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https://www.youtube.com/watch?v=hfM_G7AlOAA&feature=youtu.be 
Θ τελετι τοφ Αγίου Φωτόσ γίνεται ςτισ 12 θ ϊρα το μεςθμζρι τοφ Μεγάλου 
Σαββάτου και αποτελείται από τρία ςτάδια  
• α. Λιτανεία 
• β. Τθν είςοδο τοφ Ρατριάρχθ ςτον Ρανάγιο Τάφο και 
• γ. Τισ προςευχζσ τοφ Ρατριάρχθ για να βγει το Άγιο Φωσ. 
 
Προετοιμαςία του Πανάγιου Σάφου 
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πριν από τθν τελετι του Αγίου Φωτόσ γίνεται πρϊτα 
ζνασ ςχολαςτικόσ ζλεγχοσ του Ραναγίου Τάφου και αμζςωσ μετά τον ςφραγίηουν με 
το μελιςςοκζρι που είχε ετοιμαςτεί το πρωί. Ο ζλεγχοσ γίνεται για να διαπιςτωκεί 
ότι δεν υπάρχει οτιδιποτε μζςα ςτον Ρανάγιο Τάφο το οποίο κα μποροφςε να 
προκαλζςει φωτιά. Αφοφ ςφραγιςτεί ο Ρανάγιοσ Τάφοσ με το μελιςςοκζρι οι αρχζσ 
τοποκετοφν πάνω ςτο κερί τισ ςφραγίδεσ τουσ. 
Μεγάλο ενδιαφζρον για τον ζλεγχο δείχνουν και τα άλλα δόγματα τα οποία ζχουν 
από παλιά αποκτιςει δικαιϊματα ςτον Ρανάγιο Τάφο. Το ενδιαφζρον αυτό δεν 
είναι κακόλου τυχαίο. Αν τφχει κάποια χρονιά να μθ βγάλει το Άγιο Φωσ ο Ορκό-
δοξοσ Ρατριάρχθσ τότε κα αναλάβουν το προβάδιςμα τθσ τελετισ του Αγίου Φωτόσ 
άλλοι. 
Ο ζλεγχοσ αρχίηει ςτισ 10 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και τελειϊνει ςτισ 11. 
Πςο γίνεται ο ζλεγχοσ, Ορκόδοξοι Άραβεσ νζοι διαδθλϊνουν μζςα ςτον Λερό Ναό 
υπζρ των ορκοδόξων δικαιωμάτων. 
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τον ζλεγχο του Ραναγίου Τάφου παρακολουκοφν 
εκπρόςωποι των Αρμενίων και άλλων δογμάτων. 
 



«Βικιπαίδεια» 
Η ιςτορία του «θαφματοσ» 
Oι πρϊτεσ αναφορζσ για τθν τελετι ανάγονται ςτον 2ο αιϊνα μ.Χ. και μιλοφν για 
μια απλι ςυμβολικι αναπαράςταςθ και τίποτε άλλο. Αυτι θ ιςτορία κράτθςε 
χρόνια. Μζχρι που ζφταςαν διάφοροι Φράγκοι παπάδεσ και τυχοδιϊκτεσ, ςαν εκεί-
νο τον απερίγραπτο (και μεταγενζςτερο βεβαίωσ ) καλόγερο, τον Κουκοφπετρο, που 
διαβάηαμε ςτα ςχολικά βιβλία. Αυτοί κατάλαβαν πωσ θ υπόκεςθ κρφβει χρυςάφι 
και το γφριςαν ςτα...καφματα ! Μάλιςτα, για να μαηζψουν κόςμο για τισ ςταυρο-
φορίεσ, επικαλοφνταν και το «καφμα» του Αγίου Φωτόσ ! Ζτςι, θ απλι τελετι με τον 
ςυμβολιςμό τθσ ζδωςε τθν κζςθ τθσ ςτθ δειςιδαιμονία και τον ςκοταδιςμό. 
Οι Άραβεσ του Ααροφν Αλ αςίντ παρζδωςαν ςτουσ παπικοφσ καλογιρουσ τα 
προςκυνιματα των Αγίων Τόπων ( μαηί με τα ςχετικά προνόμια, που ςιμαιναν και 
πολφ χρυςάφι ) ςτα χρόνια του Καρλομάγνου ( 768-814 μ.Χ. ).  
Πταν πζκανε ο χαλίφθσ, το 889 μ.Χ., τα προνόμια των καλογιρων καταργικθκαν. 
Το 1118 μ.Χ. ο Άραβασ κυρίαρχοσ Σαλάχ Ελ Ντιν παραχϊρθςε ςτουσ ορκόδοξουσ 
μοναχοφσ τα προςκυνιματα τϊν Αγίων Τόπων. 
Ο Ελ Ντιν όριηε ότι «ο πατριάρχθσ των Ελλινων κα είναι ο κφριοσ του Καμαρζ (ναοφ 
του Ραναγίου Τάφου) και αυτόσ κα παίρνει από τον τάφο του Λκάσ το Άγιον Φωσ για 
να το μοιράηει ςτουσ ναηωραίουσ ( χριςτιανοφσ )». 
Ζτςι πζραςε ςτουσ Ζλλθνεσ θ δικαιοδοςία του Αγίου Φωτόσ και ο ζλεγχοσ αυτισ τθσ 
«χρυςοτόκου τελετισ», όπωσ τθ χαρακτθρίηει ο ιςτορικόσ Κυριάκοσ Σιμόπουλοσ. Και 
βεβαίωσ άρχιςε και το παραμφκιαςμα των χιλιάδων «χατηιδων», που ψάχνουν τθν 
ςωτθρία τθσ ψυχισ τουσ ταξιδεφοντασ ςτουσ Αγίουσ Τόπουσ. 
Πταν ο ζλεγχοσ των προςκυνθμάτων αποδόκθκε ςτουσ ορκοδόξουσ, ςυνεχίςτθκε το 
ίδιο βιολί τθσ εκμετάλλευςθσ των πιςτϊν. Με μια διαφορά : 
Διάφοροι Λατίνοι ςυγγραφείσ και περιθγθτζσ κατιγγειλαν τουσ ορκοδόξουσ ραςο-
φόρουσ για κεομπαιξία ξεχνϊντασ πωσ αυτοί ιταν οι πρϊτοι διδάξαντεσ ςτο 
«άκλθμα» αυτό. Και όςο κι αν φϊναηαν μεγάλεσ μορφζσ τθσ Εκκλθςίασ, τ' αφτί των 
« φρουρϊν του Ραναγίου Τάφου » δεν ίδρωνε. 
Τον 18ο αιϊνα ζχουμε μια διαφωτιςτικι αναφορά για το ιςτορικό τθσ « καυμα-
τουργοφ κακόδου τοφ Αγίου Φωτόσ » από τον ιθςουίτθ μιςιονάριο ( απεςταλμζνο ) 
Du Bernart. Το 1771 ζςτειλε από το Κάιρο υπόμνθμα ςτον άμεςο προϊςτάμενο του 
κακολικό επίςκοπο τθσ Τουλοφηθσ. Στο πρϊτο μζροσ αναφζρεται ςτο ιςτορικό τθσ 
τελετισ, ςθμειϊνει πωσ ιταν εφεφρεςθ των Λατίνων βαςιλιάδων τθσ Λερουςαλιμ 
ςτα χρόνια των ςταυροφοριϊν και προςκζτει πϊσ ςτθν ςυνζχεια αξιοποιικθκε από 
τουσ ορκόδοξουσ παπάδεσ: 
Λδοφ το ιςτορικό αυτοφ του δικεν Αγίου Φωτόσ. Ο Foulcher de Chartres, εξομολο-
γθτισ του Βaudouin Α', δεφτερου βαςιλιά τθσ Λερουςαλιμ, διθγικθκε ζνα καφμα 
που ζγινε μπροςτά ς' ολόκλθρο τον λαό τθσ Λερουςαλιμ και που ο ίδιοσ είδε με τα 
μάτια του. Ζλεγε πωσ το Μεγάλο Σάββατο, παραμονι του Ράςχα, ο Κεόσ, κζλοντασ 
να τιμιςει τον τάφο του Λθςοφ και να ανακερμάνει τθν πίςτθ των χριςτιανϊν, 
ζςτειλε από τον ουρανό μια φλόγα που κατζβθκε ςτον Άγιο Τάφο και άναψε όλα τα 
καντιλια, που, ςφμφωνα με τα εκκλθςιαςτικά ζκιμα, ιταν ςβθςτά από τθ Μεγάλθ 
Ραραςκευι. Αυτι θ φλόγα, πετϊντασ από τθν μια άκρθ ςτθν άλλθ, άναψε όλα τα 
καντιλια του ναοφ. Ζλεγε, επίςθσ, ότι κάποτε ο Κεόσ, κζλοντασ να δοκιμάςει τθν 
πίςτθ των χριςτιανϊν και να τιμωριςει ίςωσ τον κλονιςμό τθσ ευςζβειασ τουσ, 
κακυςτζρθςε μερικζσ ϊρεσ τθν πραγματοποίθςθ του καφματοσ. 



 Τελικά θ κάκοδοσ του Αγίου Φωτόσ ζγινε τθν θμζρα του Ράςχα φςτερα από 
επίςθμθ λιτανεία όλων των χριςτιανϊν με επικεφαλισ τον ίδιο τον βαςιλιά. Πλοι 
βάδιηαν ανυπόδθτοι με κρινουσ και δάκρυα. Κραυγζσ αγωνίασ εκλιπαροφςαν τον 
Φψιςτο να κάνει το καφμα του. 
Το καφμα ςυνεχιηόταν και επί βαςιλείασ του Βaudouin Β', όπωσ βεβαιϊνουν οι 
Βaronius και Sponde. Ο πάπασ Ουρβανόσ Β', δθμθγορϊντασ ςτο κονςίλιο τθσ 
Κλερμόν το 1095. αυτό ακριβϊσ το Καφμα επικαλζςτθκε ςτθν προςπάκεια του να 
πείςει τουσ χριςτιανοφσ πρίγκιπεσ τθσ Ευρϊπθσ να ενϊςουν τουσ ςτρατοφσ τουσ και 
να εκςτρατεφςουν για τθν απελευκζρωςθ τθσ γθσ που με τζτοιο καφμα τιμοφςε ο 
Κεόσ. Αλλά κατά τα φαινόμενα το καφμα ςταμάτθςε λίγο φςτερα από τουσ πρϊτουσ 
βαςιλιάδεσ τθσ Λερουςαλιμ. 
Ο ηιλοσ των πριγκίπων τθσ χριςτιανοςφνθσ είχε υποχωριςει και θ ευλάβεια των 
κακολικϊν είχε εκφυλιςκεί. Και ενϊ οι κακολικοί παραδζχονται πωσ το καφμα δεν 
γίνεται πια, οι ςχιςματικοί (ς.ς.: εννοεί τουσ Ζλλθνεσ ορκοδόξουσ ) βρικαν ευκαιρία 
να το διαιωνίςουν. 
Ραπάδεσ και πατριάρχεσ εκμεταλλεφονται τθν ευπιςτία του ποιμνίου που προς-
μζνει τθν άγια ουράνια φλόγα τθ νφχτα του Μεγάλου Σαββάτου. επτά ωσ οχτϊ 
χιλιάδεσ πιςτοί, ερεκιςμζνοι από τθν περιζργεια, ςυρρζουν ςτθν Λερουςαλιμ για να 
παρακολουκιςουν το κζαμα. Αυτό το πλικοσ αποτελεί ςθμαντικι πθγι πόρων για 
τουσ ςχιςματικοφσ 'Ελλθνεσ, που εξαςφαλίηουν ζτςι τθν επιβίωςθ τουσ και τθν 
κανονικι καταβολι των φόρων ςτουσ Τοφρκουσ. 
 
