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Τα Μυστήρια της Αγίας Γραφής
Η Κιβωτός του Νώε, οι σάλπιγγες της Ιεριχούς, η Κιβωτός της Διαθήκης, τα Σόδομα και τα Γόμορρα 

και οι άλλες μυστηριώδεις ιστορίες αιώνων των “Γραφών”. Οι θρύλοι, τα αρχαιολογικά δεδομένα, οι θεωρίες 
και η αναζήτηση της αλήθειας ανά τους αιώνες για τα λησμονημένα μυστικά. 
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Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης που φύλασσε τις Δέκα Εντολές που παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός στον Μω-
υσή; Ποια τρομακτική δύναμη έκρυβε το χρυσό κιβώτιο η χρήση του οποίου υπαγορευόταν από αυστη-
ρούς όρους και σαφές τελετουργικό, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει καθώς το τίμημα 
ήταν βαρύ, ακόμα και θάνατος; Τι εκτιμά η επιστήμη ότι κρύβεται πίσω από την ιστορία της Κιβωτού 
του Νώε και ποια η σχέση της με τους κατακλυσμούς που έχουν διασωθεί στην αρχέγονη μνήμη των λα-
ών της ευρύτερης περιοχής; Ποια θα μπορού-
σε να είναι εκείνη η τρομακτική δύναμη που 
γκρέμισε τα πανίσχυρα τείχη της Ιεριχούς; 
Τι κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα, 

τις δύο πόλεις συνώνυμα της αμαρτίας του 
ανθρώπινου γένους; Ποια η εξήγηση πίσω α-
πό τον θρύλο της γυναίκας του Λωτ που έγινε 
στήλη άλατος; Και ποια η σχέση των Ναϊτών 
ιπποτών, των πρώτων τραπεζιτών στην ιστο-
ρία, των πασίγνωστων μοναχών-στρατιωτών 
με τη δύναμη που ξεπερνούσε εκείνη των ηγε-
μόνων με αινιγματικά κειμήλια που περιγρά-
φονται στη Βίβλο και απόκρυφους θησαυ-
ρούς που ακόμα και σήμερα αναζητούνται α-
πό λάτρεις παρόμοιων διηγήσεων; 
Ιστορίες και θρύλοι που καταγράφονται στα 

κείμενα και αποτελούν την ηχώ ιστορικών 
γεγονότων, τα οποία η σύγχρονη επιστήμη α-
πό πολλούς τομείς προσπαθεί να ερμηνεύσει, 
να χρονολογήσει και να συνδέσει με το ιστο-
ρικό περίγραμμα της εποχής στην οποία α-
ναφέρονται. Ένα πραγματικά συναρπαστικό 
ταξίδι στην ιστορία μέσα από τις Γραφές και τις προσπάθειες των ειδικών να βρουν τον μίτο της Αριάδ-
νης που οδηγεί στις λογικοφανείς εξηγήσεις και παράλληλα μια διαδρομή ανά τους αιώνες εξερευνή-
σεων και αναζητήσεων, κειμηλίων που δεν έπαψαν ποτέ να συναρπάζουν και να εξάπτουν τη φαντασία. 
Μια περιπέτεια μέσα στον χώρο και τον χρόνο με πολλούς σταθμούς, που επιχειρούμε να καταγράψου-
με σε αυτό το πασχαλινό αφιέρωμα, δίνοντας το στίγμα των ανακαλύψεων, των θεωριών που έχουν 
διατυπωθεί, των εξηγήσεων που έχουν προταθεί και των αινιγμάτων που παραμένουν αναπάντητα. 
Τα Μυστήρια της Βίβλου, γοητευτικά, τυλιγμένα από την ομίχλη των αιώνων, πανίσχυρα με τα μηνύ-

ματα που ακόμη εκπέμπουν και θεμελιώδη, μια που σε αυτά βασίζονται οι απαρχές θρησκειών όπως ο 
Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός, ξεδιπλώνουν την ιστορία τους και συνεχίζουν να μας μαγεύουν, δίνο-
ντας τροφή στη σκέψη και τη φαντασία. 
Και το ταξίδι... ξεκινά. 

Τα μυστήρια 
των Γραφών





Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν οι περί-
φημες Δέκα Πληγές του Φαραώ, που οδή-
γησαν τους Αιγύπτιους να επιτρέψουν την 
έξοδο των Ισραηλιτών από τη χώρα, με την 
καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου της 
Σαντορίνης στην προϊστορία; Όσο κι αν σε 
πρώτη ανάγνωση μοιάζει περίεργο, η σχέ-
ση αυτή είναι άμεση! Γιατί, σύμφωνα με 
ορισμένους ερευνητές, οι περισσότερες 
τουλάχιστον από τις πληγές μπορούν να 
ερμηνευθούν ως αποτέλεσμα της όξινης 
βροχής και των ηφαιστειακών υλικών που 
εκτοξεύτηκαν κατά την κολοσσιαία έκρη-
ξη του ηφαιστείου της Θήρας τον 16ο αιώ-
να π.Χ., προκαλώντας, μεταξύ άλλων, χη-
μικά εγκαύματα σε ανθρώπους και ζώα, 
βυθίζοντας στο σκοτάδι, λόγω της πυκνό-
τητας και της έκτασης της τέφρας, και την 
Αίγυπτο, βάφοντας τα νερά του Νείλου 
κόκκινα λόγω του θειαφιού και εκβράζο-
ντας νεκρά τα ψάρια. 

Οι επιστήμονες δεν κάνουν απλές εικασίες συν-
δέοντας τις Δέκα Πληγές με την έκρηξη της Σα-
ντορίνης, αλλά έχουν ως επιχειρήματα αντί-
στοιχα φαινόμενα τα οποία έχουν καταγρα-

φεί σε ανάλογες ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν 
παρατηρηθεί και μελετηθεί, όπως εκείνες της Αγίας Ε-
λένης. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ήταν από 
τα σημαντικότερα καταστροφικά γεγονότα της προ-
ϊστορίας. Προκάλεσε τρομακτικές γεωλογικές μετα-
βολές στο νησί, “σφράγισε” στην αιωνιότητα τον οικι-
σμό “χωρίς όνομα” αφού δε γνωρίζουμε πώς ονομα-
ζόταν εκείνη την εποχή η μινωική πόλη του Ακρωτηρί-
ου που θάφτηκε από το ηφαίστειο, σήκωσε παλιρρο-
ϊκό κύμα που έφτασε ως την Αφρική και ενοχοποιεί-
ται για το επίσης βιβλικό επεισόδιο της διάνοιξης της 
Ερυθράς Θάλασσας, σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, 
ενώ θεωρείται υπεύθυνη και για την απαρχή των γε-
γονότων που οδήγησαν στην καταστροφή του Μινω-
ικού Πολιτισμού. 

Ταυτόχρονα, η διαπίστωση της ύπαρξης ελαφρόπε-
τρας στην Αμνισσό από τον αρχαιολόγο Σπυρίδωνα 
Μαρινάτο και η ταύτισή της με ηφαιστειακό υλικό από 
την προϊστορική έκρηξη της Θήρας έδωσε μια ακόμη 
τρανταχτή απόδειξη των συνεπειών εκείνων των γε-
γονότων, που έμειναν για αιώνες χαραγμένα στη μνή-
μη των ανθρώπων. 

Μια τέτοια καταστροφή δε θα ήταν δυνατόν να μην 
αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της και να μη μεταφερθεί 
από γενιά σε γενιά με διηγήσεις που θα μπορούσαν να 
έχουν επιβιώσει και μέσα από την ιστορία των Δέκα 
Πληγών του Φαραώ. 

Οι συνέπειες της έκρηξης δεν περιορίστηκαν στην 
περιοχή της Μεσογείου, όπως έχουν αποκαλύψει έ-
ρευνες πολλών χρόνων από τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα. Τέφρα από τη Σαντορίνη έχει εντοπιστεί 
παγιδευμένη στους πάγους της Γροιλανδίας, ενώ πα-
ράδοξα γεγονότα σε ακόμα πιο μακρινές γωνιές του 
κόσμου εκείνη την εποχή έχουν ερμηνευτεί ως ο από-
ηχος εκείνης της τρομακτικής έκρηξης, με το πιο πρό-
σφατο, ιστορικό αυτή τη φορά, παράλληλο να αποτε-

λεί η έκρηξη του Κρακατόα, στον πορθμό της Σούν-
δας, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα το 1883. 
Η συγκεκριμένη αποτελεί μάλιστα ένα από τα πιο βίαι-
α ηφαιστειακά γεγονότα στην καταγεγραμμένη ιστο-
ρία. Είναι απόλυτα λογικό ότι τόσο η Κρήτη όσο βεβαί-
ως και η Αίγυπτος βίωσε τις συνέπειες της έκρηξης 

του ηφαιστείου της Θήρας. Αυτό υποδηλώνει γεωλο-
γικά και η ύπαρξη ενός στρώματος ηφαιστειακής στά-
χτης από τη Σαντορίνη στα βόρεια παράλια της Αιγύ-
πτου, που χρονολογείται την επίμαχη περίοδο. Όπως 
γνωρίζουν οι αρχαιολόγοι, το ηφαίστειο της Θήρας εί-
χε προειδοποιήσει για την επικείμενη έκρηξή του με 

 Τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της έκρηξης της Θήρας και η διάσωση της μνήμης μέσα από την ιστορία του Μωυσή

Μέσα από τη ματιά της επιστήμης

Ο Αμένωφις Β’ 
ή Αμενχοτέπ Β’ 
θεωρείται ο φα-
ραώ κατά τη δι-
άρκεια της βασι-
λείας του οποί-
ου έζησε ο Μω-
υσής. 
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Οι επιστή-
μονες εκτιμούν 

ότι οι Δέκα Πληγές, ή 
μάλλον τουλάχιστον οι 
εννέα από αυτές 
μπορούν να ερμηνευτούν 
με όρους που 
παραπέμπουν στις 
συνέπειες του 
ηφαιστείου της 
Σαντορίνης

Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ 
και το ηφαίστειο της Σαντορίνης

O μινωικός οικισμός του Ακρωτηρίου θάφτηκε από την τέφρα του ηφαιστείου της Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή διάσωση της πόλης, που απο-
καλείται για τον λόγο αυτό «Πομπηία του Αιγαίου». 
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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
O μινωικός οικισμός του Ακρωτηρίου θάφτηκε από την τέφρα του ηφαιστείου της Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή διάσωση της πόλης, που απο-

καλείται για τον λόγο αυτό «Πομπηία του Αιγαίου». 

μια σειρά από σεισμούς, οι οποίοι εντάθηκαν πριν 
το καταστροφικό συμβάν, οδηγώντας τους κατοί-
κους να εγκαταλείψουν το νησί. Για το λόγο αυτό, 
άλλωστε, δεν ανακαλύφθηκαν νεκροί στον μινω-
ικό οικισμό του Ακρωτηρίου. 

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι Δέκα Πληγές, ή 
μάλλον τουλάχιστον οι εννέα από αυτές μπορούν 
να ερμηνευτούν με όρους που παραπέμπουν στις 
συνέπειες του ηφαιστείου. Η τέφρα της πρώτης 
φάσης της έκρηξης, κοκκινωπού χρώματος, θα έ-
πεσε στα σίγουρα στον Νείλο, βάφοντας κόκκινα 
τα νερά. Το δε διοξείδιο του θείου διαλύθηκε στο 
νερό και έδωσε θειώδες οξύ.

 Οι βάτραχοι βγήκαν στη στεριά για να αποφύ-
γουν το μολυσμένο νερό, ενώ τα ψάρια πέθαναν. 
Από το νέφος της ηφαιστειακής τέφρας κρύφτηκε 
ο ήλιος, η όξινη βροχή και η ηφαιστειακή τέφρα γέ-
μισαν με πληγές το δέρμα των ανθρώπων και προ-
κάλεσαν τον θάνατο των οικόσιτων ζώων, ενώ έ-
πεσε χαλάζι και κατακλυσμιαίες βροχές που προ-
κάλεσαν τον αφύσικο πολλαπλασιασμό πολλών 
ειδών εντόμων, κάτι που έχει παρατηρηθεί πολλές 
φορές ακόμα και πρόσφατα με αφύσικες επιδρο-
μές εκατομμυρίων ακρίδων λόγω καιρικών φαι-
νομένων. H μόνη “πληγή” που δεν είναι εύκολο να 
ερμηνευτεί ως συνέπεια της ηφαιστειακής έκρη-
ξης είναι ο θάνατος των πρωτότοκων ανθρώπων 
και ζώων.Πάντως, οι συνέπειες της έκρηξης πρέ-
πει λογικά να οδήγησαν και σε σημαντικά γεγονό-
τα, πολιτικά και κοινωνικά, που αποσταθεροποίη-
σαν την κοινωνία, κάτι αντίστοιχο με τα όσα σημει-
ώθηκαν στη μινωική Κρήτη, ανοίγοντας την αυλαί-
α της αρχής του τέλους. Και ανάμεσα σε αυτά τα γε-
γονότα θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και η δι-
αφυγή των σκλάβων από την Αίγυπτο, όπως περι-
γράφεται στην Έξοδο.  
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ΠΑΛΙΡΡΟΪΚΟ ΚΥΜΑ 

Το ηφαίστειο 
της Θήρας 
και 
η Διάβαση 
της Ερυθράς 
Θάλασσας 

Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ δεν εί-
ναι η μόνη σειρά γεγονότων που φαί-
νονται να σχετίζονται με την έκρηξη 
του ηφαιστείου της Σαντορίνης στην 
προϊστορία, αλλά και η Διάβαση της 
Ερυθράς Θάλασσας με την απόσυρ-
ση των υδάτων όσο να περάσουν οι 
Ισραηλίτες και την επιστροφή της θά-
λασσας, που είχε σαν αποτέλεσμα να 
πνιγούν οι Αιγύπτιοι που τους κυνη-
γούσαν. Αν η απόσυρση των νερών 
και η ορμητική επιστροφή τους σας 
θυμίζει σκηνές από το τσουνάμι στην 
Ινδονησία και την Ιαπωνία, δεν έχετε 
πέσει έξω. 

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό 
που περιγράφηκε στην Παλαιά Δια-
θήκη ως Διάβαση της Ερυθράς Θά-
λασσας ήταν στην πραγματικότητα 
οι συνέπειες ενός τεράστιου παλιρ-
ροϊκού κύματος, το οποίο προκλή-
θηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου 
της Σαντορίνης, φτάνοντας σε ύψος 
ως τα 200 μέτρα, που κατέκλυσε ολό-
κληρη την περιοχή από την Αίγυπτο 
και τη Συρο-Παλαιστίνη έως φυσικά 
ολόκληρο τον νότιο Αιγιακό χώρο, με 
καταστροφικές συνέπειες. 

Εκτός από τη θεωρία, υπάρχει και 
η απόδειξη εκείνου του τσουνάμι σε 
στρώματα που εντοπίστηκαν στην 
πόλη Ούγκαριτ, τη Φοινίκη των αρ-
χαίων Ελλήνων. 

Ο απόηχος εκείνης της τρομακτικής 
καταστροφής κατά πολλούς βρίσκε-
ται και στην ιστορία του γενάρχη των 
Ελλήνων, του Δευκαλίωνα, γιου του 
Προμηθέα και συζύγου της Πύρρας, 
η οποία ήταν κόρη του Επιμηθέα και 
της Πανδώρας. 

Αν θεωρηθεί ότι αυτά τα γεγονότα 
περιγράφονται μέσα από το πρίσμα 
των δοξασιών της εποχής στο επει-
σόδιο της Διάβασης, τότε πρέπει να 
θεωρηθεί ως δεδομένο ότι ο Μωυ-
σής έζησε κατά την περίοδο του 7ου 
φαραώ της 18ης δυναστείας της Αι-
γύπτιου Αμένωφι Β’ ή Αμενχοτέπ Β’ 
(1427-1401). Και αν σας φαίνεται α-
ναντίστοιχο να συνέβησαν παράλ-
ληλα και οι Δέκα Πληγές και η Διάβα-
ση της Ερυθράς Θάλασσας από την ί-
δια αιτία, σκεφτείτε ότι αποτελούν α-
ντικατοπτρισμό της ίδιας φυσικής κα-
ταστροφής και των συνεπειών της ό-
πως τις βίωσαν οι άνθρωποι και τις 
μετέφερε ο άνεμος του χρόνου μέ-
σα από τις παραλλαγμένες μνήμες, ό-
πως συμβαίνει με πολλά ιστορικά γε-
γονότα που μετατράπηκαν σε θρύ-
λους για να μεταφέρουν ένα μήνυμα, 
εν προκειμένω εκείνο της θεϊκής πα-
ρουσίας και προστασίας των Ισραη-
λιτών. 

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης στην προϊστορία θεωρείται εκείνη που γέννησε τη διήγηση των Δέκα Πληγών του Φαραώ και της Διάβασης της Ερυ-
θράς Θάλασσας.

Johannes Hendricus Jurres (1875-1946): O Μωυσής διασχίζει την Ερυθρά Θάλασσα. 
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Ήδη από την εποχή του πατέρα της εκκλη-
σιαστικής ιστορίας Ευσέβιου της Καισα-
ρείας (περί το 275 έως 339 μ.Χ.) ο άνθρω-
πος επιχειρεί να λύσει ένα από τα πιο γοη-
τευτικά μυστήρια, εκείνο της Κιβωτού του 
Νώε, αναζητώντας την ιστορική αλήθεια 
πίσω από τη διήγηση με τη συνδρομή κάθε 
διαθέσιμου στοιχείου, είτε αυτό είναι επι-
στημονικό είτε επινόηση της φαντασίας. Η 
βασική ερώτηση είναι ποιος από τους κα-
τακλυσμούς που γνώρισε η γη στο απώτα-
το παρελθόν ήταν εκείνος που περιγρά-
φεται στην ιστορία του Νώε και βέβαια 
αν η κιβωτός αποτελούσε ένα πραγματι-
κό πλοίο ή απλά μια διήγηση που αντανα-
κλούσε τον αντίκτυπο για αιώνες των συ-
νεπειών εκείνου του τρομακτικού κατα-
κλυσμού. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι άφθονες θεωρίες 
που έχουν κατατεθεί δεν έχουν δώσει την α-
πάντηση, κάτι που φυσικά δεν εκπλήσσει με 
δεδομένο το γεγονός ότι τα κείμενα της Παλαι-

άς Διαθήκης δε γράφτηκαν από ιστορικούς, που στό-
χο είχαν να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στους 
μεταγενέστερους ώστε να μάθουν την αληθινή ιστο-

  Από τη Βιβλική ιστορία ως τις αναζητήσεις ανά τους αιώνες του μυστηριώδους πλοίου που επιβίωσε του κατακλυσμού

Ο γοητευτικός γρίφος

Αναζητώντας την Κιβωτό του Νώε

Τζον Μάρ-
τιν: “Η Με-
γάλη μέρα 
της Οργής 
Του”. Ελαιο-
γραφία 
1851-3, Tate 
Britain, Λον-
δίνο.

Εικονογράφηση χειρογράφου του 13ου αιώνα με την Κιβωτό του Νώε (Walters Art Museum).

“

“

Ο Θεός ζήτησε 
από τον Νώε να 

κατασκευάσει μια κιβω-
τό με τετράγωνα ξύλα και να 
την ασφαλτώσει από μέσα κι 
από έξω: «τριακοσίων πήχεων 
το μήκος της κιβωτού και 
πεντήκοντα πήχεων το πλά-
τος και τριάκοντα πήχεων το 
ύψος αυτής. Επισυνάγων 
ποιήσεις την κιβωτών και εις 
πήχυν συντελέσεις αυτήν 
άνωθεν την δε θύραν της κι-
βωτού ποιήσεις εκ πλαγίων 
κατάγαια διώροφα και τριώ-
ροφα ποιήσεις αυτήν» 
(Γένεσις ΣΤ’ 15-16). 
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  Από τη Βιβλική ιστορία ως τις αναζητήσεις ανά τους αιώνες του μυστηριώδους πλοίου που επιβίωσε του κατακλυσμού

Ο γοητευτικός γρίφος

Αναζητώντας την Κιβωτό του Νώε

“
ρία, αλλά να περάσουν το μήνυμα της αχαριστίας των ανθρώ-
πων, που λησμόνησαν τον Θεό και υπέστησαν τις συνέπειες, 
με εξαίρεση τον ευσεβή Νώε και την οικογένειά του. 

