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Ï ñüëïò ôçò Áóôñïíïμßáò êáé ôùí çμåñïëïãßùí
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Áðü êïéíïý åïñôÜæåôáé ôï ÐÜó÷á ãéá ïñèüäïîïõò 
êáé êáèïëéêïýò, üôáí ôüóï ç ÃñçãïñéáíÞ, üóï êáé ç 
ÉïõëéáíÞ-μåôþíåéá ðáó÷áëéíÞ ðáíóÝëçíïò ðÝóïõí 

áðü ôçí ÊõñéáêÞ μÝ÷ñé ôï ÓÜââáôï ôçò ßäéáò
 åâäïμÜäáò (áñêåß íá åßíáé μåôÜ ôéò 3 Áðñéëßïõ êáé 

ïé äýï ðáíóÝëçíïé), ïðüôå ôçí áμÝóùò åðüμåíç 
ÊõñéáêÞ åßíáé ôï êïéíü ÐÜó÷á
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Êïéíü ÐÜó÷á 
-
-
-
-

-
-

-

-



Aναζητώντα
ς τον Ιησού

 3

Ãéáôß êÜðïéá óôéãμÞ èá ðÜøåé 
íá õðÜñ÷åé êïéíü ÐÜó÷á;
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Ôï ÐÜó÷á åßíáé ç ðñïóðÝñáóç ôïõ áããÝëïõ ôïõ 
Èåïý ðÜíù áðü ôá óðßôéá ôùí Éóñáçëéôþí. Óýμöùíá 
μå ôéò ÅâñáúêÝò ÃñáöÝò, ôï ÐÜó÷á áðïôåëïýóå 

áíÜμíçóç ôçò åîüäïõ áðü ôç äïõëåßá ôçò Áéãýðôïõ 
õðü ôçí çãåóßá ôïõ ÌùõóÞ, μÝóù èåúêÞò ðáñÝμâáóçò. 

Ôï ÐÜó÷á áðïôåëïýóå ïéêïãåíåéáêÞ åïñôÞ 
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Ç éóôïñéêÞ ðñïÝëåõóç ôçò μåãáëýôåñçò ãéïñôÞò ôçò 
×ñéóôéáíïóýíçò êáé ç åôõμïëïãßá ôïõ ïíüμáôïò
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Ôï “ðáæë” ôïõ õðïëïãéóμïý
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Ç ÁíÜóôáóç 
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: ÓÔÁÕÑÏÓ ÌÏÕÍÔÏÕÖÁÑÇÓ

-

Ç öõëáêÞ, ç ðáëáéüôåñç ôçò Ñþμçò êáé ôïõ êüóμïõ, μåôáôñÜðçêå 
óå ôüðï ðñïóêõíÞμáôïò μåôÜ ôï 314, ïðüôå êáé ï ÐÜðáò ÓéëâÝóôñïò 
ôçí áöéÝñùóå óôïí Áðüóôïëï ÐÝôñï. Ôï Tullianum êïóμÞèçêå μå 

ôïé÷ïãñáößåò êáé óå áõôü êáôáóêåõÜóôçêáí ðáñåêêëÞóéá
 óôï ðñþôï êáé ôï äåýôåñï åðßðåäï...

--

Ôï öïâåñü Tullianum Þ öõëáêÞ 
ôïõ Ìáμåñôßíïõ ôùí Ñùμáßùí êáé 

ïé èñýëïé ôùí ðñþôùí ÷ñéóôéáíéêþí 
÷ñüíùí êáé ôïõ Ìåóáßùíá
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Η φυλακή του Πέτρου και του Παύλου στη Ρώμη
Οι Ρωμαίοι δεν θεωρούσαν τη φυλάκιση ως μια μορφή τιμωρία. Οι φυλακές 
χρησιμοποιούνταν για όσους ανέμεναν να δικαστούν ή να εκτελεστούν. Συχνά μάλιστα 
ήταν τόποι εκτελέσεων. Οι φυλακές ήταν χώροι βρώμικοι και συνωστισμένοι ενώ οι 
φυλακισμένοι αντιμετωπίζονταν λίγο καλύτερα από … νεκροί. Σύμφωνα με την παράδοση 
στη φυλακή της Ρώμης, το Tullianum κρατήθηκαν 
οι Απόστολοι Πέτρος  και Παύλος. 

Οι φυλακισμένοι οδηγούνταν 
στο υπόγειο μέσω μιας τρύπας 

Αυτή η πόρτα 
οδηγούσε σε ένα 
χώρο που έμοιαζε 
με υπόνομο

Το Tullianum όπως πολλές 
φυλακές στον αρχαίο 
κόσμο ήταν σκοτεινό, 
υγρό και παγωμένο. Είχε 
κατασκευαστεί αρχικά για 
να χρησιμεύσει ως δεξαμενή. 

TULLIANUM

Ç ðáëáéüôåñç öõëáêÞ ôçò
Ñþμçò êáé ôïõ êüóμïõ
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Ðüôå, ðïý, áðü ðïéïõò êáé ðþò 
êáôáãñÜöçêå ç éóôïñßá ôïõ Éçóïý 

óôçí ÊáéíÞ ÄéáèÞêç
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ÓÔÁÕÑÏÓ ÌÏÕÍÔÏÕÖÁÑÇÓ

Óå ðÜðõñïõò 
êáé ðåñãáμçíÝò 
ôá ðñþôá 
ÅõáããÝëéá 
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Ôá 4 æþá... 
óýμâïëá ôùí 
Åõáããåëéóôþí 

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
- -





Aναζητώντα
ς τον Ιησού

 
10

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Τον 1ο αιώνα μ.Χ. ο λόφος πάνω στον οποίο  βρίσκεται το Βατικανό ήταν έξω 
από την αρχαία Ρώμη, στην αντίπερα όχθη του Τίβερη. Εκεί ο αυτοκράτορας 
Καλιγούλας κατασκεύασε ένα  ιπποδρόμιο, στο οποίο αργότερα στα χρόνια 
του αυτοκράτορα Νέρωνα προστέθηκε μία γέφυρα που συνέδεε 
τον λόφο του Βατικανού με την απέναντι όχθη του Τίβερη. 

ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ 

Το 64 μ.Χ ο Απόστολος Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι 
προς τα κάτω πιθανόν σε αυτό το σημείο 

TAΦΟΣ
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

Τάφοι που καταστράφηκαν 
από τον Αυτοκράτορα Ηλιογάβαλο 

Ο ιππόδρομος του Νέρωνα 

Ο ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο τόπος που μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος και η αρχαία Βασιλική του Κωνσταντίνου πάνω απο τον τάφο του

 ΑΤΡΙΟΥΜ  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 
Το σιντριβάνι του 
Πάπα Συμμάχου  

Το σιντριβάνι που αποτελούνταν από ένα μεγάλο κουκουνάρι 
ύψους 4 μέτρων, η «Pigna», αρχικά βρισκόταν δίπλα στο Πάνθεον, 
κοντά στον ναό της Ίσιδας. Μεταφέρθηκε από τον Πάπα Σύμμαχο 
(498-514)  στο άτριο της παλιάς Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. 
Στα 1606 μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση του στην Αυλή του 
Μπελβεντέρε στα Μουσεία του Βατικανού, στη λεγόμενη Cortile 
della Pigna.  Το αρχαίο σιντριβάνι πλαισιωνόταν από δυο 
παγώνια τα οποία έλαμπαν σαν από χρυσό. Τα πρωτότυπα 
φυλάσσονται σήμερα στο Μουσείο Chiaramonti του Βατικανού, 
ενώ στην Pigna έχουν τοποθετηθεί αντίγραφά τους.  

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

Σχέδιο της βασιλικής 
του Κωνσταντίνου 
(1483 – 1506)

Το 324 μ.Χ. ο 
αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος 
έκτισε πάνω 
στο μνημείο 
που 
σηματοδοτού-
σε τον τάφο 
του 
Αποστόλου 
Πέτρου 
την πρώτη 
πεντάκλιτη 
Βασιλική. 

Ôá áñ÷áéïëïãéêÜ åõñÞμáôá ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôçí ðáñÜäïóç 
üôé ç μåãáëüðñåðç ÂáóéëéêÞ ÷ôßóôçêå ðÜíù 

áðü ôï μáñôýñéï êáé ôïí ÷þñï ôáöÞò ôïõ
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Áðü ôç 
äéáμüñöùóç 

ôïõ ôÜöïõ ôïõ 
Áðïóôüëïõ 

ÐÝôñïõ ùò ôç 
èåμåëßùóç ôçò 

ÂáóéëéêÞò
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

ΜΠΑΛΝΤΑΝΤΣΙΝΟ

Ο Ουρανός του Παπικού Βωμού 
(Μπαλνταντσίνο)
Ένα από τα αριστουργήματα του 
Μπερνίνι το οποίο κατ’ επιθυμία 
του Πάπα Ουρβανού Η' στεφανώ-
νεται από ένα στέγαστρο από 
επιχρυσωμένο μπρούτζο, 
το οποίο εδράζεται πάνω 
σε μαρμάρινες βάσεις με το 
στέμμα των Μπαρμπερίνι.  