 
Σελετή του Αγίου Φωτόσ 
Σφμφωνα λοιπόν με τθν παράδοςθ, το μεςθμζρι του Μεγάλου Σαββάτου ο ορκό-
δοξοσ πατριάρχθσ με τθν ςυνοδεία του - αρχιερείσ, ιερείσ και διακόνουσ - αλλά και 
τον Αρμζνιο πατριάρχθ μπαίνει ςτον Λερό Ναό τθσ Αναςτάςεωσ, ενϊ οι καμπάνεσ 
χτυποφν πζνκιμα. Από τθν εςωτερικι είςοδο του ναοφ του Αποςτόλου Λακϊβου 
μπαίνει ο πατριάρχθσ ςτο Λερό Βιμα του Κακολικοφ και κάκεται ςτον πατριαρχικό 
κρόνο. Από αυτό το ςθμείο περνάνε και αςπάηονται το χζρι του πατριάρχθ οι 
εκπρόςωποι των Αρμενίων, των Αράβων, των κοπτϊν και άλλων για να τουσ δοκεί 
το Άγιο Φωσ. Σφμφωνα με τα προνόμια, αν δεν αςπαςτοφν το χζρι του ορκόδοξου 
πατριάρχθ δεν ζχουν το δικαίωμα να λάβουν το Άγιο Φωσ από τα χζρια του. 
Αμζςωσ μετά αρχίηει θ Λερι Λιτανεία θ οποία περιφζρεται τρεισ φορζσ γφρω από 
τον Ρανάγιο Τάφο και μετά ο πατριάρχθσ ςταματάει μπροςτά ςτον Ρανάγιο Τάφο 
όπου βρίςκονται και οι επίςθμοι. 
Μετά τθν Λιτανεία αποςφραγίηεται ο Ρανάγιοσ Τάφοσ και ο πατριάρχθσ βγάηει τθν 
αρχιερατικι ςτολι του και μζνει μόνο με το λευκό ςτιχάριο. Στθν ςυνζχεια ο πατρι-
άρχθσ Λεροςολφμων λαμβάνει τουσ ςβθςτοφσ πυρςοφσ και ειςζρχεται μαηί με τον 
Δραγουμάνο τϊν Αρμενίων ςτο Λερό Κουβοφκλιο. Πλα τα κανδιλια είναι ςβθςτά και 
υποτίκεται πωσ τίποτα δεν είναι αναμμζνο ςτον Λερό Ναό. Στθν ςυνζχεια ο πατρι-
άρχθσ μπαίνει ςτον Ρανάγιο Τάφο για να προςευχθκεί. 
 
Η μυςτική προςευχή 
Γφρω από τθ ςυγκεκριμζνθ προςευχι ζχουν υφανκεί φοβεροί μφκοι και κρφλοι, με 
κοινό παρονομαςτι τθν πεποίκθςθ ότι πρόκειται για κάποια μυςτικι δζθςθ που 
μόνο ο Ζλλθνασ πατριάρχθσ γνωρίηει.  



Αυτό όμωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα: Θ εν 
λόγω ευχι δθμοςιεφκθκε για πρϊτθ φορά το 1933 από τον αρχιμανδρίτθ ( διδάκ-
τορα τοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ) Κάλλιςτο Μθλιαρά και αναδθμοςιεφτθκε το 
1967 ςτο περιοδικό « Νζα Σιϊν », επίςθμο όργανο δθμοςιευμάτων τοφ Ρατριαρχεί-
ου Λεροςολφμων. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποιο επταςφράγιςτο, φοβερό μυςτικό 
ςτο οποίο κανείσ άλλοσ δεν ζχει πρόςβαςθ πλθν τοφ ορκόδοξου πατριάρχθ. 
Πμωσ, τί λζει άραγε θ προςευχι αυτι; Τί δζεται ο πατριάρχθσ μζςα ςτο Κουβοφκλιο 
τοφ Ραναγίου Τάφου; Μα τι άλλο - κα μποροφςε να ςκεφτεί κανείσ - παρά να 
ςυμβεί αυτό που ( υποτίκεται ότι ) κάκε φορά ςυμβαίνει: Να κατζλκει δθλαδι το 
Άγιο Φωσ καυματουργικά από τον ουρανό και να φωτίςει όλθ τθν οικουμζνθ ! -
Πμωσ αλίμονο, θ προςευχι είναι ξεκάκαρθ και δθλϊνει με απόλυτθ ςαφινεια ότι θ 
φωταψία είναι απλϊσ μια τελετι ςυμβολικοφ χαρακτιρα και ότι το φωσ που εμφα-
νίηεται κάκε Μ. Σάββατο ςτα Λεροςόλυμα δεν κατζρχεται εξ ουρανοφ, αλλά ζχει 
απολφτωσ φυςικι προζλευςθ, χαρακτθρίηεται δε άγιο επειδι εξάγεται από τον 
Ρανάγιο Τάφο. 
Το ςυμπζραςμα αυτό όπωσ κα καταδειχκεί παρακάτω, προκφπτει αβίαςτα με τθν 
απλι ανάγνωςθ και μόνο τισ ευχισ, κάτι που παραδζχεται και αςπάηεται ακόμα και 
ο π. Μεταλλθνόσ (!), τα ςτοιχεία δε που παρατίκενται αντλικθκαν από το βιβλίο 
του « ΦΩΤΟΜΑΧΛΚΑ – ΑΝΤΛΦΩΤΟΜΑΧΛΚΑ » κακϊσ και από «ΤΟ ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΕΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΛ ΤΟ ΚΕΜΑ ΤΟΥ ΑΓΛΟΥ 
ΦΩΤΟΣ» τοφ Κ.Δ. Καλοκφρθ, ζργα δθλαδι ανκρϊπων που το τελευταίο για το οποίο 
κα μποροφςε κανείσ να τοφσ κατθγοριςει είναι ότι επιβουλεφονται τθν Ορκοδοξία. 
Μερικά από τα επίμαχα ςθμεία τισ ευχισ ςτα οποία ο αναγνϊςτθσ προτρζπεται να 
εςτιάςει τθν προςοχι του: 
(…) μνείαν ποιοφμεκα και τισ εν Άδου κακόδου ςου, (…) τθ αςτραπι τισ ςθσ 
κεότθτοσ φωτόσ πλθρϊςασ τα καταχκόνια. Πκεν (…) κατά τοφτο το υπερευλογθ-
μζνον Σάββατον (…) ςε το όντωσ ιλαρόν και εφετόν φωσ εν τοισ καταχκονίοισ κεϊκϊσ 
επιλάμψαν, εκ τάφου δε κεοπρεπϊσ αναλάμψαν αναμιμνθςκόμενοι, φωτοφάνειαν 
ποιοφμεκα, ςου τθν προσ θμάσ ςυμπακϊσ γενόμενθν κεοφάνειαν, εικονίηοντεσ˙ (…) 
Διά τοφτο, εκ τοφ επί τοφτον τον φωτοφόρον ςου Τάφον ενδελεχϊσ και αειφϊτωσ 
εκκαιομζνου φωτόσ ευλαβϊσ λαμβάνοντεσ, διαδιδόαμεν τοισ πιςτεφουςιν εισ ςε το 
αλθκινό φωσ και παρακαλοφμεν και δεόμεκά ςου, Ραναγιότατε Δζςποτα, όπωσ 
αναδείξθσ αυτό αγιαςμοφ δϊρον και πάςθσ κεϊκισ ςου χάριτοσ πεπλθρωμζνον, διά 
τθσ χάριτοσ τοφ Ραναγίου και φωτοφόρου Τάφου ςου˙ (…) Αμιν. 
Ππωσ επιςθμαίνει ο Καλοκφρθσ «θ ευχι είναι πολφ διαφωτιςτικι». Ρράγματι κζλει 
προςπάκεια για να καταλάβει κανείσ κάτι διαφορετικό. Ρουκενά δεν γίνεται λόγοσ 
για καυματουργικά εμφανιηόμενο φωσ, αλλά «νοείται μόνο φωσ φυςικό, που ανά-
βεται ςτθν ανάμνθςθ τοφ αναςτάντοσ Χριςτοφ, τοφ αλθκινοφ φωτόσ τοφ κόςμου». 
Εισ ανάμνθςιν λοιπόν τοφ καφματοσ εκείνου, ο πατριάρχθσ δθμιουργεί - ο ίδιοσ- 
εμφάνιςθ φωτόσ, εικονίηοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο τθν κεοφάνεια τοφ Χριςτοφ 
που βίωςαν οι άνκρωποι. « Και θ Ευχι (…) προχωρεί και εξθγεί το από ποφ παίρνε-
ται το φωσ για να ανάψουν οι λαμπάδεσ και, ςτθν ςυνζχεια, να μεταδοκεί ςτοφσ 
πιςτοφσ. Και είναι ο τόποσ αυτόσ ο άγιοσ Τάφοσ και πθγι τοφ φωτόσ το οποίο 
ευλαβϊσ λαμβάνει ο πατριάρχθσ, είναι θ ιερι λυχνία ποφ ΣΥΝΕΧΩΣ και πάντοτε 
καίει εκεί ». 
Ολοκλθρϊνοντασ τθν ανάλυςι του ο Καλοκφρθσ, τονίηει με ιδιαίτερθ ζμφαςθ τθ 
λζξθ « αναδείξεισ » « θ οποία δθλϊνει κακαρά ότι το φωσ ( όχι μόνο δεν είναι 



ουρανόπεμπτο, αλλά ) δεν ζχει ακόμα αναδειχκεί ιδιαίτερον « αγιαςμοφ δϊρον ». « 
(…) Εάν όμωσ, με άλλα λόγια, το φωσ ιταν ουρανόπεμπτο, τότε δεν κα παρακα-
λοφςε ο πρωκιεράρχθσ όπωσ το αναδείξει ο Κεόσ. Και πϊσ κα γίνει αυτι θ ανά-
δειξθ; Επεξθγεί θ ευχι: Διά τθσ χάριτοσ τοφ Ραναγίου Τάφου». 
 
Ο μφθοσ τοφ ςωματικοφ ελζγχου 
Πςον αφορά τϊρα ςτθν (από εξονυχιςτικι ζωσ και...διακριτικι) ςωματικι ζρευνα 
ςτθν οποία (υποτίκεται ότι) υποβάλλεται ο πατριάρχθσ πριν από τθν είςοδό του ςτο 
Κουβοφκλιο, κατά τον Καλοκφρθ όλα αυτά «είναι ζνασ κρφλοσ, προïόν κατϊτερθσ 
λαïκισ ευςεβόφρωνοσ αφζλειασ (...) που υποβιβάηει ςε “απάτθ” τθν ζντιμθ και 
ακατάκριτθ ςυμπεριφορά του, και τον παρουςιάηει ζτςι ωσ ςυνεργό ςτθν εμφάνιςθ 
ενόσ ψευδοκαφματοσ...». 
Διότι, «θ αφαίρεςθ των αμφίων και θ εμφάνιςι του μόνο με το ςτιχάριο αποτελεί 
μζροσ τοφ ςχετικοφ τυπικοφ τισ Εκκλθςίασ. Δθλαδι πρόκειται για διαδικαςία θ 
οποία ςθμαίνει ότι ο πατριάρχθσ, εκφράηοντασ ταπείνωςθ και άκρα ευλάβεια, πριν 
πλθςιάςει και περάςει ςτο Ρανάγιο Άδυτο απεκδφεται τα δθλωτικά τοφ επιςκοπι-
κοφ αξιϊματοσ άμφια...» μζνοντασ με «το ςτιχάριο ( το απλοφςτερο και κοινό άμφιο 
για κάκε βακμίδασ κλθρικό )». 
 