H ιστορία είναι σε γενικές γραμμές γνωστή. Ο Θεός, δυσα-
ρεστημένος από τις αμαρτίες των ανθρώπων, αποφάσισε να 
τους τιμωρήσει με έναν κατακλυσμό, επιλέγοντας ως σωτή-
ρα του ανθρώπινου γένους τον δίκαιο Νώε και την οικογένειά 
του. Έτσι έδωσε σαφείς οδηγίες στον Νώε για το πώς θα κατα-
σκευάσει μια τριώροφη Κιβωτό, ένα τεράστιο δηλαδή πλοίο, 
το οποίο θα μπορούσε να επιπλεύσει με ασφάλεια στον κατα-
κλυσμένο από τα νερά κόσμο, μέσα στο οποίο θα έμπαινε ο ί-
διος ο Νώε με τα μέλη της οικογένειάς του, τη γυναίκα του, τα 
παιδιά του Σημ, Χαμ και Ιάφεθ, καθώς και τις συζύγους τους, α-
φού πρώτα είχε μαζέψει σε ζευγάρια τα ζώα και τα πουλιά του 
πλανήτη, καθώς και την απαραίτητη τροφή που χρειάζονταν 
για να επιβιώσουν. Ο Νώε υπάκουσε στις εντολές και μόλις η 
Κιβωτός ήταν έτοιμη, ο Θεός τον πρόσταξε να μπει μέσα μαζί 
με την οικογένειά του. 

Επτά μέρες αργότερα ξεκινούσε ο βιβλικός κατακλυσμός, με 
τους ουρανούς να ρίχνουν ακατάπαυστα νερό για σαράντα η-
μέρες. Ο αριθμός, όπως βεβαίως όλοι εκείνοι που συνοδεύ-
ουν ανάλογες ιστορίες, δεν είναι τυχαίος. Κάθε στοιχείο έχει 
τη δική του σημασία και συμβολισμό, και ειδικά ο αριθμός 40. 
Ας θυμηθούμε ενδεικτικά τα 40 χρόνια βασιλείας του Δαβίδ, 
τις 40 μέρες που έμεινε ο Μωυσής στο όρος Σινά και τις 40 μέ-
ρες που πέρασε ο Ιησούς στην έρημο, μια που τα παραδείγμα-
τα είναι άφθονα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τις 40 η-
μέρες και νύχτες που διήρκεσε ο κατακλυσμός, το νερό κάλυ-
ψε τα πάντα, ακόμα και τα βουνά, ενώ έχασε τη ζωή του κά-
θε ζωντανό πλάσμα που δε βρισκόταν μέσα στην Κιβωτό, άν-
θρωποι, πτηνά, ερπετά και ζώα. 

Η Κιβωτός συνέχισε το ταξίδι της για 150 συνολικά ημέρες, 
110 από τις οποίες τα νερά ανέβαιναν συνεχώς. Την 150ή η-
μέρα η Κιβωτός σταμάτησε το ταξίδι της στην κορυφή του ό-
ρους Αραράτ, όμως ο Νώε περίμενε έως ότου ανοίξει ένα πα-
ράθυρο της Κιβωτού για να αφήσει ελεύθερο ένα κοράκι, το 
οποίο δεν επέστρεψε. Ο Νώε άφησε ελεύθερο και ένα περι-
στέρι, το οποίο ωστόσο γύρισε άπραγο, μη έχοντας καταφέ-

ρει να βρει ξηρά. Επτά ημέρες μετά, ο Νώε άφησε ελεύθε-
ρο ξανά το περιστέρι, το οποίο αυτή τη φορά επέστρεψε έ-
χοντας στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς, σημάδι ότι τα νερά 
είχαν υποχωρήσει και είχαν φανεί ξανά τα δέντρα. Επτά η-
μέρες μετά, ο Νώε ξανάστειλε και πάλι το περιστέρι, που ό-
μως δεν επέτρεψε αυτή τη φορά. Ο κατακλυσμός είχε πια 
τελειώσει, τα νερά είχαν αποσυρθεί και ο Θεός ζήτησε από 
τον Νώε να βγει από την Κιβωτό μαζί με όλους τους επιβά-
τες του πλοίου, όπερ και εγένετο. Από τις πρώτες κινήσεις 
του ήταν να κατασκευάσει έναν βωμό και να προσφέρει 
θυσία στον Θεό, ο οποίος ευλόγησε τον Νώε και τα παιδιά 
του να κάνουν πολλούς απογόνους και να γεμίσουν τη γη. 

Αναζητώντας την αλήθεια 
Η ιστορία της Κιβωτού είχε εξάψει από τα πρώτα χριστια-

νικά χρόνια την ανθρώπινη περιέργεια, με τις πρώτες προ-
σπάθειες να ανακαλύψουν την ιστορική αλήθεια πίσω από 
τη διήγηση. Μια αναζήτηση που συνεχίζεται ως τις μέρες 
μας, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι έχουν βρει είτε ενδεί-
ξεις είτε αποδείξεις για λείψανα της Κιβωτού στο Αραράτ 
(ή και αλλού), χωρίς φυσικά καμιά από αυτές να έχει επιβε-
βαιωθεί. Πιο πρόσφατη “πινελιά” στον καμβά είναι η θεω-
ρία που διατύπωσε ο επιστήμονας του Βρετανικού Μου-
σείου Ίρβινγκ Φίνκελ, σύμφωνα με την οποία η Κιβωτός εί-
χε κυκλικό σχήμα. Ο Φίνκελ οδηγήθηκε σε αυτή τη θεωρί-
α μελετώντας την περιγραφή του πλοίου σε μια βαβυλωνι-
ακή πήλινη πινακίδα, η εκτιμώμενη ηλικία της οποίας είναι 
περίπου 3.700 χρόνια. Η συγκεκριμένη πινακίδα, με περί-
που 60 γραμμές σε σφηνοειδή γραφή, ανακαλύφθηκε α-
πό έναν ερασιτέχνη ιστορικό, τον Λέοναρντ Σίμον, τη δε-
καετία του 1940. 

Σύμφωνα με τον Βρετανό ερευνητή, υπάρχουν δεκά-
δες πινακίδες, οι οποίες περιγράφουν την ιστορία της 
πλημμύρας και είναι προφανώς αυτές οι οποίες αποτέλε-
σαν τη βάση για τον βιβλικό θρύλο. Στη “Γένεση” της Πα-
λαιάς Διαθήκης, το σχήμα της Κιβωτού του Νώε περι-

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Τζιάκομπο Μπασάνο: “Τα ζώα μπαίνουν στην Κιβωτό του Νώε”. Ελαιογραφία του 1570. Μουσείο του 
Πράδο, Μαδρίτη.

Ο Νώε υπάκουσε 
στις εντολές και μόλις η 

Κιβωτός ήταν έτοιμη, ο Θεός 
τον πρόσταξε να μπει μέσα μαζί 
με την οικογένειά του. Επτά 
μέρες αργότερα ξεκινούσε ο 
βιβλικός κατακλυσμός, με τους 
ουρανούς να ρίχνουν ακατά-
παυστα νερό για σαράντα ημέ-
ρες. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

γράφεται με τον εξής τρόπο: Το πλοίο είχε διαστά-
σεις 300 πήχεις μήκος, 50 πήχεις πλάτος και 30 πή-
χεις ύψος, με τον ένα πήχη να ισούται με περίπου 
μισό μέτρο. Ωστόσο, η πινακίδα του Σίμον είναι 
η πρώτη που περιγράφει την εμφάνιση του σκά-
φους. Στη μετάφρασή της αναφέρεται ότι ο Θεός, 
που αποφάσισε να σώσει ένα μόνο άνθρωπο, είπε 
στον Νώε να καταστρέψει το σπίτι του, να εγκατα-
λείψει όλα του τα υπάρχοντα και να διαφυλάξει τη 
ζωή σε ένα καράβι που θα έχει κυκλική μορφή. 

Οι κατακλυσμοί της προϊστορίας 
Για πολλούς ιστορικούς, η ιστορία του Νώε έχει τις 

ρίζες της σε παραδόσεις από την περιοχή της Με-
σοποταμίας, που περιγράφουν αντίστοιχα κατα-
κλυσμιαία φαινόμενα, τα οποία επίσης έχουν απο-
τελέσει και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο 
πολλών μελετών σε μια προσπάθεια να βρεθεί ε-
κείνος ο συγκεκριμένος κατακλυσμός τον οποίο και 
περιγράφουν. Μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθε-
τεί σε διαφορετικό χωρικό ορίζοντα την όλη διήγη-
ση, θεωρώντας ότι η Κιβωτός του Νώε ενδεχομέ-
νως να βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα και η ιστο-
ρία της συνδέεται με μία καταστροφική πλημμύρα 
που χτύπησε την περιοχή. 

Η εξήγηση της ιστορίας του Νώε θα μπορούσε να 
περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Σε μια θερμότερη 
περίοδο της Γης, γύρω στο 5600 π.Χ., το λειώσιμο 
των παγετώνων οδήγησε τη Μεσόγειο στο να ξε-
χειλίσει. Το νερό πέρασε από τα στενά του Βοσπό-
ρου και εισέρρευσε στη Μαύρη Θάλασσα, μετα-
τρέποντάς την από λίμνη µε γλυκό νερό σε αλμυρή 
θάλασσα. Μάλιστα το 1997, οι γεωλόγοι του Πανε-
πιστημίου Κολούμπια στις ΗΠΑ Ουίλιαμ Ράιαν και 
Ουόλτερ Πίτμαν υποστήριξαν ότι σε αυτό το κατα-
κλυσμικό γεγονός, που διήρκεσε τουλάχιστον 300 
ημέρες, χύνονταν κάθε ημέρα στη Μαύρη Θάλασ-
σα «πάνω από 125 δισ. κυβικά μέτρα νερού», με τα 
νερά να έχουν ορμή 200 φορές μεγαλύτερη από 



Τζιάκομπο Μπασάνο: “Τα ζώα μπαίνουν στην Κιβωτό του Νώε”. Ελαιογραφία του 1570. Μουσείο του 
Πράδο, Μαδρίτη.



 12 Μυστήρια της  αγιασ γραφησ
Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Πως ήταν 
η Κιβωτός 
του Νώε

Πως ήταν 
η Κιβωτός 
του Νώε

ΟροφήΟροφή

ΣκαλιάΣκαλιά

ΣκαλιάΣκαλιά

ΣκαλιάΣκαλιά

ΔεξαμενήΔεξαμενή ΣκαλιάΣκαλιά

ΔεξαμενήΔεξαμενή

ΣκαλιάΣκαλιά

Πρώτο κατάστρωμα
για τα πτηνά
Πρώτο κατάστρωμα
για τα πτηνά

Δεύτερο κατάστρωμα
αποθήκευση τροφίμων
Δεύτερο κατάστρωμα
αποθήκευση τροφίμων

Τρίτο κατάστρωμα
για τα ζώα
Τρίτο κατάστρωμα
για τα ζώα

ΚοιτώνεςΚοιτώνες

Τραπεζαρία/κουζίναΤραπεζαρία/κουζίνα
Η οροφή της Κιβωτού του Νώε ήταν τριγω-

νικού/πυραμιδοειδούς σχήματος, οι ερημίτες 
του Κουμράν πίστευαν ότι ήταν δυνατή η εξαγο-
ρά «αμνηστίας» από τις αμαρτίες μέσω χρημά-
των, και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από νέα ανά-
γνωση των Χειρογράφων της Νεκράς Θάλασ-
σας, η οποία κατέστη δυνατή από ένα πρόγραμ-
μα σκαναρίσματος των χειρογράφων με προ-
ηγμένη τεχνολογία, που αποκαλύπτει γράμμα-
τα και λέξεις που δεν ήταν δυνατόν να αναγνω-
στούν πριν. Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα σε 
δημοσίευμά της η ισραηλινή “Haaretz”, για τεσ-
σεράμισι χρόνια ένα εργαστήριο της Αρχαιολο-
γικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Leon Levy Dead Sea Scrolls 
Digital Library”, σκάναρε όλα τα χειρόγραφα 
στην κατοχή της υπηρεσίας με ειδική κάμερα. 
Κάθε κομμάτι - και υπάρχουν δεκάδες χιλιά-
δες κομμάτια - φωτογραφίζεται 28 φορές σε υ-
ψηλή ανάλυση, σε διαφορετικά μήκη κύματος 
φωτός. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κάμερα απο-
κάλυψε γράμματα και λέξεις που είχαν διαγρα-
φεί ή ήταν εξαιρετικά δυσανάγνωστες εξαιτίας 
της φθοράς του υλικού. Κάποιες από αυτές προ-
κάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή επιτρέ-
πουν νέες ερμηνείες γνωστών βιβλικών κειμέ-
νων. Η επανεξέταση/ερμηνεία εκ νέου γίνεται 
από μέλη της Ακαδημίας Εβραϊκής Γλώσσας. Τα 
ευρήματά τους παρουσιάστηκαν σχετικά πρό-
σφατα στη συνδιάσκεψη για ερευνητές/μελε-
τητές των χειρογράφων απ’ όλο τον κόσμο. 

Ένας από τους ερευνητές, ο dr. Αλεξέι Γιουντί-
τσκι, επικεντρώθηκε στο κομμάτι για την Κιβω-
τό του Νώε, όπου μια λέξη η οποία ακολουθού-
σε την πρόταση για το «ύψος της Κιβωτού» δεν 
ήταν αναγνώσιμη μέχρι τώρα. Η έρευνα έριξε 
φως, επιτρέποντας την εξαγωγή του συμπερά-
σματος πως, βάσει της περιγραφής, η οροφή 
της ήταν τριγωνικού/πυραμιδοειδούς σχήμα-
τος - κάτι που υποστηρίζεται και από μεταγενέ-
στερη, ελληνική μετάφραση της Βίβλου. 

Ποιο ήταν 
το σχήμα 
της Κιβωτού 
του Νώε;

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 
ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ



τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Εκείνος ο κα-
τακλυσμός και οι δραματικές συνέπειές του ση-
μάδεψαν την ανθρώπινη μνήμη, οδηγώντας τη 
λαϊκή διήγηση να εμπλουτίσει την ιστορία και να 
τη μεταλλάξει σε εκείνη του Νώε και της Κιβω-
τού του. 

Οι ιστορικοί αναγνωρίζουν εννέα τουλάχι-
στον εκδοχές της διήγησης της πλημμύρας στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσοποταμίας, με αρ-
χαιότερη εκείνη που καταγράφηκε στη σουμε-
ριακή πόλη Νιπούρ περί το 1600 π.Χ. Η ιστορία 
με τις περισσότερες ομοιότητες είναι πάντως ε-
κείνη που περιγράφεται στο πασίγνωστο έπος 
του Γκιλγκαμές, ενώ αντίστοιχες βρίσκονται σε 
πολλούς πολιτισμούς, όπως η ινδουιστική εκδο-
χή του Μανού, ή ακόμα και ο ελληνικός μύθος 
του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα. 

Ο κατακλυσμός του έπους του 
Γκιλγκαμές 

Το αρχαιότερο πλήρες κείμενο του έπους του 
Γκιλγκαμές βρίσκεται σε πήλινες πινακίδες που 
χρονολογούνται τον 7ο αιώνα π.Χ., αποσπα-
σματικά ωστόσο εντοπίζεται σε κείμενα που 
φτάνουν ως τον 19ο αιώνα π.Χ. Το έπος, όπως 
και τα αντίστοιχα της προϊστορίας, ξεκίνησε ως 
μια προφορική παράδοση που μεταδιδόταν α-
πό στόμα σε στόμα και κατέληξε σε έναν ποιητι-
κό κύκλο στα Σουμερικά με δώδεκα άσματα, α-
νάμεσά τους και το 11ο που περιγράφει τον κα-
τακλυσμό. Η βασική ιστορία περιστρέφεται γύ-
ρω από τη σχέση φιλίας που αναπτύσσεται ανά-
μεσα στον βασιλιά Γκιλγκαμές και τον Ενκίντου, 
έναν ημιάγριο άνθρωπο, που γίνεται φίλος του 
βασιλιά και μαζί αναλαμβάνουν ριψοκίνδυνες 
αποστολές. 

Ο κατακλυσμός επικεντρώνεται στην πόλη 

Σουρουπάκ στις όχθες του Ευφράτη, με τους 
Θεούς να αποφασίζουν να εξαπολύσουν την 
μήνιν τους εναντίον των ανθρώπων με τη 
μορφή ενός κατακλυσμού, χωρίς ωστόσο 
να προσδιορίζεται επακριβώς η αιτία. Ο επι-
τηρητής των καναλιών της πόλης έσπευσε 
να προειδοποιήσει τον Γκίλγκαμες για το κα-
κό που ερχόταν και τον συμβούλεψε να κα-
τασκευάσει ένα πλοίο μέσα στο οποίο θα έ-
βαζε ζώα και σπόρους. Ο Γκίλγκαμες υπά-
κουσε, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει το 
πλοίο την έβδομη ημέρα, φορτώνοντας τα 
ζώα, την οικογένειά του και χρυσάφι. Και τό-
τε οι Θεοί άνοιξαν τους ουρανούς που έρι-
χναν καταρρακτωδώς νερό για έξι μέρες και 
έξι νύχτες. 

Η ιστορία έχει πολλές ομοιότητες με εκεί-
νη του Νώε, όπως αυτή της προσάραξης του 
πλοίου στο βουνό Νισίρ και της αποστολής 
ενός περιστεριού, που δε βρήκε ξηρά. Σύμ-
φωνα με την εν λόγω ιστορία, ο Γκίλγκαμες 
άφησε τότε να πετάξει ένα χελιδόνι, που ε-
πέστρεψε άπραγο. Ακολούθησε ένα κορά-
κι, που βρήκε ξηρά, ενώ η ιστορία καταλήγει 
επίσης στη θυσία από τον Γκίλγκαμες προς 
τους Θεούς με τη λήξη του κατακλυσμού. 

Η Κιβωτός και η κοσμογονία 
Για αρκετούς ερευνητές, η όλη ιστορία ε-

μπεριέχει και πολλά στοιχεία τη Εβραϊκής 
κοσμογονίας με τον κύκλο της δημιουργίας 
στο Εβραϊκό σύμπαν που αποτελείτο από 
μια Γη με τη μορφή επίπεδου δίσκου, η οποί-
α είχε πάνω της τον ουρανό και κάτω τον κό-
σμο των νεκρών. Τα τρία αυτά στοιχεία περι-
κλείονταν από τον “ωκεανό” του χάους, ο ο-

Η οροφή της Κιβωτού του Νώε ήταν τριγω-
νικού/πυραμιδοειδούς σχήματος, οι ερημίτες 
του Κουμράν πίστευαν ότι ήταν δυνατή η εξαγο-
ρά «αμνηστίας» από τις αμαρτίες μέσω χρημά-
των, και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από νέα ανά-
γνωση των Χειρογράφων της Νεκράς Θάλασ-
σας, η οποία κατέστη δυνατή από ένα πρόγραμ-
μα σκαναρίσματος των χειρογράφων με προ-
ηγμένη τεχνολογία, που αποκαλύπτει γράμμα-
τα και λέξεις που δεν ήταν δυνατόν να αναγνω-
στούν πριν. Όπως είχε αναφέρει πρόσφατα σε 
δημοσίευμά της η ισραηλινή “Haaretz”, για τεσ-
σεράμισι χρόνια ένα εργαστήριο της Αρχαιολο-
γικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Leon Levy Dead Sea Scrolls 
Digital Library”, σκάναρε όλα τα χειρόγραφα 
στην κατοχή της υπηρεσίας με ειδική κάμερα. 
Κάθε κομμάτι - και υπάρχουν δεκάδες χιλιά-
δες κομμάτια - φωτογραφίζεται 28 φορές σε υ-
ψηλή ανάλυση, σε διαφορετικά μήκη κύματος 
φωτός. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κάμερα απο-
κάλυψε γράμματα και λέξεις που είχαν διαγρα-
φεί ή ήταν εξαιρετικά δυσανάγνωστες εξαιτίας 
της φθοράς του υλικού. Κάποιες από αυτές προ-
κάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή επιτρέ-
πουν νέες ερμηνείες γνωστών βιβλικών κειμέ-
νων. Η επανεξέταση/ερμηνεία εκ νέου γίνεται 
από μέλη της Ακαδημίας Εβραϊκής Γλώσσας. Τα 
ευρήματά τους παρουσιάστηκαν σχετικά πρό-
σφατα στη συνδιάσκεψη για ερευνητές/μελε-
τητές των χειρογράφων απ’ όλο τον κόσμο. 

Ένας από τους ερευνητές, ο dr. Αλεξέι Γιουντί-
τσκι, επικεντρώθηκε στο κομμάτι για την Κιβω-
τό του Νώε, όπου μια λέξη η οποία ακολουθού-
σε την πρόταση για το «ύψος της Κιβωτού» δεν 
ήταν αναγνώσιμη μέχρι τώρα. Η έρευνα έριξε 
φως, επιτρέποντας την εξαγωγή του συμπερά-
σματος πως, βάσει της περιγραφής, η οροφή 
της ήταν τριγωνικού/πυραμιδοειδούς σχήμα-
τος - κάτι που υποστηρίζεται και από μεταγενέ-
στερη, ελληνική μετάφραση της Βίβλου. 

Ποιο ήταν 
το σχήμα 
της Κιβωτού 
του Νώε;

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 
ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

“Ο κατακλυ-
σμός του Νώε”. 
Χειρόγραφο 
του 14ου αιώ-
να.

Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
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Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ
Μια από τις πλέον δημοφιλείς ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης είναι εκείνη της Κιβωτού του Νώε 
και του κατακλυσμού. Μια ιστορία που για τους περισσότερους ιστορικούς αποτελεί την ανάμνηση 
στο συλλογικό ασυνείδητο με τη βοήθεια θρύλων και παραδόσεων ενός καταστροφικού πλημμυρικού 
φυσικού φαινομένου που σημάδεψε την ανθρώπινη μνήμη στο απώτατο παρελθόν 
και μεταδόθηκε παραλλαγμένο από γενιά σε γενιά μέσω των διηγήσεων, 
όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις αντίστοιχες ιστορίες. Η ιστορία του Νώε 
και της Κιβωτού έχει εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες και έχει οδηγήσει 
«στρατιές» εξερευνητών στην αναζήτηση της ως ένα από τα μεγαλύτερα 
και πιο δημοφιλή μυστήρια της Βίβλου. 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 
Ο Νώε με τη σύζυγο του και τα παιδιά 
τους, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ, 
με τις γυναίκες τους. 

Ο Νώε 
ήταν 

ετών 
600 

από κάθε ζωντανό πλάσμα επί 
γης, αρσενικό και θηλυκό. Από 
δε των κτηνών των καθαρών 
εισάγαγε προς σέ επτά επτά, 
άρσεν και θήλυ, από δε των 
κτηνών των μη καθαρών δύο 
δύο, άρσεν και  θήλυ, και από 
των πετεινών του ουρανού των 
καθαρών επτά επτά, άρσεν και 
θήλυ, και από πάντων των 
πετεινών των μη  καθαρών 
δύο δύο, άρσεν και θήλυ, 
διαθρέψαι σπέρμα επί πάσαν 
την γην». 
(Γέννεσις 7 , 2-3) 

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 

Η κιβωτός κατασκευάστηκε  
από ρητινώδες  
αδιάβροχο ξύλο, 
πιθανώς κυπαρίσσι
και στεγανοποιήθηκε 
εσωτερικά και 
εξωτερικά με πίσσα. 

Ο Θεός συμβούλεψε το Νώε 
να τοποθετήσει μια πόρτα 
στο πλάι

Η Κιβωτός 
είχε τρία 
καταστρώ-
ματα

Το παράθυρο ήταν σε 
        μέγεθος ενός πήχη

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ

300 πήχεις μήκος επί  50 πήχεις πλάτος επί  30 πήχεις ύψος. 

Με σημερινά μεγέθη περίπου  134 μέτρα μήκος,  22 μέτρα πλάτος 

και  13 μέτρα ύψος. Ο συνολικός όγκος της Κιβωτού θα ήταν 

περίπου  40.000 κυβικά μέτρα

Πεντεκαίδεκα 
πήχεις υπεράνω 

υψώθη το ύδωρ και 
επεκάλυψε πάντα 
τα όρη τα υψηλά 
(Γένεσις 7,20)Ο Νώε 

διατάχθηκε να 
συγκεντρώσει κάθε τι 

φαγώσιμο και να φέρει 
αρκετή τροφή για την 

οικογένεια του και 
όλα τα ζώα πάνω 

στην Κιβωτό 

ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑ-
ΚΛΥΣΜΟΥ 

150η ΗΜΕΡΑ  

ΗΜΕΡΕΣ 1-40

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
ΗΜΕΡΑ 1

ΕΝΑΡΞΗ Ο Θεός είπε στο Νώε να  
επιβιβαστεί στην Κιβωτό 

          ημέρες  
          γέμιζε την Κιβωτό με ζώα 

Έβρεχε
      για                          

ημέρες
    και  

νύχτες
     

Την 40η ημέρα η Κιβωτός άρχισε να επιπλέει 

Τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν 

ημέρεςγια 

Η Κιβωτός
σταματάει 

Για 
ημέρες τα νερά 
 αποσύρονται. 
       Την 73η επανεμφανί-
              ζονται τα βουνά 

ημέρες αργότερα ο Νώε ανοίγει την 
πόρτα της Κιβωτού. Στέλνει ένα κοράκι
και ένα περιστέρι σε αναζήτηση ξηράς.
 Επιστρέφουν μετά από 7 ημέρες και 
ο Νώε διαπιστώνει ότι τα νερά δεν 
έχουν ακόμα υποχωρήσει 

ημέρες αργότερα ο Νώε ανοίγει την 
πόρτα της Κιβωτού. Στέλνει ένα κοράκι
και ένα περιστέρι σε αναζήτηση ξηράς.
 Επιστρέφουν μετά από 7 ημέρες και 
ο Νώε διαπιστώνει ότι τα νερά δεν 
έχουν ακόμα υποχωρήσει 

Ο Νώε στέλνει 
άλλο περιστέρι  
Ο Νώε στέλνει 
άλλο περιστέρι  

ημέρες 
μετά
ημέρες 
μετά

Επιστρέφει κρατώντας ένα κλαδί ελιάς Επιστρέφει κρατώντας ένα κλαδί ελιάς 

μέρες μετά τελειώνει η πλημμύραμέρες μετά τελειώνει η πλημμύρα

ημέρες μετά το τέλος του 
κατακλυσμού ο Νώε ανοίγει 
την πόρτα της Κιβωτού

ημέρες μετά το τέλος του 
κατακλυσμού ο Νώε ανοίγει 
την πόρτα της Κιβωτού

ημέρες μετά ο κατακλυσμός 
τελειώνει και ο Νώε 
εγκαταλείπει την Κιβωτό 

ημέρες μετά ο κατακλυσμός 
τελειώνει και ο Νώε 
εγκαταλείπει την Κιβωτό 

ποίος προστατευόταν από τον διάφανο αλλά στερε-
ό ουράνιο θόλο, ο οποίος θεμελιωνόταν πάνω στις 
κορυφές των βουνών και περίκλειε τη Γη. Ο συμβο-
λικός αριθμός τρία, που επίσης έχει τεράστια σημα-
σία σε πολλές άλλες θρησκείες και περιγράφει πλη-
θώρα από γεγονότα, είναι εμφανής και στην ιστορία 
της Κιβωτού του Νώε, που αποτελείτο από τρία κατα-
στρώματα και θεωρείται πιθανόν ότι ήταν μια “μινια-
τούρα” αυτού του κόσμου. Αντίστοιχες ερμηνείες εμ-
φανίζονται ήδη από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια α-
πό συγγραφείς που ερμηνεύουν την Κιβωτό ως σύμ-
βολο της σωτηρίας του ανθρώπου, μέσω του βαπτί-
σματος ή ως σύμβολο της ίδιας της ύπαρξης του Χρι-
στού και της επερχόμενης Δευτέρας Παρουσίας του 
ή ακόμα και της εκκλησίας που αντέχει και επιπλέει 
σε ταραγμένα νερά-καιρούς. Αυτονόητος πρέπει να 
θεωρείται ο συμβολισμός τόσο του περιστεριού όσο 
και του κλαδιού ελιάς, αναγνωρίσιμος από τους χρι-
στιανούς. 

Οι διηγήσεις 
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η ιστορία συμπληρώ-

νεται από διηγήσεις που αναφέρουν ότι ο Νώε προ-
σπάθησε, το διάστημα που κατασκεύαζε την Κιβωτό, 
να προειδοποιήσει τους γείτονές του για τον επερχό-
μενο κατακλυσμό, όμως εκείνοι τον αγνόησαν, όπως 
επίσης και το ότι η Κιβωτός φυλασσόταν από λιοντά-
ρια και άλλα άγρια πλάσματα, που είχε τοποθετήσει 

εκεί ο Θεός ώστε να εμποδίσει οποιονδήποτε άλλο 
να πλησιάσει ή ακόμα και να μπει μέσα στο γιγαντιαί-
ο πλοίο. Σύμφωνα με κάποιες διηγήσεις, τα ζώα που 
θα έμπαιναν στην Κιβωτό συγκέντρωσαν Άγγελοι ή 
ακόμα και ο ίδιος ο Θεός. Ο Νώε μάλιστα δεν κοιμό-
ταν καθ’ όλο το ταξίδι της Κιβωτού του, καθώς ήταν ε-
πιφορτισμένος με το καθήκον να ταΐζει και να προσέ-

χει τα ζώα. Ήταν δε τέτοια η φροντίδα αλλά και η α-
νταπόκριση στον Νώε από τα ζώα, που όσα ακριβώς 
μπήκαν στην Κιβωτό άλλα τόσα βγήκαν, με εξαίρεση 
προφανώς τα περιστέρια που στάλθηκαν για να δια-
πιστώσουν αν είχε τελειώσει ο κατακλυσμός και το 
κοράκι που, παρά την απροθυμία του, επιβίωσε χάρη 
στη Χάρη του Θεού.

 Για τον λόγο αυτό οι απόγονοί του προορίστηκαν να 
θρέψουν τον Ηλία στη γνωστή Βιβλική ιστορία. Οι δι-
ηγήσεις που συμπληρώνουν την ιστορία είναι αρκε-
τές και ενδιαφέρουσες, όπως εκείνη που θέλει τον 
Νώε να έχει στην Κιβωτό πολύτιμες λίθους, οι οποίες 
μπορούσαν να φωτίζουν το σκοτεινό εσωτερικό του 
πλοίου, όπως ο ήλιος, ενώ χάρη στη θεϊκή παρέμβα-
ση, το φαγητό διατηρούταν φρέσκο όλο το διάστημα 
που έπλεε η Κιβωτός. 

Η αναζήτηση της Κιβωτού 
Η ιστορία και το παράδοξο της διάσωσης όλων των 

ζώων της Γης μέσα σε ένα ξύλινο πλοίο όπως η Κιβω-
τός δε θα ήταν δυνατόν να μην εξάψει την ανθρώπι-
νη περιέργεια, με πολλούς να επιχειρούν την αποκρυ-
πτογράφηση της διήγησης και την ερμηνεία της με ό-
ρους επιστημονικούς, πέρα από τους υπερφυσικούς. 
Από τον διάλογο δε διέφυγε το σχήμα της Κιβωτού 
και γενικά η μορφή της, ενώ η τέχνη έβαλε το δικό της 
λιθαράκι στη διαχρονική αυτή ιστορία.

 Και φυσικά η ιστορία συνεχίζεται με τις προσπάθει-
ες αναζήτησης της Κιβωτού πρώτα στο Αραράτ και έ-
πειτα σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, οι οποίες έ-
χουν παραμείνει άκαρπες, με την εξερεύνηση να συ-
νεχίζεται...! 

Είτε επί γης, είτε επί σελίδων βιβλίων και χειρογρά-
φων. 

Οι ιστορικοί αναγνωρίζουν εννέα τουλάχιστον 
εκδοχές της διήγησης της πλημμύρας

 στην ευρύτερη περιοχή της Μεσοποταμίας, με 
αρχαιότερη εκείνη που καταγράφηκε στη σουμεριακή 

πόλη Νιπούρ περί το 1600 π.Χ. Η ιστορία με τις περισσότερες 
ομοιότητες είναι πάντως εκείνη που περιγράφεται στο 
πασίγνωστο έπος του Γκιλγκαμές, ενώ 
αντίστοιχες βρίσκονται σε πολλούς πολιτισμούς, όπως 
η ινδουιστική εκδοχή του Μανού, ή ακόμα και ο ελληνικός μύθος 
του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα 
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Μια από τις στάσεις της μυστηριώδους 
ιστορίας της Κιβωτού της Διαθήκης βρί-
σκεται σε ένα βουνό της Ιορδανίας, το 
Νεβώ, που έχει σημαίνοντα ρόλο στην Πα-
λαιά Διαθήκη. Εκεί, μεταξύ ουρανού και 
γης, το ιερό αυτό όρος δε “διηγείται” απλά 
ιστορίες από τη Βίβλο, αλλά περιγρά-
φει με τρόπο ανάγλυφο την πιο ταραγμέ-
νη εδώ και αιώνες περιοχή του κόσμου, τη 
Μέση Ανατολή. 

Το όρος Νεβώ στην Ιορδανία είναι το σημείο ό-
που άφησε την τελευταία του πνοή ο Μωυσής, 
αφού πρώτα έριξε μια τελευταία ματιά στη Γη 
της Επαγγελίας. Πρόκειται για το βουνό το οποί-

ο παράλληλα συνθέτει ένα κεφάλαιο της μυστηριώ-
δους ιστορίας της Κιβωτού της Διαθήκης. Το όρος α-
ναφέρεται σε ένα χωρίο του 2ου βιβλίου των Μακκα-
βαίων (2.4-2.9), όπου παρατίθεται πως ο προφήτης Ι-
ερεμίας, αφού ειδοποιήθηκε από τον Θεό, πήρε την 
Κιβωτό από τη σκηνή του Μαρτυρίου μαζί με άλλα κει-
μήλια και τα έθαψε σε μια σπηλιά στο όρος Νεβώ, σε 
μέρος που θα παραμείνει άγνωστο «έως άν συναγά-
γη ο Θεός επισυναγωγήν του λαού καί ίλεως γένηται» 
(«μέχρι τότε που ο Θεός θα συγκεντρώσει και πάλι τον 
λαό του και θα τον δεχθεί με έλεος»). 

Η επιλογή του χώρου μόνο τυχαία που δεν είναι, α-
φού η θέα από την κορυφή της κοιλάδας του Ιορδάνη 
και της Νεκράς Θάλασσας είναι συναρπαστική. Μάλι-
στα, σε μέρα με καλή ορατότητα οι ντόπιοι λένε ότι εί-
ναι ορατή η Ιεριχώ, ακόμη και η Ιερουσαλήμ. Για τους 
λάτρεις της ιστορίας, όσα ξεδιπλώνονται μπροστά 
στα μάτια τους από τα 817 μέτρα ύψος είναι απίστευ-
τα. Και μόνο η θέαση της Νεκράς Θάλασσας, που βρί-
σκεται 430 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, δίνει λαβή για πολλές σκέψεις. Το όρος Νεβώ α-
ναπτύσσεται ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες σαν έ-
νας από τους δημοφιλέστερους τόπους στο προσκύ-
νημα των Ιερών Τόπων της Μέσης Ανατολής, με πλή-
θος κόσμου να συρρέει για να δει τα μνημεία που πε-
ριλαμβάνει και κυρίως την εντυπωσιακή παλαιοχρι-
στιανική βασιλική, η οποία ανακαλύφθηκε στα 1933. 

Ο ναός, που εντυπωσιάζει με τα εκπληκτικής τέχνης 
ψηφιδωτά του, χρονολογείται το δεύτερο μισό του 
4ου αιώνα και η ίδρυσή του συνδέεται άμεσα με το 
σημείο ταφής του Μωυσή, μολονότι αυτό ούτε είναι 
ούτε και προοριζόταν ποτέ να γίνει επακριβώς γνω-
στό, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη Βίβλο. Η 
Βασιλική, που επεκτάθηκε τον 5ο αιώνα, ξανακτίστη-
κε το 597. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά σε αυ-
τήν χρονολογείται στα 394, στο κείμενο που συνέτα-

  Ένα από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα σημεία της Μέσης Ανατολής 
που συνδέεται και με το θρυλικό κειμήλιο

Όρος Νεβώ στην Ιορδανία

Το ιερό βουνό της 
χαμένης Κιβωτού και 
του χάλκινου όφεως

«Καὶ ανέβη Μωυσής απὸ Αραβὼθ Μωάβ επὶ 
τὸ όρος Ναβαύ, επὶ κορυφὴν Φασγά, ή έστιν 
επὶ προσώπου Ιεριχώ. καὶ έδειξεν αυτώ Κύρι-
ος πάσαν τὴν γήν Γαλαὰδ έως Δὰν καὶ πάσαν 
την γήν Νεφθαλὶ καὶ πάσαν τὴν γην Εφραίμ καὶ 
Μανασσή καὶ πάσαν τὴν γήν Ιούδα έως της θα-
λάσσης της εσχάτης καὶ τὴν έρημον καὶ τὰ περί-
χωρα Ιεριχώ, πόλιν φοινίκων έως Σηγώρ. καὶ 
είπε Κύριος πρὸς Μωυσήν· αύτη η γη, ήν ώμο-
σα τω Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ Ιακὼβ λέγων· τω 
σπέρματι υμών δώσω αυτήν· καὶ έδειξα τοις 
οφθαλμοίς σου, καὶ εκεί ουκ εισελεύσῃ». 

Δευτερονόμιον 34,1-4. 

Το εξωτερικού του σημερινού ναού στην κορυφή του όρους Νεβώ.

Αυτή ήταν και η τελευταία εικόνα που είδε ο Μωυσής πάνω στο όρος Νεβώ πριν πεθάνει.

Τι είδε 
ο Μωυσής από 
την κορυφή 
του όρους Νεβώ

Ομοίωμα του χάλκινου φιδιού στην κορυφή του 
όρους Νεβώ.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Το ιερό βουνό της 
χαμένης Κιβωτού και 
του χάλκινου όφεως

Ομοίωμα του χάλκινου φιδιού στην κορυφή του 
όρους Νεβώ.

ξε μια προσκυνήτρια της περιοχής. Η Βασιλική, όπως όλα 
τα ανάλογα λατρευτικά κτίσματα της εποχής, χρησίμευ-
σε σαν τόπος ταφής εξεχόντων προσώπων. Κάτω από τα 
ψηφιδωτά δάπεδα έχουν, άλλωστε, ανακαλυφθεί αρκε-
τοί από αυτούς τους τάφους. Ο χώρος απέκτησε μεγάλη 
δημοτικότητα, στην οποία άλλωστε χρωστά ένα μεγάλο 
μέρος των τουριστικών γκρουπ που έρχονται ως την πε-

ριοχή μετά το προσκυνηματικό ταξίδι του Πάπα Ιωάννη 
Παύλου του Β’, κατά το Ιωβηλαίο του 2000. 

Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, ο χώρος διαμορφώθη-
κε, ενώ κατασκευάστηκε και ένα μικρό μουσείο με εκθέ-
ματα από τις ανασκαφές μέσα στον χώρο της παλαιοχρι-

www.savoidakis.gr
info@savoidakis.gr

Follow us!

Καλό Πάσχα! 
Με υγεία, χαρά & αγάπη!

Στήλη στο 
Νεβώ με τη 
γνωστή 
φράση του 
Ιωάννη στα 
Ελληνικά, 
που σε 
πλήρη μορ-
φή αναφέ-
ρει «αγα-
πητοί, αγα-
πώμεν αλ-
λήλους, ότι 
η αγάπη εκ 
του Θεού 
εστί» (Ιω-
άννη Α Επι-
στολή 4,7).

Η αρχαία Βασιλική έχει συντηρηθεί και στεγαστεί, και αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες στο όρος Νε-
βώ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 20
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Το χάλκινο φίδι Το χάλκινο φίδι 
«κα� είπε Κύριος προς Μωυσήν· ποίησον σεαυτώ όφιν και θές αυτόν επί σημείου, 

και έσται εάν δάκη όφις άνθρωπον, πας ο δεδηγμένος ιδών αυτόν ζήσεται. και 
εποίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και εγένετο όταν 

έδακνεν όφις άνθρωπον, και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη».
                                                                                 Αριθμοί 21.8,9

«κα� είπε Κύριος προς Μωυσήν· ποίησον σεαυτώ όφιν και θές αυτόν επί σημείου, 
και έσται εάν δάκη όφις άνθρωπον, πας ο δεδηγμένος ιδών αυτόν ζήσεται. και 

εποίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και εγένετο όταν 
έδακνεν όφις άνθρωπον, και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη».

                                                                                 Αριθμοί 21.8,9

«και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη 
ερήμω, ούτως υψωθήναι δει τον υιόν του 
ανθρώπου, ίνα  πάς ο πιστεύων εις αυτόν 
μή απόληται, αλλ’ έχη  ζωήν αιώνιον».
Κατά Ιωάννη  3, 14-15   

«και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη 
ερήμω, ούτως υψωθήναι δει τον υιόν του 
ανθρώπου, ίνα  πάς ο πιστεύων εις αυτόν 
μή απόληται, αλλ’ έχη  ζωήν αιώνιον».
Κατά Ιωάννη  3, 14-15   

Αργότερα οι Ισραηλίτες έφτιαξαν ένα είδωλο 
του χάλκινου φιδιού και το ονόμασαν 
«Νεουσθάν», το προσκυνούσαν και του 
προσέφεραν θυμιάματα. Είχαν παραβεί την 
εντολή του Θεού, (Εξοδος Κ : 5-6), 
«μη προσκυνήσεις αυτά, (είδωλα), μηδέ 
λατρεύσεις αυτά». (Ησαίας Μ : 20 & ΜΔ : 9-20), 
έως ότου 700 χρόνια αργότερα ο μεταρρυθμιστής 
Βασιλιάς Εζεκίας το «κατασύντριψε». 
(Β΄ Βασιλέων ΙΗ. 3,4).          

