
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 

και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 
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και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 

20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 
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Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ και διαρκεί 56 ώρες. Στόχος της είναι να εισαγάγει τους 

επιμορφούμενους στις βασικές αρχές της Λειτουργικής και, μέσα από τη μελέτη των 

πηγών και την έρευνα της ιστορίας και της θεολογίας της Λατρείας, να τους βοηθήσει 

να γνωρίσουν το ιερατικό τους υπούργημα, αξιοποιώντας την Ιερά Παράδοση καθώς 

και την ακαδημαϊκή έρευνα της Εκκλησίας. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.   Βασικά στοιχεία θεολογίας της λατρείας 3 

2. Καιρός – Ένδυση – Προσκομιδή 4 
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3. 
Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

(Βυζαντινή Παράδοση) 
4 

4. 
Θείες Λειτουργίες Προηγιασμένων Δώρων (Βυζαντινή και Ιεροσολυμητική 

Παράδοση) 
4 

5. 
Θείες Λειτουργίες Αποστολικών Διαταγών και αγίου  Ιακώβου 

(Αντιοχειανή–Ιεροσολυμιτική Παράδοση) 
4 

6. 
Θείες Λειτουργίες Αποστόλου Μάρκου και Γρηγορίου Θεολόγου 

(Αλεξανδρινή Παράδοση) 
4 

7. Τα Μυστήρια Βαπτίσματος και Χρίσματος 4 

8. Τα Μυστήρια του Γάμου και του Ευχελαίου 4 

9. Η Ακολουθία των Κεκοιμημένων-Ιερά Μνημόσυνα 4 

10. Ακολουθίες Εσπερινού και Αποδείπνου με όλες τις παραλλαγές 4 

11. Ακολουθίες Όρθρου και Ωρών με όλες τις παραλλαγές 4 

12. Ακολουθίες Παρακλητικών Κανόνων και Ακαθίστου Ύμνου 4 

13. Ακολουθία του Αγιασμού (Μικρού και Μεγάλου) 4 

14.1. Η ακολουθία της Πανυχίδας και του Μεσονυκτικού 2 

14.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε 

να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και 

το άοκνο ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς τον κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της 

Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και προς τον κ. Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής 
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Σχολής του ΕΚΠΑ, για τη συμβολή του στην εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος. 

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν 

πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Οι λατρευτικές πράξεις της Εκκλησίας και ο τρόπος τέλεσής τους ως συνάξεις 

πιστών είναι φορείς χαρακτηριστικών στοιχείων πολιτισμού και τέχνης άμεσα 

συνδεδεμένες με τον ελληνικό πολιτισμό (βυζαντινό οικοδόμημα, αγιογραφία, 

διάκοσμος ναού, αμφίεση, γλώσσα λατρείας, υμνογραφία, εκκλησιαστική μουσική, 

δραματική δομή, κατάλοιπα αρχαίου δράματος κ.ά.). Επίσης η λατρεία ως 

εξωτερίκευση της πίστης των χριστιανών είναι ένα γεγονός το οποίο είχε και έχει 

σημαντικές προεκτάσεις στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και στον τρόπο ζωής της 

(π.χ. θρησκευτικές εορτές), ενώ φέρει όχι μόνο θρησκευτικές και ηθικές αξίες, αλλά 

και θεμελιώδεις ανθρωπιστικές και πολιτισμικές (π.χ. σεβασμός στην ιδιαιτερότητα 

του προσώπου και συμβολή στην κοινωνία και επικοινωνία των προσώπων). Η μελέτη 

των ανωτέρω πολιτισμικών χαρακτηριστικών και στοιχείων της λατρείας, των 

προεκτάσεών τους στον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων και η συμβολή τους 

στη βελτίωσής της και στην εν γένει καλλιέργεια του ανθρώπινου πνεύματος αποτελεί 

βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος. 

• Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει να εισαγάγει τους σπουδαστές στις 

βασικές αρχές της σπουδής της Λειτουργικής, του κλάδου που ερευνά την 

ιστορία και θεολογία της Λατρείας και ο οποίος σχετίζεται και με άλλους 

κλάδους (όπως η Ποιμαντική, η Πατρολογία, η Δογματική, οι βιβλικές σπουδές, 

το Κανονικό Δίκαιο, η αρχαιολογία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία). Στοχεύει, 

επίσης, στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις ειδικές και αποκλειστικές εκείνες 

εμπειρίες, τις σχετικές με την καθολικότητα και την οντολογία της Ποιμαντικής 

διακονίας μέσω της μελέτης των λειτουργικών πηγών και των εσχατολογικών 

ενατενισμών τους. 

• Καλύπτει συνολικά, από άποψη μελέτης, έρευνας, σπουδής και ζωής της 

Εκκλησίας, το ευρύ φάσμα των δύο χιλιετιών, με σαφή κατ’ αρχάς επικέντρωση 

στις Λειτουργικές πηγές μέχρι τον 15ο αιώνα (εποχή οριστικής διαμόρφωσης των 

πτυχών της Λατρείας), τα θέματα της γνησιότητάς τους, των ιστορικών 

συνθηκών που απηχούν και των αλληλεπιδράσεών τους με αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση των διαφορετικών λειτουργικών Τύπων (παραδόσεων). 

• Ανιχνεύει τις βαθύτερες παραμέτρους των λειτουργικών εξελίξεων και τους 

κανόνες που διαμόρφωσαν το τί είναι μεταβλητό και τί αμετάβλητο στη Λατρεία 

της Εκκλησίας.  Στο πεδίο αυτό, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα αξιοποιήσει 

τα δεδομένα τόσο της εκκλησιαστικής και κανονικής γραμματείας, όσο και των 

θύραθεν ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων. 

• Συνδράμει τους σπουδαστές να βιώσουν το κύριο γεγονός ότι η ύπαρξη της 

Λατρείας στην Εκκλησία συνιστά την αποκρυστάλλωση του ορθόδοξου 

δόγματος και τη μόνη οδό θέωσης και αγιασμού των πιστών, δηλαδή τη μόνη 

οδό πραγματώσεως του σωτηριώδους έργου της Εκκλησίας. Η στοχοθεσία του 
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παρόντος Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η συνολική προσέγγιση του 

Γνωστικού αντικειμένου με τις παρακάτω εμφαίνουσες πτυχές του και η σπουδή 

των επιμέρους υποενοτήτων. 

 

Γενική θεματική κατανομή της διδακτέας ύλης (1η και 2η χιλιετία) 

 

1.1) Έναρξη-περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος- Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2) Βασικά στοιχεία θεολογίας της λατρείας 

Α) ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

2) Καιρός – Ένδυση – Προσκομιδή 

3) Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου  

(Βυζαντινή Παράδοση) 

4) Θείες Λειτουργίες Προηγιασμένων Δώρων (Βυζαντινή και Ιεροσολυμητική 

Παράδοση) 

5) Θείες Λειτουργίες Αποστολικών Διαταγών και αγίου  Ιακώβου (Αντιοχειανή–

Ιεροσολυμητική Παράδοση) 

6) Θείες Λειτουργίες Αποστόλου Μάρκου και Γρηγορίου Θεολόγου 

(Αλεξανδρινή Παράδοση) 

 

Β) ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

7) Τα Μυστήρια Βαπτίσματος και Χρίσματος 

8) Τα Μυστήρια του Γάμου και του Ευχελαίου 

9) Η Ακολουθία των Κεκοιμημένων-Ιερά Μνημόσυνα 

 

Γ) ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ 

10) Ακολουθίες Εσπερινού και Αποδείπνου με όλες τις παραλλαγές 

11) Ακολουθίες Όρθρου και Ωρών με όλες τις παραλλαγές 

12) Ακολουθίες Παρακλητικών Κανόνων και Ακαθίστου Ύμνου 

13) Ακολουθία του Αγιασμού (Μικρού και Μεγάλου) 

14.1) Η ακολουθία της Πανυχίδας και του Μεσονυκτικού 

14.2) Αξιολογηση εκπαιδευομένων-Παρουσίαση εργασιών-Αντροφοδότηση 

στόχων 
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1.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

 

1. H Λατρεία «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» 

Λέξεις-κλειδιά: εβραϊκή λατρεία/ χριστιανική Λατρεία/ εβραϊκή τυπολατρία  

       

 

1.1 Εισαγωγική προσέγγιση του θέματος 

1.1.1 Εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της 

χριστιανικής από την εβραϊκή Λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της 

χριστιανικής Λατρείας. Σ᾿ αυτό το νέο πνεύμα (στη λατρεία «ἐν πνεύματι καὶ 

ἀληθείᾳ») είχε αναφερθεί ο Χριστός κατά το διάλογό του με τη Σαμαρείτιδα (Ιω. Δ΄, 

7εξ.): οι «ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ» του Θεού είναι εκείνοι που λατρεύουν το Θεό όχι με 

τους τύπους, αλλά με καθαρή και αφοσιωμένη καρδιά και νου. Ο Χριστός, επομένως, 

διαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της Λατρείας των 

Χριστιανών, τον τρόπο με τον οποίο «δεῖ προσκυνεῖν» το Θεό, αντιδιαστέλλοντας 

συγχρόνως τη χριστιανική από την εβραϊκή λατρεία. 

Στην εβραϊκή λατρεία το στοιχείο της «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρείας ήταν 

παντελώς άγνωστο. Στην εβραϊκή λατρεία η αληθινή προσκύνηση του Θεού 

ισοδυναμούσε με τη λεπτομερή τήρηση δεκάδων κανόνων και εκατοντάδων 

διατάξεων. Εφόσον ο Εβραίος τηρούσε πιστά όλο αυτό το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο 

περί λατρείας, εθεωρείτο αληθινός προσκυνητής του Θεού. Αλλά και ο Θεός (κατά την 

εβραϊκή θρησκευτική παράδοση) κατοικούσε σε συγκεκριμένο τόπο, στα άγια των 

αγίων του Ναού των Ιεροσολύμων (ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα 

ξεκινάει από το θέμα του τόπου κατοικίας του Θεού). 