Ο μφθοσ τησ παλαιότητασ τησ προςευχήσ 
Ρολλοί -μεταξφ των οποίων και εςείσ- επιχειρϊντασ να γεφυρϊςουν το χάςμα των 
«άφωτων» αιϊνων και να προςδϊςουν ςτο «καφμα» μεγαλφτερθ παλαιότθτα απ’ 
ό,τι ςτθν πραγματικότθτα τοφ αναλογεί, μιλοφν για «χρονικι ςυνζχεια που 
εκτείνεται μζχρι τον 1ο αιϊνα (!), όταν ο Απόςτολοσ Ρζτροσ βλζπει (;) το Φωσ μζςα 
ςτον Τάφο τοφ Λθςοφ» και μζμφονται τον Κοραι που ςτον «Διάλογό» του τοποκετεί 
τθν πρϊτθ μαρτυρία για το Φωσ ωσ κεόπεμπτο όχι νωρίτερα από το ζτοσ 870. Και 
πράγματι θ μαρτυρία τοφ Βερνάρδου δεν είναι θ αρχαιότερθ׃ Σφμφωνα με τον 
Μοςχζμιο, ιδθ τον 8ο αιϊνα ο πρεςβφτεροσ Οκμάροσ από το Ρικτάβιο είδε το 
υπερφυςικό φωσ με τα ίδια του τα μάτια. Θ μαρτυρία τισ Αικερίασ ωςτόςο (κατ’ 
άλλουσ Σφλβιασ τισ Ακουιτανίασ ) όπωσ είδαμε ςε καμία περίπτωςθ δεν περιγράφει 
το Φωσ ωσ κεόπεμπτο. 
Άνευ αντικειμζνου είναι επίςθσ θ αναφορά τοφ Λωάννθ τοφ Δαμαςκθνοφ ( κάκιςμα 
Πρκρου, του πλαγίου δ´ ιχου τισ Ραρακλθτικισ) και κατ’ επζκταςθ και αυτι τοφ 
Γρθγορίου Νφςςθσ («Ρερί τθσ Αναςτάςεωσ τοφ Χριςτοφ», ΛΟΓΟΣ Β´), πρϊτον επειδι 
θ ςφνδεςι τουσ μ’ αυτό κακαυτό το Άγιο Φωσ είναι « τραβθγμζνθ από τα μαλλιά », 
κυρίωσ δε επειδι ςτο ςχετικό ευαγγελικό εδάφιο (το οποίο εςείσ μνθμονεφετε ωσ 
τθν αρχαιότερθ μαρτυρία και ουςιαςτικά απαρχι τοφ καφματοσ) δεν γίνεται 
πουκενά λόγοσ περί Φωτόσ, θ ζκπλθξθ δε του Ρζτρου προζρχεται όπωσ ξεκάκαρα 
αναφζρεται, από τθ κζα των κενϊν περιεχομζνου οκονίων ! 
Τθν απουςία οποιαςδιποτε μνείασ περί Φωτόσ ςτθν εν λόγω ευαγγελικι περικοπι 
αντιπαρζρχονται μεν οι απολογθτζσ, με το επιχείρθμα ότι εφόςον ο Ρζτροσ ζφταςε 
ςτον τάφο «ςκοτίασ ζτι οφςθσ» και μολαταφτα μπόρεςε να διακρίνει τα «οκόνια 
κείμενα μόνα», τότε λογικά κα πρζπει να υπιρχε εκεί κάποια άλλθ πθγι φωτόσ που 
δεν προερχόταν από τουσ Αγγζλουσ, ξεχνϊντασ όμωσ ότι το Ευαγγζλιο, όπωσ 
εφςτοχα επιςιμανε ο Αγιορίτθσ αρχιμανδρίτθσ Ρροκόπιοσ Δενδρινόσ περί το 1833, 
δεν λζει ότι ο Ρζτροσ ιταν αυτόσ που ζφκαςε ςτο μνιμα «ςκοτίασ ζτι οφςθσ», αλλά 
θ Μαγδαλθνι. 



Εκτόσ αυτοφ μζχρι να ειδοποιθκεί ο Ρζτροσ και να μεταβεί κι αυτόσ με τθ ςειρά του 
ςτον τάφο, το ςκοτάδι λογικά κα είχε παρζλκει, οπότε … 
Ππωσ γίνεται λοιπόν ςαφζσ, με λεκτικζσ ακροβαςίεσ και εικαςίεσ επί εικαςιϊν, τα 
πράγματα δεν αλλάηουν ׃ Οι μεγάλοι πατζρεσ τισ Εκκλθςίασ αλλά και όλεσ εκείνεσ 
οι ςτρατιζσ περιθγθτϊν και προςκυνθτϊν που επί αιϊνεσ όργωναν ςπικαμι προσ 
ςπικαμι τοφσ Άγιουσ Τόπουσ, εξακολουκοφν να ςιωποφν ςαδιςτικά γφρω από το 
υποτικζμενο καφμα, αφινοντασ τοφσ πιςτοφσ μ’ ζνα πελϊριο γιατί. Θ απάντθςθ 
όμωσ είναι απλι ׃ Επειδι δεν υπιρχε κανζνα καφμα ! 
 
Η αφή του Αγίου Φωτόσ 
Θ τζλεςι τθσ, όπωσ προαναφζρκθκε, αποτελεί προνόμιο του ελλθνορκόδοξου 
πατριάρχθ Λεροςολφμων, που επαναλαμβάνεται κάκε Μζγα Σάββατο μεςθμζρι ςτθ 
λειτουργία τθσ Αναςτάςεωσ, ςτον Ρανάγιο Τάφο του Χριςτοφ. 
Τθν παρακολουκοφν χριςτιανοί από όλα τα δόγματα αλλά και αλλόκρθςκοι. 
Σφμφωνα με μαρτυρίεσ πιςτϊν, το Άγιο Φωσ εμφανίηεται ςτον κόλο εντόσ του Ναοφ 
τθσ Αναςτάςεωσ αλλά και κατϋ άλλουσ ζξω από αυτόν και διαρκεί μερικά λεπτά. 
Εμφανίηεται ςαν λευκογάλανεσ οριηόντιεσ ταινιϊδεισ αςτραπζσ, περιςτρεφόμενεσ 
ανταφγειεσ ι κινοφμενεσ φλόγεσ που κανείσ δεν γνωρίηει από που προζρχονται. 
Στον ναό δεν υπάρχει θλεκτρικό ρεφμα και θλεκτροφωτιςμόσ. Μαρτυρίεσ ανα-
φζρουν ότι πολλζσ λαμπάδεσ των πιςτϊν και κανδιλεσ ανάβουν μόνεσ τουσ, ενϊ θ 
φλόγα δεν τουσ καίει τα πρϊτα λεπτά. Οριςμζνα βίντεο δείχνουν ιερείσ ι πιςτοφσ 
να κινοφν το κερί κοντά ςτα γζνια τουσ ι ςτα χζρια τουσ και να μθν πακαίνουν 
τίποτα. 
Το Άγιο Φωσ αμζςωσ μετά τθν αφι του, ο πατριάρχθσ Λεροςολφμων το μεταδίδει 
ςτουσ εκπροςϊπουσ άλλων εκκλθςιϊν και ςτουσ πιςτοφσ που παρευρίςκονται ςτον 
Ναό του Ραναγίου Τάφου. Στθν ςυνζχεια ο ζξαρχοσ του Ραναγίου Τάφου τθσ 
Ακινασ παραλαμβάνει το ιερό ι ανζςπερον φωσ και με ειδικι πτιςθ το μεταφζρει 
ςτθν Ακινα όπου με απόδοςθ βαςιλικϊν τιμϊν ι «τιμϊν αρχθγοφ κράτουσ» 
ακολουκεί θ υποδοχι και μεταφορά του ςτθν Μθτρόπολθ Ακθνϊν κακϊσ και ςε 
ζνα μεγάλο αρικμό άλλων μθτροπόλεων. 
Σφμφωνα με πολυάρικμεσ και...άκρωσ διαφωτιςτικζσ μαρτυρίεσ που φτάνουν μζχρι 
και το 745, αυτό που λάμβανε χϊρα κάκε Μ. Σάββατο ιταν απλϊσ μια τελετι 
ευλογίασ ενόσ φυςικοφ ( και ςυνεπϊσ ΚΤΛΣΤΟΥ ) φωτόσ προερχόμενου από μία ι και 
περιςςότερεσ λυχνίεσ που ζκαιγαν νυχκθμερόν ςτο εςωτερικό τοφ Ρανάγιου 
Τάφου! Κάποια ςτιγμι όμωσ, πικανότατα περί τα τζλθ τοφ 8ου αιϊνα, θ τελετι 
αυτι μυκοποιικθκε και ζτςι προζκυψε το «καφμα». Αυτά δεν είναι απλϊσ εικαςίεσ, 
αλλά το ςυμπζραςμα που αβίαςτα προκφπτει μελετϊντασ τθν για τοφσ περιςςό-
τερουσ από εμάσ, πιςτοφσ και μθ, άγνωςτθ προϊςτορία τοφ Αγίου Φωτόσ. 
 
Η αμφιςβήτηςη του θαφματοσ 
Σφμφωνα με τον κακθγθτι τθσ Ελλθνικοφ Κολεγίου Κεολογικισ Σχολισ του Τιμίου 
Σταυροφ τθσ Βοςτόνθσ πρωτοπρεςβφτερο, Αλκιβιάδθ Καλφβα, οι πιςτοί των πρϊτων 
χριςτιανικϊν χρόνων άναβαν λαμπάδεσ κάκε βράδυ, αλλά και το πρωί για να 
εξυμνείται με αυτό τον τρόπο ο Χριςτόσ ο οποίοσ είναι «φωσ ιλαρόν». 
Στο ζργο του « Θ Μεγάλθ Εβδομάδα και το Ράςχα ςτθν Ελλθνορκόδοξθ Εκκλθςία », 
ο κακθγθτισ αναφζρει ότι το άναμμα τθσ λαμπάδασ τθσ Αναςτάςεωσ με το Άγιο 
Φωσ διαςϊηει δφο κυρίωσ χριςτιανικζσ παραδόςεισ: Ρρϊτον, το άναμμα τθσ 