Το άγαλμα του Αποστόλου Πέτρου 
Το χάλκινο άγαλμα του καθιστού Αποστόλου 
με τα κλειδιά στα χέρια ντύνεται με παπικά 
ενδύματα και τιάρα κάθε χρόνο την ημέρα που
 τιμάται η μνήμη του. Σύμφωνα με την παράδοση 
όποιος αγγίζει το δεξί πόδι είναι ευλογημένος. 
Μάλιστα το πόδι φέρει εμφανή σημεία φθοράς λόγω 
του πλήθους των προσκυνητών που τηρούν το έθιμο.  
Το άγαλμα έχει πολλά αντίγραφα σε εκκλησίες ανά τον κόσμο

Η νεκρόπολη κάτω απο τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου   

Η Βασιλική και οι τάφοι 
1. Τάφος Αγίου Πέτρου
2. Βωμός  Κλήμεντα VIII
3. Μπαλνταντσίνο (σκέπασμα Αγίας Τράπεζας) 
4. Άγαλμα Αποστόλου Πέτρου
5. Τάφος Πίου ΧΙΙ
6. Παρεκκλήσι Κλήμεντα 
7. Εξομολογητήριο Αγίου Πέτρου 
8. Τάφος Ιωάννη Παύλου ΙΙ
9. Τάφος Ιωάννη Παύλου Ι
10. Τάφος Παύλου VI
11. Τάφος Βονιφάτιου VIII

Νεκρόπολη
Α. C.Popilius Heracla
B. Fannia Redempta
C. L. Tullius
D. Opus Reticulatum
E. Aelii
F. Tulli e Caetenni
G. «Δάσκαλος»
H. C.Valerius Herma
I. «Άρμα»
L. Caetennia Higia
M. Iulii

N. Aebutii
O. Matucci
P. Τομέας Ρ
Q. Θέση για αποσύνθεση νεκρών
     μετά την απομάκρυνση από τον τάφο 
R. Μαυσωλείο R1
S. Μαυσωλείο S
Τ. Traebellena Flaccilla
U. Lucifer
V. Μαυσωλείο V
Ζ. «Αιγύπτιοι»
13. «Κόκκινος τοίχος»
14. Τρόπαιο του Γάιου
15. Τοίχος των γραφημάτων 

ïò

ïò
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Η σημερινή
Αγία Τράπεζα

Σημερινό δάπεδο 

κεντρικού κλίτους

Βωμοί 7ου- 12ου αιώνα 

Κόγχη 

Σημερινό δάπεδο 

Σωζόμενο τμήμα 
τάφου Απ. Πέτρου

Σημερινό δάπεδο (παρεκκλήσι)

Κόκκινος
τοίχος

Δάπεδο εποχής Μ. Κωσταντίνου 

Δάπεδο 7ου- 16ου αιώνα

Ç ðüëç ôùí íåêñþí 
ôïõ Âáôéêáíïý 
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-
-
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-
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Ôï èáýμá ôçò áðåëåõèÝñùóçò êáé ôï êåéμÞëéï 
ðïõ öõëÜóóåôáé óôïí íáü ôïõ Áãßïõ ÐÝôñïõ 

óôïí Åóêõëßíï ëüöï
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Ôá óõãêëïíéóôéêÜ åõñÞμáôá ôùí áñ÷áéïëüãùí óôïí ¢ãéï Ðáýëï 
“åêôüò ôùí ôåé÷þí”, ðïõ åðéâåâáßùóáí ôçí áñ÷áßá ðáñÜäïóç

-
-

-

ÓÔÁÕÑÏÕ  ÌÏÕÍÔÏÕÖÁÑÇ
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'Εβανς 12 Τηλ.: 2810 300851
Αγία Βαρβάρα Τηλ.: 28940 23215
Ηροδότου 115 Τηλ.: 2810 333533
25ης Αυγούστου 43 Τηλ.: 2810 300862

Αρκαλοχώρι - Δοϊράνης 2 Τηλ.: 28910 22571
Τυμπάκι Τηλ.: 28920 53494
Ιτάνου & Μ.Αποστόλη 13 Τηλ.: 2810 360862
Λευθεραίου 31 Τηλ.: 2810 360966

Λ.62 Μαρτύρων 370 Τηλ.: 2810 528400
Γάζι - Ελ.Βενιζέλου 230 Τηλ.: 2810 823863
Λ. 62 Μαρτύρων 68   Τηλ. :2816007686
Λ.Καλοκαιρινού 91 Τηλ.: 2810 284118

Λ.62 Μαρτύρων 179 Τηλ.: 2810 371302
Πλ. Ελευθερίας 44 κτ.Ηλέκτρα Τηλ.: 2810 373337
΄Αι Γιάννης Χωστός 18 Τηλ.: 2810 312572
Λεωφόρος Κνωσού 259 Τηλ.: 2810 230165

'Εβανς 12 Τηλ.: 2810 300851
Αγία Βαρβάρα Τηλ.: 28940 23215
Ηροδότου 115 Τηλ.: 2810 333533
25ης Αυγούστου 43 Τηλ.: 2810 300862

Αρκαλοχώρι - Δοϊράνης 2 Τηλ.: 28910 22571
Τυμπάκι Τηλ.: 28920 53494
Ιτάνου & Μ.Αποστόλη 13 Τηλ.: 2810 360862
Λευθεραίου 31 Τηλ.: 2810 360966

Λ.62 Μαρτύρων 370 Τηλ.: 2810 528400
Γάζι - Ελ.Βενιζέλου 230 Τηλ.: 2810 823863
Λ. 62 Μαρτύρων 68   Τηλ. :2816007686
Λ.Καλοκαιρινού 91 Τηλ.: 2810 284118

Λ.62 Μαρτύρων 179 Τηλ.: 2810 371302
Πλ. Ελευθερίας 44 κτ.Ηλέκτρα Τηλ.: 2810 373337
΄Αι Γιάννης Χωστός 18 Τηλ.: 2810 312572
Λεωφόρος Κνωσού 259 Τηλ.: 2810 230165

ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Óáò åõ÷üμáóôå Êáëü ÐÜó÷á
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Ï ôÜöïò êáé 
ïé áëõóßäåò 

ôïõ Ðáýëïõ 
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

Åêôüò áðü ôçí ðáñÜäïóç, ôçí ðåðïßèçóç ôùí 
÷ñéóôéáíþí üôé åêåß âñéóêüôáí ï ôÜöïò ôïõ 
Ðáýëïõ μáñôõñïýóå êáé ç åðéãñáöÞ ðÜíù 
óôç μáñμÜñéíç óáñêïöÜãï, ðïõ áíÝãñáöå 
“Paulo Apostolo Mart.”, äçëáäÞ “Ðáýëïò, 

Áðüóôïëïò μÜñô(õñáò)”

-

-
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Ç éóôïñßá ôùí êåéμçëßùí, ðïõ èåùñïýíôáí üôé 
åß÷áí éäéáßôåñç äýíáμç μéáò ðïõ ðïôßóôçêáí 
μå ôï áßμá ôïõ Èåáíèñþðïõ

 ÓÔÁÕÑÏÕ  ÌÏÕÍÔÏÕÖÁÑÇ
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Ôï óéäçñïýí óôÝμμá
 ôçò Ëïμâáñäßáò
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Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις 
Καλιτσούνια Ανεβατά  | Λυχναράκια | Τσουρέκι Παραδοσιακό | 

Τσουρέκι γεμιστό | Πασχαλινά Τσουρεκάκια

Σαβοϊδάκης Βakery&Patisserie
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 Ï äñüμïò ôçò  
 ôïõ  Éçóïý

Τα συγκλονιστικά γεγονότα των Παθών του Ιησού μαρτυρούνται μέσα από τα Ευαγγέλια, οι συγγραφείς των οποίων δε 
φιλοδοξούσαν να δώσουν μια ιστορική καταγραφή με την κλασική έννοια του όρου, αλλά είχαν ως στόχο να εστιάσουν στην 
πνευματικότητα και στο μήνυμα της θυσίας και της Ανάστασης του Ιησού. Ιστορικοί μελετητές της Βίβλου και αρχαιολόγοι έχουν 
καταφέρει να συνθέσουν το ιστορικό παζλ ανά τους αιώνες και να μας δώσουν μια όσο πιο σαφή εικόνα γίνεται για την τελευταία 
διαδρομή του Ιησού στην Ιερουσαλήμ και να αποτυπώσουν στο χάρτη το δρόμο του μαρτυρίου που ακολούθησε ο Θεάνθρωπος. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Για τους Εβραίους 

Σύμφωνα με τις Εβραϊκές 
Γραφές, το Πάσχα αποτελούσε 
ανάμνηση της εξόδου από τη 
δουλεία της Αιγύπτου υπό την 
ηγεσία του Μωυσή μέσω 
θεϊκής παρέμβασης (περί το 
1250 π.Χ.). 

Για τους χριστιανούς 

Η ανάμνηση των Παθών του 
Ιησού, της σταυρικής θυσίας και 
της Ανάστασής Του.

Ετυμολογία 

Ο όρος Πάσχα προέρχεται από 
το αραμαϊκό “πασά” και το 
εβραϊκό “πέσαχ”. Κάποιοι 
μελετητές έχουν προτείνει ως 
προέλευση του εβραϊκού όρου 
ξένη ετυμολογία, όπως η 
ασσυριακή “πασαχού” 
(πραΰνω) ή η αιγυπτιακή 
“πασ'” (ανάμνηση) ή 
“πεσάχ” (πλήγμα).

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

Ο Ιησούς διδάσκει, κάνει θαύματα και 
στέλνει ένα νέο μήνυμα στον κόσμο 

ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΦΡΙΚΗ 

ΑΣΙΑ 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

B

Ιερουσαλήμ 

Περιηγήσεις (ηλικία Ιησού) 
30 χρόνων 
31 χρόνων 
32 χρόνων 
33 χρόνων 

Γολγοθάς 

Ναός 

Περιοχή 
σε μεγέθυνση 

Καπερναούμ 

Κανά

Βηθεσδά

Ναζαρέτ 

Θάλασσα 

της 

Γαλιλαίας 

ΓΑΛΙΛΑΙΑ 

ΔΕΚΑΠΟΛΗ

Ναΐν 

ΣΑΜΑΡEΙΑ

Συχάρ

ΙΟΥΔΑΙΑ 

Χεβρώνα

Ιερουσαλήμ 

Π
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τ
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ς
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η

ς

 

Ιεριχώ 

Βηθανία 

Βηθλεέμ 

Νεκρά Θάλασσα

ΠΕΡΑΙΑ 

Φιλαδέλφεια 

Iερουσαλήμ 

(Την εποχή του Χριστού)

Η διαδρομή του Ιησού 

στο τελευταίο ταξίδι 

στην Ιερουσαλήμ

Η διαδρομή 

του Ιησού μετά 

τη σύλληψή του

Ο Ιησούς βαπτίζεται από 
τον Ιωάννη Βαπτιστή στον 
Ιορδάνη ποταμό. 