 

1.1.2 Η διακήρυξη, όμως, του Χριστού ότι ο Θεός είναι Πνεύμα (και, επομένως, 

δεν κατοικεί σε συγκεκριμένο τόπο, σε «χειροποιήτους ναούς» κατά τον απόστολο 

Παύλο (Πρ. 17, 24), αποδεσμεύει τη χριστιανική Λατρεία από τον παράγοντα του 

τόπου ή του καθορισμένου περιβάλλοντος. Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι ο Χριστός 

μετατοπίζει όλο το κέντρο βάρους της εβραϊκής λατρείας. Αυτή η αποδέσμευση, 

άλλωστε, της λατρείας του Θεού από τον ιδιαίτερο χώρο του Ναού των Ιεροσολύμων 

ήταν μία από τις «βλασφημίες» που του καταλόγισαν οι Φαρισαίοι. 
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Όλα τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 

χριστιανικής λατρείας: ο «τύπος» που υπάρχει στις χριστιανικές Ακολουθίες και 

τελετές δεν αποτελεί την ουσία, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να επιτύχει ο πιστός την 

ουσία: να επικοινωνήσει αληθινά με το Θεό. 

 

1.2 H λατρεία «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» στη χριστιανική γραμματεία 

1.2.1 Η προτροπή του Κυρίου προς τη Σαμαρείτιδα περί Λατρείας του Θεού «ἐν 

πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» έτυχε πολλών ερμηνευτικών προσεγγίσεων στην 

εκκλησιαστική γραμματεία. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις αποκαλύπτουν την επί του 

θέματος οπτική θεώρηση εκκλησιαστικών συγγραφέων σε διαφορετικούς τόπους και 

χρόνους. Μελετώντας τα εν λόγῳ κείμενα διαμορφώνουμε πληρέστερη άποψη περί του 

πώς βιώθηκε στην εκκλησιαστική παράδοση η λειτουργική αυτή διδαχή του Κυρίου. 

Βασική ερμηνευτική πτυχή αποτελεί η θεώρηση της «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» 

Λατρείας ως καταργήσεως της εβραϊκής τυπολατρίας. Ο νόμος δεν αντικαθίσταται 

μόνο στους λειτουργικούς του τύπους, αλλά και σε βασικές του δομές: στο θέμα των 

αιματηρών θυσιών και του τόπου, στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Η «ἀλήθεια» της νέας 

λατρείας υποκαθιστά την «εικόνα» της παλαιάς. Πρόκειται περί της εκκλησιαστικής 

ερμηνευτικής για την αποστολή του Μεσσία, ο οποίος «ανακαινίζει τα παλαιά». 

Ορισμένοι ερμηνευτές, μάλιστα, διαβλέπουν στην Π.Δ. την προετοιμασία αυτής της 

«ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» Λατρείας. 

 

1.2.2 Στα συγκεκριμένα κείμενα, όμως, δεν γίνεται μόνο αναφορά στην αληθινή 

λατρεία του Θεού, αλλά και στη χριστιανική περί Θεού διδασκαλία. Η ταύτιση του 

Θεού Πατέρα και του Υιού με το «πνεύμα» και την «αλήθεια», η ανάδειξη της 

ισοτιμίας του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς και η ενδο-τριαδική 

ενότητα αποτελούν κάποια θέματα, τα οποία εμπλουτίζουν τη δογματική θεολογία, 

επιβεβαιώνοντας την αρχή ότι, μέσα από τη θεολογία περί της θείας Λατρείας 

εκφράζεται το δόγμα (η αλήθεια) της Εκκλησίας. 

Οι εκκλησιαστικοί ερμηνευτές επιμένουν και σε κάποια ακόμα σημαντική πτυχή: 

θεωρούν ότι η «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» Λατρεία πρέπει να συνοδεύεται από την 

απόρριψη της πλάνης, τον πνευματικό αγώνα, την καθαρότητα του νου και της καρδιάς 

καθώς και από την απόκτηση των αρετών και την επιτέλεση καλών έργων. Θεωρούν, 

δηλαδή, ότι οι αληθινοί προσκυνητές πρέπει να επιδεικνύουν αντιστοιχία ζωής 

σύμφωνης με τη διδασκαλία του Κυρίου. Άλλωστε, μέσα στις ερμηνευτικές 
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προσεγγίσεις τους περιλαμβάνεται και η έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι, η 

«ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λατρεία» απεικονίζει το γεγονός της σωτηρίας, αποτελώντας 

τη γνησιότερη έκφραση του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. 

Ο αείμνηστος καθηγητής Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ τονίζει την απεικόνιση του μυστηρίου 

της σωτηρίας δια της Λατρείας «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ», γράφοντας τα ακόλουθα: 

«Ἡ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λατρεία μαρτυρεῖ ἐμφανῶς τὴν παρουσίαν καὶ ἐνέργειαν 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖον ὁ Χριστὸς εἶχεν ὑποσχεθῆ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Του. 

Δὲν μεταβάλλει τοῦτο μόνον τὰ προτιθέμενα ἐπὶ τοῦ αἰσθητοῦ θυσιαστηρίου δῶρα εἰς 

Σῶμα καὶ εἰς Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ μεταμορφοῖ τὰς καρδίας καὶ τὰς διανοίας τῶν 

ἐν πνεύματι λατρευόντων καὶ ἀποτελούντων τὸν νέον Ἰσραὴλ εἰς τρόπον ὥστε 

ἀφομοιούμενοι καὶ οὗτοι πρὸς τὸν Χριστὸν οὐ μόνον νὰ προσεύχωνται ὡς Ἐκεῖνος, 

ἀλλὰ καὶ συνενούμενοι μετ᾿ αὐτοῦ νὰ συμπροσφέρωσι καὶ ἑαυτοὺς ἐν τῷ μυστηρίῳ 

συσταυρούμενοι αὐτῷ καὶ συνανιστάμενοι καὶ ἐν καινότητι ζωῆς περιπατοῦτες»1. 

   

1.3 Επιδράσεις της εβραϊκής λατρείας επί της χριστιανικής και η ριζική 

διαφοροποίηση της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία 

 

1.3.1 Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, η διαφοροποίηση της Λατρείας του 

Χριστιανισμού από την εβραϊκή λατρεία τροφοδοτείται και από μία ακόμα 

πραγματικότητα: οι πρώτοι Χριστιανοί δέχονταν κάποιες πτυχές της εβραϊκής λατρείας 

όπως δέχθηκαν τη Βίβλο των Εβραίων (την Π.Δ.) ως χριστιανικό ιερό βιβλίο. Η 

πιστότητά τους στην Π.Δ. καθώς και στις συγκεκριμένες πτυχές της εβραϊκής λατρείας 

ήταν τόσο φανερή, ώστε να αυτοαποκαλούνται «ζηλωταί του Νόμου»2. Σε ό,τι δε 

αφορά στην εχθρότητα που έτρεφαν απέναντί τους οι ηγέτες του Ισραήλ, είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν τους καταλογίζουν καθόλου παραμέληση της 

πατρώας λατρείας. 

Η αποδοχή της Π.Δ. από τους Χριστιανούς έγινε με βάση την πίστη ότι ο 

προαναγγελλόμενος Μεσσίας της Π.Δ. είναι ο Κύριος Ιησούς. Αυτήν την αλήθεια 

θέλησαν, τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας, να διακηρύξουν προς τους 

 
1 Πρβλ. Π.  ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής Λατρείας, Αθήναι, Σωτήρ, 19932, σ. 76. 
2 Πρ. 21, 20. 
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συμπατριώτες τους3. Πρόκειται περί αυτού, το οποίο ο O. CLEMENT απεκάλεσε 

«πνευματικό σημιτισμό»4. 

Το ίδιο  κριτήριο ενήργησε και για την υιοθέτηση κάποιων πτυχών της εβραϊκής 

λατρείας. Η Π.Δ. γίνεται «τύπος» (δηλαδή προετοιμασία) της νέας Λατρείας, όπως 

σημειώνει με σαφήνεια ο Θεοδώρητος Κύρου: Τύπος ἦν τῶν νέων τὰ παλαιὰ…τύπον 

ἔχει τῆς κολυμβήθρας ἡ θάλασσα· ἡ δὲ νεφέλη τοῦ πνεύματος· ὁ δὲ Μωϋσῆς τοῦ σωτῆρος 

Χριστοῦ· τοῦ σταυροῦ δὲ ἡ ράβδος· τοῦ διαβόλου ὁ Φαραώ, τῶν δαιμόνων οἱ Αἰγύπτιοι· 

τὸ δὲ μάννα τῆς θείας τροφῆς τὸ δὲ τῆς πέτρας ὕδωρ τοῦ σωτηρίου αἵματος5. 