κανδιλασ ςτθν Ακολουκία του Εςπερινοφ και, δεφτερον, το άναμμα τθσ καινοφργιασ 
φλόγασ που άναβε μόνο τισ θμζρεσ του Ράςχα. Κατά τθ διάρκεια του 10ου και του 
11ου αιϊνα πίςτευαν ότι το φωσ « παράγεται » με καυματουργικό τρόπο. Τθν ίδια 
εκείνθ περίοδο, ςτον κακεδρικό ναό τθσ Λερουςαλιμ ο πατριάρχθσ Λεροςολφμων 
άρχιςε να ειςζρχεται ςτον Ρανάγιο Τάφο και, αφοφ πρϊτα προςευχόταν, ζδινε ςτον 
αρχιδιάκονό του το Φωσ. Εκείνοσ με τθν ςειρά του το προςζφερε ςτον λαό. Αυτόσ 
είναι ο λόγοσ που ακόμθ και ςτισ θμζρεσ μασ το Φωσ από τον Ρανάγιο Τάφο 
μεταφζρεται από εκεί ςτισ υπόλοιπεσ ορκόδοξεσ εκκλθςίεσ. Ζτςι, ςε χιλιάδεσ 
ορκόδοξουσ ναοφσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο οι ιερείσ παίρνουν το Φωσ από τθν « 
Ακοίμθτθ Κανδιλα », θ οποία βρίςκεται πάνω ςτθν Αγία Τράπεηα του ναοφ τουσ και 
ςυμβολίηει τον τάφο του Λθςοφ. 
Σε δθμοςίευμα του πρωτοπρεςβυτζρου του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου π. Γεωρ-
γίου Τςζτςθ, επιβεβαιϊνεται θ κζςθ του κακθγθτι Κωνςταντίνου Καλοκφρθ ότι 
«πρόκειται για ζναν κρφλο», ο οποίοσ αναπτφχκθκε ςτουσ Αγίουσ Τόπουσ μετά τθν 
ειςβολι των Σταυροφόρων και μζςα ςτα πλαίςια τθσ διαμάχθσ που υπιρχε μεταξφ 
τϊν ορκοδόξων, των Λατίνων και των Αρμενίων, κακζνασ από τουσ οποίουσ διε-
κδικοφςε για τον εαυτό του το προνόμιο τοφ «λαμβάνειν εξ ουρανοφ» το Άγιο Φωσ. 
Υπάρχει, αιϊνεσ τϊρα, διάχυτθ θ πεποίκθςθ ςτον ευςεβι μεν, αλλά κεολογικά και 
λειτουργικά απαίδευτο ορκόδοξο πιςτό, που ψάχνει για «καφματα» προκειμζνου 
να πλθρϊςει το πνευματικό του κενό, ότι κατά τθν τελετι τθσ αφισ το Άγιον Φωσ 
κατζρχεται καυματουργικά « ουρανόκεν » για να ανάψει τθν λαμπάδα του πατριά-
ρχου» αλλά διευκρινίηεται ότι ο πατριάρχθσ «δεν προςεφχεται για τθν διενζργεια 
καφματοσ», αλλά απλϊσ «αναμιμνιςκεται τθσ κυςίασ και τθσ τριθμζρου αναςτά-
ςεωσ του Χριςτοφ». 
Ο ίδιοσ ο πατριάρχθσ « ανάβει τθν λαμπάδα του από τθν ακοίμθτθ κανδιλα που 
βρίςκεται πάνω ςτον Ρανάγιο Τάφο (...) όπωσ ακριβϊσ πράττει ο κάκε πατριάρχθσ 
και ο κάκε κλθρικόσ τθν θμζρα τθσ Λαμπρισ». Τζλοσ, οι υπερβολικζσ τιμζσ που 
παραδοςιακά και κατά εκιμικό τυπικό αποδίδονται ςτο Άγιο Φωσ χαρακτθρίηονται 
ωσ «διαςυρμόσ των Κείων» και γεγονόσ «ςόλοικο που αποτελεί αςζβεια».  
Σφμφωνα με αυτιν τθν άποψθ, το Άγιο Φωσ χαίρει ςεβαςμοφ όπωσ κάκε εκκλθςι-
αςτικό δρϊμενο και όπωσ το φωσ που δίνει ο ιερζασ ςτουσ πιςτοφσ ςε κάκε 
εκκλθςία το βράδυ τθσ Ανάςταςθσ χωρίσ όμωσ υπερφυςικζσ προεκτάςεισ. 
Για τουσ υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ άποψθσ ςε αυτό ςυνθγορεί και θ ευχι που λζει ο 
πατριάρχθσ κατά τθν τελετι τθσ αφισ : «*...+ διά τοφτο εκ του επί τοφτον τον φωτο-
φόρον ςου Τάφον, ενδελεχϊσ και αειφϊτωσ εκκαιομζνου φωτόσ ευλαβϊσ λαμβά-
νοντεσ διαδιδόαμεν τοισ πιςτεφςουςιν εισ ςε το αλθκινόν φωσ *...+». Από αυτό το 
εδάφιο ςυμπεραίνεται ότι δεν κατεβαίνει κάποιο υπερκόςμιο φωσ εξ ουρανοφ, 
αλλά χρθςιμοποιείται το φωσ τθσ Ακοίμθτθσ Κανδιλασ που καίει όλον τον χρόνο. 
Ο πατριάρχθσ Λεροςολφμων Εφραίμ Βϋ (1766-1771) χαρακτιριςε τθν παρουςίαςθ 
του Αγίου Φωτόσ «χειροποίθτον μθχανουργίαν» και, κακϊσ ο ίδιοσ γνϊριηε από τθν 
προςωπικι του εμπειρία τον μθχανιςμό εμφάνιςισ του, το περιζγραψε ωσ το « το 
χειροποίθτον εκείνο φωσ, οφ καγϊ, φθςί, τθν δραματουργίαν αυτοψεί κατανοιςασ 
». 
Ο Άγγλοσ περιθγθτισ και διπλωμάτθσ Robert Curzon καταγράφει ότι κατά τθν 
επίςκεψθ του ςτθν Λερουςαλιμ το 1833, τθν ίδια χρονιά που οι Αρμζνιοι είχαν 
αποτφχει για άλλθ μια φορά να πάρουν διά τθσ βίασ τα δικαιϊματα του Ραναγίου 
Τάφου, ο Αρμζνιοσ ορκόδοξοσ πατριάρχθσ είχε απευκυνκεί ςτο εκκλθςίαςμά του 



και « εξιγθςε ότι ιταν ψεφδοσ το καφμα του Αγίου Φωτόσ », προσ ζκπλθξθ όλων, 
«οι οποίοι για αιϊνεσ είχαν αμετακίνθτθ πίςτθ ςε αυτό το ετιςιο καφμα ωσ ζνα από 
τα πρωτεφοντα άρκρα τθσ πίςτθσ τουσ». 
Ρεριγράφει ότι «θ ςυμπεριφορά των προςκυνθτϊν ιταν ταραχϊδθσ ςε υπερβολικό 
βακμό (...) ςαν να ιταν δαιμονιςμζνοι» και ότι αποτελοφςε « ςκθνικό απερίγραπτθσ 
αταξίασ και βεβιλωςθσ ». 
Άλλοι κεωροφν ότι, εκτόσ του ότι δεν πρόκειται για καυματουργικι φλόγα, πρό-
κειται για απάτθ και το αποδίδουν ςε τζχναςμα των κλθρικϊν του ελλθνορκόδοξου 
πατριαρχείου με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ των πιςτϊν. 
Ο Διδάςκαλοσ του Γζνουσ και πρωτεργάτθσ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ Ελλάδοσ από 
τον οκωμανικό ηυγό, Αδαμάντιοσ Κοραισ (1748-1833) κατιγγειλε το Άγιο Φωσ ωσ 
απάτθ και προζτρεψε τθν Ανατολικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία να διακόψει αυτζσ τισ 
τελετζσ υποςτθρίηοντασ ότι «θ αλθκισ κρθςκεία όχι μόνο δεν διαςφαλίηεται με τθν 
απάτθν αλλά και τρζχει μζγαν κίνδυνον να καταφρονθκεί παντάπαςι και να ςυναρι-
κμθκεί με τασ ψευδείσ κρθςκείασ όπότε μεταχειρίηεται αυτά εκείνα μζςα- ( δθλαδι 
όταν χρθςιμοποιεί απάτεσ )...», ονόμαηε το « Αγιο Φωσ » « όνειδοσ και αίςχοσ 
ςτρατθγοφμενον από κραςφτατουσ καυματοπλάςτεσ » και διλωνε κατθγορθματικά 
ότι «αλθκισ κρθςκεία δεν ζχει χρεία τοιοφτων καυμάτων».. Με βακειά κλίψθ ο 
Ζλλθνασ διαφωτιςτισ διαπιςτϊνει ότι, ενϊ οι Ζλλθνεσ ζχουν προσ φωτιςμό μόνο το 
« Άγιο Φωσ » οι Ευρωπαίοι «ηουν μεταξφ αλθκινϊν ςοφϊν, περικυκλωμζνοι από 
ακαδθμίεσ και λφκεια από πάςθσ τζχνθσ και επιςτιμθσ διδακτιρια. Ζχουν ανοιχτζσ 
λαμπρζσ, δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ και τα πιεςτιρια των τυπογραφείων τουσ βουΐηουν 
κακθμερινά και αςταμάτθτα». 
Ο πάπασ Γρθγόριοσ Θ' ( Αρχιερατεία : 1227-1241 ) αποκιρυξε το Άγιο Φωσ ωσ απάτθ 
και απαγόρευςε ςτουσ Φραγκιςκανοφσ να ζχουν οποιαδιποτε ςχζςθ με αυτό. 
Επακολοφκθςε θ καταγραφι χρονικϊν τϊν Αγίων Τόπων ςτα οποία οι Φραγκις-
κανοί καυτθρίαηαν μαρτυρίεσ ςχετικά με τθν τελετι. 
Ζνασ Φραγκιςκανόσ του 15ου αιϊνα, ο Φραντςζςκο Σουριάνο ( Fra Francesco 
Suriano ), εξιςτόρθςε λεπτομερϊσ τθν απείκαρχθ ζξαψθ ςυναιςκθμάτων τθσ οποίασ 
υπιρξε μάρτυρασ πριν καταγράψει τθν εξισ παρατιρθςθ : 
« Θ λεγόμενθ φωτιά, όμωσ, δεν κατζρχεται αλθκινά ( και κατά τθν δικι μασ γνϊμθ, 
των μοναχϊν ), αν και όλα τα ζκνθ εξαιτίασ θμϊν των μοναχϊν προςποιοφνται ότι 
αυτό το ψεφδοσ είναι αλθκζσ ». 
Ο Αιγφπτιοσ ςιίτθσ χαλίφθσ Χακίμ (Αλ-Χακίμ μπι-αμρ-Αλλάχ, 996-1021), διϊκ-τθσ 
των χριςτιανϊν αν και γιοσ χριςτιανισ, διζταξε το 1009 να καταςτραφεί ολοκλθρω-
τικά ο Ναόσ του Αγίου Τάφου. Άραβεσ χρονικογράφοι αναφζρουν ο ναόσ του Αγίου 
Τάφου ιταν αξιοκατάκριτοσ κακϊσ «εξαπατοφςε τουσ πιςτοφσ » μζςω του « 
"καφματοσ" του Αγίου Φωτόσ» κακϊσ οι αυτοκράτορεσ, οι ςτρατθγοί και άλλοι 
υψθλόβακμοι αξιωματοφχοι κυρίωσ από το Βυηάντιο ζφερναν ςε πομπζσ χριματα 
και άλλα τιμαλφι για να τα προςφζρουν ςτον ναό αλλά και «οι πιο αδαείσ 
προςκυνθτζσ οι οποίοι πίςτευαν ότι το Ράςχα το Άγιο Φωσ κατζρχεται καυματου-
ργικά από τον ουρανό και ανάβει τα κεριά του ναοφ». Ο λόγοσ για αυτι του τθν 
ενζργεια ιταν ότι το καφμα του Αγίου Φωτόσ (που ιδθ υφίςτατο εκείνθ τθν εποχι) 
αποτελοφςε μια «ςκανδαλϊδθ απάτθ». Θ είδθςθ για τθν καταςτροφι των κτιςμά-
των, όταν ζφταςε ςτθν Ευρϊπθ, προκάλεςε ζντονεσ αντιδράςεισ οι οποίεσ οδιγθ-
ςαν τελικά ςτθν Ρρϊτθ Σταυροφορία. 