40 μέρες και νύχτες στην 
έρημο. 

 Διαλέγει τους μαθητές. 

Μετατρέπει το νερό σε 
κρασί. 

Διώχνει τους εμπόρους από 
το ναό. 

 Ξεκινά τη διδασκαλία στην Ι
ουδαία. 

Ο Ιησούς εκπλήσσει μια 
Σαμαρείτισσα όταν της 
ζητάει νερό. 

Θεραπεύει το γιο του 
Βασιλικού. 

 Θεραπεύει τον παράλυτο. 

Το θαύμα της Βηθεσδά, 
απ’ όπου και η έκφραση 
«άρον σου τον κράββατον 
και περιπάτει». 
Η ομιλία επί του Όρους. 

Η αμαρτωλή νίπτει τα 
πόδια του Ιησού. 

Ο Ιησούς γαληνεύει 
την καταιγίδα στη λίμνη 
της Γαλιλαίας. 

Το θαύμα του των πέντε 
άρτων και των δύο ιχθύων. 

Ο Ιησούς περπατάει στο 
νερό. 

Θεραπεία του κωφάλαλου. 

 Η θεραπεία του τυφλού
 στη Βηθσαϊδά. 

Η Μεταμόρφωση 
παρουσία του Μωυσή και 
του Ηλία. 

 Η θεραπεία των δέκα 
λεπρών. 

Η θεραπεία του εκ γενετής 
τυφλού στην Ιερουσαλήμ. 

Ο Ιησούς ανασταίνει τον 
Λάζαρο. 

 Ο Ιησούς ευλογεί τα 
παιδιά. 

Η Μαρία Μαγδαληνή νίπτει 
τα πόδια του Ιησού. 

Η θριαμβευτική είσοδος 
στην Ιερουσαλήμ. 

Κ

ο

ι

λ

ά

δ

α

 

τ

ο

υ

 

Γ

έ

ε

ν

ν

α

 

ΤΤΤΤ

ααααα

τττττττττεεεεεεεεείίίίίίίίίίχχχχχχχχχηηηηη

τττττττ

οοοοοοο

υυυυυυυυ

ΗΗΗΗΗΗ

ρρρρρ

ώώώώώώώώώ

δδδδδδδδδ

ηηηηηηηη

Πέμπτη βράδυ 

πραγματοποιήθηκε 

ο Μυστικός Δείπνος 

Υπερώον

Την αυγή 

προς το 

Όρος των 

Ελαιών 

Πύλη 

Ο Ιησούς επισκέπτεται 

το Ναό και διώχνει 

τους εμπόρους 

Όρος του 

Ναού 

Θριαμβευτική είσο-

δος του Ιησού στην 

Ιερουσαλήμ την 

Κυριακή των Βαΐων 

Ναός 

Ανάκτορο 
του Ηρώδη 

Οδηγείται στον 

Ηρώδη, ο οποίος 

τον παραπέμπει 

ξανά στον Πιλάτο 

Σανχεντρίν
Δικαστήριο 

των Εβραίων

Ο Γολγοθάς κατά 
παράδοση, όπου 

βρίσκεται σήμερα ο 
Ναός του Πανάγιου 

Τάφου 
Γολγοθάς 

Ο Ιησούς 

σταυρώνεται 

Ο Ιησούς 

ενώπιον του 

Καϊάφα

Ο δρόμος προς το Γολγοθά 

Ο Ιησούς μαστιγωμένος ακολουθεί το δρόμο του μαρτυρίου, τη λεγόμενη Via Crucis, Οδό του 

Σταυρού ή Via Dolorosa, Οδός του Πάθους, η οποία κατά παράδοση έχει 14 σταθμούς.

Καταδίκη του Ιησού σε 
θάνατο 

Σηκώνει το σταυρό Πέφτει για πρώτη 
φορά 

Συναντά τη μητέρα 
του 

Τον βοηθάει ο 
Κυρηναίος 

Η Αγία Βερενίκη 
σκουπίζει τον ιδρώτα 

Πέφτει για 2η φορά 
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   èõóßáò O σταυρικός θάνατος

Η καταδίκη 

«Ιδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, 
ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, 
λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς 
χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου 
λέγων· ἀθῶός εἰμι ἀπὸ 
τοῦ  αἵματος τοῦ 
δικαίου τούτου· ὑμεῖ
ς ὄψεσθε. καὶ ἀ
ποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸ
ς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ 
ἐφ  ̓ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ 
τέκνα ἡμῶν. Τότε ἀ
πέλυσεν αὐτοῖς τὸν 
Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν 
φραγελλώσας παρέδωκεν 
ἵνα σταυρωθῇ».   Ματθ. 27,24-26 

«Καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· 
Ἐλωΐ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Θεός μου 
ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες; (...) δραμὼν δὲ εἷς καὶ γεμίσας 
σπόγγον ὄξους περιθείς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων· ἄφετε
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν 
μεγάλην ἐξέπνευσε». 
Μαρκ. 15,34, 36-37   

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

Συγκλονιστικές ήταν οι τελευταίες στιγμές του 
Ιησού πάνω στο σταυρό όπως τις μεταφέρουν 
οι Ευαγγελιστές ενδεικτικές του φυσικού 
μαρτυρίου και της θυσίας για τη σωτηρία 
των ανθρώπων. 

Patibulum

Tο οριζόντιο στέλεχος
του σταυρού, το οποίο
όφειλαν να μεταφέρουν
οι κατάδικοι στη 
διαδρομή προς το 
σημείο της 
σταύρωσης.

«Ο δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε· πάτερ, ἄφες 
αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι». 
Λουκ. 23,34 

«Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν 
λέγω σοι, σήμερον μετ  ̓ἐμοῦ ἔσῃ 
ἐν τῷ παραδείσῳ». 
Λουκ. 23,43 

«Ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος 
ὁ Ἰησοῦς εἶπε τετέλεσται, 
καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν 
παρέδωκε τὸ πνεῦμα». 
Ιω. 19,30 

«Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ 
ὁ Ἰησοῦς εἶπε· πάτερ, εἰς 
χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ 
πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν 
ἐξέπνευσεν». 
Λουκ. 23,46 

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ 

Δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα η ακριβής διαδρομή της πορείας προς το 
Γολγοθά. Εκτιμάται ότι ήταν περί τα 600-650 μέτρα από το Φρούριο 
Αντωνία, όπου ο Πιλάτος δίκασε τον Χριστό ως το Γολγοθά. 

Θεωρία

Καθώς ο λόφος στη μια του πλευρά 
θυμίζει κρανίο, έχει ερμηνευτεί από 
κάποιους ως μια πιθανή θέση του 
“Κρανίου Τόπου”, με λίγους όμως 
υποστηρικτές. 

Καρφιά 

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα 
καρφιά τρύπησαν τους καρπούς 

του Ιησού 

Ακάνθινο στεφάνι 

«Καὶ πλέξαντες στέφανον ἐκ ἀκανθ
ῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτο
ῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, 
καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐ

τοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε 
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων». 

Ματθ. 27,29 

Titulus 

Crucis

Στα Εβραϊκά, Λατινικά και Ελληνικά
«Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν 

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην·
οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ

 βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων». 
Ματθ. 27,37 

Η θέση του Γολγοθά 

Το σημερινό παρεκκλήσι 
στον Πανάγιο Τάφο στη 
θέση όπου βρίσκονταν ο 
Γολγοθάς 

Η λόγχη

 «Ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν 
ἐλθόντες ὡς εἶδον 
αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, 
οὐ κατέαξαν αὐτοῦ 
τὰ σκέλη, ἀλλ  ̓εἷς τῶν 
στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ 
τὴν πλευρὰνἔνυξε, καὶ εὐθέως 
ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ». 
Ιω. 19,33-34 

«Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα 
ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ 
σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, 
Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ 

Μαγδαληνή. Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν 
μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶ
τα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· 

γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου». 
Ιω. 19,25-26 

Χρυσή Πύλη 

Σύλληψη του Ιησού 

Προδίδεται από τον Ιούδα Ισκαριώτη 
που τον ταυτίζει με ένα φιλί 
«Καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπε· χαῖρε, 
ῥαββί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν». Ματθ. 26,49 

Γεσθημανή 

Στο Όρος 

των Ελαιών 

Ενώπιον του Πιλάτου 

Ο Πιλάτος τον παραπέμπει στον Ηρώδη και 
εκείνος με τη σειρά του ξανά
στο Ρωμαίο ηγεμόνα.
«Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν 
ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον». 
Λουκ. 23,1 

Πύλη των 

λεόντων 

Κολυμβήθρα 

Βηθεσδά

Αρχικός 
βράχος 

Θόλος

Γολγοθάς

Σημερινή 
κατασκευή 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ 

VIA DOLORO-

SA 

Πολλοί Χριστιανοί 
ακολουθούν κατά 
την παράδοση τα 

βήματα του Ιησού 
ως το Γολγοθά 

Ναός 
Πανάγιου

 Τάφου 

Ναός Λυτρωτή 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

Αμερικανική Εκκλησία 

Μοναστήρι της Μαστίγωσης 

Σχολή 
Ελ Ομαρίγιε 

Όρος 
του Ναού

Θόλος 
του βράχου 

Ενώπιον του 

Πιλάτου 

καταδικάζεται 

σε θάνατο 

Πύλη της 

Δαμασκού 

Φρούριο 

Αντωνία

Παρηγορεί τις 
γυναίκες 

Πέφτει για 3η φορά Ο Κύριος απεκδύεται 
τα Αυτού ιμάτια.

