩΝ ΤΟΠΩΝ

Στην περιοχή της Παλαιστίνης πριν
2008 χρόνια πραγματοποιήθηκε το
μοναδικό γεγονός, που σφράγισε την
πνευματικήζωήκαιιστορίατουκόσμου,
η Γέννηση του Θεανθρώπου, η οποία
έμελλε ναεπηρεάσει ριζικά τηνανθρω
πότητα και σε άλλους τομείς του πολι
τισμού, καταρρίπτοντας κάθε φυλετική,
εθνική, κοινωνική, γλωσσική ή άλλη
διάκριση. Οι θεοβάδιστοι τόποι της Πα
λαιστίνης και η Ιερουσαλήμ αποτελούν
έκφρασηαυτούτουύψιστουγεγονότος
καικέντραπροσκυνήματος,χριστιανικής
λατρείας και θρησκευτικής ευλάβειας
και κατάνυξης. Ιδρύθηκαν ιεροί ναοί σε
κάθε περιοχή, με σκοπό και αποστολή
τους τη διαφύλαξη και συντήρηση των
ιερώνπροσκυνημάτων,μετην ιεραρχία
και το πλήρωμα του Πατριαρχείου, τον
κλήροκαιτονμοναχισμόωςάγρυπνους
φρουρούς κατά των βανδαλισμών και
βέβηλωνσυμπεριφορώναλλοδαπώνκαι
ετερόθρησκων.

Ήδηαπότον4ομ.Χ.αιώνασυγκροτεί
ταιτοΤάγματων«Σπουδαίων»μοναχών,
αποστολήτουοποίουήτανηάμεσηεπί
λυσηπροβλημάτων,πουγεννιούντανείτε
από τη συρροή των προσκυνητών, είτε
από περιστασιακούςεξωγενείς παράγο
ντες.Βέβαια,ολειτουργικόςπροσανατο
λισμός του Πατριαρχείου στόχευε στην
πλήρηαξιοποίησητωνιερώνπροσκυνη
μάτωνγιατηνπνευματικήανάτασηόλου
τουχριστιανικούκόσμου.

Από τις προαναφερθείσες εκκλησια
στικές τάξεις αναδείχθηκαν σπουδαίες
πνευματικές μορφές, που αγωνίστηκαν
για τη διατήρηση και διάδοση της λα
μπρότηταςτουΠατριαρχείουΙεροσολύ
μων και συνετέλεσαν τα μέγιστα στην

Εκκλησία.Στουςτόπουςαυτούς,μεπνεύμα
μυσταγωγίας,πλήθοςπιστώνπροσέρχεται
γιαψυχικήκάθαρσηκαιγιαναπροσκυνήσει.
ΜετηθεμελίωσηστουςΑγίουςΤόπουςμε
γαλοπρεπώνναώναλλάκαιτουΝαούτης
Αναστάσεως,ηπεριοχήκατέστηθρησκευτι
κόκαιλατρευτικόκέντροτουΠατριαρχείου,
απόόπου,φυσικά,δενμπορούσεναλείπει
ηλειτουργικήζωή.ΟΆγιοςΤάφοςαποτελεί
τοκέντροτωντελετουργιών,όπουανέκα
θενπροΐστατοοΕπίσκοποςΙεροσολύμων,
ακολουθώνταςτοΙεροσολυμιτικό Τυπικό.Οι
σημερινέςτελετουργίεςτηςΕκκλησίαςτων
Ιεροσολύμωνδενδιαφέρουνστους«τύποις»
απόαυτέςτών4ουκαι5ουμ.Χ.αιώνων.Οι
μεγάλεςτελετέςτηςΣιωνίτιδαςΕκκλησίας
τελούνταικαθ’όλητηδιάρκειατουέτους
σταΆγιαΠροσκυνήματαπροςανάμνηση
τωνσπουδαιότερωνγεγονότωντουεπί
γειουβίουτουΚυρίου.Επίσης,στονπανίερο
ΝαότήςΑναστάσεωςεπιτελείταικαισήμερα
κάθειεροπραξία,πουετελείτοτον4ομ.Χ.
αιώνααπότο«Τάγμα των Σπουδαίων»,από
τουςΑγιοταφίτεςμοναχούς.Εκτόςαπότον
ΝαότηςΑναστάσεως,μεγάλατελετουργικά
κέντραυπήρξαντότεκαισήμεραηΒασιλι
κήτήςΓέννησηςστηΒηθλεέμ,οναόςτης
ΑναλήψεωςστοόροςτωνΕλαιώνκαιτο
ΥπερώονστονλόφοΣιών,ηΓεθσημανήκαι
οΤάφοςτηςΥπεραγίαςΘεοτόκου.