Σφμφωνα με τθν αυτοβιογραφία του ϊςου ορκόδοξου αρχιμανδρίτθ ( και επιςτι-
μονα ) Ρορφφριου, που εκδόκθκε ςε οκτάτομο βιβλίο με τον τίτλο «Το βιβλίο τθσ 
φπαρξθσ μου»: «Ζνασ ιεροδιάκονοσ που κατάφερε να μπει ςτο ιερό του Τάφου, τθν 
περίοδο κατά τθν οποία κεωρείτο ότι το Φωσ κατεβαίνει από τον ουρανό, διαπί-
ςτωςε με τρόμο ότι το Άγιο Φωσ προιρχετο από ζνα καντιλι το οποίο ποτζ δεν 
ςβινει.  
Μου το είπε ο ίδιοσ ςιμερα» (« Το βιβλίο τθσ φπαρξισ μου » Τόμοσ: 1, ςελ. 671). 
Ο Ρορφφριοσ επίςθσ, ςτο ίδιο βιβλίο, αναφζρει ζνα περιςτατικό το οποίο διθγικθκε 
ς' αυτόν ο μθτροπολίτθσ Λεροςολφμων. Σφμφωνα με τθν διιγθςθ, όταν ο ςτρατιω-
τικόσ διοικθτισ τθσ Αιγφπτου Λμπραΐμ Ραςάσ ( ναι ! ο γνωςτόσ μασ από τθν Ελλθνικι 
Επανάςταςθ ςτον Μοριά ) βριςκόταν ςτα Λεροςόλυμα, ηιτθςε να του επιτραπεί θ 
είςοδοσ ςτο ναό, προκειμζνου να επιβεβαιϊςει ο ίδιοσ τθσ αυκεντικότθτα του « 
καφματοσ » και διλωςε ότι αν όντωσ επρόκειτο για καφμα τότε κα ζκανε μια 
μεγάλθ δωρεά ςτο ταμείο τθσ εκκλθςίασ, διαφορετικά, αν επρόκειτο για απάτθ, κα 
απεκάλυπτε τθν απάτθ αυτι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και κα προζβαινε ςε κατάςχεςθ 
όλθσ τθσ περιουςίασ του πανάγιου τάφου, θ οποία είχε ςυγκεντρωκεί από δωρεζσ 
και τάματα των πιςτϊν όλα αυτά τα χρόνια ! 
Σφμφωνα πάντα με τον Ρροφφριο, ο Μιχαιλ, μθτροποπολίτθσ τθσ Ρζτρασ, ο Δανιιλ 
μθτροπολίτθσ τισ Ναηαρζτ, και ο Διονφςιοσ επίςκοποσ Φιλαδζλφειασ ( ζτςι λεγόταν 
τότε το Αμμάν ), ηιτθςαν αμζςωσ ςυνάντθςθ με τον Λμπραιμ, προκειμζνου να 
ζρκουν ςε κάποια...ςυμφωνία. Στθν ςυνάντθςθ αυτι ο Μιχαιλ παραδζχτθκε τθν 
απάτθ τθσ αφισ του φωτόσ από αναμμζνο καντιλι και ηιτθςε από τον Λμπραιμ να 
μθν επιχειριςει να αποκαλφψει το μυςτικό και να μθν ανακατεφεται με τα τθσ 
Εκκλθςίασ, διότι κάτι τζτοιο κα...δυςαρεςτοφςε τον Τςάρο Νικόλαο τθσ ωςίασ, με 
απρόβλεπτεσ για τον Λμπραιμ πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ ςυνζπειεσ ! Ενόψει του 
πιο πάνω εκβιαςμοφ, ο Λμπραιμ κεϊρθςε ςκόπιμο να «κάψει» το όλο κζμα... 
Και ςυνεχίηει ο Ρορφφριοσ : «...ο μθτροπολίτθσ πρόςκεςε ότι μόνον από το κεό τον 
ίδιο περιμζνουμε ςυγχϊρεςθ για το ψζμα αυτό, διότι ςε περίπτωςθ που το 
αποκαλφπταμε ςτουσ πιςτοφσ ηθτϊντασ απ' αυτοφσ ςυγχϊρεςθ, είναι βζβαιο ότι οι 
πιςτοί κα μασ διαμζλιηαν εκεί ζξω ςτθν είςοδο του ναοφ ! » ( «Το βιβλίο τθσ 
φπαρξισ μου » Τόμοσ: 3, ςελ. 299-301 ). 
Σφμφωνα επίςθσ με μαρτυρία Κφπριου ιεροψάλτθ ςε τθλεοπτικι εκπομπι : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ZrTyni8ECu4 
Κζλω να ςασ δϊςω μιαν ειλικρινι μαρτυρία. Ρροσ το παρόν ανωνφμωσ. Πμωσ, αυτά 
που κα ςασ πω, είμαι ζτοιμοσ αν κλθκϊ να τα κατακζςω επωνφμωσ και ενόρκωσ, 
είτε ενϊπιον τθσ Λεράσ Συνόδου τισ Εκκλθςίασ τθσ Κφπρου είτε ενϊπιον τθσ Λεράσ 
Συνόδου τισ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ειρωνείεσ εκεί, 
αλλά δεν με ενδιαφζρουν. 
Είμαι κρθςκευόμενοσ και πιςτεφω ακράδαντα ςτα καφματα. Πςα βεβαίωσ είναι 
πραγματικά καφματα. Στθν προςωπικι μου ηωι, δυο φορζσ γνϊριςα το καφμα και 
τθν κεία πρόνοια. Πςον αφορά τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, του λεγομζνου καφ-
ματοσ του Αγίου Φωτόσ, που ςυμβαίνει κάκε χρόνο το άγιο Σάββατο εισ τον ιερό 
ναό τθσ Αναςτάςεωσ εισ Λεροςόλυμα, ζτυχε να μάκω τθν αλικεια από χείλθ αρχιε-
ρζωσ, ο οποίοσ επίςθσ τθν ικουςε με τα ίδια του τα αφτιά, από χείλθ αρχιερζων του 
πατριαρχείου Λεροςολφμων. 
Ο (εν λόγω) αρχιερεφσ, εισ μια των επιςκζψεων του ςτο ςπίτι μου, για δείπνο και 
φιλικι ςυηιτθςθ επί κρθςκευτικϊν και πνευματικϊν κεμάτων, μου εκμυςτθρεφ-



κθκε ότι τισ θμζρεσ εκείνεσ, ζμακε κάτι που τον αναςτάτωςε και τον εςκανδάλθςε. 
Χρθςιμοποιϊ τα ίδια τα λόγια του αρχιερζωσ χωρίσ να αφαιρζςω ι να προςκζςω 
οτιδιποτε. Μου αφθγικθ λοιπόν τα εξισ: 
Αυτζσ τισ μζρεσ φιλοξενοφμε ςτθν ιεράν αρχιεπιςκοπιν, κλιμάκιο από μθτροπολίτεσ 
από το πατριαρχείο Λεροςολφμων. Ζνα βράδυ μετά το δείπνον, ο αρχιεπίςκοποσ 
Μακάριοσ επρότεινε να πάρουμε το καφεδάκι μασ ςτο Μζγα Συνοδικόν. Εκεί λοιπόν 
ςυηθτϊντασ διάφορα κζματα ρϊτθςε ο Μακάριοσ τουσ φιλοξενοφμενουσ μθτροπο-
λίτεσ : « Άγιοι αδελφοί, τϊρα που είςτε εδϊ, είναι ευκαιρία να μου λφςετε μια 
απορία που ζχω ». 
Του είπαν, « Στθν διάκεςθ ςου Μακαριότατε αν μποροφμε, γιατί όχι; ».Και τουσ 
είπε ο Μακάριοσ : « Άγιοι αδελφοί πζςτε μου ςασ παρακαλϊ, τί γίνεται με το καφμα 
του Αγίου Φωτόσ, είναι πράγματι καφμα ; ». 
Οι μθτροπολίτεσ απ’ τα Λεροςόλυμα εμειδίαςαν και του είπαν: « Μακαριότατε, 
κοροϊδεφουμε τον κόςμο, είναι ντροπι μασ να κοροϊδζψουμε και εςζνα ». 
Ο Μακάριοσ είπε : 
- « Μα δθλαδι, κζλετε να πείτε πωσ δεν είναι καφμα ; ». 
- « Πχι δεν είναι καφμα ! ». 
- « Ε, τί είναι λοιπόν ; ». 
- « Μακαριότατε είναι μια τελετι θ οποία γίνεται κάκε Μζγα Σάββατο εισ τον ιερό 
ναό τθσ Αναςτάςεωσ ». 
- « Και γιατί δεν λζτε τθν αλικεια εισ τον κόςμο; ». 
- « Μακαριότατε, ποιοσ τολμά να πει τθν αλικεια εισ τον κόςμο;  
Κα μασ λιντςάρουν ». 
Αυτι ιταν θ αφιγθςθ τοφ Αρχιερζωσ. 
https://www.youtube.com/watch?v=NIwvCbTlzQA&feature=youtu.be 
Αποκαλυπτικι είναι και θ μαρτυρία του τοποτθρθτι του πατριαρχικοφ κρόνου Λερο-
ςολφμων, μθτροπολίτθ Ρζτρασ Κορνιλιου. Τθν Μ. Τετάρτθ 11-4-2001 ςτο κανάλι 
«Mega» ςτθν εκπομπι «Γκρίηεσ Ηϊνεσ» παρουςιάςτθκε ςυνζντευξθ του εν λόγω 
τοποτθρθτι, ο οποίοσ μεταξφ άλλων διλωςε : 
α) Ο πατριάρχθσ απεκδφεται πάςθσ ςτολισ και μζνει με λευκό εςϊραςο, όχι για να 
ελεγχκεί για τυχόν εφφλεκτεσ φλεσ, αλλά για να παραμείνει με τθν λευκι ςτολι, 
που ςυμβολίηει τθν ςτολι των αγγζλων. 
β) Ο πατριάρχθσ ειςζρχεται ςτον Τάφο με λαμπάδα και προςεφχεται λζγοντασ μια 
ειδικι ευχι και ανάπτει το Φωσ από το φωσ τθσ Ακοίμθτθσ Κανδιλασ, το δε φυςικό 
φωσ τθσ Κανδιλασ με τθν ειδικι αυτι ευχι μετατρζπεται ςε Άγιον Φωσ. Ζτςι το 
φυςικό φωσ κακαγιάηεται και μετατρζπεται ςε Άγιο Φωσ. 
Τότε εξζρχεται του Τάφου και παραδίδει το Άγιο Φωσ ςτο πλιρωμα του Λεροφ Ναοφ 
και δι' αυτοφ ς' ολόκλθρο τον κόςμο. 
Άκρωσ διαφωτιςτικόσ είναι τζλοσ, ο Στυλιανόσ Χαραλαμπάκθσ, χριςτιανόσ εκκλθςια-
ςτικόσ ςυγγραφζασ, το 1964 : 
Τα περί του λεγομζνου καφματοσ του Αγίου Φωτόσ, δεν είναι δυνατόν να κοινο-
ποιθκοφν, λόγω ςκανδάλου. Ευχαρίςτωσ όμωσ, εφ’ όςον μ’ ερωτάτε, κα ςασ είπω εν 
περιλιψει πωσ γίνετε θ τελετι και πϊσ λαμβάνεται το « Άγιον Φωσ». Τθν Μεγάλθν 
Ραραςκευιν και μετά τθν περιφοράν του επιταφίου πζριξ του Ραναγίου Τάφου, ο 
πατριάρχθσ τοποκετεί τον Επιτάφιον επί του Τάφου. Κατόπιν τοφτου ςβινουν όλα 
τα κανδιλια τα εντόσ και εκτόσ του Τάφου. Τθν επομζνθν, Μζγα Σάββατον, ο ςκευο-
φφλαξ μεταφζρει κεκαλυμμζνθν με αργυροφν κάλυμμα, μία ειδικιν κανδιλα αναμ-