Ανεβαίνει στο σταυρό Σταυρικός θάνατος Η αποκαθήλωση Η ταφή 
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Φάλαγγες   

Μετακάρπιο

Καρπός 

Καρφί 

Το νεύρο 

Ο τύπος του σταυρού 
Ο σταυρός μπορεί να ήταν ένα απλό κάθετο κομμάτι ξύλου, 
το crux simplex ή palus. Αυτή ήταν και η πιο συνηθισμένη 
μορφή του, ειδικά όταν έπρεπε να σταυρωθούν πολλοί 
κατάδικοι μαζί, κυρίως ως μαζική τιμωρία μετά από 
πολιορκίες πόλεων.  Στην περίπτωση που υπήρχε ο 
συνδυασμός κάθετου ξύλου και patibulum, ο σταυρός είχε 
σχήμα Τ και ονομάζονταν crux commissa ή crux immissa.

“Ήλοις προσηλώθη”

Το σιδερένιο στέμμα της Λομβαρδίας 
και το χαλινάρι του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου είναι από τα πιο 
διάσημα κειμήλια που θεωρούνται ότι 
είχαν ενσωματώσει καρφιά από τη 
σταύρωση του Ιησού. Και τα δύο 
άνηκαν στον Αυτοκράτορα και 
θεωρείται ότι περιέχουν από ένα καρφί 
της σταύρωσης. Ένα ακόμα καρφί που 
πιστεύεται ότι καρφώθηκε στο σώμα 
του Ιησού υπάρχει στην Santa Croce in 
Gerusalemme  ενώ τουλάχιστον άλλα 
τριάντα βρίσκονται διάσπαρτα ανά την 
Ευρώπη. Το καρφί που φυλάσσεται 
στον ιστορικό ναό της Ρώμης , ο 
οποίος κτίστηκε πάνω στο Ανάκτορο 
της Αγίας Ελένης θεωρείται 
θαυματουργό καθώς δεν έχει 
παρουσιάσει το παραμικρό ίχνος 
σκουριάς, αν και σιδερένιο εδώ και 
αιώνες.  

Η μαστίγωση
του Ιησού  

Flagellum 
taxillatum 
Οι Ρωμαίοι 
χρησιμοποιούσαν 
αυτό το μαστίγιο για 
σαδιστικό 
μαστίγωμα σε 
ολόκληρο το σώμα 
του κατάδικου

Τα μεταλλικά σφαιρίδια και τα 
κομμάτια από οστά έσκιζαν το 
δέρμα προκαλώντας βαθιές 
πληγές και εκτεταμένη 
αιμορραγία. Στη Σινδόνη του 
Τορίνο αποτυπώνονται ίχνη 
από 90 με 120 ραπίσματα 
μπρος και πίσω παντού, από 
τον κορμό ως τα πόδια.

Μεταλλικά 
σφαιρίδια 

Κομμάτια οστών 

Ο Ιησούς είχε δεθεί πάνω σε 
κίονα 

Ο πόνος και η απώλεια 
αίματος δημιούργησαν 
τις  συνθήκες για ένα 
ισχυρό καρδιακό σοκ

Σύνοδος του Τρέντο 
(1545-63) 
Καθόρισε το ιδανικό μοτίβο για το 
πρόσωπο του Ιησού στη δυτική 
εικονογραφία βασισμένο σε μια 
αυτοπροσωπογραφία του Ντίρερ. 

Το καρφί χτύπησε 
το μεσαίο νεύρο 
στο χέρι 
οδηγώντας 
αυτόματα τον 
αντίχειρα να 
συστραφεί προς 
την παλάμη.
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Ο Ιησούς μαστι-

γώθηκε φρικτάκκ

όπως μαρτυρούν 

τα Ευαγγαα έλια. 

Το Ρωμαϊκό μασκκ τίγωμα

ήταν μια εξαιρετικξξ ά επώδυνηκκ

τιμωρία με το μαστίγιο να 

κατααα λήαα γει σε μεταλλαα ικά κκ

σφαιρίδια και τεμάκκ χια οστών

που καρφώκκ νονταν σαα το σώμα

του θύματος

Το flagrum όπως

ονομάζονζζ ταν το Ρωμαϊκό κκ

μαστίγιο είχε σαν στόχο χχ

να προκαλέαα σει το μέγιστο

δυνατό πόνο καικκ

εκτεταμένη αιμορραγία

τητττ ν οποία επέτεινε η 

τοτ ποθέτηση στοσσ κεφκ άλι 

τοττττ υ ακάνθινκκ ου στεφανιού 

Δερμάτινο 
λουρί

Μεταλλική      
άκρη

Οι Ρωμαίοι 

τοποθέτησαν σύμφωνα 

με τα Ευαγγαα έλια το 

ακάνθινκκ ο στεφάνι 

και την κόκκινη κκ

χλαμύδα στον Ιησού

χλευάζονζζ τας τον 

«Βασιλεύ των 

Ιουδαίων» 

ραπίζονζζ τας τον

με κακκ λάμιαα . 

tPatttttttttibulumibbibibib

Ο Ιησούς δεν μετέΟ ΙησΟΟ ΙησοΟ ΙησΟ Ιησ φερε ολόκληρο 

τοτοτττοοοτ σσσσσταυρό αταυταταυταυταυ λλαα ά μά όνο το οριζόνζζ τιο 

σστστστστστέλέλλέλέλέλλλλεχεχχχεχεχεχχχχχε ος τοοοοοοοοχχχχχχχχ ου, το patibulum το 

οποίο πρέπει να είποίο πρέίοίο πρέποίο πρέποίο πρέποίο πρέο πο πο π χε βάρος περί τα ίί

27 κιλάά. ΌνΌΌνΌνΌντας εξασθενημένος από 

τα μαρτύρια κακκ ι το μαστίγωμα δεν 

άντεξε το βάρος του και κκ

κατέρρευσε αα καταα ά τη 

μεταφορά του. 

Τον Ιησού σταύρωσαν τρεις 

στρατιώτες. Σύμφωνα με την 

πρακτική της εποχής, ο έναςοο

κάθονταν στο στήθος του 

καταα αδικασμένκκ ου για να τον

ακινητοποιήσει, ο άλλος

κρατούσε τα πόδια και οκκ

τρίτος ήταν υπεύθυνος για τνν ο

κάρφωμα των χεριών 

Αν κΑΑ αι η κκ

εικονογκκ ραφική

παράδοση υιοθέτησε 

την εκδοκκ χοο ή ότι ο 

Χριστός σταυρώθηκε

στις παλάμες των 

χεριών στην 

πραγματικπραγματικότητότητκκκ αα,

όπως αποδεικνύουν

οι σύγχρονες έρευνες εε

αλλά και κκ

αρχαιολογικέςκ

ανακαλύψεις τκκ α 

καρφιά τρύπησαν 

τους κακκ ρπούς.

Το θύμα με 

καρφωμένα τα 

χέρια πάνω στο

patibulum ζp ούσε μιαζζ

ακα όκκ μα στιγμήιι

αγωνίας κα αικκ

αβάσα τακτου πόνου 

κακ θώς το οριζόνζζ τιο 

ττμήμα του σταυρού 

υυψώνονταν για να

τοτ ποθετηθεί πάνω

στσ ο κάθετοεε . 

PaP tibulum

Βάση του σταυρού

Μετατάρσιο

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν 

ένα ή δυο καρφιά τρύπησαν 

τα πόδια του Ιησού στο

σταυρό. Αν η ΣινΑΑ δόνη του 

Τορίνο είναι όνόό τως αληθινή

και αποτυπώνει τι ο σώμα του 

Χριστού κατά τηκκ ν ταφή

τότε η απάντηση είναι ένα

καρφί όπως φαίνεται στο

αρχαίο λινόιι ύφασμα.

Σε ορισμένες απεικονκκ ίσεις της 

σταύρωσης, ο Ιησούς 

εικονίζεται να έχει καρφωμένα 

τα πόδια του σε μια βάση. 

Όμως δεν υπάρχουν ιχχ στορικά κκ

και αρι χαιολογικά κκ στοιχεία για

τη χρήση αυτής της βάσης. Το ΤΤ

γεγονόεε ς ότι ο Ιησούς πέθανε 

πολύ γρήγορα μάλλον ενισν χύει 

την εκδοχή ότι υπήρχε κάποιακκ

βάση στο σταυρό. όό

Η σύγχρονη επιστήμη 

θεωρεί ως την πιο πιθανή ν

αιτία θανάτου του Ιησού την 

καρδιοαναπνευστική σσ

ανακοπή λόκκ γω της

εκτεταμένης αιμορραγίας

και της αφυδάτωσης  ι

καταα ά τη διάρκεια της 

σταύρωσης αλλά και των

μαρτυρίων που 

προηγήθηκανκκ .νν

Σύμφωνα με τα Ευαγγαα έλια ένας 

στρατιώτης για να διαπιστώσει

αν ο Χριστός ήταν νεκρός  

τρύπησε τα πλευρά του με 

μια λόγχη από την οποία

βγήκε αίμα και νερόκκ . 

Η περιγριι αφή αυτή

ερμηνεύεται ως σωστή σσ

από τους επιστήμονες.

Στην εικονογκκ ραφία ο σταυρός

του Ιησού παρουσιάζεται με

προέκταση του κάθετοεε υ άξονα

πάνω από το κεφάλι, στο γνωστό

σχήμα που γνωρίζουμε όλοζζ ι.

Στην πραγματικότητα οκκ σταυρός

είχε σχήμα Τ . Η παραδοσιακή

αντίληψη για το σχήμα του 

σταυρού δημιουργήθηκε από την

επιγραφή με τον τίτλο «Ιησούς ν

Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων»

στα Ελληνικά,κκ τα Εβραϊκ, ά κκ και τα

Λατινικά. 