ΟιμεγάλεςσύγχρονεςτελετέςτηςΕκ
κλησίαςτωνΙεροσολύμωνσήμεραείναι:

τωνΧριστουγέννωνστηΒηθλεέμ,
ηΒαϊφόρος,
τουΘείουΝιπτήρος,
 του Επιταφίου στον Πανίερο Ναό

τηςΑναστάσεως,
 τουΑγίουΦωτός,
τηςΑναστάσεωςκαιτουΕσπερινού

τουΘείουΠάσχακαι
τουΕπιταφίουτηςΥπεραγίαςΘεο

τόκουστηΓεθσημανή.
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πνευματικήκαθοδήγησητωνΧριστιανών.
Στον4οαιώναμ.Χ.δεσπόζειημορφήτου
ΑρχιεπισκόπουΙεροσολύμωνΚυρίλλου,ο
οποίοςμετιςπερίφημες Κατηχήσεις του
προετοίμαζετουςπιστούςναδεχτούντο
ιερόμυστήριοτουβαπτίσματος.Στον5ο
αιώνα,κυριαρχείημορφήτουΠατριάρ
χη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιου, ο οποίος
άσκησεμεγάληεπιρροήκατάτηνΓ’και
Δ’ΟικουμενικέςΣυνόδους.

Οι θεοβάδιστοι τόποι αποτέλεσαν,
όπωςήταναναμενόμενο,ορμητήριοτων
ασκητών,απότουςοποίουςμεγάλεςμορ

φέςαναδείχθηκανωςπρότυπαμοναχι
κού βίου και ταυτόχρονου αγώνα για
την εδραίωση της Ορθοδοξίας και της
ενγένειχριστιανικήςπνευματικότητας.
Στον6οαιώνα,κυριαρχούνοιασκητικές
μορφέςτωνοσίωνΣάββατουΗγιασμέ
νου και Κυρίλλου του Σκυθοπολίτη,
καθώςκαιτουΛεόντιουτουΒυζαντίου,
μεγάλουθεολόγουτηςεποχής,προςτις
οποίεςοαυτοκράτοραςΙουστινιανόςο
Α’ επέδειξε μεγάλο σεβασμό και εμπι
στοσύνη,ανάγοντάςτουςωςεφαλτήρια
τηςόληςεκκλησιαστικήςτουτοποθέτη
σηςκαιπολιτικής.

Λαμπρό πρότυπο της αγαστής σύ
μπνοιαςκαιενότηταςμεταξύτηςασκη
τικήςθεωρίαςκαιτηςαγωνιστικότητας

γιατηθεμελίωσητηςΟρ

Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων στη 
Θάλασσα της Τιβεριάδος 
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θοδόξου Πίστεως υπήρξε ο μεγάλος
πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος.
Τοανήσυχοπνεύματουκαιηαφιέρωση
της ζωής του στον Μοναχισμό και στη
διακονίατηςΟρθόδοξηςΕκκλησίαςσυνέ
βαλανστηνεκλογήτουστοΠατριαρχείο
Ιεροσολύμων.Εξάλλου,ωςαπλόςμονα
χός,οίδιοςμεακλόνητηχριστιανικήπί
στηαποδοκίμασετιςαιρέσειςτουΜονο
θελητισμούκαιτουΜονοενεργητισμού
των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
ΣεργίουκαιΑλεξανδρείαςΚύρου.

Οι σπουδαίοι αυτοί πνευματικοί τα
γοίτωνΑγίωνΤόπωνμετηναδιάσειστη
πνευματική και θεολογική τους αυθε
ντία, δημιούργησαν γερά και σταθερά
θεμέλια, πάνω στα οποία προσέθεσαν
τοδικότουςλιθάριτοΠατριαρχείοΙερο

σολύμωνκαιηΑγιοταφικήΑδελφότητα
κατάτουςχαλεπούςκαιρούςτηςκυριαρ
χίας των Αράβων, των Σταυροφόρων
και των Οθωμανών στην περιοχή της
Παλαιστίνης.ΗΑγιοταφικήΑδελφότητα
κατάφερεναπαραμείνουναλώβητατα
ιεράπροσκυνήματα,απότοΣπήλαιοτης
ΒηθλεέμμέχριτονΓολγοθάκαιτονΚενό
Τάφο.ΑκόμακαισήμεραηΑγιοταφική
ΑδελφότητακαιτοΠατριαρχείοΙεροσο
λύμωνέρχονταιαντιμέτωποιμεποικιλό
μορφους κινδύνους και αντίξοες έως
και εχθρικές πολλές φορές συνθήκες,
πουστόχοέχουντηδιάρρηξηγενικάτης
ενότηταςτηςΟρθοδόξουΠίστεως.
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