μζνθν, τθν οποίαν τοποκετεί εντόσ του Ραναγίου Τάφου. Εν ςυνεχεία ο διοικθτισ 
των Λεροςολφμων ςφραγίηει τον Τάφον. Ενϊ λοιπόν, πάντα τα φϊτα και τα κανδι-
λια ζχουν ςβυςκι, θ ειδικι κανδιλα εντόσ του Τάφου παραμζνει αναμμζνθ. 
 Τθν 10θν ϊραν και μετά τθν ςχετικιν λιτανείαν πζριξ του Αγίου Τάφου, κατά τθν 
οποίαν ψάλουν το λυχνικόν « φωσ ιλαρόν », ανοίγονται αι πφλαι του ναοφ του Ραν-
αγίου Τάφου και ειςζρχεται ο λαόσ. Συγχρόνωσ ανοίγει και θ πφλθ του Κουβουκλί-
ου εισ τθν οποίαν ευρίςκεται ο Τάφοσ και ειςζρχεται ο Ρατριάρχθσ, αφοφ προθγου-
μζνωσ τυπικϊσ αφαιρεί τα αρχιερατικά του άμφια και μζνει μόνον με το ςτιχάριον. 
Μετά από μίαν ςχετικιν τυπικιν προςευχιν, λαμβάνει το «άγιον» φωσ, όχι βεβαίωσ 
καυματουργικϊσ, δια να είμαι ειλικρινισ, αλλά ανάπτει τον πυρςόν του από τθν 
αναμμζνθν ειδικιν κανδιλα τθν οποίαν είχε μεταφζρει προθγουμζνωσ ο ςκευο-
φφλαξ. Αυτι με λίγα λόγια ειναι είναι θ διαδικαςία περί του «Αγίου» Φωτόσ ». 
Mια ενδιαφζρουςα και ηωντανι περιγραφι των όςων διαδραματίηονται κατά τθν 
αφι του Αγίου Φωτόσ ζδωςε ζνασ περι-θγθτισ, ο Γάλλοσ κλθρικόσ Ντουμ-ντάν, που 
ταξίδεψε ςτθν Ραλαιςτίνθ το 1561. Ο Ντουμντάν γράφει ότι οι «ςχιςματικοί» (ζτςι 
αποκαλοφςαν οι ρωμαιοκακολικοί τουσ ορκοδόξουσ) αρχιερείσ τθσ Ανατολισ 
άναβαν τθν λυχνία με το τςακμάκι : 
*...+ Ο πατριάρχθσ με πζντε ι ζξι μονάχα μθτροπολίτεσ ηυγϊνει ςτθν πφλθ του Αγίου 
Τάφου όπου του αφαιροφν το φαιλόνιο για να μπει. Εκείνθ τθν ςτιγμι ξεςπάει 
καινοφργιο πανδαιμόνιο. Αντθχεί τόςο βροντερά που είναι αδφνατον ν' ακοφςεισ 
και τουσ φοβερϊτερουσ κεραυνοφσ. Χιλιάδεσ ςτόματα κραυγάηουν, με μανία, 
ουρλιάηουν « Ελζθςον ! Ελζθςον ». Τα χζρια υψϊνονται ψθλά με τισ λαμπάδεσ, τα 
μάτια είναι ςτυλωμζνα ςτον κόλο του ναοφ ςε αγωνιϊδθ προςμονι τθσ ςτιγμισ 
που κα κατζβθ το Άγιο Φωσ. Και ςτισ εξζδρεσ οι γυναίκεσ πολλαπλαςιάηουν τα 
ξεφωνθτά και τουσ ςτεναγμοφσ, ςαλεφουν τα χζρια τουσ ςε δζθςθ προσ τον ουρανό, 
λεσ κι εκλιπαροφν τον Κεό να ςτείλει, επί τζλουσ, αυτό το φωσ που με τόςθ λαχτάρα 
προςμζνουν. Μζςα ς' αυτιν τθν οχλοβοι ο πατριάρχθσ μπαίνει ςτον Άγιο Τάφο. Οι 
γενίτςαροι φρουροφν αυςτθρά τθν είςοδο ϊςτε να μθ δει κανείσ τι ςυμβαίνει ςτο 
εςωτερικό. Εκεί, ο πατριάρχθσ μ' ζνα τςακμάκι δίνει φωτιά κι ανάβει τα καντιλια 
και μια δζςμθ λαμπάδεσ που κρατάει ςτα χζρια του. Βλζποντασ τον τα πλικθ να 
βγαίνει με το πολυφίλθτο φωσ ξεςποφν ςε επιφωνιςεισ ευτυχίασ, ςε κραυγζσ 
χαράσ, ςε ομαδικό παραλιρθμα ενκουςιαςμοφ που είναι αδφνατον να περιγραφι. 
Και ορμοφν κατ' επάνω του για ν' ανάψουν τισ λαμπάδεσ τουσ από τισ δικζσ του, για 
να 'χουν μια αμεςότθτα επαφισ με το Άγιο Φωσ. Δζκα βιματα πρζπει να διατρζξει 
για να φκάςει ςτο ιερό. Αλλά γι' αυτά τα δζκα βιματα χρειάςτθκε ζνα τζταρτο τθσ 
ϊρασ. Τον ζχουν κυκλϊςει από όλεσ τισ μεριζσ, τον ςυμπιζηουν, τον ςυνκλίβουν. 
Είναι ςκεπαςμζνοσ από δάςοσ χεριϊν και από λαμπάδεσ, ζτςι που δεν διακρίνεται 
πια κακόλου. Εκείνοι που βρίςκονται δεκαπζντε βιματα πίςω, απλϊνουν τα χζρια 
τουσ ν' αρπάξουν τισ λαμπάδεσ από τουσ κοντινοφσ, οι λαμπάδεσ κρυμμα-τίηονται 
γίνονται κομμάτια, δεν απομζνει οφτε μια γερι. Οι ραβδοφχοι που αγωνίηονται να 
επιβάλουν τθν τάξθ, άλλουσ ςθμαδεφουν και άλλουσ χτυπάνε. Και ο πατριάρχθσ 
που κρατάει υψωμζνα τα κεριά δζχεται ςυνεχϊσ χτυπιματα ςτα χζρια. 
Στο μεταξφ, το πανδαιμόνιο ςυνεχίηεται, και όςον περνά θ ϊρα εντείνεται ολοζνα. 
Τζλοσ, ο αρχιερζασ φκάνει ς' ζναν πζτρινο βωμό, ανεβαίνει με δυο επιςκόπουσ, 
παίρνει δφο νζεσ δζςμεσ κεριϊν αναμμζνων και φςτερα άλλεσ και άλλεσ. Και τα 
πλικθ ςυνωκοφνται μετά μανίασ για να πάρουν φωσ από τα χζρια του πατριάρχθ. 
Εκείνοι που το κατορκϊνουν δεν κρφβουν τθν χαρά τουσ, ακτινοβολοφν, πανθγυ-



ρίηουν και προςφζρουν το φωσ που απζκτθςαν φςτερα από τόςθ μάχθ ςτουσ 
άλλουσ με αγαλλίαςθ και κυρίωσ ςτισ γυναίκεσ που δεν μποροφν να πλθςιάςουν. 
Μερικοί, είτε από κάποια ειδικι εφνοια, είτε φςτερα από μερικοφσ ραβδιςμοφσ, είτε 
με μερικά πιάςτρα που δίνουν ςτουσ γενίτςαρουσ μπαίνουν ςτον ίδιο τον Άγιο 
Τάφο, ανάβουν τισ λαμπάδεσ από τα ίδια τα καντιλια που πρωτοδζχτθκαν το Άγιο 
Φωσ και βγαίνουν υπεριφανοι και πανευτυχείσ. 
Δεν λογαριάηουν οφτε τουσ κόπουσ οφτε τα χριματα που τουσ ςτοίχιςε αυτι θ 
επιτυχία. Μζςα ς' ζνα τζταρτο τθσ ϊρασ άναψαν όλα τα καντιλια του ναοφ (τα υπο-
λόγιςα ςε οχτακόςια). Οι ςκθνζσ που διαδραματίςτθκαν ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ για 
τθν διανομι του Αγίου Φωτόσ επαναλαμβάνονται τϊρα ςτα παρεκκλιςια των 
Αρμενίων, των κοπτϊν, των Σφρων και των Αικιόπων, καρρείσ πωσ ο ναόσ πιρε 
φωτιά, ότι τον κατατρϊει μια πελϊρια πυρκαγιά... 
 
Σα αυτοαναφλεγόμενα κεριά 

Υπάρχει θ άποψθ ότι πρόκειται για μια απόκρυφθ εφαρμογι που οργανϊνουν οι 
κλθρικοί του Ρατριαρχείου Λεροςολφμων εδϊ και αιϊνεσ. Μία εκδοχι που προ-
βάλλεται ςφμφωνα με τθν άποψθ αυτι είναι ότι τα κεριά ζχουν εμβαπτιςτεί προ-
θγουμζνωσ ςε φωςφόρο, ο οποίοσ ζχει τθν ιδιότθτα τθσ αυτοανάφλεξθσ μετά από 
κάποιο χρονικό διάςτθμα. Ο φωςφόροσ από τθν άλλθ ωσ χθμικό ςτοιχείο ανα-
καλφφκθκε κατά τον 17ο αιϊνα και δεν απαντάται ελεφκεροσ ςτθ φφςθ. Για τουσ 
υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ άποψθσ ιταν παρ' όλα αυτά γνωςτζσ από πολφ παλαιότερα 
ςτθν περιοχι τθσ Μζςθσ Ανατολισ κάποιεσ « καυματουργζσ ουςίεσ » ι « κρινεσ » 
(πθγζσ) που παρουςίαηαν τζτοιου είδουσ φαινόμενα. Αυτό με τθν ςειρά του μπορεί 
να ςθμαίνει ότι είτε ολόκλθροσ ο Ρανάγιοσ Τάφοσ βρίςκεται ςε μια τζτοια περιοχι 
είτε ότι χρθςιμοποιείται αυτοφςια κάποια πανάρχαιθ « καυματουργι ουςία » ( 
χθμικι ζνωςθ ) τθσ οποίασ το όνομα και θ ςφςταςθ διατθροφνται μζχρι ςιμερα ωσ 
ιερατικό «επταςφράγιςτο» μυςτικό. Εντοφτοισ, όπωσ υποςτθρίηεται από πιςτοφσ, θ 
φλόγα που προζρχεται από το Άγιο Φωσ φζρεται να φωτοβολεί αλλά να μθν 
προκαλεί καφςθ κατά τα πρϊτα 33 λεπτά, ςε αντίκεςθ με τθν φυςικι δράςθ τθσ 
φωτιάσ. Βζβαια, ςε αυτι τθν περίπτωςθ καταφανισ είναι θ ςφγκριςθ που γίνεται 
αναφορικά όχι με το φωσ αλλά με τθν φωτιά.  
Ο ςυγγραφζασ Μιχάλθσ Καλόπουλοσ ζχει δθμοςιεφςει ζρευνα που υποδεικνφει ότι 
τα αυτοαναφλεγόμενα υλικά και θ κρθςκευτικι πυροτεχνουργία που ιταν γνωςτι 
ςτθν αρχαιότθτα είναι επαρκι για να παράγουν το αποτζλεςμα που περιγράφεται 
ωσ «Άγιο Φωσ». Ππωσ ο ίδιοσ αναφζρει : 
Με τθν ςυνδρομι του Εργαςτθρίου Χθμείασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κες-
ςαλονίκθσ προςδιορίςαμε ότι θ καταλλθλότερθ ουςία για μια τζτοια χριςθ είναι ο 
λευκόσ φωςφόροσ. Ρϊσ όμωσ κα μποροφςε κανείσ να κακυςτεριςει αυτι τθν αυτό-
ματθ ανάφλεξθ ϊςτε να ςυμβεί με ελεγχόμενο τρόπο ςε προκακοριςμζνθ ςτιγμι; 
Απλά, εάν ο φωςφόροσ που ςυνικωσ φυλάγεται κάτω από νερό για να μθν ανα-
φλεγεί, διαλυκεί ςε κάποιο κατάλλθλο οργανικό διαλφτθ και μετά ζνα πανί ι κερί 
βουτθγμζνο ςτο διάλυμα αυτό εκτεκεί ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, θ αυτοανάφλεξθ 
δεν γίνεται αμζςωσ αλλά κακυςτερεί ζωσ ότου εξατμιςτεί ςχεδόν τελείωσ ο 
διαλφτθσ. Στθν ςυνζχεια το υλικό αρχίηει πρϊτα να καπνίηει και τζλοσ αναφλζγεται, 
με ηωθρι φλόγα. Σθμειϊςτε τθν λεπτομζρεια τθσ αργισ προοδευτικισ ανάφλεξθσ 
που ταιριάηει με τισ περιγραφζσ των αυτοπτϊν μαρτφρων: «Φωτιζσ ανάβουν 
ςποραδικά αυτόματα ςε κεριά και ςε καντιλια, με κεία παρζμβαςθ, αφοφ αρχίςουν 