Πληγή από 
τη λόγχη 

Αίμα 

Νερό 

Πνεύμονας 

Καρδιά

Λόγχη
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Η Σινδόνη του ΤορίνοΗ Σινδόνη του Τορίνο

Η Σινδόνη του Τορίνο συνεχίζει να προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ των επιστημόνων 
οι οποίοι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη που κάνουν συναντούν νέα ερωτήματα 

Η Σινδόνη του Τορίνο συνεχίζει να προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ των επιστημόνων 
οι οποίοι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη που κάνουν συναντούν νέα ερωτήματα 

ΘΑΥΜΑ   Η   ΠΛΑΣΤΗ;
Πρόκειται 
για το λινό 

ύφασμα που 
   τύλιξε το σώμα 

του Χριστού 
κατά την

 ταφή του 

Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ  
Η Σινδόνη χρονολογείται στα 
πρώτα Χριστιανικά χρόνια, όμως 
υπέστη επισκευές με «μπαλώματα» 
από βαμβακερές ίνες που αλλοίωσαν
την ατομική του σύσταση 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
           ΠΙΣΤΗΣ 

Η Σινδόνη εικονίζει 
το σώμα ενός σταυρω-
μένου στα σωστά ανα-
τομικά σημεία και 
μαστιγωμένου με το 
Ρωμαϊκό μαστίγιο 
flagellum Taxillatum

το σώμα ενός σταυρω-
μένου στα σωστά ανα-
τομικά σημεία και 
μαστιγωμένου με το 
Ρωμαϊκό μαστίγιο 
flagellum Taxillatum

TO ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Το 
πρόσωπο

στη Σινδόνη
είναι εκείνο 
του Ιησού 

Η εικόνα στη 
Σινδόνη
σχηματίστηκε
με την άμεση 
επαφή με το 
πρόσωπο 
του Ιησού 

Η εικόνα στη 
Σινδόνη
σχηματίστηκε
με την άμεση 
επαφή με το 
πρόσωπο 
του Ιησού 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 
Η ραδιενέργεια 
που εκλύθηκε 
κατά την 
Ανάσταση του 
Ιησού 
δημιούργησε 
το επιφανειακό 
αποτύπωμα 
στις ίνες του
υφάσματος

Πρόκειται 
για ένα ύφασμα 
 του Μεσαίωνα 

πουεικονίζει έναν 
άγνωστο άντρα

ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 14 

Τα τεστ άνθρακα 14 που έγιναν σε 
τρία ξεχωριστά εργαστήρια 
έδειξαν ότι η Σινδόνη 
χρονολογείται μεταξύ 
1260 μ.Χ. και 1390 μ.Χ.
Τα ίχνη των πληγών 
στο ύφασμα έγιναν με 
τρόπο ώστε να μιμηθούν 
τα τυπικά σημάδια της 
ρωμαϊκής σταύρωσης

Τα τεστ άνθρακα 14 που έγιναν σε 
τρία ξεχωριστά εργαστήρια 
έδειξαν ότι η Σινδόνη 
χρονολογείται μεταξύ 
1260 μ.Χ. και 1390 μ.Χ.
Τα ίχνη των πληγών 
στο ύφασμα έγιναν με 
τρόπο ώστε να μιμηθούν 
τα τυπικά σημάδια της 
ρωμαϊκής σταύρωσης

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

 Το 
πρόσωπο

στη Σινδόνη
είναι εκείνο 
του Ζακ ντε 

Μολαί 
Ο Ζακ ντε Μολαί ήταν ο τελευταίος 
Μεγάλος Μάγιστρος των Ναϊτών  
Ο Ζακ ντε Μολαί ήταν ο τελευταίος 
Μεγάλος Μάγιστρος των Ναϊτών  

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ 
Ίσως πρόκειται για την 
πρώτη απόδειξη 
φωτογραφικής 
τεχνικής στην 
ανθρώπινη ιστορία 
από τον Λεονάρντο 
ντα Βίντσι

Η ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ 
Η Σινδόνη είναι ένα σύμβολο
 της σταύρωση και της 
ανάστασης ανεξάρτητα 
από κάθε επιστημονική 
επιβεβαίωση

Οι πιθανότητες η ΣΙνδόνη να ήρθε 
σε απευθείας επαφή με το σώμα 
του ιστορικού Ιησού είναι μια 
στα 200 δισεκατομμύρια 
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Ç ÷ñïíïóåéñÜ ôùí 
ãåãïíüôùí ðïõ 
ó÷åôßæïíôáé μå ôï 
μõóôçñéþäåò 
êåéμÞëéï, ðïõ 
èåùñåßôáé ùò ôï 
óÜâáíï ôïõ ×ñéóôïý
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Πάσχα στο Vantaris Palace 4+
Πασχαλινή Εορταστική Προσφορά
Με αφορμή την πιο όμορφη γιορτή της Άνοιξης, στην καρδιά της μεγαλύτερης και 
ομορφότερης παραλίας της Κρήτης με θέα το κόλπο της Γεωργιούπολης και το απέραντο μπλε 
του Κρητικού πελάγους το Vantaris Palace σας προσκαλεί να απολαύστε τις ημέρες του Πάσχα 
μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα της Κρητικής φιλοξενίας και της εορταστικής θαλπωρής.

Πασχαλινό "πακέτο" διαμονής 
3 νύχτες/4 ημέρες
26  Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή  (early check in από τις 11:00 )
Δείπνο 19:00-21:30 : Πλούσιος σαρακοστιανός μπουφές με ζεστά και 
κρύα εδέσματα.
27 Απριλίου (Μεγάλο Σάββατο)
Πρωινό 07:00 - 10:30: Πλούσιος πρωινός μπουφές .
Δείπνο 19:00-21:30 : Πλούσιος σαρακοστιανός μπουφές με ζεστά και 
κρύα πιάτα. Μετά την Ανάσταση (00:30 - 01:30) θα ακολουθήσει δείπνο 
με ζεστή παραδοσιακή μαγειρίτσα και ποικιλία άλλων παραδοσιακών 
γεύσεων.
28 Απριλίου (Kυριακή του Πάσχα)
Πρωινό 07:00 - 10:30: Πλούσιος πρωινός μπουφές. Ουζάκι & Ρακί με Μεζεδάκια κατά το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία
Γεύμα 14:00 - 16:00: Εορταστικός πλούσιος Πασχαλινός μπουφές με σουβλιστό οβελία παραδοσιακά γλυκά, κόκκινα αυγά, φρέσκα-μυρωδάτα 
τσουρέκια και μια μεγάλη ποικιλία άλλων παραδοσιακών γεύσεων. Το μεσημεριανό γεύμα θα συνοδεύει κρητική και λαϊκή μουσική!
Δείπνο 19:00-21:30: Πλούσιος μπουφές με μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών γεύσεων.
29 Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα)
Πρωινό 07:00 - 10:30: Πλούσιος πρωινός μπουφές Παρέχεται Late check out έως στις 18:00, την ημέρα της αναχώρησης ! 
Σύνολο 3 διανυκτερεύσεις & 8 γεύματα. 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο δωμάτιο ανά ημέρα 60,00 €. 1o παιδί μέχρι 11,99 ετών δωρεάν 2ο παιδί μέχρι 11,99 ετών έκπτωση 50%.  
3ο ή 4ο άτομο από 12 ετών μέχρι 99 έκπτωση 30%.  Τιμή Μονόκλινου δωματίου ανά ημέρα 94,00 €.
Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης με 50€ ( Τιμή ατόμου σε δίκλινο δωμάτιο ανά ημέρα) με Ημιδιατροφή

Δωρεάν χρήση: Wi-Fi για σύνδεση στο Internet στους κοινόχρηστους χώρους. Parking.
26 Απριλίου Early check in στις 11:00.  29 Απριλίου Late check out στις 18:00, για να απολαύσετε 4 γεμάτες ημέρες !

Κρατήσεις Τ. 28250 61783 & online στη διεύθυνση https://www.vantarishotels.gr/bookingpalaceeaster/index.php
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Φοινικιά Τ.Θ. 205, 71 500 Ηράκλειο Κρήτη
  Τ.  2810 37.00.47, 2810 37.00.67 - F. 2810 37.09.97

e-mail: info@geoteco.gr - www.geoteco.gr

Σας ευχόμαστε

Χρόνια Πολλά

&

Καλή Ανάσταση
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1

ος

 αι. μ.Χ.

135 μ.Χ.

1130 μ.Χ.

1810 μ.Χ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 

Áðü ôï áñ÷áßï ëáôïμåßï 
ôïõ ÃïëãïèÜ óôç óçμåñéíÞ
ÂáóéëéêÞ ôçò ÁíáóôÜóåùò 
Η ιστορική διαδρομή από το Γολγοθά και το μνημείο όπου τάφηκε ο Χριστός ως τη σημερινή Βασιλική του Πανάγιου Τάφου είναι μια περιπέτεια 
στο χώρο και το χρόνο με συγκλονιστικούς σταθμούς. Από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της σταύρωσης, της ταφής και της Ανάστασης του 
Θεανθρώπου ως την αλλαγή του τοπίου από τον Αδριανό με την κατασκευή των ειδωλολατρικών ναών πάνω από το Γολγοθά και τον Τάφο του 
Ιησού και από τον Κωνσταντίνο που έκτισε την πρώτη Βασιλική έως τους Σταυροφόρους που διαμόρφωσαν τις βάσεις του σημερινού ναού και 
φυσικά την τωρινή εκκλησία του Παναγίου Τάφου ή της Ανάστασης. Έρευνες αιώνων έχουν καταφέρει να αναπαραστήσουν το τοπίο και  τις 
διάφορες φάσεις του ναού ενώ οι αρχαιολογικές μελέτες και ανασκαφές έχουν φέρει συναρπαστικά στοιχεία στο φως με 
πιο πρόσφατα , κατά την αναστήλωση του 2017, την πλάκα των σταυροφόρων που βρισκόταν πάνω από τον τάφο του 
Ιησού. 

336 μ.Χ.