 

1.3.2 Η νέα λατρεία στηριζόταν στην παλαιά, είχε όμως ένα εντελώς καινούργιο 

περιεχόμενο. Όπως σημειώνει ο π. Α. Σμέμαν, «ἡ λατρεία τῆς πρώτης χριστιανικῆς 

Ἐκκλησίας συνδεόταν ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἔλευσης τοῦ Μεσσία καὶ τὰ 

περιστατικὰ τῆς μεσσιανικῆς του ἀποστολῆς: τὸ κήρυγμα, τὸ θάνατο καὶ τὴν 

Ἀνάσταση. Κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς πίστεώς τους στὴν πραγματοποιημένη ἔλευση τοῦ 

Μεσσία, οἱ Χριστιανοὶ ἐβίωναν τὴν παλαιὰ λατρεία μ᾿ ἕνα νέο τρόπο, ἔβλεπαν σ᾿ αὐτὴν 

ἕνα νόημα ποὺ οἱ ἄλλοι Ἑβραῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ δοῦν»6. Καὶ ὁ G. DIX θὰ προσθέσει: 

«Ο χριστιανισμός δεν εμφανίστηκε στον κόσμο σαν ιερατείο για την τέλεση ενός 

τελετουργικού χωρίς διδασκαλία και προς όφελος αυτών που θα ελκύσει…αλλά ως ο 

Ισραήλ του Θεού, ανακαινισμένος δια του Ιησού»7. 

Η χριστιανική Λατρεία, επομένως, δεν είναι απλώς μία «ιδιωτική» λατρεία που 

κάποιος Εβραίος ονόματι Ιησούς θέλησε να δημιουργήσει παραλλάσσοντας τις 

εβραϊκές λειτουργικές μορφές. Η χριστιανική Λατρεία στηρίζεται στο γεγονός του 

θανάτου και της Αναστάσεως αυτού του Ιησού, στηρίζεται στο θυσιαζόμενο σώμα του 

και στο εκχυνόμενο αίμα του. Είναι (η χριστιανική Λατρεία) μία «καταγγελία»-κατά 

τη φράση του αποστόλου Παύλου8-του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. 

Έξω από την πίστη στο Χριστό ως Μεσσία, η Λατρεία αυτή δεν έχει νόημα. 

Η διαφοροποίηση της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία είναι και σαφής και 

φυσιολογική. Ο Χριστός, όπως ανακαίνισε τα πάντα, έτσι ανακαίνισε και την παλαιά 

 
3 Ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ Κύριον καὶ Χριστὸν αὐτὸν (τὸν Ἰησοῦν) ὁ Θεὸς 

ἐποίησεν (Πρ. 2, 36). 
4 O. CLEMENT, «Βασικόν διάγραμμα της χριστιανικής λατρείας», στο βιβλίο Η λειτουργία μας, Αθήνα, 

Ζωή, σσ. 103-104. 
5 Εἰς τὴν Ἔξοδον, 12, PG 80, 257. 
6 Πρβλ. Ἡ Ἐκκλησία προσευχομένη (Εἰσαγωγὴ στὴ λειτουργικὴ θεολογία), Ἀθήνα, Ἀκρίτας, 1991, σ.71). 
7 G. DIX, The Jew and the Greek…, σ.28. 
8 Α΄ Κορ. 11, 26. 
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λατρεία. Αυτή την αλήθεια, που με τόσο δυναμισμό διατυπώνει ο απόστολος Παύλος 

όταν γράφει στους Κορινθίους ότι «τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα»9, 

πρέπει να βιώνει η χριστιανική Ἐκκλησία γιατί μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσει και τις 

ρίζες, αλλά και την ιδιαιτερότητά της. 

 

1.4 Βιβλιογραφία 

Τρεμπέλα, Π., Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής Λατρείας, Αθήναι, Σωτήρ, 

19932. 

Φίλια, Γ., «Η Λατρεία “εν Πνεύματι και αληθείᾳ” ως άξονας διαφοροποιήσεως 

της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία», στο έργο του ιδίου, Λειτουργική, τόμ. Α´, 

Αθήνα, Γρηγόρης, 2006, σσ. 137-160. 

  

2. Η έννοια του «Μυστηρίου» 

Λέξεις-κλειδιά: Μυστήριο/ ιερότητα/ αποκρυφισμός/ αρχαιοελληνικά 

μυστήρια/ χριστιανικά Μυστήρια 

 

2.1 Ο όρος «Μυστήριο» είναι όρος καθαρά θρησκευτικός και προέρχεται από το 

ρήμα «μύω», που σημαίνει «κλείνω τα μάτια και το στόμα». Στην κλασική αρχαιότητα 

αναφέρεται (κυρίως σε πληθυντικό αριθμό) σε τελετές με μυστικές διδασκαλίες 

θρησκευτικού, αλλά και πολιτικού περιεχομένου, συνοδευόμενες από πολλές 

παράξενες δραστηριότητες και έθιμα. Στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή, ο όρος δήλωνε τη 

«θρησκευτική τελετή», η οποία είχε αποκρυφιστικά στοιχεία («αποκρυφισμός» 

σημαίνει ότι τα σχετικά με αυτήν τη θρησκευτική τελετή γνώριζαν κάποιοι λίγοι, οι 

«μυημένοι»). 

Αν και έλκουν την προέλευσή τους σε τελετουργικές πράξεις πρωτόγονων λαών 

και φυλών, ως συγκροτημένο θρησκευτικό φαινόμενο τα μυστήρια εμφανίζονται 

κυρίως στον ελληνικό χώρο (διονυσιακά, ελευσίνια, ορφικά κ.λπ.) για να φτάσουν 

στην κορύφωσή τους- μετά βεβαίως από μία συνάντηση με διάφορες ανατολικές 

λατρείες- κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Επειδή ακριβώς ο Χριστιανισμός διαμορφώθηκε 

κατά την περίοδο ακμής των μυστηριακών θρησκειών, διατυπώθηκε η λανθασμένη 

θεωρία προέλευσης και εξάρτησης των χριστιανικών Μυστηρίων από τα 

αρχαιοελληνικά. 

 
9 Β΄ Κορ. 5, 17. 
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2.2 Στη βιβλική γραμματεία, όμως (δηλαδή, στα κείμενα της Παλαιάς και της 

Καινής Διαθήκης), ο όρος «μυστήριο» ποτέ δεν συνδέθηκε με λατρευτικές τελετές ή 

με τη λατρευτική έκφραση του λαού του Θεού (του Ισραήλ στην Π.Δ. και της 

Εκκλησίας στην Κ.Δ.). Για πρώτη φορά εμφανίζεται στους Ο´ (τη μετάφραση της Π.Δ.) 

στα κείμενα της ελληνιστικής γραμματείας (Τωβίτ, Ιουδήθ, Σοφία Σειράχ, Δανιήλ, 

Μακκαβαίων), στα οποία τις περισσότερες φορές αναφέρεται αρνητικά στις εθνικές 

μυστηριακές θρησκείες ή υποδηλώνει την ειδωλολατρία. 

Στα ευαγγελικά κείμενα της Κ.Δ. ο όρος απαντά στη συνοπτική παράδοση και, 

ιδιαιτέρως, στην ερμηνεία των παραβολών. Στην Κ.Δ. ο όρος «Μυστήριο» δεν έχει 

αποκρυφιστική έννοια, αλλά δηλώνει τη βαθύτατη ιερότητα ενός γεγονότος: έτσι τα 

Ευαγγέλια αποκαλούν το Βασίλειον του Θεού ως «μυστικόν» (Μκ. 4, 117· Μτ. 13, 11· 

Λκ. 8, 10), ο δε απ. Παύλος αποκαλεί ως «Μυστήριο» το έργο του Θεού για τη σωτηρία 

του ανθρώπου (Κολ. 1, 16: Μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ τῶν 

γενεῶν), αλλά και τον Γάμο (Εφ. 5, 32). 

 

2.3 Στα κείμενα αυτά, το «μυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Μκ. 4, 11) 

σχετίζεται με το κήρυγμα και όχι με τη Λατρεία της Εκκλησίας. Πουθενά στην Κ.Δ. το 

«μυστήριο» δεν συνδέεται με μυστικές διδασκαλίες, ούτε συναντάμε τις γνωστές 

προειδοποιήσεις των μυστηριακών λατρειών για βεβήλωση του μυστηρίου. Στην 

παύλεια κατανόηση του «μυστηρίου», πάντως, ο όρος σχετίζεται με την αποστολή του 

μηνύματος του Χριστού προς τα Έθνη. Γι᾽ αυτό στο Εφ. 3, 3-12 γίνεται λόγος για την 

«οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τὰ 

πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν 

τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ». 

Επομένως, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο, «μυστήριο» είναι το «μυστικό» 

σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, υπό την έννοια όχι του «απόκρυφου» 

(δηλαδή του σχεδίου που θα αποκαλυπτόταν στους λίγους «μύστες»), αλλά του 

«ιερού». Κατ᾽ επέκταση, όμως, ως «μυστήριο» χαρακτηρίζεται ολόκληρη η Εκκλησία, 

μέσα από την οποία επενεργείται το έργο της σωτηρίας. Και επειδή η Εκκλησία δεν 

είναι ούτε σύνολο δοξασιών κάποιου θρησκευτικού συστήματος (δηλαδή, κάποια 

ιδεολογία), ούτε κάποια μυστηριακή λατρεία, αλλά είναι η σύναξη της φανέρωσης της 

Βασιλείας του Θεού, ως «μυστήριο» χαρακτηρίζεται η θεία Ευχαριστία. 
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2.4 Επειδή ο όρος «Μυστήριο» στη χριστιανική Λατρεία δεν περιέχει την έννοια 

των «απόκρυφων» πράξεων, ο Ιουστίνος, Φιλόσοφος και Μάρτυρας (2ος αι.), 

αντιδιαστέλλει τη θ. Ευχαριστία από τα Μυστήρια του Μίθρα. Την ίδια εποχή, ο 

Κλήμης ο Αλεξανδρέας τονίζει ότι τα παγανιστικά μυστήρια ήταν «εξ ολοκλήρου 

εστερημένα της χριστιανικής μυστηριακής έννοιας» (ονομάζει τα χριστιανικά 

Μυστήρια ως «άγια» και «αληθή»). 