να καπνίηουν πριν για λίγθ ϊρα». Αν όμωσ ο ίδιοσ ο παντοδφναμοσ Κεόσ άναβε 
καυματουργικά κάκε χρόνο τα κεριά και τισ καντιλεσ, τί ανάγκθ είχε να τα κάνει να 
καπνίηουν για ϊρα μζςα ςτθν κατάμεςτθ από πιςτοφσ, αςφυκτικά γεμάτθ εκκλθςία 
και δεν τα ανάβει δια μιασ; Τα πειράματά μασ ζδειξαν ότι θ αυτόματθ ανάφλεξθ 
των κεριϊν μπορεί να επζλκει με ελεγχόμενθ χρονοκακυςτζρθςθ θμίςειασ ϊρασ και 
άνω εξαρτϊμενθσ από τθν πυκνότθτα του διαλφματοσ του φωςφόρου και του 
τφπου του οργανικοφ διαλφτθ που χρθςιμοποιεί κανείσ. 
Τα Επιδείξαμε κατ' επανάλθψθ με επιτυχία το πείραμα με τα κεριά, προσ κατάπλθξθ 
των παρευριςκομζνων εκπροςϊπων τθσ Ελλθνικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ. Θ αμθχα-
νία τουσ ιταν ζκδθλθ, παρ' όλο που δεν προφαςιςτικαμε κάποια ανταγωνιςτικι 
υπερφυςικι δφναμθ αλλά ξεκακαρίςαμε άμεςα και ευκζωσ τθν φυςικι βάςθ τθσ 
διαδικαςίασ. Σε πρόςφατθ μάλιςτα επίδειξθ που μεταδόκθκε από το κανάλι EXTRA 
τθν Ραραςκευι 16 Απριλίου, ζνασ εκ των εκπροςϊπων τθσ Εκκλθςίασ διάβαηε τθν 
ϊρα του πειράματοσ...τουσ εξορκιςμοφσ του Αγίου Βαςιλείου...ανεπιτυχϊσ. Θ πθγι 
προζλευςθσ του λευκοφ φωςφόρου ςτθν αρχαιότθτα μπορεί να ιταν αρκετά απλι. 
Ζνασ κατάλογοσ από τα πικανά διακζςιμα υλικά για τθν παραγωγι φωςφόρου μασ 
ειςάγει κατευκείαν ςτο βαςίλειο τθσ μαγείασ και μάλιςτα τθσ μαφρθσ κακϊσ θ 
ςυνικθσ πθγι για τθν παραγωγι φωςφόρου είναι τα...κόκκαλα, τα κόπρανα και τα 
οφρα. Και που αλλοφ μπορείτε να φανταςτείτε ότι κα βρίςκαμε τζτοιεσ δυςϊδεισ 
αλχθμιςτικζσ ςυνταγζσ μαγειρικισ παρά ςτο...ιερό βιβλίο τθσ Βίβλου ». 
 
Η ςχιςμζνη κολόνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο κα πρζπει να ςτακοφμε, είναι θ περιβόθτθ ςχιςμζνθ 
κολόνα και το καφμα που ( κρυλείται ότι ) ςυνδζεται μ’ αυτιν. 
Ακόμα και ςκλθροπυρθνικοί απολογθτζσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςυνιςτοφν επιφυλα-
κτικότθτα. 
Λζγεται πωσ το 1549 μ.Χ. οι Αρμζνιοι δωροδόκθςαν τον ςουλτάνο Μουράτ για να 
τουσ δϊςει τθν άδεια να ειςζλκουν ςτον Ρανίερο Ναό τθσ Αναςτάςεωσ και να 
βγάλουν αυτοί από τον Ρανάγιο Τάφο το Άγιο Φωσ. Ρράγματι, ο ςουλτάνοσ τουσ 
ζδωςε τθν άδεια και οι Αρμζνιοι μπικαν μζςα ςτον ναό και τον κλείδωςαν. Γεμάτοσ 
απελπιςία ο ορκόδοξοσ πατριάρχθσ όταν είδε τουσ Αρμζ-νιουσ να βρίςκονται μζςα 
ςτον Ρανάγιο Τάφο, γονάτιςε ζξω ςτθν είςοδο του ναοφ κοντά ςε μία από τισ κολό-



νεσ. Ξαφνικά θ κολόνα ςχίςτθκε και βγικε το Άγιο Φωσ ανάβοντασ τισ λαμπάδεσ του 
πατριάρχθ. Ο Αγαρθνόσ Εμίρθσ παρακολουκοφςε τα γεγονότα από τον μιναρζ του 
τηαμιοφ που βρίςκονταν απζναντι από τον ναό. Μόλισ είδε τα γεγονότα φϊναξε 
«Μεγάλθ θ πίςτθ των χριςτιανϊν ! 'Ζνασ είναι ο αλθκινόσ Κεόσ, ο Κεόσ των χριςτια-
νϊν. Ριςτεφω ςτον Αναςτάντα εκ νεκρϊν Χριςτόν. Τον προςκυνϊ ωσ Κεό μου». 
Μετά από αυτιν τθν ομολογία του πιδθςε από τον μιναρζ. Κατά τθν πτϊςθ του 
όμωσ δεν ζπακε τίποτα. Τότε οι μουςουλμάνοι τον ζπιαςαν και τον αποκεφάλιςαν. 
Εδϊ όμωσ προκφπτουν κάποιοι προβλθματιςμοί. Το ςχίςιμο τθσ κολόνασ για παρά-
δειγμα (το οποίο εςτιάηεται κυρίωσ ςτο κατϊτερο τμιμα τθσ ) δεν είναι διαμπερζσ. 
Συνεπϊσ, κα πρζπει να δοκεί μια λογικι εξιγθςθ για το πϊσ (αλλά κυρίωσ ΓΛΑΤΛ) το 
φωσ διαπερνϊντασ το υλικό εμπόδιο τοφ κίονα άφθςε τα ίχνθ του μόνο από τθν 
εξωτερικι πλευρά. Εκτόσ και αν...το ςχίςιμο προκλικθκε από ζξω προσ τα μζςα, και 
όχι από μζςα προσ τα ζξω. 
Ο Λάςων Ευαγγζλου ςτο «Κρθςκευτικό φαινόμενο» κάνει λόγο για κορά « από τθν 
πυρκαγιά του 1808 », ενϊ ο Καλοκφρθσ υποςτθρίηει ότι επρόκειτο για λάμψθ 
κεραυνοφ, χωρίσ ωςτόςο να δίνει περαιτζρω πλθροφορίεσ ι να διευκρινίηει πόκεν 
τοφτο τεκμαίρεται. 
Εξαιρετικό ενδιαφζρον ωςτόςο παρουςιάηει θ εικαςία του ότι ο κρφλοσ περί καυ-
ματουργικισ εμφάνιςθσ τοφ φωτόσ μζςα από τθν κολόνα πικανόν να ςχετίηεται με 
τθν παλαιά παράδοςθ που διαςϊηει ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ κατά τθν οποία ο 
Κεόσ « και τω πυρί δεδίττεται - δθλαδι εκπλιςςει, φοβίηει- τουσ ανκρϊπουσ ανά-
πτων εκ κίονοσ τθν φλόγα...». Και εδϊ όμωσ ο Κεόσ «δεδίττεται» με τθν φλόγα του 
κεραυνοφ που...ζςχιςε τθν κολόνα. 
Ο προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με τθν αυκεντικότθτα τοφ εν λόγω «καφματοσ», γίνε-
ται όμωσ ακόμα πιο βαςανιςτικόσ, όταν αναρωτιόμαςτε, πϊσ είναι δυνατόν οι 
Αρμζνιοι να βίωςαν μπροςτά ςτα μάτια τουσ αυτό το απίςτευτο καφμα, και όμωσ 
αντί να αποκθρφξουν πάραυτα τα ςφαλερά τουσ πιςτεφω και να αςπαςτοφν το 
ορκόδοξο δόγμα, απλϊσ ζφυγαν με ςκυμμζνο το κεφάλι ; Γιατί δεν ζκαναν αυτό 
που ζκανε ο μουςουλμάνοσ μουεηίνθσ; 
Και καλά, για τον άλφα ι για τον βιτα λόγο, δεν το ζκαναν. Ζκτοτε όμωσ ζχουν 
παρζλκει πάνω από 400 χρόνια και οι Αρμζνιοι ζχουν βιϊςει το καφμα ιςάρικμεσ 
φορζσ, και μάλιςτα από απόςταςθ αναπνοισ! Ακόμα να πιςτζψουν; 
Εδϊ πράγματι, όπωσ με χιοφμορ ςχολιάηει ο Μιχάλθσ Καλόπουλοσ ςτο βιβλίο του 
«ΚΑΥΜΑ Ι ΑΡΑΤΘ ΤΟ ΑΓΛΟΝ ΦΩΣ ΤΘΣ ΛΕΟΥΣΑΛΘΜ;», ο Αρμζνιοσ παρατθρθτισ 
πρζπει ςίγουρα να είναι «ο πιο δφςπιςτοσ χριςτιανόσ όλων των εποχϊν ! *...+ Μόνο 
ο Διάβολοσ κα είχε τόςο αρνθτιςμό !». 
 
Η Ακαΐα 
https://www.youtube.com/watch?v=VVupr1vDteY&feature=youtu.be 
Θ εξελικτικι πορεία τοφ Αγίου Φωτόσ μζςα ςτον χρόνο, δεν ιταν βζβαια δυνατόν 
να μθν αγγίξει και τθν κατά πολλοφσ εντυπωςιακότερθ ιδιότθτα του: Τθν περιβόθτθ 
ακαΐα. Αρχικά, λζει, θ φλόγα δεν καίει, και μόνο μετά τθν πάροδο 33 ολόκλθρων 
λεπτϊν, αποκτά τισ φυςικζσ τθσ ιδιότθτεσ ! Το εκπλθκτικό δε είναι ότι θ ακαΐα ΔΕΝ 
ςυνδζεται με τον βακμό πίςτθσ ι τισ γενικότερεσ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ τοφ 
ατόμου, ζτςι ϊςτε να μπορεί να βιωκεί ακόμα και από ανκρϊπουσ που δεν πιςτεφ-
ουν καν ςτο Άγιο Φωσ ! 
Μάλιςτα... 