Αργότερα οι Ισραηλίτες έφτιαξαν ένα είδωλο 
του χάλκινου φιδιού και το ονόμασαν 
«Νεουσθάν», το προσκυνούσαν και του 
προσέφεραν θυμιάματα. Είχαν παραβεί την 
εντολή του Θεού, (Εξοδος Κ : 5-6), 
«μη προσκυνήσεις αυτά, (είδωλα), μηδέ 
λατρεύσεις αυτά». (Ησαίας Μ : 20 & ΜΔ : 9-20), 
έως ότου 700 χρόνια αργότερα ο μεταρρυθμιστής 
Βασιλιάς Εζεκίας το «κατασύντριψε». 
(Β΄ Βασιλέων ΙΗ. 3,4).          

Το χάλκινο φίδι 
του Μωυσή

H ιστορία του χάλκινου φιδιού, η οποία θεωρείται ως μια 
προαναγγελία του σταυρικού μαρτυρίου του Χριστού, ξεκι-
νάει όταν οι Ισραηλίτες εξουθενωμένοι από τη μακρά πο-
ρεία που τους οδηγούσε ο Μωυσής από την Αίγυπτο ως 
τη Γη της Επαγγελίας, φεύγοντας από το όρος Ωρ, κατευ-
θύνθηκαν μέσα από την έρημο προς την Ερυθρά Θάλασ-
σα, ακολουθώντας την εντολή του Θεού. Παρακάμπτοντας 
τη χώρα των Εδωμιτών, στρατοπέδευσαν στη Σελμωνά και 
μετά στη Φινώ, βάζοντάς τα με τον Μωυσή και τον Θεό για 
τις κακουχίες που αντιμετώπιζαν. 

Μη βρίσκοντας εύκολα νερό μέσα στην έρημο και έχο-
ντας κουραστεί να τρώνε το θεόσταλτο μάννα, άρχισαν να 
βαρυγγωμούν προκαλώντας την μήνιν του Θεού, ο οποίος 
τους έστειλε δηλητηριώδη φίδια που άρχισαν να τους εξο-
ντώνουν. Τρομοκρατημένοι και μετανιωμένοι, ζήτησαν από 
τον Μωυσή να μεσολαβήσει στον Θεό για να σταματήσει το 
κακό. Και η προσευχή του εισακούστηκε, καθώς ο Θεός 
έδωσε εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο 
χάλκινο φίδι, το οποίο θα έστηνε πάνω σε ένα κοντάρι στη 
μέση του στρατοπέδου. Όποιος είχε δαγκωθεί από δηλη-
τηριώδες φίδι θα κοίταζε το χάλκινο και δε θα πέθαινε. 
Ο Μωυσής υπάκουσε στην εντολή και έτσι έκλεισε ο κύ-
κλος αυτής της τιμωρίας του Θεού προς τους Ισραηλίτες. 

Το χάλκινο φίδι δεν τελείωσε όμως έτσι απλά τη διαδρο-
μή του. Οι Ισραηλίτες με την πάροδο των χρόνων άρχισαν 
να το λατρεύουν ονομάζοντάς το «Νεουσθάν», προσφέρο-
ντάς του θυμιάματα, έως ότου ο ευσεβής βασιλιάς Εζεκίας, 
γιος του Άχαζ, το κατέστρεψε. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά 
που ο Θεός οργίστηκε με τον λαό του Ισραήλ. 

Ο “χρυσός μόσχος” 
και η οργή του Θεού 

Το δεύτερο πιο γνωστό περιστατικό ήταν εκείνο του “χρυ-
σού μόσχου” όταν ο λαός έχασε την υπομονή του περιμέ-
νοντας τον Μωυσή να κατέβει από το όρος Σινά (απ’ όπου 
παρέλαβε τις Δέκα Εντολές) και απαίτησε από τον αδερ-
φό του Ααρών να του δώσει «Θεούς» να προπορεύονται 
κατά την πορεία τους στην έρημο. Ο Ααρών υπέκυψε στη 
λαϊκή πίεση και με τα χρυσά κοσμήματα που του έδωσαν 
έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι, επιτρέποντας τη λατρεία του. 
Όταν ο Μωυσής επέστρεψε, εξοργισμένος, κατέστρεψε το 
είδωλο και αποκατέστησε την τάξη. Βλέποντας τη μετάνοια 
του λαού, ζήτησε από τον Θεό συγχώρεση. Η στάση του Αα-
ρών είχε όμως ήδη πλήξει την αξιοπιστία του ως πρώτου 
Αρχιερέα του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η θεία 
παρέμβαση. Η ράβδος του Ααρών τοποθετήθηκε μέσα στη 
Σκηνή του Μαρτυρίου και άνθισε, γεγονός που απέδειξε 
ότι είχε την εμπιστοσύνη του Θεού. 

Κίονας των Ρωμαϊκών χρόνων που αποτε-
λούσε δείκτη μέτρησης αποστάσεων, τοπο-
θετημένος στην αρχική του θέση, υποδηλώ-
νοντας τη χρήση την οποία είχε. Δίπλα η με-
ταγραφή της επιγραφής του.

“Το χάλκινο φίδι” διά χειρός Μιχαήλ Αγγέλου. Από την τοιχογραφία της οροφής της Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό της Ρώμης.
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Οι επισκέπτες στο όρος Νεβώ μπορούν να ταυτίσουν πόλεις και περιοχές που 
βλέπουν στον ορίζοντα χάρη σε αυτό το υπόμνημα.

Ο ναός, που 
εντυπωσιά-
ζει με τα εκ-
πληκτικής 
τέχνης ψη-
φιδωτά του, 
χρονολογεί-
ται το δεύτε-
ρο μισό του 
4ου αιώνα.

Η ίδρυση της αρχαίας Βασιλικής στο 
όρος Νεβώ συνδέεται άμεσα με το ση-
μείο ταφής του Μωυσή, μολονότι αυτό 
ούτε είναι ούτε και προοριζόταν ποτέ 
να γίνει επακριβώς γνωστό, όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά στη Βίβλο.

στιανικής βασιλικής. Ανάμεσά τους κυ-
ρίαρχη θέση έχουν οι επιγραφές, είτε 
αυτές σε ψηφιδωτά είτε εκείνες σε λί-
θινες ή μαρμάρινες πλάκες, ενώ αξιο-
σημείωτος είναι ένας κίονας των ρω-
μαϊκών χρόνων, που αποτελούσε δεί-
κτη μέτρησης αποστάσεων τοποθετη-
μένος στην αρχική του θέση, υποδηλώ-
νοντας τη χρήση που είχε στα αρχαία 
μονοπάτια της Μέσης Ανατολής. Η Βα-
σιλική αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
μνημεία της Μέσης Ανατολής και μαρ-
τυρεί τη δύναμη του ελληνικού πνεύμα-
τος μέσω της γλώσσας που κυριαρχού-
σε στον αρχαίο κόσμο και αποτυπώθη-
κε σε κάθε έργο τέχνης ως τα όρια της 
τότε ανθρωπότητας. 

Έξω από τη Βασιλική βρίσκεται ένα 
γλυπτό που μνημονεύει το εδάφιο της 
Βίβλου με την κατασκευή του χάλκινου 
φιδιού από τον Μωυσή κατ’  εντολή του 
ίδιου του Θεού, μια που το όρος έχει την 
άπλετη θέα προς την περιοχή που διέ-
σχισαν οι Ισραηλίτες και καταγράφηκε 
το περιστατικό, το οποίο αποτελεί έργο 
του Ιταλού καλλιτέχνη Τζιοβάνι Φαντό-
νι, ο οποίος επέλεξε να δώσει και τη ση-
μειολογία της προδρομικής αναφοράς 
στον σταυρό του Ιησού. 

Ο θάνατος 
του Μωυσή 
στο όρος 
Νεβώ

Και ο Κύριος ωμίλησε προς 
τον Μωυσήν κατά την ημέ-
ραν εκείνην λέγων: ανάβηθι 
εις το όρος το Αβαρίμ τούτο, ό-
ρος Ναβαύ, ο εστίν εν γη Μω-
άβ κατά πρόσωπον Ιεριχώ, και 
ιδέ την γην Χαναάν, ην εγώ δί-
δωμι τοις υιοίς Ισραήλ εις κατά-
σχεσιν. Και τελεύτα εν τω όρει, 
εις ο αναβαίνεις εκεί, και προ-
στέθητι προς τον λαόν σου, ον 
τρόπον απέθανεν Ααρών ο α-
δελφός σου εν Ωρ τω όρει, και 
προσετέθη προς τον λαόν αυ-
τού, ότι ηπειθήσατε τω ρήματί 
μου εν τοις υιοίς Ισραήλ επί του 
ύδατος αντιλογίας Κάδης εν τη 
ερήμω Σιν, διότι ουχ ηγιάσατέ 
με εν τοις υιοίς Ισραήλ ότι απέ-
ναντι όψη την γην και εκεί ουκ 
εισελεύση. 

Δευτερονόμιον 32,48-52. 

Και ετελεύτησε Μωυσής ο οι-
κέτης Κυρίου εν γη Μωάβ δι-
ά ρήματος Κυρίου. Και έθα-
ψαν αυτόν εν Γαι εγγύς οίκου 
Φογώρ. Και ουκ είδεν ουδείς 
την ταφήν αυτού έως της ημέ-
ρας ταύτης. Μωυσής δε ην εκα-
τόν και είκοσιν ετών εν τω τε-
λευτάν αυτόν. Ουκ ημαυρώ-
θησαν οι οφθαλμοί αυτού, ου-
δέ εφθάρησαν τα χελώνια αυ-
τού. Και έκλαυσαν οι υιοί Ισρα-
ήλ Μωυσήν εν Αραβώθ Μω-
άβ επί του Ιορδάνου κατά Ιερι-
χώ τριάκοντα ημέρας. Και συνε-
τελέσθησαν αι ημέραι πένθους 
κλαυθμού Μωυσή. 

Δευτερονόμιον 34,5-8. 

Όπως αναφέρεται στο Μακκαβαίων 2.4-2.9, ο 
προφήτης Ιερεμίας, αφού ειδοποιήθηκε από τον 

Θεό, πήρε την Κιβωτό από τη σκηνή του Μαρτυρίου 
μαζί με άλλα κειμήλια και τα έθαψε σε μια σπηλιά στο όρος 
Νεβώ, σε μέρος που θα παραμείνει άγνωστο «έως άν 
συναγάγη ο Θεός επισυναγωγήν του λαού καί ίλεως 
γένηται» («μέχρι τότε που ο Θεός θα συγκεντρώσει και 
πάλι τον λαό του και θα τον δεχθεί με έλεος»)
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Ίσως δεν υπάρχει άλλο αρχαίο κειμήλιο στην ιστορία που να έχει αποτελέσει αντικείμενο τόσο 
εξαντλητικής μελέτης και αναζήτησης όσο η Κιβωτός της Διαθήκης. Μια ιστορία που διασχίζει 

τους αιώνες, που τροφοδότησε θρύλους και εξερευνήσεις, που αποτέλεσε πεδίο δόξης λα-
μπρόν για θεωρίες συνωμοσίας. 

  Η ιστορία του κειμηλίου με τις υπερφυσικές ιδιότητες που διασχίζει την ανθρώπινη ιστορία και έχει 
τροφοδοτήσει πληθώρα θεωριών για την τύχη του

Από τους θρύλους ως τον Ιντιάνα Τζόουνς

Οι κυνηγοί της χαμένης Κιβωτού

Η ιστορία ενέπνευσε τον Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ στο να καταθέσει τη δική 
του μυθοπλαστική εκδοχή το 1981 
στους “Κυνηγούς της χαμένης Κι-

βωτού”, ξεκινώντας τον θρύλο του Ιντιάνα 
Τζόουνς με αυτή τη συναρπαστική περιπέ-
τεια, ενώ βεβαίως δεν πέρασε απαρατήρη-
τη από τον Έριχ φον Ντάινεκεν και τους ακο-
λούθους του που είδαν το “χέρι” εξωγήινων 
(και) σε αυτό το μυστηριώδες αντικείμενο. 

Ακροβατώντας μεταξύ υπερφυσικού και 
Ιστορίας, η Κιβωτός της Διαθήκης συνεχί-
ζει να αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο τόσο 
λόγω του περιεχομένου της, των λίθινων 
πλακών με τις Δέκα Εντολές που πήρε ο Μω-
υσής στο όρος Σινά από τα χέρια του ίδιου 
του Θεού, όσο κυρίως της τοποθεσίας ό-
που μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε, 
με τις θεωρίες να ξεκινούν από το ορόσημο 
της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τους 
Βαβυλώνιους και ακολούθως τη λεηλασί-
α του Ναού του Σολομώντα από τα ρωμαϊ-
κά στρατεύματα του Τίτου το 70 και να αφή-
νουν το αποτύπωμά τους σε πάμπολλες πε-
ριοχές μέχρι τα πέρατα του κόσμου. 

Οι παραδόσεις άφθονες για την τύχη της 
Κιβωτού, από την καταστροφή από τον Να-
βουχοδονόσορα τού ιερού κιβωτίου, το ο-
ποίο περιείχε στην πρώτη φάση της ιστορί-
ας της, στη Σκηνή του Μαρτυρίου και τη Ρά-
βδο του Ααρών, στην οποία αποδίδονταν 
θαυματουργικές ιδιότητες, ως τη διάσω-
σή της και τη μεταφορά της είτε στο όρος 
Νεβώ, νοτιοανατολικά της Νεκράς Θάλασ-
σας, στη σημερινή Ιορδανία, είτε στη Νότια 
Αφρική και πιο συγκεκριμένα την Αιθιοπία, 
είτε στην Αίγυπτο, είτε σε διάφορες τοποθε-
σίες στην Ευρώπη είτε ακόμη και στις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Η ιστορία της Κιβωτού ξε-
κινάει από την παράδοση των λίθινων πλα-
κών με τις Δέκα Εντολές από τον Θεό στο 
Μωυσή και οι περιγραφές που την συνο-
δεύουν θυμίζουν περισσότερο ιστορίες ε-
πιστημονικής φαντασίας, δικαιολογώντας 
το μεγάλο ενδιαφέρον όλων να την απο-
κτήσουν και βεβαίως την αναζήτησή της α-

νά τους αιώνες. Η Κιβωτός ήταν ένα μέσο ε-
πικοινωνίας με τον ίδιο τον Θεό. Είχε υπερ-
φυσικές ιδιότητες ικανές να σκορπίσουν 
τον θάνατο ή να σπείρουν δεινά σε όσους 
την επιβουλεύονταν ή δεν έκαναν σωστή 
χρήση της. Ήταν ένα αντικείμενο υπέρτα-
της δύναμης που έπρεπε να αντιμετωπιστεί 
με μεγάλη προσοχή και δικλίδες ασφαλεί-
ας που ακόμα και σήμερα προκαλούν έντο-
νο προβληματισμό και ανακινούν θεωρίες 
που φτάνουν (φυσικά) ως τους εξωγήινους 
(βλέπε και πάλι Έριχ φον Ντάινεκεν). 

Και για όλους αυτούς τους λόγους παρέμε-
νε μακριά από τα μάτια του απλού κόσμου, 
αλλά και του ιερατείου, με ελάχιστους εκλε-
κτούς να έχουν την τιμή να την δουν και για 
συγκεκριμένα μόνο χρονικά διαστήματα. 
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Nicola Malinconico: “Η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης”. 1693-4. Πινακοθήκη Μπρέρα.
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νά τους αιώνες. Η Κιβωτός ήταν ένα μέσο ε-
πικοινωνίας με τον ίδιο τον Θεό. Είχε υπερ-
φυσικές ιδιότητες ικανές να σκορπίσουν 
τον θάνατο ή να σπείρουν δεινά σε όσους 
την επιβουλεύονταν ή δεν έκαναν σωστή 
χρήση της. Ήταν ένα αντικείμενο υπέρτα-
της δύναμης που έπρεπε να αντιμετωπιστεί 
με μεγάλη προσοχή και δικλίδες ασφαλεί-
ας που ακόμα και σήμερα προκαλούν έντο-
νο προβληματισμό και ανακινούν θεωρίες 
που φτάνουν (φυσικά) ως τους εξωγήινους 
(βλέπε και πάλι Έριχ φον Ντάινεκεν). 

Και για όλους αυτούς τους λόγους παρέμε-
νε μακριά από τα μάτια του απλού κόσμου, 
αλλά και του ιερατείου, με ελάχιστους εκλε-
κτούς να έχουν την τιμή να την δουν και για 
συγκεκριμένα μόνο χρονικά διαστήματα. 

Η “κατοικία του Θεού” 
στην  Σκηνή του Μαρτυρίου
Η Σκηνή του Μαρτυρίου σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ήταν ένα φορητό ιερό 
οίκημα των Ισραηλιτών το οποίο κατασκευάστηκε κατ΄ εντολή του Θεού προς τον Μωυσή. 
Θεωρήθηκε η κατοικία του Θεού ή το σημείο συνάντησης του Θεού με το λαό του Ισραήλ. 
Αναφέρεται ότι μόλις ο Μωυσής έμπαινε στη σκηνή, μια νεφέλη, ένα σύννεφο, κάλυπτε 
την είσοδο, τρόπος με τον οποίο ο Θεός   «μαρτυρούσε», την παρουσία του και 
συνομιλούσε με τον Μωυσή. Ο λαός σε ένδειξη σεβασμού την ονόμασε 
« Σκηνή του Μαρτυρίου» 

1. Άγια 
           των Αγίων 
2. Κιβωτός 
3. Παραπέτασμα
4. Το θυσιαστήριο του 
            θυμιάματος
5. Επτάφωτη λυχνία 
6. Ιερό 
7. Η  τράπεζα των Άρτων
           της προθέσεως
8. Εξωτερικό παραπέτασμα
9. Εξωτερική κάλυψη με 
           δέρματα ασβού 
10. Κάλυψη με δέρματα βαμμένα κόκκινα 
11. Παραπέτασμα με τρίχες κατσίκας
12. Λινό παραπέτασμα 

Κουρτίνα 
Εξωτερικό 
παραπέτασμα
Εξωτερικό 
παραπέτασμα

Χάλκινος 
λουτήρας
Χάλκινος 
λουτήρας

Το ιερό Το ιερό 

ΚίονεςΚίονες

Βωμός Βωμός 

Θυσιαστήρια Θυσιαστήρια 

Η Κιβωτός περιγράφεται σαν το υπέρτα-
το όπλο των Ισραηλιτών, γεγονός που εξη-
γεί γιατί την είχαν μαζί τους στις μάχες, α-
φού μπορούσε να εξολοθρεύσει τους αντι-
πάλους. Δεν είναι τυχαίος άλλωστε ο σαφής 
υπαινιγμός της παρουσίας της ασύλληπτης 
θειικής δύναμης που γινόταν αντιληπτή α-
νάμεσα στα χρυσά χερουβείμ που την έστε-
φαν με τα πρόσωπά τους αντικριστά το έ-
να προς το άλλο, με μια φωτεινή πηγή φω-
τός. Αντίστοιχη εικόνα μάς μεταφέρεται για 
τη δύναμη της Κιβωτού όταν αυτή μετά από 
πολλές περιπέτειες τοποθετήθηκε στα Άγια 
των Αγίων του Ναού του Σολομώντα, οπότε 
και ο ναός γέμισε με ένα σύννεφο, που υπο-
δείκνυε ότι «η δόξα Κυρίου είχε γεμίσει τον 
οίκο Του». 

Με τέτοια δύναμη δεν εκπλήσσει η αναφο-
ρά στην ιδιότητα της Κιβωτού να αποτελεί 
το μέσο επικοινωνίας με τον Θεό. Άλλωστε 
αυτό υποδείκνυε και το περιεχόμενό της, α-
φού ο Μωυσής πήρε από τα ίδια τα χέρια 
του Θεού τις πλάκες που φυλάσσονταν μέ-
σα στον πολύτιμο αυτό θησαυρό. Η Κιβω-
τός ήταν το αντίστοιχο ενός όπλου μαζικής 

καταστροφής για όσους δεν είχαν εξουσιο-
δότηση από τον Θεό να την πλησιάσουν ή να 
την αγγίξουν. Για τον λόγο αυτό είχαν ληφθεί 
αυστηρά μέτρα προφύλαξης, όπως υποδη-
λώνει η μεταφορά της Κιβωτού κατά την 
40ετή περιπλάνηση των Ισραηλιτών στην έ-
ρημο. Οι ιερείς την κρατούσαν από τις ειδι-
κές λαβές μεταφέροντάς την μπροστά από 
τον λαό και τον στρατό, έχοντας πάντα σκε-
πασμένη την επιφάνειά της με ένα κάλυμμα 
από δέρμα φώκιας και με ένα γαλάζιο ύφα-
σμα, κρυμμένη ακόμα και από τα μάτια των 
Λευιτών που τη σήκωναν στα χέρια. Η ευθύ-
νη για τη μεταφορά της κιβωτού και των υ-
πόλοιπων ιερών αντικειμένων είχε ανατε-
θεί στην οικογένεια του Καάθ από τη φυλή 
Λευί, τα μέλη της οποίος ωστόσο δεν έπρε-
πε να αγγίξουν οτιδήποτε από τα ιερά αντι-
κείμενα, «γιατί θα πέθαιναν». 