Μέχρι τον 4ο αιώνα, ο όρος «μυστήριο» και τα παράγωγά του δεν συνδέονταν με 

τη μεταγενέστερη έννοια του όρου. Η μεγάλη αλλαγή επήλθε μετά τις αρχές του 4ου 

αιώνα, με την ανακήρυξη του Χριστιανισμού ως αναγνωρισμένης- και, ακολούθως, ως 

επίσημης- θρησκείας. Είναι η εποχή, κατά την οποία η Εκκλησία μετά την απόφασή 

της να απευθυνθεί ιεραποστολικὰ στην τότε γνωστή οικουμένη, όχι μόνο υιοθετεί 

μυστηριακούς όρους, αλλά και προβάλλει τις εκκλησιαστικές της τελετές ως υπέρτερες 

των ειδωλολατρικών μυστηριακών τελετών. 

Έτσι, η «σύναξη επί το αυτό», καθώς και οι λοιπές τελετές της καθίστανται 

«μυστήρια», ενώ στην προσπάθειά της να διασώσει την ιερότητα της υπόστασής της 

από την επέλαση των μαζών στη χριστιανική Λατρεία, αρχίζει να προσδιορίζει την 

ευχαριστιακή της θεολογία με όρους μυστηριακούς («σακραμενταλιστικούς»), όπως 

«φρικώδης θυσία», «φρικωδέστατο μυστήριο κ.τ.τ. 

 

2.5 Η «Διδασκαλία αποκρύψεως των Μυστηρίων» υπήρξε μία συνήθεια που 

ίσχυσε κατά τον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα. Σύμφωνα με τη συνήθεια αυτή, οι Χριστιανοί 

δεν μιλούσαν δημόσια για θέματα πίστης και Λατρείας, από φόβο μήπως τα θέματα 

αυτά διαδοθούν μεταξύ των απίστων. Τα θέματα της «Αποκρύψεως» ήταν το 

περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, ο χρόνος τέλεσης των Μυστηρίων και Ακολουθιών της 

Εκκλησίας, τα σχετικά με το Βάπτισμα, το περιεχόμενο του Συμβόλου της πίστεως και 

της Κυριακής προσευχής. Οι πρώτες ρίζες της «Διδασκαλίας αποκρύψεως των 

Μυστηρίων» ευρίσκονται στο 2ο αιώνα, στα έργα του Ιουστίνου, του Ιγνατίου 

Αντιοχείας, στη «Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων» και στην «Απόκρυφη επιστολή 

Πέτρου».  

Στην «Απόκρυψη των Μυστηρίων» είχαν αναφερθεί και οι Ωριγένης και 

Τερτυλλιανός (3ος αιώνας). Ο Μ. Αθανάσιος (4ος αιώνας) κατηγορεί τους οπαδούς του 

Αρείου ότι αποκαλύπτουν τα Μυστήρια στους αμύητους. Η «Διδασκαλία αποκρύψεως 

των Μυστηρίων» κορυφώνεται τον 4ο αιώνα, όταν διαδίδεται ο θεσμός των 

κατηχουμένων (βλ. τη μαρτυρία των «Κανόνων του Ιππολύτου», τέλη του 4ου αιώνα). 
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην «Απόκρυψη των Μυστηρίων» από τους μεγάλους 

κατηχητές Πατέρες του 4ου αιώνα (Κύριλλος Ιεροσολύμων και Ι. Χρυσόστομος). Στη 

θεολογία της «Αποκρύψεως» αναφέρονται και οι Μ. Βασίλειος και Γρηγόριος ο 

Θεολόγος. 

 

2.6 Η θεολογία της Λατρείας τονίζει την αλήθεια ότι μέσα από τα «Μυστήρια» 

οι πιστοί οικειοποιούνται τη Χάρη του Θεού· επομένως, όχι μόνο δεν υπάρχει- στο 

χριστιανικό Μυστήριο- η έννοια του «απόκρυφου», αλλά διαδηλώνεται η ακριβώς 

αντίθετη έννοια (του προσφερόμενου για όλους τους πιστούς). Γι᾽ αυτό (όπως 

σημειώνει ο Ι. Χρυσόστομος) η Εκκλησία έχει «άπειρα μυστήρια», με την έννοια της 

παροχής στους πιστούς πολλών ευκαιριών οικειοποιήσεως της Θείας Χάριτος δια της 

συμμετοχής τους στη Λατρεία της. Ο αριθμός «επτά» για τα Μυστήρια δεν περιορίζει 

αριθμητικώς τις προσφερόμενες δυνατότητες μετοχής στη Χάρη του Θεού. 

Βασικός χαρακτήρας των Μυστηρίων είναι ο Χριστολογικός, εφόσον ο σκοπός 

της ενανθρωπίσεως του Χριστού υπήρξε αγιαστικός· όπως σημειώνει ο Συμεών 

Θεσσαλονίκης, ὁ Χριστός, καθ’ ἡμᾶς γεγονός, ἵνα ἁγιάσῃ ἡμᾶς διπλοὺς ὄντας, καὶ 

μυστηρίων ἐδεήθη, καὶ διπλῶς ἡμῖν τὴν χάριν ἐβράβευσεν.  

Ἰδιαιτέρως, ὅμως, πρέπει νὰ προβάλλουμε τὴν ἔννοια τοῦ «Μυστηρίου» στὸ ἔργο 

του Μαξίμου του Ομολογητού, υπό τον τίτλο «Μυσταγωγία», δια του οποίου 

ερμηνεύει τη θ. Λειτουργία. Η «Μυσταγωγία» αναφέρεται στο «τελούμενον ἐπὶ τοῦ 

θείου θυσιαστηρίου μυστήριον», το οποίο ο άγιος Μάξιμος θεωρεί ως 

«ανακεφαλαίωση» ολόκληρης της διδασκαλίας της και για το οποίο προσθέτει ότι, 

«στο μυστήριο αυτό, όποιος ως μύστης μπόρεσε με φρόνηση και σοφία να εισέλθει, 

έκαμε αληθινά Εκκλησία Θεού και θεϊκή την ψυχή του»10, προβάλλοντας επίσης ως 

«άγια μυστήρια» τα Τίμια Δώρα είτε πριν11 είτε μετά από τον καθαγιασμό τους12. 

Το μυστήριο, όμως, στη θεολογική σκέψη του Μαξίμου προεκτείνεται στη ζωή 

του κάθε Χριστιανού, ο οποίος καλείται να συμμετάσχει σ᾽ αυτό. Έτσι, υπό την έννοια 

της οικειοποιήσεως του μυστηρίου από τα μέλη του ευχαριστιακού Σώματος, ο 

Μάξιμος αναφέρεται σε «μυστήριο θεώσεως»13, σε «μυστήριο τῆς ἡμῶν σωτηρίας»14 

 
10 Μυσταγωγία 5, Ἡ Μυσταγωγία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (Εισαγωγή- κείμενον- κριτικόν 

υπόμνημα), έκδ. Χ.Γ. Σωτηροπούλου, Αθήναι 1978, σ. 216 (221-225). 
11 Μυσταγωγία 13, σ. 227 (12). 
12 Μυσταγωγία 21, σ. 236 (12). 
13 Ἑρμηνεία εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν, PG 90, 905D. 
14 Μυσταγωγία 5, σ. 210 (82-83). 
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και σε «καινό μυστήριο»15. Δημιουργός του μυστηρίου αυτού είναι ο Κύριος και 

αποδέκτες του τα μέλη της Εκκλησίας16. Πρόκειται περί του μυστηρίου της θεώσεως 

του ανθρώπου, το οποίο αποτελεί απάντηση στο μυστήριο της Σαρκώσεως του Λόγου. 

 

2.7  Η έννοια του «Μυστηρίου» είναι ταυτισμένη με την έννοια της Εκκλησίας. 

Όπως σημειώνει ο μεγάλος ερμηνευτής της θ. Λειτουργίας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, «ἡ 

Ἐκκλησία σημαίνεται ἐν τοῖς μυστηρίοις»17. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει Εκκλησία 

χωρίς μυστήρια, δηλαδή χωρίς δυνατότητες μετοχής του ανθρώπου στη Χάρη του 

Θεού. Η Εκκλησία ορίζεται, αποκαλύπτεται, φανερώνεται και πραγματώνεται μέσα 

στα Μυστήριά της. Άλλωστε, εφόσον το θεμέλιο της ζωής της Εκκλησίας είναι η Χάρις 

του Θεού, ό,τι τελείται στη Λατρεία της είναι μεταδοτικό της Χάριτος. 

Κάθε Μυστήριο της Εκκλησίας (τόσο υπό τη στενή, όσο και υπό την ευρεία 

έννοια) είναι η δυνατότητα ενσωματώσεως του ανθρώπου στο εκκλησιαστικό σώμα, 

στη θεανθρώπινη πραγματικότητα της Εκκλησίας. Μέσα από τα Μυστήρια, η 

ανθρώπινη φύση καθίσταται καινούργια και τα μέλη του εκκλησιαστικού σώματος 

καθίστανται μέτοχοι της αιώνιας ζωής. Τα Μυστήρια της Εκκλησίας, άλλωστε, 

διακρίνονται για τη Χριστοκεντρικότητά τους, εφόσον ο Χριστός είναι Εκείνος που 

ουσιαστικά ενεργεί την επιτέλεση των Μυστηρίων. Η Εκκλησία, θεμελιωμένη στο 

γεγονός της Ενσαρκώσεως, είναι από τη φύση της ένα Μυστήριο, παρέχοντας μέσω 

του Χριστού τη Χάρη στο κάθε μέλος της. 