Κατά το 
προσκυνηματικό της ταξίδι στην 
Ιερουσαλήμ, το 325 ή 326 μ.Χ., η μητέρα του Κωνσταντίνου, 
Αυγούστα Ελένη ταύτισε χάρη στις μαρτυρίες των πρώτων Χριστιανών και το ναό του 
Αδριανού τα σημεία του Θείου Πάθους. Στο σημείο που ανακάλυψε τον Γολγοθά, τον 
τάφο του Ιησού και το Σταυρό θεμελίωσε τη Βασιλική κατ΄ εντολή του γιου της και με 
Αυτοκρατορική χορηγία και η οποία εγκαινιάστηκε το 336 μ.Χ. Επίκεντρο της λατρείας 
ήταν ο Πανάγιος Τάφος, που διαμορφώθηκε ως στρογγυλός μικρός ναός με ανοιχτή 
αυλή, καθώς στις τρεις πλευρές του περιβαλλόταν από σχηματισμό έξι πεσσών και 

δώδεκα κιόνων. Στη 
διάρκεια των εργασιών λαξεύθηκε ο βράχος του λόφου 
ώστε να αναδειχθεί ο Τάφος, κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του χώρου 
στη γενική τοπογραφική μορφή που έκτοτε παρουσιάζει, ώστε ο Τάφος να μη 
φαίνεται πλέον όπως αρχικά ήταν, δηλαδή ως λαξευμένος χώρος στο βραχώδες 
πρανές του λόφου, αλλά ως αυτόνομο φυσικό «ναΰδριο».

Μετά από αλλεπάλληλες καταστροφές 
ο ναός αποκαταστάθηκε  το 1024-1048, οπότε και  ανοικοδομήθηκαν το ιερό 
Κουβούκλιο της Ροτόντας, όχι όμως και η βασιλική, ενώ ανατολικά της Ροτόντας χτίστηκε νέος μικρός ναός. 
Συνεχίστηκε έτσι, με κάποιες τροποποιήσεις, το κωνσταντίνειο σχέδιο οργάνωσης του ιερού χώρου, ενώ τις 
επισκευές συνέχισαν και οι Σταυροφόροι, που κατέκτησαν τα Ιεροσόλυμα το 1099. Στην οικοδομική 
δραστηριότητά τους οφείλεται η ανοικοδόμηση ενός ψηλού θολοσκέπαστου κτηρίου, το οποίο περιέλαβε 
το φρικτό Γολγοθά, τον Πανάγιο Τάφο, το σημείο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού και τα υπόλοιπα 

μικρότερα υπέργεια και υπόγεια 
παρεκκλήσια του συγκροτήματος. Με τον τρόπο αυτό το 
όλο συγκρότημα έλαβε την εξωτερική μορφή και την εσωτερική διάρθρωση που 
περίπου έχει ως σήμερα.

1oò áéþíáò μ.×. Óôáýñùóç Éçóïý 
70 μ.×. Ï Ôßôïò êáôáóôñÝöåé ôçí 

ÉåñïõóáëÞμ 

135 μ.×. Ï Ñùμáßïò áõôïêñÜôïñáò 
Áäñéáíüò åðé÷ùμáôþíåé ôï ÃïëãïèÜ êáé 

ôï ëáôïμåßï êáé êôßæåé äõï 
åéäùëïëáôñéêÜ éåñÜ ðÜíù ôïõò. 

325-26 μ.×. Ç Áãßá ÅëÝíç áíáêáëýðôåé 
ôï ÃïëãïèÜ êáé ôïí ÐáíÜãéï ÔÜöï. 

ÊáôáóêåõÞ ÂáóéëéêÞò 

336 μ.×. Åãêáßíéá ÂáóéëéêÞò Êùóôáíôßíïõ 
614 Ïé ÐÝñóåò ëåçëáôïýí ôçí ÉåñïõóáëÞμ

 êáé ôç ÂáóéëéêÞ 
626 Ðñü÷åéñç áðïêáôÜóôáóç ôïõ íáïý
629.  ¾øùóç ôïõ Ôéμßïõ Óôáõñïý óôïí 

ÃïëãïèÜ, áðü ôïí áõôïêñÜôïñá ÇñÜêëåéï
ÊõñéáêÞ ôùí ÂáÀùí ôïõ 937. Ïé ¢ñáâåò 

êáôáóôñÝöïõí êáé ëåçëáôïýí ôï íáü
1009. Ï  ÷áëßöçò Áë ×áêßμ äéáôÜóóåé ôçí 

éóïðÝäùóç ôïõ íáïý. ÌåôÜ ôçí 
êáôáóôñïöÞ ï ÐáíÜãéïò ÔÜöïò Ýðáõóå íá 
áðïôåëåß μíÞμá óå ëáîåõμÝíï âñÜ÷ï êáé 

åðéóôÝöèçêå μå ëéèüêôéóôç ðëÜêá
1024-1048. ÓôáäéáêÞ áðïêáôÜóôáóç ôïõ 

óõãêñïôÞμáôïò. ÁíïéêïäïμÞèçêáí ôï éåñü 
Êïõâïýêëéï, ü÷é üμùò êáé ç âáóéëéêÞ, åíþ 

áíáôïëéêÜ ôçò Ñïôüíôáò ÷ôßóôçêå íÝïò 
μéêñüò íáüò.

336 μ.×. Åãêáßíéá ÂáóéëéêÞò Êùóôáíôßíïõ 
614 Ïé ÐÝñóåò ëåçëáôïýí ôçí ÉåñïõóáëÞμ

 êáé ôç ÂáóéëéêÞ 
626 Ðñü÷åéñç áðïêáôÜóôáóç ôïõ íáïý
629.  ¾øùóç ôïõ Ôéμßïõ Óôáõñïý óôïí 

ÃïëãïèÜ, áðü ôïí áõôïêñÜôïñá ÇñÜêëåéï
ÊõñéáêÞ ôùí ÂáÀùí ôïõ 937. Ïé ¢ñáâåò 

êáôáóôñÝöïõí êáé ëåçëáôïýí ôï íáü
1009. Ï  ÷áëßöçò Áë ×áêßμ äéáôÜóóåé ôçí 

éóïðÝäùóç ôïõ íáïý. ÌåôÜ ôçí 
êáôáóôñïöÞ ï ÐáíÜãéïò ÔÜöïò Ýðáõóå íá 
áðïôåëåß μíÞμá óå ëáîåõμÝíï âñÜ÷ï êáé 

åðéóôÝöèçêå μå ëéèüêôéóôç ðëÜêá
1024-1048. ÓôáäéáêÞ áðïêáôÜóôáóç ôïõ 

óõãêñïôÞμáôïò. ÁíïéêïäïμÞèçêáí ôï éåñü 
Êïõâïýêëéï, ü÷é üμùò êáé ç âáóéëéêÞ, åíþ 

áíáôïëéêÜ ôçò Ñïôüíôáò ÷ôßóôçêå íÝïò 
μéêñüò íáüò.

1066. Ïé Óôáõñïöüñïé êáôáëáμâÜíïõí ôçí 
ÉåñïõóáëÞμ 

1545. Ï  ÐáôñéÜñ÷çò Ãåñμáíüò áíáëáμâÜíåé ôçí 
ðñùôïâïõëßá ôçò áíáêáßíéóçò ôïõ Éåñïý Êïõâïõêëßïõ

1808 . ÌåãÜëç ðõñêáãéÜ, ðïõ îåêßíçóå áðü ôï 
ðáñåêêëÞóéï ôùí Áñμåíßùí, êáôÝóôñåøå μåãÜëï 

μÝñïò ôïõ Íáïý

1810. ÁðïêáôÜóôáóç ôïõ 
êôßóμáôïò, õðü ôçí åðßâëåøç ôïõ 

¸ëëçíá áñ÷éôÝêôïíá Êïμíçíïý 
áðü ôç ÌõôéëÞíç

1834. ÆçμéÝò áðü μåãÜëï óåéóμü 
1867-1869. ÐëÞñçò áíáêáôáóêåõÞ 

ôïõ μåãÜëïõ ôñïýëïõ ôïõ 
Ðáíáãßïõ ÔÜöïõ

2017. Ôåëåõôáßá áíáêáßíéóç ôïõ 
Éåñïý Êïõâïõêëßïõ êáé ôïõ 

ÐáíÜãéïõ ÔÜöïõ 

1810. ÁðïêáôÜóôáóç ôïõ 
êôßóμáôïò, õðü ôçí åðßâëåøç ôïõ 

¸ëëçíá áñ÷éôÝêôïíá Êïμíçíïý 
áðü ôç ÌõôéëÞíç

1834. ÆçμéÝò áðü μåãÜëï óåéóμü 
1867-1869. ÐëÞñçò áíáêáôáóêåõÞ 

ôïõ μåãÜëïõ ôñïýëïõ ôïõ 
Ðáíáãßïõ ÔÜöïõ

2017. Ôåëåõôáßá áíáêáßíéóç ôïõ 
Éåñïý Êïõâïõêëßïõ êáé ôïõ 

ÐáíÜãéïõ ÔÜöïõ 

Πανάγιος Τάφος Πανάγιος Τάφος 

ΡοτόνταΡοτόντα

Βαπτιστήριο Βαπτιστήριο 

Αυλή (Αίθριο)Αυλή (Αίθριο)

Αψίδα 

(«Ημισφαίριον»)

Αψίδα 

(«Ημισφαίριον»)

Βασιλική («Μαρτύριον»)Βασιλική («Μαρτύριον»)

Υποκρύπτη Υποκρύπτη 

Κρύπτη Κρύπτη 

Βράχος ΓολγοθάΒράχος Γολγοθά

ΡοτόνταΡοτόντα

Τάφος Ιωσήφ 

Αριμαθείας

Τάφος Ιωσήφ 

Αριμαθείας

Πανάγιος ΤάφοςΠανάγιος Τάφος

Άγιο κουβούκλιο 

Προθάλαμος 

Πανάγιου Τάφου  

(Παρεκκλήσι 

του Αγγέλου)