Η Κιβωτός μπορούσε να προκαλέσει α-
σύλληπτη καταστροφή στους εχθρούς, ό-
πως στους Φιλισταίους που την άρπαξαν 
για λάφυρο. Όταν τοποθετήθηκε στον ναό 

ΟΙ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ 

Όπλο ασύλληπτης δύναμης 
και “ασύρματος”
επικοινωνίας με τον Θεό 

Αφιερωμα Πασχα

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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το είδωλο της θεότητας βρέθηκε την 
επομένη στο έδαφος να προσκυνά την 
Κιβωτό, ενώ αντίστοιχο περιστατι-
κό σημειώθηκε και την ακριβώς επό-
μενη ημέρα. Σε ένα άλλο μέρος όπου 
τη μετέφεραν, εξάλλου, τη γη του Ασ-
δώδ, αυτή γέμισε ποντίκια, ενώ σε άλ-
λους τόπους που βρέθηκε οι κάτοικοι 
γέμισαν καρκινικούς όγκους, «πρηξί-
ματα» ή φλύκταινες. Η ιδιότητα αυτή 
της Κιβωτού θεωρήθηκε ως απόδειξη 
ότι μπορεί να έκρυβε μέσα της κάποια 
πηγή ραδιενεργής ακτινοβολίας, όσο 
και αν κάτι τέτοιο μοιάζει υπερβολικό 
για την εποχή στην οποία αναφερόμα-
στε. Με τέτοια δύναμη που φυσικά οι 
Φιλισταίοι δεν μπορούσαν να διαχει-
ριστούν, δεν εκπλήσσει που την επέ-
στρεψαν στους δικαιωματικούς κατό-
χους της επτά μήνες μετά, σε μια προ-
σπάθεια να απαλλαγούν από το φοβε-
ρό αυτό ανεξέλεγκτο όπλο. 

Από τα πιο χαρακτηριστικά περιστα-
τικά είναι εκείνο της Ιεριχούς, καθώς 
πριν την πτώση των τειχών της πόλης 
ο Θεός διέταξε να περιφερθεί η Κιβω-
τός γύρω από τα τείχη, πίσω από τους 
ένοπλους άνδρες, από επτά αρχιερείς 
που κρατούσαν τις επτά σάλπιγγες α-
πό κέρατα κριαριών. Οι υπερφυσικές 
ιδιότητες της Κιβωτού την συνόδεψαν 
σε κάθε σταθμό που βρέθηκε. Σύμ-
φωνα με την παράδοση των Ισραηλι-
τών, μπορούσε να βάλει φωτιά στους 
αγκαθωτούς θάμνους και τα άλλα ε-
μπόδια που συναντούσαν κατά την 
πορεία τους στην έρημο, σπινθήρες 
που έβγαιναν από τα δύο χερουβείμ 
μπορούσαν να σκοτώσουν φίδια και 
σκορπιούς, ενώ κατά τη διάβαση του 
Ιορδάνη ο ποταμός ξεράθηκε μόλις 
τα πόδια των ιερέων που την μετέφε-
ραν άγγιξαν τα νερά του. Μάλιστα, πα-
ρέμενε ξηρός μέχρι που οι ιερείς και η 
Κιβωτός βγήκαν από το ποτάμι, αφού 
πλέον τον είχε διαβεί ο λαός. 

Η Κιβωτός ήταν επικίνδυνη ακόμα και 
αν κάποιος την άγγιζε κατά λάθος. Α-
πό τα πιο γνωστά περιστατικά είναι ε-
κείνο που αναφέρεται μόλις χρίστηκε 
βασιλιάς ο Δαβίδ και μετέφερε θριαμ-
βευτικά την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. 
Οι Λευίτες, παραβλέποντας το βασι-
κό μέσο προφύλαξης, να την μεταφέ-
ρουν στα χέρια, την έβαλαν σε άμαξα 
που έσυραν βόδια. Όταν η άμαξα κιν-
δύνεψε να πέσει, ένας από τους οδη-
γούς της, ο Ουζά, άπλωσε το χέρι του 
για να την συγκρατήσει. Και μάλλον 
μπορείτε να φανταστείτε τι έπαθε: Έ-
πεσε νεκρός επειδή την άγγιξε. 

Η Κιβωτός αντιπροσώπευε τη συμ-
φωνία Θεού και Ισραηλιτών - γι’ αυτό 
και η ονομασία της ήταν “Κιβωτός τη 
Διαθήκης”. 
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Η Ιερουσαλήμ είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις 
της ιστορίας. Την ίδρυσαν οι Καναανίτες το 2000 π.Χ. 
Το 1400 π.Χ. ήταν υποτελής στον Φαραώ της Αιγύπτου. 
Το 1000 π.Χ. ο Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα του Ισραη-
λιτικού έθνους κι αργότερα ο Σολομώντας έχτισε εκεί τον 
περίφημο ναό του, καθιστώντας την και θρησκευτικό 
κέντρο. Όταν ο Σολομώντας πέθανε και το κράτος του 
Ισραήλ χωρίστηκε στα δύο, η Ιερουσαλήμ ήταν 
πρωτεύουσα του βασιλείου του Ιούδα.  

Η Ιερουσαλήμ είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις 
της ιστορίας. Την ίδρυσαν οι Καναανίτες το 2000 π.Χ. 
Το 1400 π.Χ. ήταν υποτελής στον Φαραώ της Αιγύπτου. 
Το 1000 π.Χ. ο Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα του Ισραη-
λιτικού έθνους κι αργότερα ο Σολομώντας έχτισε εκεί τον 
περίφημο ναό του, καθιστώντας την και θρησκευτικό 
κέντρο. Όταν ο Σολομώντας πέθανε και το κράτος του 
Ισραήλ χωρίστηκε στα δύο, η Ιερουσαλήμ ήταν 
πρωτεύουσα του βασιλείου του Ιούδα.  

Το περιεχόμενο της Κιβωτού ήταν οι Δέκα Εντολές χαραγμένες πάνω στις γνωστές λίθινες πλάκες, καθώς επίσης μια χρυσή 
στάμνα με ποσότητα από το “μάννα” που συλλέχθηκε κατά το ταξίδι των Ισραηλιτών στην έρημο και τους έτρεφε σε όλη τη δι-
άρκεια της περιπλάνησής τους, και η ράβδος του Ααρών που «είχε βλαστήσει θαυματουργικά». Ωστόσο κάποια στιγμή, άγνω-
στο πώς και πότε, αφαιρέθηκαν και σίγουρα πριν την κατασκευή του Ναού του Σολομώντα, καθώς η Κιβωτός που τοποθετή-
θηκε στα Άγια των Αγίων του ναού δεν περιελάμβανε τίποτα άλλο πέρα από τις λίθινες πλάκες. Οι οδηγίες κατασκευής της 
Κιβωτού ήταν σαφείς και προέρχονταν από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος όρισε και τους ανθρώπους που θα την κατασκεύαζαν: 
ο Βεσελεήλ από τη φυλή Ιούδα ως επικεφαλής και ο Οολιάβ (Ολιάβ) από τη φυλή Δαν. Ο Μωυσής ζήτησε τη συνδρομή κάθε 
επιδέξιου εθελοντή και ο Βεσελεήλ ακολούθησε κατά γράμμα τις εντολές, που αφορούσαν ακόμα και στο μέγεθος, προτού 
δώσει την έγκρισή του, καθαγιάσει την Κιβωτό με άγιο έλαιο και τοποθετήσει μέσα τα ιερά αντικείμενα. Στο μεσοδιάστημα οι 
πλάκες φυλάσσονταν σε μια προσωρινή κιβωτό από ξύλο ακακίας. Ο πρώτος χώρος όπου φυλάχθηκε η Κιβωτός ήταν η λε-
γόμενη “Σκηνή του Μαρτυρίου”, ένα φορητό λατρευτικό οίκημα, τα κατασκευαστικά μεγέθη και η μορφή του οποίου, αλλά και 
τα ιερά αντικείμενα που περιείχε ακολουθούσαν τις εντολές του Θεού στον Μωυσή. Το δε όνομά της προέρχεται από το γε-
γονός ότι μαρτυρούσε την παρουσία του ίδιου του Θεού, καθώς, μόλις έμπαινε μέσα στη σκηνή ο Μωυσής, η είσοδός της κα-

λυπτόταν από μια νεφέλη, ένα σύννεφο, σημάδι της θεότητας. Η σκηνή αποτελούσε μια ξύλινη κατασκευή σχήματος “Π”, δι-
αστάσεων 5x15 μέτρων περίπου, της οποίας ο σκελετός ήταν από επιχρυσωμένα ξύλινα δοκάρια ακακίας. Το στέγαστρο της 
σκηνής ήταν από στρώσεις ταπήτων, ενώ χωριζόταν από την αυλή του στρατοπέδου των Ισραηλιτών με παραπετάσματα από 
λινό ύφασμα. Μπροστά από τη σκηνή βρίσκονταν ο χάλκινος λουτήρας και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Εσωτερικά η 
σκηνή χωριζόταν στα δύο από ένα παραπέτασμα από λινό ύφασμα, το οποίο έφερε πάνω του κεντημένα χερουβείμ. Το πρώτο 
μέρος της “Σκηνής του Μαρτυρίου” ήταν τα Άγια, ένα είδος ιερού όπου είχαν τοποθετηθεί η τράπεζα των Άρτων της προθέ-
σεως, η επτάφωτη λυχνία και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Το ιερότερο μέρος ήταν τα Άγια των Αγίων, όπου βρισκόταν η 
Κιβωτός της Διαθήκης. Αρχικά μόνο ο Μωυσής είχε το δικαίωμα να εισέρχεται και να ιερουργεί αφήνοντας στην απουσία του 
τον Ιησού του Ναυή στη θέση του. Ακολούθως ως πρώτος αρχιερέας ορίστηκε ο Ααρών, αδελφός του Μωυσή, ο οποίος επί-
σης δεν επιτρεπόταν να εισέλθει στη σκηνή όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης, παρά μόνο μία συγκεκριμένη ημέρα 
του έτους για την τέλεση ενός συγκεκριμένου τυπικού. Η σκηνή μεταφερόταν από τους Ισραηλίτες όλο το διάστημα της περι-
πλάνησής τους στην έρημο, με πολλά περιστατικά - τα περισσότερα από τα οποία από τη ζώνη του υπερφυσικού - να σημει-
ώνονται έχοντας την Κιβωτό ως “πρωταγωνιστή”. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Από την κατασκευή της Κιβωτού ως τη “Σκηνή του Μαρτυρίου” 
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Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων
«Και ποιήσεις θυσιαστήριον εκ ξύλων ασήπτων, πέντε πήχεων 
το μήκος και πέντε πήχεων το εύρος, τετράγωνον έσται το 
θυσιαστήριον, και τριών πήχεων το ύψος αυτού».  
Έξοδος 27,1

Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων
«Και ποιήσεις θυσιαστήριον εκ ξύλων ασήπτων, πέντε πήχεων 
το μήκος και πέντε πήχεων το εύρος, τετράγωνον έσται το 
θυσιαστήριον, και τριών πήχεων το ύψος αυτού».  
Έξοδος 27,1

Χάλκινος λουτήρας : 
Βρίσκονταν μπροστά από την σκηνή  
και χρησιμοποιούνταν για τελετουργικούς 
καθαρμούς 

Χάλκινος λουτήρας : 
Βρίσκονταν μπροστά από την σκηνή  
και χρησιμοποιούνταν για τελετουργικούς 
καθαρμούς 

Το θυσιαστήριο 
του θυμιάματος:
Βρίσκονταν μπροστά στο 
παραπέτασμα και χρησιμο-
ποιούνταν ως βωμός που 
έκαιγε θυμίαμα 

Το θυσιαστήριο 
του θυμιάματος:
Βρίσκονταν μπροστά στο 
παραπέτασμα και χρησιμο-
ποιούνταν ως βωμός που 
έκαιγε θυμίαμα 

Η  τράπεζα 
των Άρτων 
της προθέσεως:
«και επιθήσεις επί την 
τράπεζαν άρτους ενωπίους 
εναντίον μου διαπαντός». 
Έξοδος 25,29. 
 

Η  τράπεζα 
των Άρτων 
της προθέσεως:
«και επιθήσεις επί την 
τράπεζαν άρτους ενωπίους 
εναντίον μου διαπαντός». 
Έξοδος 25,29. 
 

Η  επτάφωτη 
λυχνία 
«Και ποιήσεις λυχνίαν 
εκ χρυσίου καθαρού, 
τορευτὴν ποιήσεις την 
λυχνίαν· ο καυλός αυτής 
και οι καλαμίσκοι και 
οι κρατήρες και οι
σφαιρωτήρες και τα 
κρίνα εξ αυτής έσται». 
Έξοδος 25,30

Η  επτάφωτη 
λυχνία 
«Και ποιήσεις λυχνίαν 
εκ χρυσίου καθαρού, 
τορευτὴν ποιήσεις την 
λυχνίαν· ο καυλός αυτής 
και οι καλαμίσκοι και 
οι κρατήρες και οι
σφαιρωτήρες και τα 
κρίνα εξ αυτής έσται». 
Έξοδος 25,30

Η  Κιβωτός της Διαθήκης
Το ιερότερο από τα αντικείμενα  
λατρείας των Ισραηλιτών που περιείχε
κυρίως τις λίθινες πλάκες με τις Δέκα
Εντολές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή.

Η  Κιβωτός της Διαθήκης
Το ιερότερο από τα αντικείμενα  
λατρείας των Ισραηλιτών που περιείχε
κυρίως τις λίθινες πλάκες με τις Δέκα
Εντολές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή.

               Τι περιελάμβανε 
             η Σκηνή του 

                    Μαρτυρίου       

               Τι περιελάμβανε 
             η Σκηνή του 

                    Μαρτυρίου       
«και ποιήσεις μοι κατά πάντα όσα σοι δεικνύω 
εν τώ όρει, το παράδειγμα της σκηνής και το 
παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής· ούτω 
ποιήσεις. Καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου εκ 
ξύλων ασήπτων, δύο πήχεων και ημίσους το 
μήκος και πήχεως και  ημίσους το πλάτος και 
πήχεως και ημίσους το ύψος. » 
Έξοδος 25,8-9

«και ποιήσεις μοι κατά πάντα όσα σοι δεικνύω 
εν τώ όρει, το παράδειγμα της σκηνής και το 
παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής· ούτω 
ποιήσεις. Καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου εκ 
ξύλων ασήπτων, δύο πήχεων και ημίσους το 
μήκος και πήχεως και  ημίσους το πλάτος και 
πήχεως και ημίσους το ύψος. » 
Έξοδος 25,8-9

ΧΡΥΣΗ
ΛΥΧΝΙΑ

ΒΩΜΟΣ
ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ

ΧΑΛΚΙΝΟΣ
ΛΟΥΤΗΡΑΣ

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΩΝ

Η Εκκλησία της Αιθιοπίας είναι η μόνη στον κόσμο που διατείνεται ότι κατέχει την Κιβωτό της Διαθήκης, στην Αξώμη (Αξούμ). Στη φωτογραφία ο ναός όπου υποτίθεται ότι φυλάσσεται μακριά από την κοινή 
θέα.

Οι χρονολογίες σταθμοί στην ιστορία της Κιβωτού
1513 π.Χ.: Η Κιβωτός κατασκευάζεται από τον Βεσελεήλ 

και τους βοηθούς του με υλικά που συνεισέφε-
ραν οι Ισραηλίτες: «καὶ Βεσελεήλ ο του Ουρίου, 
εκ φυλής Ιούδα, εποίησε καθά συνέταξε Κύρι-
ος τω Μωυσή» ( Έξοδος 37,20). 

1512 π.Χ.: Ο Βεσελεήλ ολοκληρώνει την Κιβωτό, το αποτέ-
λεσμα εγκρίνεται από τον Μωυσή και τοποθε-
τούνται μέσα οι δύο λίθινες πλάκες με τις Δέκα 
Εντολές, μία χρυσή στάμνα με ποσότητα από το 
“μάννα” που συλλέχθηκε κατά το ταξίδι των Ισ-
ραηλιτών στην έρημο και η ράβδος του Ααρών 
«που είχε βλαστήσει θαυματουργικά». Η Κιβω-
τός τοποθετείται στη “Σκηνή του Μαρτυρίου”. 
«Εν ημέρὶ μια του μηνός του πρώτου νουμηνία 
στήσεις την σκηνήν του μαρτυρίου» ( Έξοδος 
40,2). Ο Μωυσής ακολούθησε πιστά τις οδηγί-
ες του Θεού για την κατασκευή της. «Kαι εποί-
ησε Μωυσής πάντα, όσα ενετείλατο αυτώ Κύρι-
ος, ούτως εποίησε» ( Έξοδος 40,14). 

1512-1070 π.Χ.: Η Κιβωτός μεταφέρεται σε διάφορες τοπο-
θεσίες... «και ανέβησαν πάντες οι υιοί Ισραήλ και 
πας ο λαός και ήλθον εις Βαιθήλ και έκλαυσαν, 
και εκάθισαν εκεί ενώπιον Κυρίου και ενήστευ-
σαν εν τη ημέρα εκείνὶ έως εσπέρας και ανήνε-
γκαν ολοκαυτώσεις και τελείας ενώπιον Κυρί-
ουὶ ότι εκεί κιβωτός διαθήκης Κυρίου του Θεού» 
(Κριταί 20,26-27). «Και έρχονται οι άνδρες Καρι-
αθιαρίμ και ανάγουσι την κιβωτόν διαθήκης Κυ-
ρίου και εισάγουσιν αυτήν εις οίκον Αμιναδάβ 
τον εν τώ βουνώὶ και τον Ελεάζαρ τον υιόν αυτού 
ηγίασαν φυλάσσειν την κιβωτόν διαθήκης Κυ-
ρίου. Και εγενήθη αφὶ ής ημέρας ήν η κιβωτός 
εν Καριαθιαρίμ, επλήθυναν αι ημέραι και εγέ-
νετο είκοσι έτη, και επέβλεψε πάς οίκος Ισραήλ 
οπίσω Κυρίου» (Α’ Βασιλέων 7,1-2). 

Μετά το 1070 π.Χ.: Ο Δαβίδ τη φέρνει στην Ιερουσαλήμ. 
«Και εκάθισεν η κιβωτός του Κυρίου εις οίκον 
Αβεδδαρά του Γεθθαίου μήνας τρείςὶ και ευλό-
γησε Κύριος όλον τον οίκον Αβεδδαρά και πάντα 
τα αυτού. και απηγγέλη τω βασιλεί Δαυίδ λέγο-
ντεςὶ ευλόγησε Κύριος τον οίκον Αβεδδαρά και 
πάντα τα αυτού ένεκα της κιβωτού του Θεού, 
και επορεύθη Δαυίδ και ανήγαγε την κιβωτόν 
του Κυρίου εκ του οίκου Αβεδδαρά εις την πό-
λιν Δαυίδ εν ευφροσύνη» (Β’ Βασιλέων 6,11-12). 

1026 (ή 955 π.Χ.): Η Κιβωτός μεταφέρεται στον ναό του Σο-
λομώντα στην Ιερουσαλήμ. Περιλαμβάνει πλέ-
ον μόνο τις λίθινες πλάκες με τις Δέκα Εντολές.  

587 π.Χ.: Η Κιβωτός εξαφανίζεται όταν η Ιερουσαλήμ κα-
ταστρέφεται και λεηλατείται από τους Βαβυλώ-
νιους «και τους στύλους τους χαλκούς τους εν 
οίκὶ Κυρίου και τας μεχωνώθ και την θάλασσαν 
την χαλκήν την εν οίκὶ Κυρίου συνέτριψαν οι 
Χαλδαίοι. και ήραν τον χαλκόν αυτών εις Βαβυ-
λώνα» (Δ’ Βασιλέων 25,13). 

 Πολλοί ιστορικοί υποθέτουν ότι ο Ναβουχοδονό-
σορ πήρε και κατέστρεψε την Κιβωτό. Η απου-
σία της από τον δεύτερο Ναό μαρτυρείται από 
τους Εβραίους. 

63 π.Χ.: Ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος δε βρίσκει την Κι-
βωτό μεταξύ των αντικειμένων που ανακάλυψε 
στα Άγια των Αγίων όταν κατέκτησε την Ιερουσα-
λήμ. Όπως αναφέρει ο Τάκιτος, «inde vulgatum 
nulla intus deum effigie vacuam sedem et inania 
arcana» («ο χώρος ήταν άδειος, δεν υπήρχαν 
ομοιώματα θεών μέσα και ο βωμός δεν είχε τί-
ποτα να αποκαλύψει»). 