Η παροχή, από την Εκκλησία, της Χάριτος του Χριστού μέσα από τα Μυστήρια 

αποτελεί τη φανέρωση της αγάπης του Χριστού για τον άνθρωπο. Στο κέντρο αυτής 

της φανέρωσης βρίσκεται το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, η οποία αποτελεί το 

τέλος και την ολοκλήρωση όλων των Μυστηρίων της Εκκλησίας. Ως το κέντρο της 

μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, η θεία Ευχαριστία συνιστά τον πυρήνα και την 

ανακεφαλαίωση της Λατρείας της Εκκλησίας. Κάθε Ακολουθία και αγιαστική πράξη 

της Εκκλησίας έχει ως κέντρο της τη θ. Ευχαριστία. Με τη θ. Ευχαριστία, άλλωστε, 

ήταν συνδεδεμένα όλα τα Μυστήρια και οι αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας, όταν δε 

αποσπάστηκαν από αυτήν (εκτός από το Μυστήριο της Ιεροσύνης), οι συμμετέχοντες 

πιστοί έχασαν ένα σημαντικό τμήμα του εκκλησιαστικού χαρακτήρα των Μυστηρίων 

 
15 Μυσταγωγία 24, σ. 248 (128-129): γίνεται λόγος για «καινὴ διδαχὴ μυστηρίου». 
16 Ἑρμηνεία εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν, PG 90, 876Β. 
17 Νικολάου Καβάσιλα, Εις την θείαν Λειτουργίαν, λη´, PG 150, 452C. 
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αυτών, τα οποία απέκτησαν ατομικό χαρακτήρα (δηλαδή έχασαν την έννοια της 

εκκλησιαστικής συλλογικότητας). 

Είναι γεγονός που αποπνέει αισιοδοξία το ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται (στην Εκκλησία της Ελλάδος) μία έντονη τάση επιστροφής στην παλαιά 

πράξη επιτελέσεως των Μυστηρίων εντός της θ. Λειτουργίας. Η τάση αυτή συμβάλλει 

στην αναζωπύρωση (στις συνειδήσεις των συμμετεχόντων πιστών) της 

μυστηριακότητας των λειτουργικών πράξεων της Εκκλησίας και στην προβολή του 

σωτηριώδους έργου της Εκκλησίας μέσω των Μυστηρίων και των αγιαστικών της 

πράξεων. 
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Μεταλληνού, Γ., «Μυστήρια και εκκλησιαστικότητα», στο έργο του ιδίου Η 
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Σιώτη, Μ.Α., Ο μυστηριακός χαρακτήρ της Εκκλησίας του Χριστού, Αθήναι 1987. 

Φλορόφσκυ, Γ., «Ορθόδοξος λατρεία», στο βιβλίο του ιδίου Θέματα Ορθοδόξου 

Θεολογίας, Αθήνα, Άρτος Ζωής, 1973. 

3. Ο βιβλικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης Λατρείας 

Λέξεις-κλειδιά: Αγία Γραφή (Βίβλος)/ Παλαιά Διαθήκη/ Καινή Διαθήκη/ 

Ακολουθίες της Εκκλησίας/ θεία Λειτουργία. 

 

3.1 H σπουδαιότητα της Αγίας Γραφής, καθώς και ο ρόλος και η αυθεντία της 

στη Λατρεία της Εκκλησία αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα θεολογικά θέματα. Η 

Αγία Γραφή είναι παρούσα στη Λατρεία της Εκκλησίας μέσα από τα διάφορα βιβλικά 

αναγνώσματα. Είναι γνωστό ότι, μέχρι τον 19ο αιώνα οι περισσότερες Ορθόδοξες 

Ανατολικές Εκκλησίες βρίσκονταν υπό ισλαμική ή άλλη κατοχή, με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να διδαχτούν ελεύθερα τα θέματα της πίστης τους. Έτσι, η Λατρεία της 

Εκκλησίας είχε αναλάβει την ευθύνη να διδάξει την Ορθόδοξη πίστη μέσα από την 
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επιτέλεση των Μυστηρίων και των Ακολουθιών της. Αλλά και οι διάφορες ορθόδοξες 

Θεολογικές Σχολές που ιδρύθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα οργανώθηκαν με πρότυπα 

ξένα προς την Ορθόδοξη παράδοση, με αποτέλεσμα και πάλι να μην υπάρχει η 

δυνατότητα ορθόδοξης κατανόησης των κειμένων της Αγίας Γραφής. 

Αλλά ακόμα και στα πλαίσια των διαλόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους 

ετεροδόξους, η Αγία Γραφή αποτέλεσε τη βάση για την αναζήτηση της ενότητας των 

Χριστιανών. Βέβαια, η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε πολλούς ιστορικούς λόγους να είναι 

επιφυλακτική έναντι των ετεροδόξων στα θέματα ερμηνείας της Αγίας Γραφής, 

εξαιτίας της έντονης ιεραποστολικής δραστηριότητας των διαφόρων προτεσταντικών 

ιεραποστολικών ομάδων. Στα πλαίσια, όμως, των διαλόγων με τους ετεροδόξους, η 

ορθόδοξη Εκκλησία τόνισε με έμφαση το γεγονός ότι στον ορθόδοξο χώρο η Αγία 

Γραφή κατανοείται αποκλειστικά μέσα στη Λατρεία. Έτσι, τονίστηκε ότι στην καρδιά 

της ορθόδοξης Λατρείας και πνευματικότητας βρίσκεται η Αγία Γραφή, η οποία 

διαχέεται από τη σημαντική αλήθεια της επέμβασης του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. 

 

3.2 Η σπουδαιότητα του ρόλου της Αγίας Γραφής στη διαμόρφωση της 

ορθόδοξης Λατρείας διαφαίνεται ξεκάθαρα τόσο στο λεξιλόγιο, όσο και στη δομή των 

Μυστηρίων και των Ακολουθιών. Οι περισσότερες φράσεις της θείας Λειτουργίας, 

αλλά και των περισσότερων Ακολουθιών, απηχούν κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής, 

ενώ τα βιβλικά αναγνώσματα σηματοδοτούν την ουσία και το περιεχόμενο των 

Μυστηρίων και των Ακολουθιών. Το γεγονός ότι η Αγία Γραφή τοποθετείται πάνω 

στην Αγία Τράπεζα (αναφερόμαστε στο λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τα ευαγγελικά 

αναγνώσματα) υπενθυμίζει ακριβώς την αλήθεια ότι η Λατρεία της Εκκλησίας έχει ως 

κέντρο της την Αγία Γραφή. Η συμβολική αυτή πράξη τονίζει την αλήθεια ότι ο Λόγος 

του Θεού αποτελεί το κέντρο ολόκληρης της Εκκλησίας. 

Δεν πρέπει να παραθεωρείται το γεγονός ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν για να 

ακουστούν κατά τη διάρκεια της ευχαριστιακής Σύναξης κατά την ημέρα της 

Κυριακής, μέσα σε ένα κλίμα εσχατολογικού ενθουσιασμού και ενεργού ανάμνησης 

των έργων της θείας Οικονομίας και αναμονής του Χριστού. Αλλά και οι Επιστολές 

του απ. Παύλου γράφτηκαν για να διαβαστούν κατά τη διάρκεια της θείας Ευχαριστίας· 

γι᾽ αυτό και καταλήγουν σε χαιρετισμό ασπασμού, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της 

ανάγνωσής τους ξεκινούσε η θ. Ευχαριστία δια του ασπασμού μεταξύ των μελών της 

κάθε τοπικής Εκκλησίας που ήταν αποδέκτης της Επιστολής. Ο Ιουστίνος, ο 

φιλόσοφος και μάρτυρας, πιστοποιεί ότι κατά την τέλεση της θ. Ευχαριστίας 
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διαβάζονταν τα «απομνημονεύματα» των Αποστόλων, γεγονός που καταδεικνύει τη 

σημαντική θέση των βιβλικών αναγνωσμάτων κατά την τέλεση της θ. Ευχαριστίας. 

Αλλά και ο άμβωνας (εκεί όπου γίνεται η ανάλυση και εμβάθυνση στα νοήματα 

της Αγίας Γραφής) δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο του ναού, αν μάλιστα λάβουμε 

υπόψη ότι στους πρώτους ναούς βρισκόταν στο κέντρο, για να δηλώσει την ουσιαστική 

σημασία της Αγίας Γραφής για τη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, κατά τη θεία 

Λειτουργία πραγματώνονται όλα τα γεγονότα της θείας Οικονομίας, τα οποία 

τοποθετούνται (χρονικά) στους βιβλικούς χρόνους. Και αυτό που αποτελεί γεγονός 

πρωταρχικής σημασίας στις Ακολουθίες της Λατρείας είναι η συνεχής διακήρυξη του 

ευαγγελίου ως του χαρμόσυνου μηνύματος της σωτηρίας του ανθρώπου. 

 

3.3 Η συνάφεια Βίβλου και Λατρείας διαφαίνεται και στο «σύστημα» των 

βιβλικών αναγνωσμάτων που υπάρχει στη Λατρεία. Αναγνώσματα από την Π.Δ. 

προβλέπονται στην Ακολουθία των Μεγάλων Εσπερινών για να προβάλλουν το 

θεολογικό περιεχόμενο της δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής, αλλά και του 

εορταζομένου αγίου. Τα βιβλικά θέματα προσδιορίζουν και το εορτολογικό 

περιεχόμενο σημαντικών Κυριακών και εορτών του λειτουργικού έτους· μάλιστα, 

υπάρχουν Κυριακές που λαμβάνουν την ονομασία τους από το περιεχόμενο του 

ευαγγελικού αναγνώσματος (Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου· του Ασώτου· 

της Μελλούσης Κρίσεως· του Θωμά· των Μυροφόρων· του Παραλυτικού· της 

Σαμαρείτιδας· του Τυφλού κ.ά.). 