Φαίνεται λοιπόν, πωσ και εδϊ υπιρξαν ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ προϊόντοσ τοφ 
χρόνου... Διότι, τουλάχιςτον τθν εποχι του ιερομονάχου και ιεροδιδαςκάλου 
Γαβριιλ ( 1755-1815 ), όπωσ ο ίδιοσ μασ διαβεβαιϊνει, θ ακαΐα εξαρτάτο ΑΜΕΣΑ 
από το βακμό τισ πίςτθσ με τθν οποία προςερχόταν κανείσ ςτο φωσ: Ευλαβείσ και 
ενάρετοι προςκυνθτζσ « το εβάςταςαν μετά πίςτεωσ ϊρα ικανιν και εισ τασ χείρασ 
και εισ τοφσ κόλπουσ και εισ το πρόςωπον και δεν εκάθςαν. Αλλ˙ ιρχιςεσ να διςτά-
ηεισ (...) και να δοκιμάηεισ όχι με πίςτιν, αλλά με αμφιβολίαν ; Καίει, το ομολογϊ » ! 
Τί ιςχφει λοιπόν τελικά ; Τί κα πρζπει επιτζλουσ να πιςτζψουμε ; Γιατί το « καφμα » 
δεν χαρακτθρίηεται από επιβλθτικι απλότθτα και αναλλοίωτθ ςυνζχεια; Γιατί όλεσ 
αυτζσ οι ανακολουκίεσ ; Είναι κι αυτά τα τόςο ςυμβολικά, υποτίκεται διά καφματοσ 
εμφανιηόμενα 33 λεπτά ακαΐασ που πραγματικά πρζπει να παλζψει κανείσ για να 
μθν κολαςτεί ! 
Διότι άςχετα με τθν ( αντικειμενικι ι υποκειμενικι ) υπόςταςθ τοφ φαινομζνου, 
γεννάται το ερϊτθμα: Γιατί 33, 23, 13 ι οςαδιποτε λεπτά και όχι πάντα ; Γιατί το 
καφμα ςτθν γζνεςι του να είναι τόςο εντυπωςιακό, τόςο υπζρλογο, μα ςτθν 
ςυνζχεια να υπόκειται ςε φυςικοφσ περιοριςμοφσ; 
Είναι γνωςτό, ότι θ αυτοανζφλεξθ του φωςφόρου που περιγράφεται παραπάνω, 
δεν προκαλεί κερμότθτα ςτθν αρχι και θ φλόγα είναι ςχετικά ψυχρι. Ζτςι εξθγείται 
επιςτθμονικά το φαινόμενο τθσ ακαΐασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, για να ζχετε μια ιδζα, πωσ ακριβϊσ εννοείται θ ακαΐα 
που επικαλοφνται αρκετοί, παρακολουκιςτε μερικά από τα βίντεο ► που εμφανί-
ηουν πιςτοφσ να μθν καίγονται.  
Ρροςζξτε ότι ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία κανζνασ δεν κρατά ςτακερά τθν φλόγα 
ςε ζνα ςθμείο, αλλά μετακινοφν με ςχετικι ταχφτθτα, είτε το κερί, είτε το « δοκιμα-
ηόμενο » ςθμείο του ςϊματοσ.  
Σθμειϊςτε επίςθσ, ότι τα περιςςότερα βίντεο που ςχετίηονται με αυτό το κζμα, δεν 
διαρκοφν παρά ελάχιςτα δευτερόλεπτα, ενϊ κάποια απ' αυτά αναπαράγονται ςε 
αργι κίνθςθ για να δίνουν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ παρατεταμζνθσ διάρκειασ. 
Με λίγα λόγια, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που θ φλόγα δεν παράγεται από φως-
φόρο, ςυμβαίνει ότι πάνω-κάτω και με τουσ Αναςτενάρθδεσ ςτθ Δράμα, ζνα φαινό-
μενο το οποίο ζχει εξθγθκεί επιςτθμονικά. 
Κα πρζπει να αναφερκεί τζλοσ, πωσ το Ρατριαρχείο Λεροςολφμων, ςε ςχζςθ με τθν 
καυματολογία, ενϊ αρχικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ►, δεν ζπαιρνε επίςθμθ κζςθ 
και τθροφςε μια ςτάςθ ουδετερότθτασ ( ουδεμία αναφορά ζκανε ςε «καφματα» ), 
αργότερα υιοκζτθςε πλιρωσ και πλζον αναπαράγει ► και αυτό τθν ςχετικι παρα-
φιλολογία και το « καυματουργικό » του όλου πράγματοσ. 
 
Η υποδοχή τοφ Αγίου Φωτόσ με τιμζσ αρχηγοφ κράτουσ  
Δεν κα μποροφςε να μθν ςχολιάςει κανείσ τθν υπερβολι που διαπράττεται, κακϊσ 
και το ότι με δαπάνεσ του ελλθνικοφ κράτουσ και όχι τθσ Εκκλθςίασ, Διεκπεραιϊ-νε-
ται ζνα κακόγουςτο κζαμα, που αφ' ενόσ παραβιάηει τθν ςυνταγματικι αρχι τθσ 
ανεξικρθςκείασ, αφ' ετζρου ςυμβάλλει ςτθν ςυντιρθςθ και τθν τουλάχιςτον ζμμε-
ςθ ενίςχυςθ τθσ παραφιλολογίασ περί «καφματοσ». 

http://holyfire.org/eng/video.htm
http://www.jerusalem-patriarchate.info/
http://www.jerusalem-patriarchate.info/main/


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ «παράδοςθ» τθσ μεταφοράσ του Φωτόσ ζχει ωσ εξισ: Το Μεγάλο Σάββατο, με 
ειδικι πτιςθ τθσ Ολυμπιακισ, μεταβαίνει ςτα Λεροςόλυμα ο ζξαρχοσ του Ραναγίου 
Τάφου, ζνασ, δυο υπουργοί ( ανάλογα με τθν ευςζβεια τθσ κυβζρνθςθσ ) και τμιμα 
τθσ προεδρικισ φρουράσ. Θ επίςθμθ αποςτολι επιςτρζφει μαηί με το Άγιο Φωσ, 
πάλι με ειδικι πτιςθ.  
Στο αεροδρόμιο, το Άγιο Φωσ γίνεται δεκτό ωσ...αρχθγόσ κράτουσ :  
Στρϊνεται κόκκινο χαλί, ενϊ μικτόσ λόχοσ με μπάντα αποδίδει τιμζσ ( ςτο...Φωσ ). 
Αφοφ γίνει δεκτό με τιμζσ αρχθγοφ κράτουσ, το Άγιο Φωσ μεταφζρεται με ςυνοδεία 
μοτοςικλετιςτϊν τθσ ΕΛΑΣ ςτο Μετόχι του Ραναγίου Τάφου ςτθν Ρλάκα.  
Ραράλλθλα, από το αεροδρόμιο ξεκινά νζοσ γφροσ δεκαζξι (!) ειδικϊν πτιςεων τθσ 
Ολυμπιακισ, διά των οποίων μεταφζρεται ςτισ Λερζσ Μθτροπόλεισ τθσ χϊρασ.  
Ελικόπτερο του Ναυτικοφ μεταφζρει το Φωσ ςε νθςιά χωρίσ αεροδρόμιο. Υπάρχουν 
πράγματα που νομίηει κάποιοσ, πωσ ςυμβαίνουν επειδι ςυνζβαιναν πάντα.  
Λζγονται και « παραδόςεισ ». 
Ωσ το 1988, το Φωσ ερχόταν ςτθν Ελλάδα με βαπόρι μια εβδομάδα μετά τθν Ανάςτ-
αςθ ! 
Μζχρι που ζνασ ταξιδιωτικόσ πράκτορασ ζπειςε το κράτοσ να μετατρζψει μια 
κρθςκευτικι τελετι ςε εκνικι παράδοςθ: Ιταν ο Λάκωβοσ Οικονομίδθσ, ο οποίοσ 
ζκτοτε φζρει τον τίτλο του Μεγαλόςταυρου του Ραναγίου Τάφου, ιδιοκτιτθσ ταξι-
διωτικοφ γραφείου ςτθν οδό Νίκθσ 23, που οργάνωνε ( μζχρι το 2004 που ζκλειςε ) 
εκδρομζσ ςτουσ Αγίουσ Τόπουσ. 
Λόγω τθσ ςχζςθσ του με τον τότε ζξαρχο του Ραναγίου Τάφου ςτθν Ακινα (και μετά 
πατριάρχθ) Ειρθναίο, ςυνζλαβε τθν ιδζα και ζπειςε το κράτοσ να ναυλϊςει αερο-
ςκάφοσ τθσ Ολυμπιακισ για τθν μεταφορά του Αγίου Φωτόσ από τα Λεροςόλυμα 
ςτθν Ακινα. 
Επί προεδρίασ Σαρτηετάκθ, προςτζκθκαν...εφηωνοι και ςταδιακά φτάςαμε ςτο να 
του αποδίδονται ( του...Φωτόσ ! ) τιμζσ αρχθγοφ κράτουσ. 
Φυςικά, κανζνα άλλο ορκόδοξο κράτοσ ςτον κόςμο ( από τθν ωςία και τθν Σερβία 
μζχρι τθν Αρμενία ) δε ναυλϊνει αεροςκάφοσ για να μεταφζρει το Φωσ, οφτε το 
υποδζχεται ωσ αρχθγό κράτουσ… 
Ο ίδιοσ ο Μθτροπολίτθσ Ναυπάκτου και Αγίου Βλαςίου, Λεροκζοσ, ιταν επικριτικόσ 
για το τελετουργικό αυτό, το οποίο είχε χαρακτθρίςει ( για άλλουσ λόγουσ βεβαίωσ 
), ςαν «πρόκλθςθ » : 



Συνθκίηεται να υποδεχόμαςτε τουσ αρχθγοφσ κρατϊν με ιδιαίτερεσ τιμζσ, ανάλογεσ 
με το αξίωμα που κατζχουν και τθν διακονία που ζχουν μζςα ςτθν κοινωνία. Και 
ακόμθ μερικοφσ ανκρϊπουσ που ζχουν μια υπεφκυνθ κζςθ, όπωσ τον Οικουμενικό 
Ρατριάρχθ – ποφ αςκεί υπεφκυνθ εκκλθςιαςτικι διακονία – τουσ υποδεχόμαςτε με 
τιμζσ αρχθγοφ Κράτουσ. 
Αυτό είναι επιβεβλθμζνο, γιατί δεν πρζπει να υπονομεφουμε τουσ κεςμοφσ, αφοφ 
κάκε υπονόμευςθ τϊν κεςμϊν οδθγεί ςτθν αναρχία και τθν ανταρςία. Κεωροφμε 
δε κάκε εξουςία ωσ μεταπτωτικό φαινόμενο, που χρειάηεται για τθν πεπτωκυία 
κατάςταςθ ςτθν οποία βριςκόμαςτε, τθν κεωροφμε ωσ ζνα αναγκαίο κακό, όπωσ 
και τον κάνατο. 
Πμωσ δεν μποροφμε να κζςουμε το Άγιον φωσ ςτθν ίδια κζςθ με τον αρχθγό 
κράτουσ, διότι δεν αποτελεί μια εξουςία τεταγμζνθ για να εξυπθρετι μεταπτωτικζσ 
καταςτάςεισ. Μάλιςτα οι δθμοςιογράφοι που « εκάλυπταν ηωντανά » το γεγονόσ 
τθσ υποδοχισ του Αγίου Φωτόσ άλλοτε ζλεγαν ότι υποδεχόμαςτε το Φωσ με τιμζσ 
αρχθγοφ Κράτουσ, και άλλοτε ότι το Άγιο Φωσ είναι ο πρϊτοσ αρχθγόσ κράτουσ ςτο 
νζο Αεροδρόμιο « Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ »! 
Θ εικόνα τθσ υποδοχισ που είδα ςτθν τθλεόραςθ μου δθμιοφργθςε ζντονο προβλθ-
ματιςμό. Θ παρουςία τθσ μουςικισ μπάντασ που παιάνιηε, το άγθμα που απζδιδε 
τιμζσ, οι μοτοςυκλετιςτζσ που ςυνόδευαν τον «αρχθγό κράτουσ» και ο επίςκοποσ 
που κρατοφςε τισ λαμπάδεσ αναμμζνεσ και με αυτζσ ευλογοφςε τουσ πιςτοφσ, και 
μάλιςτα πολλζσ φορζσ οι λαμπάδεσ ζςβθναν και χρειαηόταν να τισ ανάψθ εκ νζου, 
με προκάλεςαν. 
Κα ιταν δυνατόν να αποδοκοφν ςυμβολικζσ τιμζσ για το μεγάλο γεγονόσ με 
ςεμνότθτα και ςοβαρότθτα που επιβάλλει το καυματουργικό αυτό ςθμείο, αλλά 
δεν είναι ορκό να κεωρείται αρχθγόσ κράτουσ το Άγιο Φωσ, γιατί τότε παρακεω-
ρείται θ αποφατικότθτα του γεγονότοσ και το μυςτθριακό ςτοιχείο του. 
 