70 μ.Χ.: Ο Τίτος καταστρέφει την Ιερουσαλήμ και τον Ναό, 
και λεηλατεί τα αντικείμενά του, τα οποία μετα-
φέρει ως μέρος του θριάμβου του στη Ρώμη. 
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27Αφιερωμα Πασχα
Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων
«Και ποιήσεις θυσιαστήριον εκ ξύλων ασήπτων, πέντε πήχεων 
το μήκος και πέντε πήχεων το εύρος, τετράγωνον έσται το 
θυσιαστήριον, και τριών πήχεων το ύψος αυτού».  
Έξοδος 27,1

Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων
«Και ποιήσεις θυσιαστήριον εκ ξύλων ασήπτων, πέντε πήχεων 
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Βρίσκονταν μπροστά στο 
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ποιούνταν ως βωμός που 
έκαιγε θυμίαμα 

Το θυσιαστήριο 
του θυμιάματος:
Βρίσκονταν μπροστά στο 
παραπέτασμα και χρησιμο-
ποιούνταν ως βωμός που 
έκαιγε θυμίαμα 

Η  τράπεζα 
των Άρτων 
της προθέσεως:
«και επιθήσεις επί την 
τράπεζαν άρτους ενωπίους 
εναντίον μου διαπαντός». 
Έξοδος 25,29. 
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εναντίον μου διαπαντός». 
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λυχνία 
«Και ποιήσεις λυχνίαν 
εκ χρυσίου καθαρού, 
τορευτὴν ποιήσεις την 
λυχνίαν· ο καυλός αυτής 
και οι καλαμίσκοι και 
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σφαιρωτήρες και τα 
κρίνα εξ αυτής έσται». 
Έξοδος 25,30
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λυχνία 
«Και ποιήσεις λυχνίαν 
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τορευτὴν ποιήσεις την 
λυχνίαν· ο καυλός αυτής 
και οι καλαμίσκοι και 
οι κρατήρες και οι
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Η  Κιβωτός της Διαθήκης
Το ιερότερο από τα αντικείμενα  
λατρείας των Ισραηλιτών που περιείχε
κυρίως τις λίθινες πλάκες με τις Δέκα
Εντολές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή.

Η  Κιβωτός της Διαθήκης
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λατρείας των Ισραηλιτών που περιείχε
κυρίως τις λίθινες πλάκες με τις Δέκα
Εντολές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή.

               Τι περιελάμβανε 
             η Σκηνή του 

                    Μαρτυρίου       

               Τι περιελάμβανε 
             η Σκηνή του 

                    Μαρτυρίου       
«και ποιήσεις μοι κατά πάντα όσα σοι δεικνύω 
εν τώ όρει, το παράδειγμα της σκηνής και το 
παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής· ούτω 
ποιήσεις. Καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου εκ 
ξύλων ασήπτων, δύο πήχεων και ημίσους το 
μήκος και πήχεως και  ημίσους το πλάτος και 
πήχεως και ημίσους το ύψος. » 
Έξοδος 25,8-9

«και ποιήσεις μοι κατά πάντα όσα σοι δεικνύω 
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μήκος και πήχεως και  ημίσους το πλάτος και 
πήχεως και ημίσους το ύψος. » 
Έξοδος 25,8-9

ΧΡΥΣΗ
ΛΥΧΝΙΑ

ΒΩΜΟΣ
ΘΥΜΙΑΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ

ΧΑΛΚΙΝΟΣ
ΛΟΥΤΗΡΑΣ

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΩΝ

Από τη γοητεία της ιστορίας δεν ξέφυγε ούτε το Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος 
χρησιμοποίησε στοιχεία κυρίως της θεωρίας φυγάδευσης της Κιβωτού από τον 
Ναό για να πλάσει τον δικό του θρύλο και μαζί με αυτόν εκείνο του αρχαιολό-
γου Ιντιάνα Τζόουνς.
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Πως ήταν η Κιβωτός 
της Διαθήκης 
Η κιβωτός της διαθήκης  περιγράφεται στη Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο, μέσα στο οποίο 
φυλάσσονταν οι λίθινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός, 
για δεύτερη φορά, στον Μωυσή, και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κιβωτός αυτή 
κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή 
σε όραμα στο όρος Σινά.

Η κιβωτός της διαθήκης  περιγράφεται στη Παλαιά Διαθήκη ως ένα ιερό κιβώτιο, μέσα στο οποίο 
φυλάσσονταν οι λίθινες πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι Δέκα Εντολές που είχε παραδώσει ο Θεός, 
για δεύτερη φορά, στον Μωυσή, και άλλα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών. Η κιβωτός αυτή 
κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε στον Μωυσή 
σε όραμα στο όρος Σινά.

2 χρυσά χερουβείμ 
Πάνω από την κιβωτό βρίσκονταν 
τοποθετημένα στα άκρα της δύο 
χρυσαφένια ομοιώματα χερουβείμ, 
με τα πρόσωπά τους αντικριστά το 
ένα προς το 
άλλο.                Η κιβωτός 
                         ήταν από 
                        ξύλο σιτάχ 
                          (μάλλον
                                                  

Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, η παρουσία του Θεού 
γινόταν αντιληπτή ανάμεσα στα 
          χερουβείμ με μια φωτεινή 
          πηγή φωτός, το Σεκινά. 

Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, η παρουσία του Θεού 
γινόταν αντιληπτή ανάμεσα στα 
          χερουβείμ με μια φωτεινή 
          πηγή φωτός, το Σεκινά. 

Η ύπαρξη των χερουβείμ 
αποτελούσε αναπαράσταση του 
ουράνιου θρόνου του Θεού ο οποίος 
περιστοιχίζεται από αγαθά πνεύματα, τους αγγέλους.

          Ήταν 
      καλυμμένη 
      με τον πιο 
        καθαρό 
         χρυσό  

Ο Μωυσής ακολούθησε επακριβώς τις οδηγίες του 
Θεού, καλώντας για εθελοντική εργασία κάθε 
"επιδέξιο τεχνίτη".  Ο τεχνίτης Βεσελεήλ κατασκεύασε 
την κιβωτό και ο Μωυσής ενέκρινε το αποτέλεσμα, 
τοποθέτησε τις πλάκες μέσα στην κιβωτό και την  
εναπόθεσε στη σκηνή του Μαρτυρίου.  Η ευθύνη για 
τη μεταφορά της κιβωτού και των υπόλοιπων ιερών 
αντικειμένων ανατέθηκε στην οικογένεια του Καάθ 
από την φυλή Λευί. Οι ίδιοι ωστόσο δεν έπρεπε να 
αγγίξουν οτιδήποτε από τα ιερά αντικείμενα, "γιατί 
θα πέθαιναν".  

Ο Μωυσής ακολούθησε επακριβώς τις οδηγίες του 
Θεού, καλώντας για εθελοντική εργασία κάθε 
"επιδέξιο τεχνίτη".  Ο τεχνίτης Βεσελεήλ κατασκεύασε 
την κιβωτό και ο Μωυσής ενέκρινε το αποτέλεσμα, 
τοποθέτησε τις πλάκες μέσα στην κιβωτό και την  
εναπόθεσε στη σκηνή του Μαρτυρίου.  Η ευθύνη για 
τη μεταφορά της κιβωτού και των υπόλοιπων ιερών 
αντικειμένων ανατέθηκε στην οικογένεια του Καάθ 
από την φυλή Λευί. Οι ίδιοι ωστόσο δεν έπρεπε να 
αγγίξουν οτιδήποτε από τα ιερά αντικείμενα, "γιατί 
θα πέθαιναν".  

Οι διαστάσεις 
της Κιβωτού 
Είχε πλάτος και ύψος 

       1,5 πήχη  

μήκος 2,5  πήχεις  
(περίπου 114 x 68 x 68 cm)

«δύο πήχεων και ημίσους
 το μήκος και  πήχεως και 
ημίσους το πλάτος» 
              Έξοδος 25,16            

«ιδοὺ ανακέκλημαι εξ ονόματος τον Βεσελεήλ 
            τον του Ουρείου τον Ωρ, εκ της φυλής 
             Ιούδα, και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείον 
            σοφίας και συνέσεως και επιστήμης εν 
            παντί έργω διανοείσθαι» Έξοδος. 31,2-3

«και γνωσθήσομαι σοι εκείθεν και 
     λαλήσω σοι άνωθεν του ιλαστηρίου 
     ανά μέσον των δύο Χερουβίμ των 
    όντων επί της κιβωτού του μαρτυρίου   
 Έξοδος 25,21       

Στις δύο απέναντι 
πλευρές κατά 
   μήκος έφερε 
από δύο χρυσούς 
κρίκους 

Από τους κρίκους  περνούσαν 
δύο επιχρυσωμένα ξύλινα 
κοντάρια μεταφοράς με χρυσές 
διακοσμήσεις.     

Τα κοντάρια δεν 
έπρεπε να αφαι-
       ρεθούν  

Όταν μεταφέρονταν ήταν 
πάντα καλυμμένη από γαλάζιο
ύφασμα και δέρματα ζώων 
για να την προστατεύουν και να
την κρύβουν από την κοινή θέα,  

Μία χρυσή στάμνα με ποσότητα από το 
«μάννα» που συλλέχθηκε κατά το ταξίδι 
των Ισραηλιτών στην έρημο και η ράβδος 
του Ααρών «που είχε βλαστήσει 
θαυματουργικά», προστέθηκαν στο 
περιεχόμενο της Κιβωτού αλλά προφανώς 
αφαιρέθηκαν σε κάποιο χρόνο πριν την 
ανέγερση του Ναού του Σολομώντα, καθώς 
αναφέρεται ότι «δεν υπήρχε τίποτα μέσα 
στην Κιβωτό εκτός από τις δύο πλάκες».

Μία χρυσή στάμνα με ποσότητα από το 
«μάννα» που συλλέχθηκε κατά το ταξίδι 
των Ισραηλιτών στην έρημο και η ράβδος 
του Ααρών «που είχε βλαστήσει 
θαυματουργικά», προστέθηκαν στο 
περιεχόμενο της Κιβωτού αλλά προφανώς 
αφαιρέθηκαν σε κάποιο χρόνο πριν την 
ανέγερση του Ναού του Σολομώντα, καθώς 
αναφέρεται ότι «δεν υπήρχε τίποτα μέσα 
στην Κιβωτό εκτός από τις δύο πλάκες».

Benjamin West: “H 
Κιβωτός στον Ιορδά-
νη”. 1800. Πινακο-
θήκη Νέας Νότιας 
Ουαλίας.
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Η “Σκηνή του Μαρτυρίου” με 
την Κιβωτό, μόλις κατασκευ-
άστηκε ο πρώτος ναός του 
Σολομώντα, τοποθετήθηκε 
στα Άγια των Αγίων και παρέ-
μεινε εκεί έως το 587 π.Χ., ο-
πότε η Ιερουσαλήμ και ο ναός 
λεηλατήθηκαν από τους Βα-
βυλώνιους. Και κάπως έτσι 
ξεκινάει το ακόμα μεγαλύτε-
ρο μυστήριο για την τύχη της. 

Οι θεωρίες για το τι απέ-
γινε η Κιβωτός είναι άφθο-
νες, όμως καμιά δεν έχει α-
κόμη τουλάχιστον την επιβε-
βαίωσή της. Σύμφωνα με κά-
ποιους η Κιβωτός καταστρά-
φηκε από τον Ναβουχοδονό-
σορα κατά τη λεηλασία του 
Ναού του Σολομώντα, ή εξα-
φανίστηκε με θεϊκή παρέμ-
βαση. Κατά άλλους κρύφτη-
κε από τους Εβραίους κάτω 
από το Όρος του Ναού ή με-
ταφέρθηκε σε κάποιο άλλο 
σημείο. 

Η πρώτη θεωρία από αυ-
τές τις δύο έχει αρκετές εκδο-
χές, με επίδοξους ερευνητές 
να δηλώνουν ότι την είδαν ή 
την φωτογράφησαν, χωρίς 
ποτέ να το αποδείξουν, ενώ 
οι υποστηρικτές τής εν λό-
γω θεωρίας χρησιμοποιούν 
ως επιχείρημα τις μυστηριώ-
δεις σήραγγες που έχουν α-
νακαλυφθεί κάτω από το Ό-
ρος του Ναού. Με δεδομένο 
όμως το γεγονός ότι ο χώρος 
έχει μια περίπλοκη θρησκευ-
τική και πολιτική σημασί-
α - εύλογα για τους Εβραίους 
και τους χριστιανούς λόγω 
του Ναού του Σολομώντα, 
αλλά και τους Μουσουλμά-
νους ως ο τρίτος σημαντικό-
τερος ιερός τους χώρος, κα-
θώς από εκεί, όπως πιστεύ-
ουν, ο Μωάμεθ αναλήφθηκε 
στους ουρανούς - οι ανασκα-
φές και η περαιτέρω εξερεύ-
νηση του υπεδάφους δεν επι-
τρέπονται. 

Εξαιρετικά δημοφιλής εί-
ναι και η θεωρία της φυγά-
δευσης της Κιβωτού σε πιο α-
σφαλές μέρος, είτε από τους 
Ισραηλίτες αρχιερείς οι οποί-
οι κατά τη βασιλεία του Μα-
νασσή μετέφεραν την Κιβω-
τό στην Ελεφαντίνη της Αιγύ-
πτου σε μια εβραϊκή αποικία, 
είτε από τον υποτιθέμενο γιο 
του Σολομώντα με τη βασί-
λισσα Σαβά, τον Μενελίκ Α’, ο 
οποίος την απομάκρυνε μέσα 
από το “Πηγάδι των Ψυχών”, 
οδηγώντας την αρχικά στην 
Αίγυπτο και ακολούθως στη 
χώρα της μητέρας του, την 
Αιθιοπία, όπου και βρίσκε-
ται ως τα σήμερα. Η εκδοχή 

του Μανασσή έχει ένα ακόμη 
“παρακλάδι”, που καταλήγει 
και πάλι στην Αιθιοπία, όπου 
το κειμήλιο μεταφέρθηκε μέ-
σω του Νείλου. 

Ως θέση της Κιβωτού, ό-
που και αν βρίσκεται ως τα 
σήμερα, για τους υποστηρι-
κτές πάντα της αιθιοπικής 
εκδοχής αλλά και τους ντό-
πιους πιστούς, θεωρείται ο 
Ναός της Παναγίας της Σιών 
στην Αξώμη. Η υποτιθέμενη 
Κιβωτός φυλάσσεται σε έ-
να χρυσό κιβώτιο και παρα-
μένει αυστηρά φυλασσόμε-
νη, μακριά από τα μάτια των 
μη μυημένων, δηλαδή ενός 
από τους χριστιανούς ιερείς 
του ναού που έχει επιφορτι-
στεί με αυτό το ιστορικό κα-
θήκον. Εκτός από αυτή την εκ-
δοχή υπάρχουν αρκετές ακό-
μη, όπως εκείνη ότι την απο-
μάκρυνε από τον Ναό του Σο-
λομώντα ο προφήτης Ιερεμί-
ας, ο οποίος την έκρυψε σε 
μια σπηλιά στο Όρος Νεβώ, 
στη σημερινή Ιορδανία, ή ότι 
οι πανταχού παρόντες σε πα-
ρόμοιες ιστορίες Ναΐτες ιπ-
πότες την ανακάλυψαν κρυμ-
μένη κάτω από τον Ναό του 
Σολομώντα και την μετέφε-
ραν σε διάφορα σημεία κατά 
τις περιπλανήσεις τους ανά 
την Ευρώπη, απ’ όπου άλλα-
ξε πολλές φορές χέρια, φτά-
νοντας ενδεχομένως έως τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 

Υπάρχουν φυσικά και πιο 
“τραβηγμένες” θεωρίες που 
πηγάζουν από τις μυστηριώ-
δεις δυνάμεις της Κιβωτού, 
όπως περιγράφονται στην 
Παλαιά Διαθήκη, και την θε-
ωρούν κάποιο είδος μηχα-
νής εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικής, που δημιούργησε κά-
ποιος μυστηριώδης τεχνολο-
γικά προηγμένος πολιτισμός 
που εξαφανίστηκε από προ-
σώπου Γης ή (φυσικά) εξω-
γήινοι. 

Για την Κιβωτό έχουν γρα-
φτεί εκατοντάδες βιβλία και 
μελέτες, έχουν γυριστεί ά-
πειρα ντοκιμαντέρ, ενώ από 
τη γοητεία της ιστορίας δεν 
ξέφυγε ούτε ο Στίβεν Σπίλ-
μπεργκ, ο οποίος χρησιμο-
ποίησε στοιχεία κυρίως της 
θεωρίας φυγάδευσης της 
Κιβωτού από τον ναό για να 
πλάσει τον δικό του θρύλο, 
και μαζί με αυτόν εκείνον του 
αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζό-
ουνς. 

Η Κιβωτός της Διαθήκης ε-
πανεμφανίζεται στην Καινή 
Διαθήκη ως μεταφορά για 
την Παναγία. 

Τα Άγια 
των Αγίων

Άγια των Αγίων

ΚιβωτόςΚιβωτός

Ναός

Θυσιαστήριο 
θυμιάματος
Θυσιαστήριο 
θυμιάματος

Επτάφωτες 
λυχνίες

Επτάφωτες 
λυχνίες
Επτάφωτες 
λυχνίες

Χερουβείμ
Παραπέτασμα

Στο ναό του Σολομώντα οι τοίχοι και η οροφή ήταν 
από ξύλο κέδρου επικαλυμμένο με χρυσάφι, και 
στους τοίχους υπήρχαν σκαλιστά χερουβείμ, 
φοίνικες, κοσμήματα σε σχήμα κολοκύθας και άνθη

Επτάφωτες 
λυχνίες

Τα  Άγια των Αγίων στο ναό του Σολομώντα είχαν 
διπλάσιες διαστάσεις από τα αντίστοιχα της σκηνής 
του Μαρτυρίου. Περιελάμβανε μόνο δυο χρυσά 
χερουβείμ και την Κιβωτό . Ο ιερέας μπορούσε να 
διασχίσει το παραπέτασμα και μπει μέσα μόνο μια 
φορά το χρόνο στο Yom Kippur κατά την ετήσια 
Ημέρα της Εξιλέωσης. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΝΑΟΣ ΒΩΜΟΣ

ΑΝΩ ΑΥΛΗ

ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ; 

Εξαφανίστηκε 
από την Ιστορία 
το 587 π.Χ. 

Οι θεωρίες για το τι απέγινε η Κιβωτός είναι άφθονες, όμως καμιά δεν έχει ακόμη 
τουλάχιστον την επιβεβαίωσή της. Σύμφωνα με κάποιους η Κιβωτός καταστράφηκε 

από τον Ναβουχοδονόσορα κατά τη λεηλασία του Ναού του Σολομώντα, ή εξαφανίστηκε 
με θεϊκή παρέμβαση. Κατά άλλους κρύφτηκε από τους Εβραίους κάτω από το Όρος του 
Ναού ή μεταφέρθηκε σε κάποιο άλλο σημείο. 



Πυκνό μυστήριο καλύπτει την καταστροφή της Ιεριχούς, στην οποία βασικό ρόλο είχε και το “υπερ-όπλο” 
των Ισραηλιτών, η Κιβωτός της Διαθήκης, με τις υπερφυσικές της ιδιότητες. Φυσικά ένα τέτοιο ανεξήγη-
το περιστατικό, από τα πολλά της Βίβλου, δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από την Ιστορία και την 
επιστήμη, που επιχείρησε αρκετές φορές να δώσει μια απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη και πώς τα γεγονό-
τα μεταφέρθηκαν ως εμάς με τη γνωστή ιστορία της καταστροφής της πόλης, που έριξε την αυλαία στην πε-
ριπλάνηση επί 40 ολόκληρα χρόνια των Ισραηλιτών στην έρημο. 

Στο φόντο της αινιγματικής Κιβωτού

Το μυστήριο 
με τις 

σάλπιγγες 
της Ιεριχούς

  Πώς καταστράφηκε η αρχαία πόλη... 
Η διήγηση της Βίβλου και η επιστημονική 

εξήγηση για τα γεγονότα
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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Όπως μεταφέρεται η ιστορία από την 
Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής πέθα-
νε στο όρος Νεβώ πριν προλάβει να 
υλοποιήσει το όνειρό του να φέρει 

τους Ισραηλίτες στη Γη της Επαγγελίας. Ο δι-
άδοχός του, ο Ιησούς του Ναυή, ανέλαβε να 
εκπληρώσει αυτό το καθήκον συνεχίζοντας 
την πορεία του λαού, έχοντας πάντα μπρο-
στά την Κιβωτό της Διαθήκης, την οποία κρα-
τούσαν οι ιερείς. 

Φτάνοντας στον Ιορδάνη, η Κιβωτός έδρα-
σε για μια ακόμη φορά με τρόπο υπερφυσι-
κό σε μια “μίνι” επανάληψη της διάνοιξης της 
Ερυθράς Θάλασσας, καθώς, μόλις τα πόδια 
των ιερέων που μετέφεραν την Κιβωτό άγ-
γιξαν το νερό του ποταμού, αυτό χωρίστηκε, 
με αποτέλεσμα ο λαός να διασχίσει το ποτά-
μι. Το τέλος της περιπλάνησης στην έρημο θα 
γινόταν με φόντο την οχυρωμένη Ιεριχώ. Ό-
ταν έφτασαν εκεί οι Ισραηλίτες, ο Θεός τούς 
έδωσε μια αινιγματική εντολή, να παρελά-
σουν για επτά ολόκληρες ημέρες μπροστά α-
πό τα τείχη της πόλης, ακολουθώντας πιστά 
ένα τελετουργικό, όπως άλλωστε σε κάθε α-
ντίστοιχη περίπτωση. 