Η ίδια συνάφεια (Βίβλου και Λατρείας) εμφαίνεται και από τις Μυσταγωγικές 

Κατηχήσεις της Εκκλησίας. Τους πρώτους αιώνες, όταν είχε ολοκληρωθεί το 

Βάπτισμα των νεοφώτιστων κατά το απόγευμα του Μ. Σαββάτου, μετά την Ακολουθία 

της Αναστάσεως άρχιζε η Μυσταγωγική Κατήχηση των νεοφώτιστων, δηλαδή η μύησή 

τους στα Μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό το έργο η Εκκλησία επιτελούσε με την 

ανάλυση ενός βιβλικού κειμένου, του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, το οποίο θεωρείται 

ως ένα κείμενο θεολογίας της Λατρείας. Κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως, 

λοιπόν, ξεκινούσε η ανάγνωση και η ανάλυση του κατά Ιωάννην, γεγονός που τονίζει 

τη συνάφεια Βίβλου και Λατρείας (μέχρι σήμερα, στη θ. Λειτουργία της Αναστάσεως 

διαβάζεται η αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, σε ανάμνηση της παλαιάς αυτής 

πράξης της Εκκλησίας). 

Πολλά θέματα της Βίβλου καταχωρίζονται και στους ύμνους της Λατρείας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποια χρονική στιγμή της ιστορίας της Εκκλησίας 
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(περίπου στις αρχές του 8ου αιώνα) επικράτησε το υμνογραφικό είδος του «Κανόνα», 

εκτοπίζοντας το παλαιότερο του «Κοντακίου». Ο Κανόνας στηριζόταν στην Αγία 

Γραφή περισσότερο από το Κοντάκιο και το γεγονός αυτό φαίνεται ότι υπήρξε 

καθοριστικός παράγοντας για την τελική επικράτησή του. Άλλωστε, τα βιβλικά 

αναγνώσματα και το κήρυγμα αποτελούν αδιάσπαστο τμήμα της θείας Λειτουργίας, 

ολόκληρο δε το πρώτο τμήμα της θείας Λειτουργίας απευθυνόταν και στους 

κατηχούμενους (εκείνους που προετοιμάζονταν για το Βάπτισμα) και αποτελούσε 

ευκαιρία διδασκαλίας της Αγίας Γραφής· γι᾽ αυτό και το τμήμα αυτό ονομάστηκε 

«Λειτουργία των Κατηχουμένων». Το «μυστήριο του λόγου» (έτσι ονομάζεται η 

διδασκαλία της Αγίας Γραφής) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το «Μυστήριο της θ. 

Ευχαριστίας». 

 

3.4 Οι παραπάνω αλήθειες εκφράζονται με τον καλύτερο τρόπο στη Μικρή 

Είσοδο της θ. Λειτουργίας, κατά την οποία προβάλλεται το Ευαγγέλιο (βασικό τμήμα 

της Αγίας Γραφής) ως το κέντρο της τελετουργίας και ο γραπτός λόγος του Θεού 

διακηρύσσεται ως «Σοφία». Όλες αυτές οι τελετουργικές πράξεις υπενθυμίζουν τον 

βιβλικό προσανατολισμό της ορθόδοξης Λατρείας. Αλλά και οι Ακολουθίες της Μ. 

Εβδομάδας καταδεικνύουν το στενότατο σύνδεσμο της Λατρείας με την Αγία Γραφή, 

διότι οι Ακολουθίες αυτές προβάλλουν τον αρχαιότατο βιβλικό χαρακτήρα που υπήρχε 

(και εξακολουθεί να υπάρχει) στον εορτασμό των Παθών και της Αναστάσεως του 

Κυρίου. 

Αν (όπως υποστηρίζει η χριστιανική παιδαγωγική) για την ολοκληρωτική 

μετάδοση των αληθειών της πίστης απαιτείται να επιστρατευτούν όλες οι αισθήσεις, 

αυτό επιτελείται μέσα στη Λατρεία της Εκκλησίας· έτσι, δικαιολογείται απόλυτα ο 

χαρακτηρισμός της ορθόδοξης Λατρείας ως «της Αγίας Γραφής δραματοποιημένης»18. 

Και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (από την ποιμαίνουσα Εκκλησία), ώστε να 

μην παραθεωρείται ο βιβλικός λόγος στη θ. Λατρεία19. Η Αγία Γραφή και η θ. 

Λειτουργία δεν πρέπει να διαχωρίζονται ως αυτοτελείς και αυτόνομες ενότητες. 

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Γραφή και η θ. Λειτουργία θεσπίστηκαν 

 
18 Αιμιλιανού Τιμιάδη (Μητροπολίτη Σηλυβρίας), «The Bible in the Liturgy of the Orthodox Church», 

The Bible in the Middle East, 1962, σσ. 24εξ. 
19 Τον κίνδυνο αυτό είχε επισημάνει ο καθ. Ι. Φουντούλης, ο οποίος εξέφραζε τη λύπη του «για τον 

παραγκωνισμό του βιβλικού στοιχείου στη Λατρεία» («Ο Λόγος του Θεού εν τῃ θείᾳ Λατρείᾳ», Επετηρίς 

της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης 9 (1964), σσ. 355-376). 
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για να συνυπάρχουν ενωμένες, ενώ η Αγία Γραφή αποτελεί την πηγή και τη βάση 

ολόκληρης της λειτουργικής και πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. 

Γι᾽ αυτό, όμως, και το κήρυγμα ως ανάλυση και εμβάθυνση στο βιβλικό λόγο 

συνιστά ουσιαστικό τμήμα της ορθόδοξης Λατρείας και δεν πρέπει να διαχωρίζεται 

από αυτήν, ούτε να παραλείπεται. 

 

3.5 Το βιβλικό περιεχόμενο και η βιβλική κατανόηση της ορθόδοξης Λατρείας 

πρέπει συνεχώς να επαναπροσδιορίζονται και να μην αλλοιώνονται. Κατά τη διάρκεια 

της θ. Λειτουργίας, η διακήρυξη του ευαγγελίου (του χαρμόσυνου βιβλικού 

μηνύματος) γίνεται εκκλησιαστική πραγματικότητα μέσα από την ευχαριστιακή 

κοινωνία. Η Εκκλησία είναι η ευχαριστιακή φανέρωση της θείας Οικονομίας, η οποία 

μαρτυρείται και αποδεικνύεται στην Αγία Γραφή. Τα μέλη της Εκκλησίας είναι 

απαραίτητο να κατανοούν τη ζωή και την ιστορική τους πορεία μέσα από την 

προοπτική της Αγίας Γραφής. Γι᾽ αυτό στην ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να 

διαχωριστεί το βιβλικό όραμα από τη λειτουργική του πραγμάτωση. 

Ο Σαρκωθείς Λόγος του Θεού τρέφει την Εκκλησία ως «ευαγγέλιο» και ως 

πνευματικός άρτος. Κι είναι σαφές ότι δεν μπορεί κάποιος να μετέχει στο ευχαριστιακό 

τμήμα της θ. Λειτουργίας χωρίς να μετέχει στο κηρυγματικό της τμήμα. Τόσο στο 

Ευαγγέλιο, όσο και στη θεία Λειτουργία, ο Χριστός αυτοπροσφέρεται συνεχώς ως «ἡ 

ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ιω. 14, 6). Διότι, η θεία Λειτουργία έχει θεμελιωθεί 

στο λόγο του Θεού και διαποτίζεται από αυτόν. Η θ. Λειτουργία μετατρέπεται σε 

ζωντανό λόγο του Θεού που απευθύνεται στους ανθρώπους· δημιουργεί, έτσι, μια 

ατμόσφαιρα διαλόγου μεταξύ Θεού και ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των ίδιων των 

ανθρώπων. Γι᾽ αυτό η θ. Λειτουργία είναι στην πραγματικότητα ένα κήρυγμα. 

Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να κάνουμε λόγο όχι μόνο για βιβλικό χαρακτήρα 

της ορθόδοξης Λατρείας, αλλά ταυτόχρονα για ευχαριστιακή και εσχατολογική 

διάσταση των βιβλικών αναγνωσμάτων. Γι᾽ αυτό το ευαγγελικό ανάγνωσμα αποδίδεται 

εμμελώς (και δεν αναγινώσκεται με συνήθη τρόπο), για να δηλωθεί η πνευματική 

σημασία και βαρύτητά του ως λόγος του Χριστού κατά την επί γης παρουσία Του, αλλά 

και ως υπόμνηση για τη Δευτέρα Παρουσία του ερχόμενου Κυρίου. 

 

3.6 Αν η Εκκλησία είναι «εικόνα του Θεού» (σύμφωνα με τον άγιο Μάξιμο τον 

Ομολογητή), η θεία Λειτουργία είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Και μάλιστα, ως εικόνα 

της Εκκλησίας αναπαύεται στην Αγία Γραφή, αντλώντας από αυτήν και κατευθύνοντας 



Βασικά στοιχεία θεολογίας της Λατρείας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

23 

 

σ᾽ αυτήν το περιεχόμενό της. Στη θ. Λειτουργία πραγματοποιείται η σύνδεση της 

Βασιλείας του Θεού με την ιστορία και δια της θ. Λειτουργίας η ιστορία αποκτά και 

πάλι το ιερό περιεχόμενό της, μέσα από την καθαγιαστική παρουσία του Αγίου 

Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όμως, είναι Εκείνο που αναδεικνύει το περιεχόμενο της 

Αγίας Γραφής σε Λόγο του Θεού. Στα πλαίσια αυτής της ιερής διαδικασίας, οι 

Ακολουθίες της ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελούν ένα δυναμικό διάλογο μεταξύ των 

δύο Διαθηκών, μέσῳ του οποίου ο πιστός παιδαγωγείται στο Μυστήριο της θείας 

Οικονομίας. 