Καθολικόν

Φυλακή Χριστού 

Ελληνικό παρεκκλήσι Αγ. Λογγίνου 

Παρεκκλήσι Αγίας Ελένης Παρεκκλήσι Αγίας Ελένης 

Παρεκκλήσι εύρεσης 

Τιμίου Σταυρού

Παρεκκλήσι εύρεσης 

Τιμίου Σταυρού

Παρεκκλήσι του Αδάμ 

(κάτω από το Γολγοθά) 

Γολγοθάς

Λίθος 

αποκαθήλωσης 

Αυλή (αίθριο)- 

είσοδος 

Αυλή (αίθριο)- 

είσοδος 

Παρεκκλήσι 

Πανάγιου Τάφου
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

Ο ΝΑΟΣ 

ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 

ΝΑΟΣ

Στο δυτικό τμήμα του βράχου του Γολγοθά, ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας είχε λαξεύσει δύο τάφους, τον πρώτο διπλό για την οικογένειά του και 
το δεύτερο για τον ίδιο. Στον τάφο αυτό έγινε η ταφή του Ιησού, με πρόχειρο και μάλλον βιαστικό τρόπο λόγω της ημέρας του Σαββάτου και 
της μεγάλης ιουδαϊκής εορτής του Πάσχα που ερχόταν, και εκεί κοντά οι Ρωμαίοι πέταξαν τον Τίμιο Σταυρό και τα υπόλοιπα εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν στη Σταύρωση.

Το 135 ο Ρωμαίος 
αυτοκράτορας Αδριανός ξανάχτισε την Ιερουσαλήμ, που 
είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τους στρατιώτες του Τίτου, το 70, και στη νέα πόλη 

έδωσε το όνομα «Αιλία Καπιτωλίνα». Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης η περιοχή 
επιχωματώθηκε, και χτίστηκαν, με αυτοκρατορική εντολή, δυο ειδωλολατρικά ιερά 

αφιερωμένα στην Αφροδίτη, πάνω στον Πανάγιο Τάφο, και στον 
Δία, πάνω στο Γολγοθά.

(Μετά την αποκατάσταση του 1810)
Μετά από μια νέα σειρά καταστροφών με πιο σημαντική εκείνη από πυρκαγιά 
το 1808, με εράνους οι Ορθόδοξοι ξεκίνησαν την   αποκατάσταση του ναού, υπό την επίβλεψη του Έλληνα 
αρχιτέκτονα Κομνηνού από τη Μυτιλήνη, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου. Το έργο αποπερατώθηκε το 1810, και τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό Ιερό 
Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου. Το διάστημα 1867-1869 ανακατασκευάστηκε πλήρως ο μεγάλος τρούλος του Πανάγιου Τάφου. 

Α Είσοδος

Β Αίθριο

C Νάρθηκας

D Βασιλική

Ε Αυλή 

F Βράχος Γολγοθά

G Πανάγιος Τάφος

Η Ροτόντα

Άγιο κουβούκλιο 

Προθάλαμος 

Πανάγιου 

Τάφου  

(Παρεκκλήσι 

του Αγγέλου)

Παρεκκλήσι 

Πανάγιου Τάφου

Πανάγιος ΤάφοςΠανάγιος Τάφος

Η θέση του Πανάγιου 

Τάφου μετά την 

επιχωμάτωση 

επί Ανδριανού

Η θέση του Πανάγιου 

Τάφου μετά την 

επιχωμάτωση 

επί Ανδριανού

Η θέση του ΓολγοθάΗ θέση του Γολγοθά

ΓολγοθάςΓολγοθάς

ΙερουσαλήμΙερουσαλήμ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΡοτόνταΡοτόντα

Τάφος Ιωσήφ 

Αριμαθαίας

Τάφος Ιωσήφ 

Αριμαθαίας

Πανάγιος ΤάφοςΠανάγιος Τάφος

Άγιο κουβούκλιο 

Προθάλαμος Πανάγιου Τάφου  

(Παρεκκλήσι του Αγγέλου)

Καθολικόν

Ελληνικό 

παρεκκλήσι 

Αγ. Λογγίνου 

Παρεκκλήσι Αγίας Ελένης Παρεκκλήσι Αγίας Ελένης Παρεκκλήσι εύρεσης 

Τιμίου Σταυρού

Παρεκκλήσι εύρεσης 

Τιμίου Σταυρού

Παρεκκλήσι του Αδάμ 

(κάτω από το Γολγοθά) 

Γολγοθάς

Λίθος αποκαθήλωσης 

Αυλή (αίθριο)- 

είσοδος 

Αυλή (αίθριο)- 

είσοδος 

Πανάγιος ΤάφοςΠανάγιος Τάφος
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Ο τάφος 
του Ιησού 
σήμερα 
Το Ιερό Κουβούκλιο 
που στεγάζει το πιο 
σημαντικό μνημείο 
της Χριστιανοσύνης 

ΤΟ ΙΕΡΟ 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ 
Ο Πανάγιος Τάφος 
αποτελείται από 
ένα ορθογώνιο 
θάλαμο λαξευμένο 
στο βράχο, ο 
οποίος καλύφθηκε 
με ορθομαρμά-
ρωση. Το Ιερό 
Κουβούκλιο έλαβε 
τη σημερινή μορφή 
του το 1810. Η 
κατασκευή αυτή 
αντικατέστησε 
παλαιότερη η 
οποία καταστρά-
φηκε από την 
πυρκαγιά του 1808 
οπότε και το 
μνημείο 
επενδύθηκε με 
πλάκες από 
τοπικό ερυθρό 
λίθο. 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο Ιησούς τάφηκε λίγα μέτρα πιο 
μακριά από το Γολγοθά όπου 
σταυρώθηκε. Η Βασιλική που 
θεμελιώθηκε την εποχή του 
Κωσταντίνου ενοποίησε τα μνημεία

Ο σημερινός ναός 

Αρχαίο πηγάδι όπου η Αγία 
Ελένη ανακάλυψε τον Τίμιο 
Σταυρό τον 4ο αιώνα 

Ο τάφος

Το επίπεδο του εδάφους την 
εποχή του Ιησού 

Ο Γολγοθάς

Η μορφή που είχε 
αρχικά ο τάφος του  Ιησού      

Η γεωμορφολογία 
της περιοχής του Γολγοθά 
και του σημείου όπου 
τάφηκε ο Ιησούς 

Ο ναός που έκτισε 
ο Αδριανός πάνω 
από τον τάφο του 
Ιησού και κατεδα-
φίστηκε κατ΄
εντολήν του Μεγά-
λου Κωνσταντίνου
για την κατασκευή 
της πρώτης 
Βασιλικής του
Πανάγιου Τάφου 
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Ôï μõóôÞñéï ãýñù áðü ôçí ôåëåôÞ ðïõ ëáμâÜíåé ÷þñá óôïí ÐáíÜãéï ÔÜöï, 
óôçí ÉåñïõóáëÞμ, ôï μåóçμÝñé ôïõ ÌåãÜëïõ ÓáââÜôïõ
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Πασχαλινή Εορταστική Προσφορά
Με αφορμή την πιο όμορφη γιορτή της Ορθοδοξίας και της  Άνοιξης, στην 
καρδιά της μεγαλύτερης και ομορφότερης παραλίας της Κρήτης με θέα το κόλπο 
της Γεωργιούπολης και το απέραντο μπλε του Κρητικού πελάγους το Delfina 
Beach σας προσκαλεί να απολαύστε τις ημέρες του Πάσχα μέσα στη ζεστή 
ατμόσφαιρα της Κρητικής φιλοξενίας και της εορταστικής θαλπωρής.
Πασχαλινό “πακέτο” διαμονής 3 νύχτες / 4 ημέρες.
26 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή) – early check in από τις 11:00
Δείπνο 19:00-21:30 : Πλούσιος σαρακοστιανός μπουφές με ζεστά και κρύα 
εδέσματα.

27 Απριλίου (Μεγάλο Σάββατο)

Πρωινό 07:30 – 10:00: Πλούσιος πρωινός μπουφές (αμερικάνικου τύπου)
Δείπνο 19:00-21:30 : Πλούσιος σαρακοστιανός μπουφές με ζεστά και κρύα 
πιάτα.  Mετά την Ανάσταση ( 00:30 – 01:30 ) θα ακολουθήσει δείπνο με ζεστή 
παραδοσιακή μαγειρίτσα και ποικιλία άλλων παραδοσιακών γεύσεων

28 Απριλίου ( Πάσχα)

Πρωινό 07:30 – 10:00: Πλούσιος πρωινός μπουφές.
- Ουζάκι & Ρακί με Μεζεδάκια κατά το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία.
Γεύμα 13:30 – 15:30: Εορταστικός πλούσιος Πασχαλινός μπουφές με σουβλιστό οβελία 
παραδοσιακά γλυκά, κόκκινα αυγά, φρέσκα-μυρωδάτα τσουρέκια και μια μεγάλη ποικιλία 
άλλων παραδοσιακών γεύσεων.  
Το μεσημεριανό γεύμα θα συνοδεύει κρητική και λαϊκή μουσική!
Δείπνο 19:00-21:30: Πλούσιος μπουφές με μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών γεύσεων.  

29 Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα)

Πρωινό 07:30 – 10:00: Πλούσιος πρωινός μπουφές
Παρέχεται Late check out έως στις 18:00, την ημέρα της αναχώρησης!
 

Σύνολο 3 διανυκτερεύσεις & 8 γεύματα.  Τιμή δίκλινου δωματίου /ημέρα  60,00 €

1ο παιδί μέχρι 1,99 ετών δωρεάν.  2ο- 3ο  παιδί μέχρι 11,99 ετών έκπτωση 50%

 Τιμή Μονόκλινου δωματίου ανά ημέρα  35,00€ .  Υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον διανυκτέρευσης .