Μπροστά έπρεπε να πηγαίνει η εμπροσθο-
φυλακή του στρατού. Πίσω θα ακολουθού-

σαν οι εφτά αρχιερείς που κρατούσαν τις ε-
πτά σάλπιγγες από κέρατα κριών, και οι οποί-
οι θα σάλπιζαν ασταμάτητα, ενώ πίσω τους 
θα βρίσκονταν οι ιερείς που ήταν επιφορτι-
σμένοι με το καθήκον να μεταφέρουν την Κι-
βωτό της Διαθήκης. 

Τέλος, θα ακολουθούσε ο υπόλοιπος στρα-
τός. Όλοι όφειλαν με βάση την εντολή που 
είχαν λάβει να μη μιλήσουν καθόλου έως ό-
του ο Ιησούς του Ναυή δώσει το σχετικό σύν-
θημα. Οι Ισραηλίτες υπάκουσαν στην εντο-
λή, κάνοντας κάθε μέρα για μία φορά τον γύ-
ρο της Ιεριχούς πριν επιστρέψουν στο στρα-
τόπεδό τους. Όμως την έβδομη μέρα, πάντα 
σύμφωνα με τις εντολές που είχαν πάρει, μό-
λις χάραξε πραγματοποίησαν για επτά φο-
ρές τον γύρο των τειχών της Ιεριχούς πάντα 
σιωπηλοί και πάντα με το καθιερωμένο τε-
λετουργικό. Ώσπου την έβδομη φορά, και α-
φού ακούστηκε ο ήχος από τις σάλπιγγες, ο Ι-
ησούς του Ναυή έδωσε την εντολή να αρχί-
σουν όλοι να φωνάζουν γιατί ο Θεός τούς εί-
χε παραδώσει την πόλη. 

Και τότε συνέβη κάτι που έμεινε στην Ιστο-
ρία ως ένα από τα πιο περίεργα μυστήρια της 
Βίβλου και ένα από τα πιο αιματηρά παράλ-
ληλα περιστατικά: Τα τείχη της Ιεριχούς σω-
ριάστηκαν καταγής και ο στρατός εισέβαλε 
στην πόλη κατασφάζοντας κάθε τι ζωντα-
νό, ανθρώπους και ζώα. Οι μόνοι που σώθη-
καν από την Ιεριχώ ήταν η Ραάβ με τους συγ-
γενείς της, και αυτό γιατί πριν την κατάληψη 
της πόλης είχε κρύψει και φιλοξενήσει τους 
κατασκόπους των Ισραηλιτών, που παρακο-
λουθούσαν την πόλη. 

Όταν έφτασαν στην Ιεριχώ οι Ισραηλίτες, ο Θεός τούς έδωσε μια αινιγματική εντολή, να παρελάσουν για επτά ολόκληρες ημέρες μπροστά από τα τείχη της πόλης 
ακολουθώντας πιστά ένα τελετουργικό, όπως άλλωστε σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. 

Τι συνέβη στην 
Ιεριχώ και πώς 

κατέρρευσαν τα τείχη 
της; Όχι βεβαίως από τους 
αλαλαγμούς και τον ήχο των 
σαλπίγγων. Η πιθανότερη 
εξήγηση είναι ένας ισχυρός 
σεισμός, ο οποίος 
ενεργοποίησε ένα μεγάλο 
τεκτονικό ρήγμα που 
εκτεινόταν κάτω από την 
Ιεριχώ, ξεκινώντας από την 
Ερυθρά Θάλασσα...
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Η Ιεριχώ αποτέλεσε μια από τις αρχαιότερες γνωστές πόλεις πολυπληθείς του κόσμου που γνώρισε 
πολλές φάσεις κατοίκησης στο διάβα του χρόνου. Εκτός από τη γεωργία οι κάτοικοι φαίνεται ότι είχαν 
ποικίλες δραστηριότητες όπως το εμπόριο ενώ η οικονομική της ακμή την έβαλε στο στόχαστρο 
πολλών νομαδικών φυλών αναγκάζοντας τους κατοίκους να οχυρώσουν την πόλη με ισχυρά τείχη. Με 
ιστορία τουλάχιστον 11.000 χρόνων η Ιεριχώ καταγράφηκε στην συλλογική μνήμη κυρίως λόγω της 
καταστροφής της από τους Ισραηλίτες. 

Τα μυστικά της 
αρχαίας Ιεριχούς

Η πρώτη πόλη
Η Ιεριχώ θεωρείται ως η πρώτη πόλη στην ιστορία. Γύρω στο 11.000 π.Χ. 
φαίνεται ότι ιδρύθηκε ο πρώτος οικισμός από φυλές κυνηγών και 
τροφοσυλλεκτών. Γύρω στα 9.400 π.Χ. ο οικισμός περιελάμβανε περισσότερα 
από 70 σπίτια ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία εμφανίζεται να διαθέτει ένα 
τείχος ύψους τουλάχιστον 3.5 μέτρων και πάχους 2 μέτρων με ένα λίθινο πύργο 
ύψους 8.5 μέτρων. 

7.000 π.Χ. 
Τα κυκλικά κτίσματα της που έμοιαζαν 
με ιγκλού αντικαθίστανται από 
ορθογώνια ενώ κάνουν την εμφάνιση 
τους φούρνοι και ιερά. 

Σπίτια 
Είχαν λίθινη θεμελίωση ενώ η 
ανωδομή ήταν από πήλινα τούβλα. 
Οι τοίχοι είχαν πάχος 50 εκατοστών.

Αυλές
Τα κτίσματα είχαν συνήθως μια 
τετράγωνη πλατεία 7 μέτρων 
όπου λάμβανε χώρα το μαγείρεμα 
ώστε ο καπνός να μην μπαίνει 
μέσα στα σπίτια. 

Τροφή 
Υπάρχουν ενδείξεις για καλλιέργεια φυτών και 
πιθανές κτηνοτροφικές δραστηριότητες ήδη από το 
7.220 π.Χ. Υπήρχε επίσης σύστημα ύδρευσης με 
κανάλια. 
Ο Ιορδάνης ποταμός
Η Ιεριχώ ήταν ευνοημένη από τον Ιορδάνη που 
έδωσε ώθηση και στο εμπόριο. Τα τείχη της έγιναν 
πιο λεπτά και απέκτησαν τάφρο. 

Δύο όροφοι 
Τα σπίτια έγιναν διώροφα με το 
ισόγειο να συγκεντρώνει 
εργαστηριακές δραστηριότητες και 
τον όροφο τους χώρους κατοικίας. 

Δύο όροφοι 
Τα σπίτια έγιναν διώροφα με το 
ισόγειο να συγκεντρώνει 
εργαστηριακές δραστηριότητες και 
τον όροφο τους χώρους κατοικίας. 

Η άνοδος και η πτώση 
Η εμφάνιση των Χανανιτών οδήγησε σε αλλαγές στην αρχιτεκτονική 
της πόλης ενώ εκτινάχθηκε η φήμη και η δύναμη της. Σύμφωνα με 
τις αρχαιολογικές μαρτυρίες η Ιεριχώ καταστράφηκε περί τα 1.450 
π.Χ. και επανιδρύθηκε τον 9ο αιώνα μ.Χ. 

Διπλή οχύρωση 
Η Ιεριχώ είχε οχύρωση όμοια με εκείνες 
του μεσαίωνα. Τα τείχη περί τα 1700 π.Χ. 
είχαν πάχος 3 μέτρα και ύψος πάνω από 4 μέτρα. 

Διπλή οχύρωση 
Η Ιεριχώ είχε οχύρωση όμοια με εκείνες 
του μεσαίωνα. Τα τείχη περί τα 1700 π.Χ. 
είχαν πάχος 3 μέτρα και ύψος πάνω από 4 μέτρα. 
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Τι όμως συνέβη στην Ιεριχώ και πώς κατέρ-
ρευσαν τα τείχη της; Όχι βεβαίως από τους 
αλαλαγμούς και τον ήχο των σαλπίγγων. Η 
πιθανότερη εξήγηση είναι ένας ισχυρός σει-
σμός, ο οποίος ενεργοποίησε ένα μεγάλο τε-
κτονικό ρήγμα που εκτεινόταν κάτω από την 
Ιεριχώ, ξεκινώντας από την Ερυθρά Θάλασ-
σα. 

Οι ειδικοί, συσχετίζοντας την καταστρο-
φή της Ιεριχούς με άλλα ιστορικά γεγονότα 
που αναφέρονται στη Βίβλο, χρονολογούν 
την καταστροφή της περί τα 1400 π.Χ. Αυτό 
υποστηρίζει ο αρχαιολόγος Μπ. Γουντ, επα-
νεξετάζοντας τα δεδομένα που βασίζονταν 
κυρίως στα αποτελέσματα των ανασκαφών 
της Βρετανίδας αρχαιολόγου Κάθλιν Κένιον 
τη δεκαετία του 1950, οι οποίες έφεραν στο 
φως σωρούς από πλίνθους στην τοποθεσί-
α όπου φέρεται ότι βρισκόταν η Ιεριχώ. Η ί-
δια είχε ισχυριστεί ότι δε βρέθηκε στρώμα 
καταστροφής που να χρονολογείται εκείνη 
την περίοδο, άρα η Ιεριχώ είχε καταστραφεί 
νωρίτερα.

 Όμως ο Γουντ ανέτρεψε με δικά του επιχει-
ρήματα αυτή την άποψη, υποστηρίζοντας ό-
τι η Κένιον έκανε λάθος στις εκτιμήσεις της 
και κυρίως στη χρονολόγηση της κεραμι-
κής που είναι αντιπροσωπευτική σε παρό-
μοιες περιπτώσεις. Η ίδια η Κένιον αναφέρε-
ται στο εντυπωσιακό οχυρωματικό σύστη-
μα της Ιεριχούς και στις πλίνθους που ανακά-
λυψε στους πρόποδες του λόφου, οι οποίες 
είχαν πέσει από τα ψηλότερα σημεία του τεί-
χους, γεγονός που κατά τον Γουντ τεκμηριώ-
νει τις βιβλικές αναφορές. Επίσης η ανασκα-
φέας ανακάλυψε ένα παχύ στρώμα τέφρας 
βάθους ενός μέτρου, που υποδηλώνει πως η 
πόλη καταστράφηκε από μεγάλη πυρκαγιά, 
όπως ακριβώς εκείνη με την οποία οι Ισρα-
ηλίτες έβαλαν την ταφόπλακα της Ιεριχούς. 

Κατά τον Γουντ όντως τα τείχη σείστηκαν 
και γκρεμίστηκαν, ενώ η αποτεφρωμένη με-
γάλη ποσότητα σιταριού που βρέθηκε στο 
στρώμα καταστροφής ενισχύει τη βιβλική 
διήγηση, ότι ο Θεός είχε διατάξει τους Ισρα-
ηλίτες να μην πάρουν ούτε έναν κόκκο σιτα-
ριού από την Ιεριχώ. Η αποθήκευση μεγάλης 
ποσότητας σιταριού φαίνεται να υποδεικνύ-
ει πως η πόλη καταστράφηκε λίγο μετά την 
περίοδο του θερισμού, περίοδο κατά την ο-
ποία εικάζεται ότι έγινε η καταστροφή της 
πόλης. 

Τέλος, ραδιοχρονολόγηση ενός δείγματος 
απανθρακωμένου ξύλου έδωσε τον ορίζο-
ντα του 1410 π.Χ., ενισχύοντας την τεκμηρί-
ωση του Γουντ. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει ό-
τι το θέμα έχει κλείσει από ιστορικής και αρ-
χαιολογικής πλευράς, καθώς η συζήτηση 
συνεχίζεται. 

Σε κάθε περίπτωση, αν η θεωρία του σει-
σμού είναι σωστή, τότε οι Ισραηλίτες εκμε-
ταλλεύτηκαν το γεγονός της φυσικής κατα-
στροφής που γκρέμισε τα τείχη. 

Επιπλέον επιχείρημα σε αυτή την εκδοχή δί-
νει και το περιστατικό με τον Ιορδάνη που ξε-
ράθηκε όσο να περάσουν απέναντι οι Ισραη-
λίτες, φαινόμενο που θα μπορούσε να παρα-
πέμπει σε τεκτονική δραστηριότητα. 

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ 
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 

Πιθανή 
η εξήγηση 
ενός ισχυρού 
σεισμού 

Η πτώση 
της Ιεριχούς 
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τη βίαιη καταστροφή 
της αρχαίας πόλης προς τα τέλη της εποχής του 
χαλκού. Οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι τα τείχη της 
κατέρρευσαν βίαια με την πιο πιθανή εκδοχή να 
είναι μια ισχυρή σεισμική δόνηση. 
Απανθρακωμένα ξύλα μαρτυρούν πως ότι 
απέμεινε καταστράφηκε από πυρκαγιά. Στο 
στρώμα καταστροφής εντοπίστηκε επίσης μεγάλη 
ποσότητα καμένων σιτηρών. 

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τη βίαιη καταστροφή 
της αρχαίας πόλης προς τα τέλη της εποχής του 
χαλκού. Οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι τα τείχη της 
κατέρρευσαν βίαια με την πιο πιθανή εκδοχή να 
είναι μια ισχυρή σεισμική δόνηση. 
Απανθρακωμένα ξύλα μαρτυρούν πως ότι 
απέμεινε καταστράφηκε από πυρκαγιά. Στο 
στρώμα καταστροφής εντοπίστηκε επίσης μεγάλη 
ποσότητα καμένων σιτηρών. 
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«και εσάλπισαν ταις σάλπιγξιν οι ιερείς· ως δε ήκουσεν ο λαός των σαλπίγγων, ηλάλαξε πας ο  λαός άμα αλαλαγμώ μεγάλω και ισχυρώ και 
έπεσεν άπαν το τείχος κύκλω, και ανέβη πας ο λαός εις την πόλιν. και ανεθεμάτισεν αυτήν Ιησούς και όσα ήν εν τη πόλει από ανδρός 
και έως γυναικός, από νεανίσκου και έως πρεσβύτου και έως μόσχου και  υποζυγίου, εν στόματι ρομφαίας».
                                                                                                                      Ιησούς Ναυή 6, 20-21

«και εσάλπισαν ταις σάλπιγξιν οι ιερείς· ως δε ήκουσεν ο λαός των σαλπίγγων, ηλάλαξε πας ο  λαός άμα αλαλαγμώ μεγάλω και ισχυρώ και 
έπεσεν άπαν το τείχος κύκλω, και ανέβη πας ο λαός εις την πόλιν. και ανεθεμάτισεν αυτήν Ιησούς και όσα ήν εν τη πόλει από ανδρός 
και έως γυναικός, από νεανίσκου και έως πρεσβύτου και έως μόσχου και  υποζυγίου, εν στόματι ρομφαίας».
                                                                                                                      Ιησούς Ναυή 6, 20-21

Οι ανασκαφές της Βρετανίδας αρχαιολόγου Κάθλιν Κένιον τη δεκαετία του 1950 έφεραν στο φως σωρούς από πλίνθους στην τοποθεσία όπου φέρεται ότι 
βρισκόταν η Ιεριχώ. 
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H Ιεριχώ, κοντά στον Ιορδάνη 
στη Δυτική Όχθη των παλαιστι-
νιακών περιοχών, είναι μία από 
τις παλαιότερες συνεχώς κατοι-
κημένες πόλεις του κόσμου. Αρ-
χαιολογικές έρευνες έχουν απο-
καλύψει τα κατάλοιπα πάνω από 
20 διαδοχικών εγκαταστάσεων 
στην Ιεριχώ, η πρώτη από τις ο-
ποίες είναι 11.000 ετών. Είναι ε-
πίσης η παλαιότερη γνωστή τει-
χισμένη πόλη. Στην Παλαιά Δι-
αθήκη περιγράφεται ως «πόλη 
των φοινικόδεντρων», ενώ ά-
φθονες πηγές και μέσα και γύρω 
από την Ιεριχώ την κατέστησαν 
ιδανικό τόπο για οικιστική εγκα-
τάσταση για χιλιάδες χρόνια. 

Οι πρώτοι κάτοικοί της φαίνε-
ται ότι ήταν κυνηγοί της Μεσο-
λιθικής Περιόδου που δημιούρ-
γησαν έναν οικισμό, ο οποίος α-
ναπτύχθηκε περί το 8000 π.Χ. 
και τοιχίστηκε με λίθινο τείχος 
και πύργο. Οι αρχαιολόγοι εκτι-
μούν ότι ο πληθυσμός της εκεί-
νη την περίοδο ήταν περί τους 
2.000 με 3.000 κατοίκους. Η α-
νάπτυξη της γεωργίας μεταμόρ-
φωσε τη δομή και την οικονομί-
α της πόλης, ενώ το 7000 π.Χ. μια 
ομάδα ανθρώπων της Νεολιθι-

κής Εποχής, που εγκαταστάθηκε 
εκεί, έφερε μαζί της την κεραμι-
κή τέχνη. 

Ο οικισμός αυτός επιβίωσε ως 
το 6000 π.Χ. και ακολούθησε μια 

περίοδος σποραδικής κατοίκη-
σης ως το 5000 π.Χ., οπότε η Ιερι-
χώ αρχίζει και πάλι να αναπτύσ-
σεται. Φαίνεται ότι υπήρξαν αρ-
κετά ανάλογα διαστήματα με 

σποραδική κατοίκηση έως την 
εμφάνιση των Χανανιτών επει-
δή κατοικούσαν στην Χαναάν, ή 
Φοινίκων όπως τους ονόμασαν 
οι Έλληνες. 

Η ανασκαφέας ανακάλυψε ένα παχύ στρώμα τέφρας βάθους ενός μέτρου, που υποδηλώνει πως η 
πόλη καταστράφηκε από μεγάλη πυρκαγιά, όπως ακριβώς εκείνη με την οποία οι Ισραηλίτες έβα-
λαν την ταφόπλακα της Ιεριχούς.

ΙΕΡΙΧΩ 

H «πόλη των φοινικόδεντρων» και η τραγική της μοίρα

Η Κάθλιν Κένιον αναφέρεται στο εντυπωσιακό οχυρωματικό σύστημα 
της Ιεριχούς και στις πλίνθους που ανακάλυψε στους πρόποδες του 
λόφου, οι οποίες είχαν πέσει από τα ψηλότερα σημεία του τείχους. 
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ρίας των Ασσυρίων, ερμηνεύτηκε ως α-
ντίγραφο του 700 π.Χ. των σημειώσε-
ων που είχε κρατήσει ένας Σουµέριος α-
στρολόγος, ο οποίος παρατηρούσε τον 
εν λόγω αστεροειδή. Χρησιμοποιώντας 
μάλιστα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι 
επιστήμονες μπόρεσαν να προχωρή-
σουν ένα βήμα παραπέρα, διαπιστώ-
νοντας ότι ο αρχαίος εκείνος αστρονό-
μος είχε δει τον αστεροειδή λίγο πριν α-
πό την αυγή της 29ης Ιουνίου του έτους 
3123 π.Χ. Ο απόηχος της καταστροφής, 

όπως έχει συμβεί και με άλλα αντί-
στοιχα γεγονότα, από άλλες ωστόσο 
αιτίες, ήταν τόσο ισχυρός, που οι μνή-
μες διαιωνίστηκαν με τη μορφή της ι-
στορίας των δύο αμαρτωλών αυτών 
πόλεων. 

Εκτός από αυτή τη θεωρία, δημο-
φιλής είναι και εκείνη που κάνει λό-
γο για έναν μεγάλο σεισμό, ο οποίος 
κατέστρεψε τις δύο πόλεις. Η αναζή-
τηση της θέσης τους στο διάβα των 
χρόνων αποτελεί ένα ακόμα συναρ-
παστικό κεφάλαιο αυτής της ιστορί-
ας, με τους αρχαιολόγους να ισχυρί-
ζονται ότι εντόπισαν στην περιοχή 
Tall el Hammam τα ίχνη μιας μεγάλης 
πόλης της Εποχής του Χαλκού, η οποί-
α πληροί «όλα τα κριτήρια για να εί-

ναι τα Σόδομα». Οι αρχαιολόγοι που α-
νασκάπτουν την περιοχή από το 2005 
έχουν εντοπίσει στοιχεία που παραπέ-
μπουν στις περιγραφές των Σοδόμων 
ως ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο με ι-
σχυρή οχύρωση από πύργους και ψηλά 
παχιά τείχη, ενώ το στρώμα καταστρο-
φής παραπέμπει σε ένα αιφνίδιο γεγο-
νός που σημειώθηκε πριν το τέλος της 
Μέσης Εποχής του Χαλκού. 