Η παρουσία αυτού του διαλόγου είναι εμφανής από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

της Εκκλησίας, όπως φαίνεται και από το θεμελιώδες περιεχόμενο του κηρύγματος του 

αποστόλου Πέτρου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Αργότερα, η Εκκλησία ενέταξε 

στη Λατρεία της την Παλαιά Διαθήκη ως ανάγνωσμα και μέχρι σήμερα, ο βίος της 

ορθόδοξης Εκκλησίας αντλεί περιεχόμενο από το κήρυγμα του Νόμου και των 

Προφητών, αναγνωρίζοντας τον «τύπο» της θείας παρουσίας και ανυψώνεται στη 

γνώση των θείων Μυστηρίων που ο Χριστός ιερούργησε για τη σωτηρία. Στη θεία 

Λειτουργία, η παρουσία της Αγίας Γραφής είναι κυριαρχική, όχι μόνο ως εξαγγελία 

της θείας ενανθρωπήσεως (Παλαιά Διαθήκη), ούτε μόνο ως ευαγγελικό κήρυγμα των 

αυτοπτών μαρτύρων τη σωτηρίας που συντελέστηκε δια του Ιησού Χριστού (Καινή 

Διαθήκη), αλλά και ως έκφραση της θείας Χάρης δια των ιερών διδασκάλων, δηλαδή 

ως λόγος των Πατέρων που το Άγιο Πνεύμα εμπνέει. 

Στο κέντρο της θείας Ευχαριστίας τοποθετείται ένα σημαντικό βιβλικό γεγονός: 

η ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου. Μία ανάμνηση που συνδέει τους πιστούς με το 

παρόν και το μέλλον, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου: «Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ 

μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμερας ἐκείνης, ὅταν 

αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου» (Μτ. 26, 29). 
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4. Ο βιβλικός χαρακτήρας του Μυστικού Δείπνου 

Λέξεις-κλειδιά: Μυστικός Δείπνος/ Συνοπτικά Ευαγγέλια/ Απόστολος Παύλος/ 

Άρτος και οίνος/ Ποτήριο οίνου/ Ευλογία (τελετουργική πράξη)/ Ευχαριστίας 

(τελετουργική πράξη) 

 

4.1 Εισαγωγικά περί του Μυστικού Δείπνου κατά τις ευαγγελικές διηγήσεις 

Όπως συνάγεται από τις τέσσερεις καινοδιαθηκικές διηγήσεις περί του Μυστικού 

Δείπνου20, ο Κύριος πραγματοποίησε ένα τελετουργικό επτά πράξεων: έλαβε τον άρτο 

(1), ανέπεμψε ευχαριστία επί του άρτου (2), έκοψε (3) και διένημε τον άρτο στους 

μαθητές Του (4). Ακολούθως έλαβε το ποτήριο (5), ανέπεμψε ευχαριστία επί του 

ποτηρίου (6) και το έδωσε στους μαθητές (7). Είναι εμφανές ότι στις τέσσερεις αυτές 

διηγήσεις διακρίνονται δύο διαφορετικές παραδόσεις. 

Η πρώτη παράδοση είναι αυτή που μαρτυρείται από τους Παύλο και Λουκά. Η 

διήγηση του Λουκά παρουσιάζει το ακόλουθο σχήμα: ο Ιησούς λαμβάνει κατ᾿ αρχάς 

ποτήριο οίνου και ευχαριστεί, ακολούθως λαμβάνει τον άρτο, ευχαριστεί και διανέμει 

στους Μαθητές, περί δε το τέλος του Δείπνου λαμβάνει εκ νέου ποτήριο οίνου, 

 
20 Η παλαιότερη (περί το 55μ.Χ.) είναι η της Α΄ Κορ.11, 23-25. Ακολουθούν οι των τριών Συνοπτικών: 

Μτ.26, 26-29, Μκ.14, 22-25 καὶ Λκ. 22, 17-23. Το κατά Ιωάννην δεν παραθέτει διήγηση περί Μυστικού 

Δείπνου, αν και στο κεφ.13 γίνεται αναφορά στο τελευταίο δείπνο του Κυρίου με τους Μαθητές Του, 

χωρίς όμως μνεία συστάσεως της θείας Ευχαριστίας. Στη μαρτυρία αυτή του 13ου κεφαλαίου κυρίαρχα 

θέματα είναι το πλύσιμο των ποδών των Μαθητών και ένας μεγάλος αποχεραιτιστήριος λόγος του 

Κυρίου. 
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ευχαριστεί και δίδει στους Μαθητές21. Η διήγηση του απ. Παύλου δεν αναφέρει, μεν, 

τα περί του πρώτου ποτηρίου, αλλά συμπορεύεται με τη διήγηση του Λουκά: 

 

                      Α΄ Κορ. 11, 23-26 

 

 

 

 

23…ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ 

παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 24 καὶ 

εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε 

φάγετε· τοῦτό μου ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ 

ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 

ἐμὴν ἀνάμνησιν. 25 Ὡσαύτως καὶ τὸ 

ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο 

τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ 

ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἄν 

πίνητε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

26 ὁσάκις γὰρ ἄν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον 

καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον 

τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἄν 

ἔλθῃ. 

 

 

                 Λκ. 22, 17-20. 

17 Καὶ δεξάμενος τὸ ποτήριον 

εὐχαριστήσας εἶπε· λάβετε τοῦτο καὶ 

διαμερίσατε ἑαυτοῖς. 18 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς 

ἀμπέλου ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

ἔλθῃ. 19 Καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας 

ἔκλασε καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτό 

ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπέρ ὑμῶν διδόμενον  

τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 

Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ 

δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ 

καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ 

ὑμῶν ἐκχυνόμενον. 

 

[18 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ 

γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως ὅτου ἡ 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ]. 

 

Στη διήγηση των Ματθαίου και Μάρκου δεν υπάρχει αναφορά σε αρχικό 

ποτήριο, η δε ευλογία του άρτου και του ποτηρίου μαρτυρείται ως γεγονός που 

επισυνέβη αλληλοδιαδόχως (στην πρώτη παράδοση η ευλογία του ποτηρίου 

μαρτυρείται αφού έχει ολοκληρωθεί το δείπνο, στην αρχή του οποίου μαρτυρείται η 

ευλογία του άρτου):  

 

 
21 Το γεγονός ότι έδωσε στους Μαθητές το τελευταίο ποτήριο δεν μαρτυρείται ευθέως, αλλά εμμέσως 

δια του επιρρήματος «ωσαύτως», το οποίο δηλώνει ότι ο Κύριος έπραξε «κατά τον ίδιο τρόπο» επί του 

ποτηρίου, όπως είχε πράξει προηγουμένως επί του άρτου (δηλαδή ευλόγησε και διένημε). 
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                  Μτ.26, 26-29 

26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς 

ἄρτον ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 

καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ 

σῶμά μου· 27 καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε 

ἐξ αὐτοῦ πάντες· 28 τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ αἷμά 

μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ 

πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν. 29 Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω 

ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς 

ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν 

τοῦτο πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 

                Μκ. 14, 22-25 

22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς 

ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασε καὶ ἔδωκεν 

αὐτοῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι 

τὸ σῶμά μου. 23 Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον 

εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς. Καὶ ἔπιον ἐξ 

αὐτοῦ πάντες 24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό 

ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης 

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον. 25 Ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ 

γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

 

Η διήγηση των Ματθαίου και Μάρκου22 πιθανόν υποδηλώνει μια εξέλιξη της 

λειτουργικής παραδόσεως περί της θείας Ευχαριστίας: φαίνεται, δηλαδή, ότι αρκετά 

ενωρίς η θεία Ευχαριστία αποδεσμεύεται από το πλαίσιο τελέσεως κατά τη διάρκεια 

δείπνου, το γεγονός δε αυτό δηλώνεται προφανώς με τη σιγή των εν λόγῳ Συνοπτικών 

Ευαγγελιστών περί τελέσεως δείπνου ανάμεσα στην αρχική ευλογία του άρτου και 

στην καταληκτική ευλογία του ποτηρίου. 

Θα συνδέαμε τις δύο παραδόσεις μέσα από ένα κοινό σχήμα-πλαίσιο τεσσάρων 

πράξεων του Κυρίου: λαμβάνει τον άρτο και το ποτήριο (1)/ αναπέμπει ευλογία επ᾿ 

αυτών (2)/ κόβει τον άρτο (3)/ δίδει και τα δύο στους μαθητές (4). Οι πράξεις, όμως, 

αυτές λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια όχι ενός απλού δείπνου, αλλά ενός τελετουργικού 

δείπνου της εβραϊκής λατρείας. 

Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος υπήρξε συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

πατρώα λατρεία. Τα Ευαγγέλια μαρτυρούν ότι σύχναζε στις Συναγωγές της Ιουδαίας 

(δηλαδή στους τόπους προσευχής)23, γιόρτασε ως γνήσιος Εβραίος το Πάσχα, την 

Πεντηκοστή και τη Σκηνοπηγία, ενώ και ο ίδιος πιστοποιεί ότι βρισκόταν «καθ᾿ 

 
22 Ας σημειωθεί η προσθήκη του Ματθαίου «εις άφεσιν αμαρτιών» σύμφωνα με το Ησ.53,10. 
23 Πρβλ. Λκ. 4, 15// Μτ.4, 23/12,9/13, 54// Μκ.1, 21// Ιω.6, 59. 
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ἡμέραν» στο Ναό24. Οι διαπιστώσεις αυτές εισάγουν στη θεώρηση του Μυστικού 

Δείπνου ως μίας ακόμα εκπληρώσεως από τον Κύριο των λατρευτικών υποχρεώσεων 

της εβραϊκής λατρείας.  