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης 3,00 € / ημέρα

26 Απριλίου early check in στις 11:00.  29 Απριλίου Late check out στις 18:00

για να απολαύσετε 4 γεμάτες ημέρες !
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Ìáñôõñßåò áíáöÝñïõí üôé ðïëëÝò ëáμðÜäåò ôùí ðéóôþí 
êáé êáíäÞëåò áíÜâïõí μüíåò ôïõò, åíþ ç öëüãá äåí ôïõò 
êáßåé ôá ðñþôá ëåðôÜ. ÏñéóμÝíá âßíôåï äåß÷íïõí éåñåßò 
Þ ðéóôïýò íá êéíïýí ôï êåñß êïíôÜ óôá ãÝíéá ôïõò Þ óôá 
÷Ýñéá ôïõò ÷ùñßò íá ôïõò âëÜðôåé. Ôï ßäéï éó÷õñßæåôáé 
êáé ç éóôïóåëßäá ôïõ Ðáôñéáñ÷åßïõ Éåñïóïëýμùí...



ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ Α.Ε.ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ Α.Ε.

Tα πρατήρια υγρών καυσίμων της εταιρείας 

1o Κατάστημα. Θ. Ματθαιάκη 58 - Κορώνη Μαγαρά. 

Τηλ.: 2810 253500, Κιν.: 6945 332777

Ε-Μail: skoumoulas@gmail.com www. facebook.com/KoumoulasAe
www.facebook.com/stavros.koumoulas

2o Κατάστημα. Λεωφόρος  

Κνωσού 64 Ηράκλειο | Tηλ.: 2810 325 088

   Êáëü ÐÜó÷á   Êáëü ÐÜó÷á
   Óáò åý÷ïíôáé    Óáò åý÷ïíôáé 
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Ìßá áðü ôéò ðñþôåò áíáöïñÝò óôçí ôåëåôÞ
 áöÞò ôïõ Áãßïõ Öùôüò óôçí ÉåñïõóáëÞμ 

âñßóêïõμå óôï ïäïéðïñéêü ôçò Áéèåñßáò, ðïõ 
áíáöÝñåôáé óôçí ðåñéÞãçóç μéáò μïíá÷Þò 

óôïõò Áãßïõò Ôüðïõò êáôÜ ôïí 4ï Þ 6ï áéþíá
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Áðü ôéò ëáμðÜäåò μå ôï ¢ãéï 
Öùò Ýùò ôá ðáó÷áëéíÜ áâãÜ êáé 
ôá åäÝóμáôá ôçò μåãÜëçò ãéïñôÞò
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ôçí Áãßá ÅëÝíç óôïí ÷þñï ôïõ áíáêôüñïõ ôçò
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Πλατεία Ελευθερίας 19
Μενελάου Παρλαμά 81, Γιόφυρος
Σταδίου 78, Νέα Αλιναρνασσός

Λεωφόρος Κνωσσού 238 
Ελευθερίου Βενιζέλου 128, Μάλια
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Ç Áãßá ÅëÝíç Þôáí ç ðñþôç “áñ÷áéïëüãïò” ôçò Åõñþðçò, êáèþò 
ðñáãμáôïðïßçóå áíáóêáöÝò óôçí ÉåñïõóáëÞμ, óôïõò ÷þñïõò ðïõ 
ç ðñïöïñéêÞ ðáñÜäïóç åß÷å äéáôçñÞóåé óôç óõëëïãéêÞ μíÞμç ùò 

óõó÷åôéóμÝíïõò μå ôá ÐÜèç êáé ôç æùÞ ôïõ Éçóïý 

Ç èÝóç ôïõ íáïý Þôáí μÝóá óôï áíÜêôïñï ôçò 
Áãßáò ÅëÝíçò, ôï Palazzo Sessoriano, êáé óÞμåñá 
ôï áñ÷éêü êôßóμá âñßóêåôáé êÜôù áðü ôï åðßðåäï 

ôïõ íáïý, óå âÜèïò ðåñßðïõ äýï μÝôñùí

-

-
-

-
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Ìéá áíÜëõóç êåéμÝíùí ðïõ ÷ñïíïëïãïýíôáé óôï 600 ð.×. 
áíáôñÝðåé üóá ðéóôåýáμå μÝ÷ñé óÞμåñá

-

-
-

-
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Οι εμφανίσεις του Ιησού μετά την έγερση του από τους νεκρούς
Η Ανάσταση του Χριστού 

Η ταφή 
Ο Ιωσήφ από 
Αριμαθαίας έθαψε 
το σώμα του Ιησού 
σε τάφο που είχε 
λαξεύσει σε βράχο 
λίγο καιρό πριν τα 
Πάθη του Χριστού 
για τον εαυτό του.

Ο άγγελος 
Οι γυναίκες που πήγαν στον τάφο θεώρησαν 
βλέποντας τον κενό, ότι το σώμα είχε κλαπεί. 
Όμως ένας άγγελος τους είπε ότι ο Ιησούς 
αναστήθηκε.  

Aπόστολοι
Η Μαρία Μαγδαληνή 
ανακοίνωσε τα νέα 
στον Πέτρο και τον 
Ιωάννη που πήγαν 
στον τάφο βλέποντας 
μόνο τη Σινδόνη και το 
ύφασμα που κάλυπτε 
το πρόσωπο του 
Χριστού

Η Μαρία 
Η Μαρία Μαγδαληνή 
ήταν η πρώτη που 
είδε τον Αναστημένο 
Ιησού 

Στους Εμμαούς 
Τη μέρα της 
Ανάστασης του ο 
Ιησούς εμφανίστηκε 
σε δυο μαθητές που 
πήγαιναν προς τους 
Εμμαούς χωρίς 
εκείνοι αρχικά να τον 
γνωρίσουν. 

Στους μαθητές 
Ο Ιησούς εμφανίστηκε στους 
μαθητές, εκτός από το Θωμά,  
οι οποίοι στην αρχή δεν 
μπορούσαν να πιστέψουν 

Ο Θωμάς
Στον Θωμά,  ο 
Χριστός εμφανίστηκε 
μια βδομάδα μετά 
και για να πειστεί 
ότι είχε αναστηθεί 
έβαλε το δάχτυλο 
στις πληγές. 

Ο Πέτρος
Όπως αναφέρει 
ο Λουκάς, ο Ιησούς 
μετά την Ανάσταση 
του συνάντησε τον 
Πέτρο ζητώντας από
τους Αποστόλους να
διαδώσουν το 
μήνυμα του

Εμφανίσεις 
Ο Ιησούς συνέχισε τις εμφανίσεις για σαράντα 
μέρες, μέχρι τη μέρα της Ανάληψης σε πιστούς και 
μαθητές του όπως στην Τιβεριάδα λίμνη.

Η ανάληψη 
Η Ανάληψη του Ιησού στους 
ουρανούς έγινε στο Όρος των 
Ελαιών στην Ιερουσαλήμ 
μπροστά στους μαθητές του 
Χριστού, οι οποίοι 
παρακολούθησαν με δέος

Νέρωνας
Ο Αυτοκράτορας Νέρωνας 
ξεκίνησε μια από τις πρώτες 
διώξεις κατά των 
Χριστιανών κατηγορώντας 
τους μεταξύ άλλων για την 
πυρκαγιά που κατέστρεψε 
μεγάλο τμήμα της Ρώμης

Νέρωνας
Ο Αυτοκράτορας Νέρωνας 
ξεκίνησε μια από τις πρώτες 
διώξεις κατά των 
Χριστιανών κατηγορώντας 
τους μεταξύ άλλων για την 
πυρκαγιά που κατέστρεψε 
μεγάλο τμήμα της Ρώμης

Διωγμοί 
Το έτος 67 μαρτύρησαν ο 
Πέτρος και ο Παύλος στη 
Ρώμη. Ο Πέτρος σταυρώθηκε 
κατ΄ επιθυμία του σε ανάποδα 
τοποθετημένο σταυρό σε 
σεβασμό για το σταυρό του 
Ιησού επί Νέρωνα.

Διωγμοί 
Το έτος 67 μαρτύρησαν ο 
Πέτρος και ο Παύλος στη 
Ρώμη. Ο Πέτρος σταυρώθηκε 
κατ΄ επιθυμία του σε ανάποδα 
τοποθετημένο σταυρό σε 
σεβασμό για το σταυρό του 
Ιησού επί Νέρωνα.

Κωσταντίνος 
Ο Κωσταντίνος με το Διάταγμα 
των Μεδιολάνων (του Μιλάνου) 
το 313 μ.Χ. θεσπίζει την 
ανεξιθρησκεία στη Ρωμαϊκή 
   Αυτοκρατορία και νομιμοποιεί 
      την χριστιανική θρησκεία 
       η οποία θα γίνει και η 
   επίσημη της Αυτοκρατορίας.  

Κωσταντίνος 
Ο Κωσταντίνος με το Διάταγμα 
των Μεδιολάνων (του Μιλάνου) 
το 313 μ.Χ. θεσπίζει την 
ανεξιθρησκεία στη Ρωμαϊκή 
   Αυτοκρατορία και νομιμοποιεί 
      την χριστιανική θρησκεία 
       η οποία θα γίνει και η 
   επίσημη της Αυτοκρατορίας.  

Η ημερομηνία
Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, υπό 
τον Μέγα Κωνσταντίνο το 325 μ.Χ., 
αποφάσισε ότι το Πάσχα θα εορτάζεται την 
πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο 
της άνοιξης και, αν η πανσέληνος συμβεί 
Κυριακή, τότε την αμέσως επόμενη Κυριακή.
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Ôé ãíùñßæïõμå áðü ôá ÅõáããÝëéá - Ðþò áíôéμåôùðßæåé ôï êïñõöáßï 
ãåãïíüò ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò ðßóôçò ç åðéóôÞμç
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Áðü ôïõò öïâéóμÝíïõò óôïõò èáññáëÝïõò μáèçôÝò 
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