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ίχνη α-
νακτόρου, οχυρώσεις από ισχυρά τείχη 
μεγάλου ύψους και πάχους, και πυργί-
σκους, πύλες, παρατηρητήρια και αμυ-
ντικές ζώνες που ενισχύθηκαν με προ-

Τα Σόδομα και τα Γόμορρα είναι συνώνυμο 
της αμαρτίας. Οι δύο αρχαίες πόλεις, που 
ακόμα και σήμερα ανακαλούνται στη μνή-
μη όταν θέλουμε να περιγράψουμε ακολα-
σίες, συνεχίζουν να αποτελούν πεδίο δό-
ξης λαμπρόν για θεωρίες που επιχειρούν να 
εξηγήσουν το πώς ακριβώς καταστράφη-
καν με τον τρομακτικό τρόπο που περιγρά-
φει η Παλαιά Διαθήκη. 

Ως γνωστόν, τα Σόδομα και τα γειτονικά Γό-
μορρα ισοπεδώθηκαν από τον Θεό γιατί οι 
κάτοικοί τους ήταν βουτηγμένοι στην αμαρ-
τία και τη διαφθορά. Και καθώς το τέλος ήρ-

θε με μια βροχή από φωτιά και θειάφι, είναι μάλλον 
εύλογη η πιο λογικοφανής εξήγηση: η καταστροφι-
κή πτώση ενός αστεροειδούς. Η θεωρία ενδεχομέ-
νως να έχει και την τεκμηρίωσή της, καθώς πριν α-
πό μερικά χρόνια μια πήλινη πινακίδα που είχε εντο-
πιστεί από τον εξερευνητή του 19ου αιώνα Χένρι 
Λέιαρντ στα ερείπια της βιβλιοθήκης των ανακτό-
ρων της Νινευή, της πρωτεύουσας της αυτοκρατο-

  Αστεροειδής που έπεσε στην περιοχή το 3123 π.Χ. θεωρείται ως η αιτία για την ιστορία

Βίβλος και Επιστήμη

Σόδομα και Γόμορρα: Τι 
κατέστρεψε τις αμαρτωλές πόλεις;

Η θεωρία περί αστεροειδούς ενδεχομένως να έχει και την 
τεκμηρίωσή της, καθώς πριν από μερικά χρόνια μια πήλινη 

πινακίδα που είχε εντοπιστεί από τον εξερευνητή του 19ου αιώνα 
Χένρι Λέιαρντ στα ερείπια της βιβλιοθήκης των ανακτόρων της 

Νινευή, της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας των Ασσυρίων, 
ερμηνεύτηκε ως αντίγραφο του 700 π.Χ. των σημειώσεων που είχε κρατήσει 
ένας Σουμέριος αστρολόγος, ο οποίος παρατηρούσε τον εν λόγω 
αστεροειδή 

Τζον Μάρτιν. “Η καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων”. 1832.



ρίας των Ασσυρίων, ερμηνεύτηκε ως α-
ντίγραφο του 700 π.Χ. των σημειώσε-
ων που είχε κρατήσει ένας Σουµέριος α-
στρολόγος, ο οποίος παρατηρούσε τον 
εν λόγω αστεροειδή. Χρησιμοποιώντας 
μάλιστα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι 
επιστήμονες μπόρεσαν να προχωρή-
σουν ένα βήμα παραπέρα, διαπιστώ-
νοντας ότι ο αρχαίος εκείνος αστρονό-
μος είχε δει τον αστεροειδή λίγο πριν α-
πό την αυγή της 29ης Ιουνίου του έτους 
3123 π.Χ. Ο απόηχος της καταστροφής, 

όπως έχει συμβεί και με άλλα αντί-
στοιχα γεγονότα, από άλλες ωστόσο 
αιτίες, ήταν τόσο ισχυρός, που οι μνή-
μες διαιωνίστηκαν με τη μορφή της ι-
στορίας των δύο αμαρτωλών αυτών 
πόλεων. 

Εκτός από αυτή τη θεωρία, δημο-
φιλής είναι και εκείνη που κάνει λό-
γο για έναν μεγάλο σεισμό, ο οποίος 
κατέστρεψε τις δύο πόλεις. Η αναζή-
τηση της θέσης τους στο διάβα των 
χρόνων αποτελεί ένα ακόμα συναρ-
παστικό κεφάλαιο αυτής της ιστορί-
ας, με τους αρχαιολόγους να ισχυρί-
ζονται ότι εντόπισαν στην περιοχή 
Tall el Hammam τα ίχνη μιας μεγάλης 
πόλης της Εποχής του Χαλκού, η οποί-
α πληροί «όλα τα κριτήρια για να εί-

ναι τα Σόδομα». Οι αρχαιολόγοι που α-
νασκάπτουν την περιοχή από το 2005 
έχουν εντοπίσει στοιχεία που παραπέ-
μπουν στις περιγραφές των Σοδόμων 
ως ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο με ι-
σχυρή οχύρωση από πύργους και ψηλά 
παχιά τείχη, ενώ το στρώμα καταστρο-
φής παραπέμπει σε ένα αιφνίδιο γεγο-
νός που σημειώθηκε πριν το τέλος της 
Μέσης Εποχής του Χαλκού. 

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ίχνη α-
νακτόρου, οχυρώσεις από ισχυρά τείχη 
μεγάλου ύψους και πάχους, και πυργί-
σκους, πύλες, παρατηρητήρια και αμυ-
ντικές ζώνες που ενισχύθηκαν με προ-

μαχώνες. Τα Σόδομα είχαν χαρακτηρι-
στεί ως εμπορικό πέρασμα και, λόγω 
του μεγέθους της, η πόλη αναφερόταν 
ως βαριά οχυρωμένη με πύργους και 
ψηλά χοντρά τείχη, περιγραφές που 
μοιάζουν να επιβεβαιώνονται από τα 
ευρήματα. 

«Όταν ερευνήσαμε την περιοχή, το 
Tall el Hamaam ήταν μια προφανής επι-
λογή, δεδομένου ότι ήταν πέντε έως 10 
φορές μεγαλύτερο από τις άλλες πόλεις 
της Εποχής του Χαλκού σε όλη την περι-
οχή, ακόμη και από εκείνες που βρίσκο-
νταν πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό», ό-
πως είχε εξηγήσει ο επικεφαλής της α-
νασκαφής Steven Collins στο “Popular 
Archaeology”. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τον ίδιο, γνωρίζουμε πολύ λίγα για την Ε-
ποχή του Χαλκού στα νότια της κοιλάδας 
του Ιορδάνη. Οι περισσότεροι αρχαιο-
λογικοί χάρτες της περιοχής ήταν κενοί. 

«Ήταν μια ακατοίκητη έρημος για πά-
νω από 700 χρόνια, αλλά στη συνέχεια, 
μετά από αυτούς τους επτά αιώνες, άρ-
χισε να ακμάζει και πάλι - όπως υποδει-
κνύεται από την τεράστια σιδερένια πύ-
λη που οδηγεί στην πόλη», σημειώνει. 

Ο δρ. Collins επισημαίνει ότι η πόλη ε-
γκαταλείφθηκε στο τέλος της Εποχής 
του Χαλκού, ίσως έπειτα από έναν σει-
σμό, αλλά άλλοι επιστήμονες θεωρούν 
ότι «η ερήμωση προήλθε από πτώση α-
στεροειδούς, που ερμηνεύτηκε ως θεϊ-
κή οργή». Η περιοχή παρέμεινε έρημη 
για περίπου 700 χρόνια και μετά ξανακα-
τοικήθηκε, όπως αποδεικνύεται από τα 
ευρήματα και τα λείψανα ενός οικισμού 
της Εποχής του Σιδήρου. 

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των α-
ναφορών σχετικά με τα Σόδομα και τα 
Γόμορρα τις τοποθετούν στις όχθες του 
Ιορδάνη ποταμού, βόρεια της Νεκράς 
Θάλασσας, και τις περιγράφουν ως 
πλούσιες και καταπράσινες πόλεις, με 
καλή άρδευση.

Ως γνωστόν, τα Σόδομα και τα γειτονικά Γό-
μορρα ισοπεδώθηκαν από τον Θεό γιατί οι 
κάτοικοί τους ήταν βουτηγμένοι στην αμαρ-
τία και τη διαφθορά. Και καθώς το τέλος ήρ-

θε με μια βροχή από φωτιά και θειάφι, είναι μάλλον 
εύλογη η πιο λογικοφανής εξήγηση: η καταστροφι-
κή πτώση ενός αστεροειδούς. Η θεωρία ενδεχομέ-
νως να έχει και την τεκμηρίωσή της, καθώς πριν α-
πό μερικά χρόνια μια πήλινη πινακίδα που είχε εντο-
πιστεί από τον εξερευνητή του 19ου αιώνα Χένρι 
Λέιαρντ στα ερείπια της βιβλιοθήκης των ανακτό-
ρων της Νινευή, της πρωτεύουσας της αυτοκρατο-

  Αστεροειδής που έπεσε στην περιοχή το 3123 π.Χ. θεωρείται ως η αιτία για την ιστορία

Βίβλος και Επιστήμη

Σόδομα και Γόμορρα: Τι 
κατέστρεψε τις αμαρτωλές πόλεις;

Ο απόηχος της καταστροφής, όπως έχει συμβεί και με άλλα αντίστοιχα γεγονότα, 
από άλλες ωστόσο αιτίες, ήταν τόσο ισχυρός, που οι μνήμες διαιωνίστηκαν με τη μορφή 

της ιστορίας των δύο αμαρτωλών αυτών πόλεων
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Jules-Joseph-Augustin Laurens (1825-1901): “Η καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων”. Μουσείο Καλών Τεχνών Ορλεάνης.

«Είπαν δε οι άνδρες ή πρός Λωτ· εισί σοι ώδε 
γαμβροί ή υιοί ή θυγατέρες; ή είτις σοι άλλος ε-
στίν εν τη πόλει, εξάγαγε εκ του τόπου τούτου· 
13 ότι ημείς απόλλυμεν τον τόπον τούτον, ότι 
υψώθη η κραυγή αυτών έναντι Κυρίου, και α-
πέστειλεν ημάς Κύριος εκτρίψαι αυτήν. Εξήλ-
θε δε Λωτ και ελάλησε πρός τους γαμβρούς 
αυτού τους ειληφότας τας θυγατέρας αυτού 
και είπεν· ανάστητε και εξέλθετε εκ του τό-
που τούτου, ότι εκτρίβει Κύριος την πόλιν. έ-
δοξε δε γελοιάζειν εναντίον των γαμβρών αυ-
τού. ηνίκα δε όρθρος εγίνετο, εσπούδαζον οι 
άγγελοι τον Λωτ λέγοντες· αναστάς λάβε την 
γυναίκα σου και τας δύο θυγατέρας σου, άς έ-
χεις, και έξελθε, ίνα μή και σύ συναπόλη ταις α-
νομίαις της πόλεως. και εταράχθησαν· και ε-
κράτησαν οι άγγελοι της χειρός αυτού και της 
χειρός της γυναικός αυτού και των χειρών των 
δύο θυγατέρων αυτού, εν τω φείσασθαι Κύρι-
ον αυτού». 

Γένεσις 19, 12-16

Πώς 
περιγράφει 
η Βίβλος 
τη σωτηρία
του Λωτ
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Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο ενάρε-
τος Λωτ και η οικογένειά του επελέγησαν 
από τον Θεό ως οι μόνοι που θα διασώζο-
νταν από την επικείμενη καταστροφή των 
Σοδόμων και των Γομόρρων. Την είχαν άλ-
λωστε προαναγγείλει οι δύο άγγελοι που 
φιλοξενήθηκαν από τον Λωτ στο σπίτι του, 
οι οποίοι ζήτησαν από τον ίδιο να πάρει τη 
γυναίκα, τον γαμπρό, τους γιους του και 
όποιον δικό του είχε στα Σόδομα, και να φύ-
γουν πριν καταστραφεί μαζί με τα Γόμορρα 
από την οργή του Θεού. 

Σόδομα και Γόμορρα

Η γυναίκα του Λωτ 
που έγινε στήλη άλατος

Ο Λωτ πήρε τη γυναίκα και τις δύο του κόρες και εγκατέλειψαν τα Σόδομα, έχοντας λάβει ως ρητή εντολή να μην κοιτάξει κανείς πίσω του και να μη σταθεί πουθενά στην περιοχή, όσο ο Θεός έριχνε θειάφι 
και φωτιά πάνω από τις δύο αμαρτωλές πόλεις.

“

“

Είπαν δε οι άνδρες ή πρός Λωτ· εισί σοι ώδε γαμβροί ή υιοί ή θυγατέρες; ή είτις σοι άλλος εστίν εν τη 
πόλει, εξάγαγε εκ του τόπου τούτου· 13 ότι ημείς απόλλυμεν τον τόπον τούτον, ότι υψώθη η κραυγή αυ-

τών έναντι Κυρίου, και απέστειλεν ημάς Κύριος εκτρίψαι αυτήν. Εξήλθε δε Λωτ και ελάλησε πρός τους γαμ-
βρούς αυτού τους ειληφότας τας θυγατέρας αυτού και είπεν· ανάστητε και εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, ότι 
εκτρίβει Κύριος την πόλιν. έδοξε δε γελοιάζειν εναντίον των γαμβρών αυτού. ηνίκα δε όρθρος εγίνετο, εσπούδαζον 
οι άγγελοι τον Λωτ λέγοντες· αναστάς λάβε την γυναίκα σου και τας δύο θυγατέρας σου, άς έχεις, και έξελθε, ίνα 
μή και σύ συναπόλη ταις ανομίαις της πόλεως. και εταράχθησαν· και εκράτησαν οι άγγελοι της χειρός αυτού και 
της χειρός της γυναικός αυτού και των χειρών των δύο θυγατέρων αυτού, εν τω φείσασθαι Κύριον αυτού
Γένέσισ 19, 12-16

  Ο βράχος 
στη Νεκρά 
Θάλασσα που 
τυλίχθηκε με τη 
χρυσόσκονη του 
θρύλου και της... 
αλμυρής 
ιστορίας



Σόδομα και Γόμορρα “

“

Και Κύριος 
έβρεξεν επί Σόδομα 

και Γόμορρα θείον, και πυρ 
παρά Κυρίου εξ ουρανού και 
κατέστρεψε τας πόλεις ταύ-
τας και πάσαν την περίχωρον 
και πάντας τους κατοικού-
ντας εν ταις πόλεσι και τα 
ανατέλλοντα εκ της γης. Και 
επέβλεψεν η γυνή αυτού εις 
τα οπίσω και εγένετο στήλη 
αλός

Γένέσισ 19, 24-26 
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Ο Λωτ υπάκουσε, όμως οι γαμπροί του τον χλεύασαν μη πιστεύ-
οντας στην προειδοποίησή του. Έτσι ο Λωτ πήρε τη γυναίκα και 
τις δύο του κόρες και εγκατέλειψαν την πόλη, έχοντας λάβει ως 
ρητή εντολή να μην κοιτάξει κανείς πίσω του και να μη σταθεί 

πουθενά στην περιοχή, όσο ο Θεός έριχνε θειάφι και φωτιά πάνω από 
τις δύο αμαρτωλές πόλεις. 

Όμως η γυναίκα του Λωτ, η Ιουδήθ, αψήφησε την προειδοποίηση και 
έστρεψε γεμάτη περιέργεια το βλέμμα, με αποτέλεσμα να μετατραπεί 
σε στήλη άλατος. 

Το γνωστό αυτό περιστατικό, που βεβαίως έχει την εξήγησή του, αυ-
τή τη φορά χωρίς υπερφυσικούς όρους, ενέπνευσε τους ανθρώπους 
στις όχθες της Νεκράς Θάλασσας, στην πλευρά της Ιορδανίας, να δη-
μιουργήσουν έναν ενδιαφέροντα θρύλο, που βεβαίως δεν περνάει α-
παρατήρητος από τους τουρίστες. Εκεί, σε ένα πανοραμικό 
σημείο, όπου τα βράχια είναι κατάλευκα από το αλάτι, οι 
ξεναγοί σταματούν για να δείξουν στους τουρίστες έναν 
βραχώδη σχηματισμό με ανθρώπινη μορφή πάνω σε έ-
ναν λόφο. Ο θρύλος που τον συνοδεύει είναι εκείνος που 
παραπέμπει στο γνωστό επεισόδιο της Παλαιάς Διαθή-
κης, καθώς υποτίθεται ότι πρόκειται για την πετρωμέ-
νη Ιουδήθ, ως στήλη άλατος που έχει “παγώσει” στον 
χρόνο. Η ιστορία φυσικά δεν είναι τυχαία, καθώς δι-
αιωνίζει την ιδιαιτερότητα της περιοχής με τη μεγάλη 
περιεκτικότητά της σε αλάτι. 

Σε αυτό το σημείο, το χαμηλότερο της Γης, 430 μέ-
τρα περίπου κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, το οποίο κάποιο από τα αραβικά ονόματα της 
Νεκράς Θάλασσας την περιγράφει ως εκείνη του 
Λωτ, κατέφυγε ο βασιλιάς Δαβίδ, και ο Ηρώδης 
έχτισε ένα από τα πρώτα... σπα της Ιστορίας. 

Η Νεκρά Θάλασσα είναι κατά 8,6 φορές πιο αλ-
μυρή από τους ωκεανούς της Γης και το ρεκόρ της 
καταρρίπτει μονάχα η λίμνη Ασάλ στο Τζιμπουτί. Το 
μήκος της είναι 67 χιλιόμετρα και το πλά-
τος της 18 χιλιόμετρα. Μέχρι πριν από 
3 εκατομμύρια χρόνια, η Νεκρά 
Θάλασσα τροφοδοτούταν 
από τα νερά της Ε-
ρυθράς 

Θάλασσας. Δύο εκατομμύρια χρόνια πριν η ξηρά είχε ανυψω-
θεί τόσο που τα νερά της Ερυθράς δεν μπορούσαν πια να την 
τροφοδοτήσουν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της λίμνης. 

Σήμερα βασικός τροφοδότης της είναι ο ποταμός Ιορδάνης, 
όμως λόγω της υπεράντλησης υδάτων από το Ισραήλ και την 
Ιορδανία η στάθμη της Νεκράς Θάλασσας μειώνεται χρόνο 
με τον χρόνο - περίπου ένα μέτρο καθ’ έτος - με αποτέλεσμα 
να θεωρείται επιβεβλημένη η παρέμβαση ειδικών ώστε να 
σωθεί. 

Οι αρχαίοι γνώριζαν την αλμυρή ιδιαιτερότητά της και για αυ-
τόν τον λόγο έπλασαν την πασίγνωστη ιστορία της γυναίκας 
του Λωτ που έμεινε στήλη άλατος, ενώ δεν άφησαν ανεκμε-
τάλλευτο το πλεονέκτημα των χημικών ιδιαιτεροτήτων της. 

Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι, οι Ναβαταίοι και οι Ρωμαί-
ο ι άνοιξαν τον δρόμο τον οποίο ακολουθεί σήμερα ο φη-

μισμένος ανά τον κόσμο ιαματικός τουρισμός που 
ανθεί στην περιοχή. Λέγεται μάλιστα ότι η Κλε-

οπάτρα είχε το αποκλειστικό δικαίωμα κατα-
σκευής στη Νεκρά Θάλασσα ιαματικών μονά-

δων της εποχής, αντίστοιχων με τα σημερι-
νά “σπα”, που μεταξύ άλλων παρασκεύαζαν 

καλλυντικά και φάρμακα. 

Η Νεκρά 
Θάλασσα 
είναι κατά 
8,6 φορές 
πιο αλμυ-
ρή από 
τους ωκε-
ανούς της 
Γης, γεγο-
νός που ε-
ξηγεί και 
τον θρύλο 
της γυναί-
κας του 
Λωτ. Η πα-
ρουσία 
του αλα-
τιού είναι 
εμφανής 
παντού, α-
κόμα και 
στα βράχια 
της περιο-
χής. 

Ο θρύλος που συνοδεύ-
ει τον ανθρωπόμορφο βρά-

χο στη Νεκρά Θάλασσα είναι 
εκείνος που παραπέμπει στο γνω-
στό επεισόδιο της Παλαιάς Δια-
θήκης, καθώς υποτίθεται ότι πρό-
κειται για την πετρωμένη Ιουδήθ, 
τη γυναίκα του Λωτ, ως στήλη 
άλατος που έχει “παγώσει” στον 
χρόνο

Οι ξεναγοί δείχνουν στους τουρίστες 
τον βράχο που ο θρύλος θέλει να 

είναι η γυναίκα του Λωτ, που έγινε στήλη άλατος. 

Τα Σόδομα εί-
χαν χαρακτηρι-
στεί ως εμπορι-
κό πέρασμα 
και, λόγω του 
μεγέθους της, 
η πόλη αναφε-
ρόταν ως βαριά 
οχυρωμένη με 
πύργους και 
ψηλά χοντρά 
τείχη, περιγρα-
φές που μοιά-
ζουν να επιβε-
βαιώνονται α-
πό τα ευρήμα-
τα των ανασκα-
φών.
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