
Φρουρά, συνοδεία, ακολουθία,1.

Σπανιότερο =  Η φυλακή, το δεσμωτήριον, σοφωνιστικό ίδρυμα.2.

Οι κρατούμενοι 3.

Σημασία:

Η φρουρά κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.  Το πλήθος των φυλάκων καθορίζονταν κατά περίσταση.

Η λεξη γωστή από τά ευαγγέλια. Ο Πιλάτος λεει στους Αρχιερεις που ζητουν να σφραγισθει και να 
φυλάσσεται ο ταφος του Ιησου : 

65 ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 οἱ δὲ πορευθέντες 

ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.


11.Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς 

ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες 
ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· 13 Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες 
ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν 
καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσωμεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ 
διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον. 

Κατά Ματθαιον 27:65-66 και 28:11

Εγκυκλοπαιδικά

Σχολιο
Τα περιγραφομενα στο Ματθαιο περιεχουν πολλες αντιφάσεις που  γενουν ερωτηματικα:  
Γιατι ο Πιλάτος κανει οικονομιες και δεν δινει ρωμαιους στρατιώτες; Ειχε κάθε συμφέρον να μην γίνει η 
αρπαγή του πτωματος.
Οι της κουστωδιας, αν είναι εβραιοι,  δεν μπορει να είναι στρατιώτες. Υποτιθεται ότι είναι εκ της εβραικης 
κουστωδιας που αναφέρει ο Πιλάτος (εχετε κουστωδίαν) και οπωδηποτε δεν υπαγονται στον Πιλάτο.
Τι εγινε πραγματικα:
Τα περι κουστωδιας μυθος! Ο Πιλάτος όταν εμαθε την φημη περι πιθανης κλοπης του πτωματος εστειλε μια 
φρουρά από Ρωμαιους στρατιωτες. Μετα την εξαφάνιση του πτωματος οι Αρχιερεις δωροδοκησαν  τους 
Ρωμαιους  στρατιώτες  (custodes),και υποχσέθηκαν να τους προστατευσουν από την δικαιη οργή του 
προισταμένου τους Πιλάτου. 
Η ολη νοθευση της αληθειας εγινε προφανως σε πολύ μεταγενέστερη περιοδο (~330 μΧ),  όταν ο 
Χριστιανισμός εγινε επισημη θρησκεία του ΡΩΜΑΙΚΟΥ κράτους,   για να αποσεισει την μομφη από τους 
Ρωμαιους στο πλαισιο του γενικου κανονα "Για όλα φταινε οι παράνομοι  εβραίοι". 

Κουστωδιάριος  = δεσμοφύλακας < custodiarius

Παραγωγα - Συγγενικά

Από το Λατινικό  custos = σωματοφύλακας, φρουρός, φύλακας, συντηρητής, προστάτης, υπερασπιστής, 
βοηθός. Συγγενέυει με το λατινικό scutum = ασπις, μτφ προστασία και το  αρχ ελλ ρ κευθω. 



Ετυμολογία:

Εικόνες

κουστωδία
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013
5:24 πμ
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Jupiter Custos σε αυτοκρατορικό χρυσό νόμισμα

Ζευς Φύλαξ.

Η εγερσις εκ νεκτων του Ιησου

Resurrection by Raffaelino del Garbo, 1510 
Οι της κουστωδίας, εμφανώς μη Ρωμαίοι, κοιμάται άοπλοι ενώ χαλάει ο κόσμος. Ενός μάλιστα 

του επεσε η ταφοπετρα στην πλατη και αυτος καθευδει! Ο Ιησους ως τραυματιας φλερει και την σημαια 
του ερυθρου σταυρου. 

Quis custodiet ipsos custodes?
Φράση του Ιουβενάλη (Juvenalis) που σημαίνει  "Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες"

Λέγεται για να σχολιάσει την διαφθορά των πολιτικών που υπάρχει σε διαφορά άλλα κράτη

Φράσεις
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Λέγεται για να σχολιάσει την διαφθορά των πολιτικών που υπάρχει σε διαφορά άλλα κράτη

Ήρθε και ο Νομάρχης με όλη την κουστωδία
Δηλ. με όλη την συνοδεία του κυρίως αποτελούμενη από καρεκλοκενταύρους και αργόμισθους.

Η λέξη λέγεται υποτιμητικά αντί του συνοδεία, ακολουθία.

Ακολουθία του Επιταφιου

ᾨδὴ ς´. Ὁ Εἱρμός.

Συνεσχέθη, ἀλλ᾿ οὐ κατεσχέθη, 

στέρνοις κητῴοις Ἰωνᾶς· 

σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων, 

τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέντος, 

ὡς ἐκ θαλάμου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, 

προσεφώνει δὲ τῇ κουστωδίᾳ· 

Οἱ φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, 

ἔλεον αὐτοῖς ἐγκατελίπετε.

Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς, κλείστηκε μὲν στὰ σπλάγχνα τοῦ θαλάσσιου κήτους, χωρὶς ὅμως νὰ κρατηθεῖ μέσα 
σ᾿ αὐτὰ παντοτινά· διότι φέροντας τὸν τύπο Σοῦ ποὺ ἔπαθες καὶ ἐτάφης, ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ κῆτος, σὰν ἀπὸ 
θάλαμο, καὶ φώναζε στὴν κουστωδία· ἐσεῖς ποὺ φυλάσσετε τὸν τάφο μάταια καὶ ἄσκοπα, ξεχάστε τὸ 
θεῖο ἔλεος.

Ο Ιησους εφυλάσσετο από κουστωδια, ο Ιωνας όμως που τηνβρήκε την κουστωδία όταν εξεβράσθη; 
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Αναφορές 
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