
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών 

και στην Διδακτική ενότητα(Εκκλησιαστική 

Τέχνη: Ναοδομία και αγιογραφία) ανέλαβα 
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              Ναός Της Αναστάσεως  
• Ο Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου ή Ναός του 

Παναγίου Τάφου είναι χριστιανικός ναός που βρίσκεται 

στη χριστιανική συνοικία της παλαιάς πόλης της 

Ιερουσαλήμ.Θεωρείται ότι βρίσκεται στη θέση του 

Γολγοθά, ο λόφος στον οποίο σταυρώθηκε και τάφηκε ο 

Ιησούς Χριστός. 
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                      Ίδρυση , Κατασκευή 

• Κατασκευάστηκε αρχικά από την Αγία Ελένη την μητέρα του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Α΄ στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα καταστρέφοντας ναό 
κτισμένο από τον Αδριανό αφιερωμένο στην Θεά Αφροδίτη. Στον ναό που 
έχτισε η Αγία Ελένη συμπεριέλαβε τον Πανάγιο Τάφο μαζί με τον Γολγοθά και 
το Σπήλαιο. Από τότε πέρασε μεγάλες περιπέτειες και καταστροφές ενώ στην 
σημερινή του μορφή κατασκευάστηκε το 1810. 

Ο Πανάγιος Τάφος, διαστάσεων 2,07 επί 1,93 μ. είναι λαξευμένος σε βράχο, 
καλύπτεται με μάρμαρο και φωτίζεται με λυχνίες. Για τα δικαιώματα των 
ορθοδόξων στα ιερά αυτά μνημεία μεριμνούν Έλληνες μοναχοί, λόγος για τον 
οποίο ιδρύθηκε από την Εκκλησία Ιεροσολύμων και η Αγιοταφιτική Αδελφότητα, 
μοναστική αδελφότητα Ελλήνων υπό την ηγεσία του πατριάρχη Ιεροσολύμων.  



                           Κατασκευή 
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                             Ιστορία 
• Ο Πανάγιος Τάφος βρίσκεται το κέντρο της Παλαιάς Ιερουσαλήμ. 

Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο οικοδόμημα, η ποικιλία των 
αρχιτεκτονικών ρυθμών και οι αντιθέσεις του οποίου μαρτυρούν την 
τόσο μακραίωνη όσο και πολυτάραχη ιστορία του. Ο πρώτος ναός 
που ανεγέρθηκε στον χώρο αυτό με τη φροντίδα του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου και της μητέρας του Αγίας Ελένης, γι’ αυτό και είναι 
γνωστός στους αρχαιολόγους ως «Κωνσταντίνειος Βασιλική», 
εγκαινιάστηκε το 336. Το 614 οι Πέρσες κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και 
πυρπόλησαν τον ναό, ο οποίος αναστηλώθηκε το 626 με 
πρωτοβουλία του μετέπειτα πατριάρχη Ιεροσολύμων Μοδέστου 
(632-634). Το 936 ο ναός πυρπολήθηκε εν μέρει από τους 
Σαρακηνούς. Το 969 οι μουσουλμάνοι έκαψαν τον τρούλο του ναού 
και θανάτωσαν τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη Δ’ σε αντίποινα 
της εκστρατείας του Νικηφόρου Φωκά. Το 1009 πυρπολήθηκε και 
πάλι από φανατικούς μουσουλμάνους.  



                               Ιστορία 

• Την περίοδο 1024-1048 ο ναός ξανακτίστηκε χάρη στις φροντίδες των αυτοκρατόρων Ρωμανού Γ’, 

Μιχαήλ Δ’ Παφλαγόνα και Κωνσταντίνου Θ’ Μονομάχου. Στη συνέχεια, οι Σταυροφόροι κατέλαβαν τα 

Ιεροσόλυμα και προσέδωσαν στον ναό τη σημερινή περίπου μορφή του. Το 1187 ο Σαλαντίν εξεδίωξε 

τους Σταυροφόρους από τα Ιεροσόλυμα και βεβήλωσε τον ναό, τον οποίο όμως παρέδωσε τελικά 

στους χριστιανούς μετά από παρέμβαση του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ισαακίου Β’ Αγγέλου. Το 

1229, με την ανακατάληψη των Ιεροσολύμων από τους Σταυροφόρους, ο ναός πέρασε στη 

δικαιοδοσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως το 1244, οπότε με την οριστική αποχώρηση των 

Σταυροφόρων, ο ναός περιήλθε και πάλι στους Ορθοδόξους, που εξακολούθησαν να έχουν την 

κυριότητά του και μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα ο ναός 

υπέστη σοβαρές ζημιές από μία πυρκαγιά (1808) και δύο σεισμούς (1834, 1836). Παρά τις 

επανειλημμένες προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την αποκατάσταση των ζημιών, ο ναός 

παρουσίαζε θλιβερή εικόνα στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ υπέστη και νέες φθορές από τον σεισμό 

του 1927. Τελικά, μετά την συμφωνία που επήλθε μεταξύ των τριών κυριοτέρων δογμάτων, 

Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Αρμενίων, το 1958 άρχισε μια συλλογική προσπάθεια 

αποκατάστασης και συντήρησης του ιερού αυτού μνημείου.  



                      Αρχιτεκτονική 
• Ο Πανάγιος Τάφος είναι μνημείο που κουβαλάει επάνω του 

αρχιτεκτονικές μνήμες από όλες τις εποχές. Εξωτερικά δεν ανήκει 

σε κανέναν ρυθμό. Είναι στην ουσία ένα συγκρότημα κτιρίων, 

ασύνδετων μεταξύ τους, το οποίο περιλαμβάνει εκκλησίες, 

παρεκκλήσια υπόγεια, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, 

διαδρόμους, υπνοδωμάτια, μπαλκόνια. Από το κέντρο του 

υψώνεται ως ουράνιος θόλος ο  

• μεγαλοπρεπής  

• τρούλος του.  



                         Αρχιτεκτονική 
• Η τοιχοδομία και οι κολόνες του είναι χτισμένα με ιεροσολυμίτικη 

πέτρα, από τα κιονόκρανα και τα τόξα άλλα είναι Βυζαντινά και άλλα 

των Σταυροφόρων, και η διακόσμησή του περιλαμβάνει από 

βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες μέχρι χάλκινα σκαλιστά της 

Αναγέννησης και σύγχρονα ψηφιδωτά. Η αρχιτεκτονική 

πολυπλοκότητα του μνημείου αντικατοπτρίζεται στην πολυχρωμία, 

στην πολυγλωσσία και στην ποικιλία των δογμάτων που στεγάζει 

αιώνες τώρα. Είναι επίσης αποτέλεσμα  

της μακραίωνης ιστορίας 

και των πολλών περιπετειών του.  

 



Οι απεικονίσεις του Παναγίου Τάφου 
• Το πρωιμότερο παράδειγμα απεικόνισης του Παναγίου Τάφου εντοπίστηκε 

σε ένα χειρόγραφο το γνωστό ως ευαγγέλιο του Καραχισάρ (περ. 1180). 

Στην παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης, που συνοδεύει το χωρίο του 

Ενταφιασμού, απεικονίζεται στο βάθος ένας τρουλαίος ναΐσκος. Το κτίριο, 

σύμφωνα με τον Χ. Μπέλτινγκ, απεικονίζει τον τάφο του Χριστού και 

αποτελεί εικαστική αναφορά στο γεγονός που εικονογραφεί η σκηνή.[7] Σε 

εικονογραφημένους μουσαμάδες που αρχίζουν να φιλοτεχνούνται από τα 

τέλη του 17ου αι. και μετά και οι οποίοι έχουν ως βασικό θέμα τους την  

Ιερουσαλήμ, ο Πανάγιος Τάφος 

απεικονίζεται συμβατικά-συμβολικά. 



                      Βίντεο από τον Ναό 

 

• Προεπισκόπηση 

• Προεπισκόπηση 

• 3:10 

• Ο Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

• YouTube · Kathimerini.gr13 Απρ 2017 
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•      Εργασία Από τον Βασίλη Αγγελάκο 

Γ1 

 

•Ευχαριστώ Για Την Παρακολούθηση 

 