 

 4.2 Οι ευλογίες του Δείπνου 

Ο Μυστικός Δείπνος υπήρξε ένα εβραϊκό εορταστικό δείπνο25 (δηλαδή μία 

εβραϊκή τελετή) ανεξάρτητα από το χαρακτήρα της, περί του οποίου θα ασχοληθούμε 

στην επόμενη παράγραφο. 

Είναι σίγουρο ότι, κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Κύριος διατήρησε 

στο θέμα των ευλογιών την παράδοση που αφορούσε στον προϊστάμενο του δείπνου . 

Είναι, επίσης, σίγουρο ότι θα χρησιμοποίησε τις μορφές ευλογίας, διατηρώντας τον 

πυρήνα και προσθέτοντας κάποια στοιχεία κατ᾿ έμπνευση. Η εβραϊκή παράδοση 

διακρίνει μεταξύ δύο ειδών «ευλογιών»: τις μικρές, οι οποίες περιλαμβάνουν μία μόνο 

φράση (όπως αυτές επί του ποτηρίου και του άρτου κατά την έναρξη του δείπνου) και 

τις μεγάλες, οι οποίες αναπέμπονταν προς το τέλος του δείπνου.  

Στη διήγηση του Μάρκου26 περί του Μυστικού Δείπνου είναι πιθανόν να 

διασώζεται η διάκριση αυτή, όταν αναφέρεται «ευλογία» επί του άρτου στην αρχή του 

Δείπνου (προφανώς η μικρή «Μπερακά») και «ευχαριστία» επί του ποτηρίου στο τέλος 

του Δείπνου (προφανώς η μεγάλη μορφή «ευλογίας») . 

 

4.3 Ο χαρακτήρας του Μυστικού Δείπνου ως εβραϊκής τελετής 

Επρόκειτο, άραγε, περί του πασχάλιου εβραϊκού δείπνου; Γνωρίζουμε τις 

τελετουργικές λεπτομέρειες ενός παρόμοιου δείπνου.   

Με βάση την περιγραφή αυτή του πασχάλιου εβραϊκού δείπνου, επισημαίνουμε 

τα ακόλουθα σε σχέση με το Μυστικό Δείπνο: α) Κατά τη διάρκεια του Μυστικού 

Δείπνου δεν μνημονεύεται βρώση αμνού, στοιχείο βασικό του πασχάλιου εβραϊκού 

δείπνου. β) Στο Μυστικό Δείπνο ελλείπει η διήγηση περί της απελευθερώσεως των 

Εβραίων από το ζυγό της δουλείας. γ) Ο άρτος του εβραϊκού πασχάλιου δείπνου ήταν 

άζυμος. Οι τέσσερεις διηγήσεις περί του Μυστικού Δείπνου δεν αναφέρουν το είδος 

 
24 Λκ. 22, 52. Η παρουσία του Κυρίου στο Ναό δηλώνει (εκτός από την κηρυγματική Του 

δραστηριότητα) και τη συμμετοχή Του στην καθημερινή προσευχή. 
25 Τα τελετουργικά γεύματα και δείπνα των Εβραίων είχαν ως αφορμή είτε γεγονότα της ατομικής ζωής 

(περιτομή, γάμος, θάνατος), είτε εορτολογικές συγκυρίες (το Σάββατο και οι υπόλοιπες γιορτές του 

εβραϊκού λειτουργικού έτους).   
26 Μκ. 14, 22-23. 
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του άρτου. Όμως, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στο θαύμα του 

χορτασμού των πεντακισχιλίων (Ιω. 6, 1-15), γίνεται μνεία «κρίθινου άρτου», 

στοιχείου το οποίο αντανακλά τη χρήση ενζύμου άρτου27. δ) Κατά το πασχάλιο εβραϊκό 

δείπνο υπήρχαν τέσσερα ποτήρια, ενώ κατά το Μυστικό Δείπνο μαρτυρείται ένα 

(Ματθαίος-Μάρκος) ή δύο (Παύλος-Λουκάς). 

Είναι σαφές, επομένως, ότι από το Μυστικό Δείπνο ελλείπουν βασικά στοιχεία 

του εβραϊκού πασχάλιου δείπνου. Αλλά και η εσπέρα πριν από τη Σταύρωση δεν 

μπορούσε να συμπίπτει με την αρχή του πασχάλιου εορτασμού, διότι ούτε το Συνέδριο 

μπορούσε να συνέλθει κατά τη διάρκεια της πασχάλιας νύκτας28, ούτε η Σταύρωση να 

πραγματοποιηθεί κατά την ημέρα του Πάσχα, ενώ και περί του Σίμωνος του Κυρηναίου 

μαρτυρείται ότι, κατά τη χρονική περίοδο πριν από τη Σταύρωση «επέστρεφε από τους 

αγρούς», γεγονός που σημαίνει ότι η ημέρα εκείνη ήταν εργάσιμη (επομένως δεν ήταν 

πασχάλια). Αλλά και η οπλοφορία του όχλου και των Μαθητών29, καθώς και η αγορά 

της σινδόνας από τον Ιωσήφ30 υποδηλώνουν ότι η συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν η 

πασχάλια. Επισημαίνεται, τέλος, ότι και η αιφνίδια αποχώρηση του Ιούδα κατά τη 

διάρκεια του Μυστικού Δείπνου δεν προβλημάτισε τους υπόλοιπους μαθητές, επειδή 

ο Ιούδας ήταν υπεύθυνος για τις αναγκαίες προμήθειες της ομάδας των δώδεκα· 

αναφερόμενοι, όμως, σε προμήθειες, συμπεραίνουμε ότι επέκειτο μία περίσταση που 

απαιτούσε προετοιμασία, δηλαδή το Πάσχα . 

 
27  Όπως προαναφέρθηκε, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ελλείπει η περί Μυστικού Δείπνου διήγηση (ο 

σκοπός του ευαγγελιστή δεν είναι η παρουσίαση γεγονότων- τα οποία, άλλωστε, δεν ενδιέφεραν τη 

δεύτερη χριστιανική γενιά- αλλά η έκφραση της «αληθείας» μέσα από τη δημόσια δράση του Κυρίου). 

Η αναφορά, όμως, στη θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται μέσα από άλλες διηγήσεις, η σημαντικότερη 

των οποίων είναι το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων: α) Η μνεία του κατά Ιωάννην οτι το 

εβραϊκό Πάσχα «ήταν εγγύς», θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με τη μαρτυρία του πρώτου 

κεφαλαίου, όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αποκαλεί τον Κύριο ως «αμνό του Θεού». Είναι, επομένως, 

σαφής η θεολογία του κατά Ιωάννην περί του Ιησού ως «προσφερομένου» πασχάλιου αμνού. β) Οι 

«κρίθινοι άρτοι» παραπέμπουν στον ένζυμο άρτο. γ) Ο Χριστός λαμβάνει τον άρτο και «ευχαριστεί» 

(όρος, ο οποίος παραπέμπει στην εβραϊκή «Μπερακά»), αλλά δεν τον κόβει και τον διανέμει με τον 

τρόπο αυτό στους παρισταμένους. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η αντιστοιχία με το 19,33 του 

Ευαγγελίου (ο Ιησούς είναι ο πασχάλιος αμνός, του οποίου «δεν έσπασαν τα σκέλη»). Διατυπώθηκε η 

άποψη ότι, χρησιμοποιώντας το ρήμα «ευχαριστείν» ο Ιωάννης συνυπονοεί την «κλάση» του άρτου (βλ. 

Χ.Κ. ΚΑΡΑΚΟΛΗ, Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, Θεσσαλονίκη, 

Πουρναράς, 1997, σσ.171-172). δ) Η πληροφορία, τέλος, περί της εντολής του Κυρίου προς τους 

Μαθητές να συγκεντρώσουν τα υπόλοιπα «ἵνα μὴ τι ἀπόληται», υποδηλώνει ότι οι άρτοι δεν ήταν κοινή 

τροφή (ας σημειωθεί ότι ουδεμία αναφορά γίνεται σε περισσεύματα ιχθύων). 
28 Σε ανάλογη περίπτωση ο Ηρώδης Αγρίππας ανέβαλε τη δίκη του απ. Πέτρου (Πρ. 12, 3-4). 
29 Μκ. 15, 42/ Λκ. 23, 54. 
30 Μκ. 15, 46. 
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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο «δείπνο των φίλων» (Σαμπουράχ)31, περί 

του οποίου λαμβάνουμε πληροφορίες από τη Μίσνα32. Κατά τη διάρκεια του δείπνου 

αυτού κάθε είδος τροφής ευλογείτο μία φορά (το ίδιο ίσχυε και για τον οίνο), 

προβλεπόταν πλύσιμο χεριών, κλάση του άρτου και ευλογία, ευχαριστία επί του 

ποτηρίου προς το τέλος του δείπνου. Η βρώση του «κεκλασμένου» άρτου από το κάθε 

μέλος των συνδαιτημόνων σήμαινε τον βαθύτερο σύνδεσμό τους . Σήμαινε, όμως, και 

το γεγονός ότι όλοι ανήκουν στην ίδια ζωή, εφόσον συντηρούνται στη ζωή με την ίδια 

τροφή . 

Μία προσεκτική αντιπαραβολή των επιμέρους στοιχείων του εβραϊκού 

«Σαμπουράχ» με το Μυστικό Δείπνο μας πείθει ότι υπάρχουν σαφή κοινά σημεία. Εάν 

ληφθούν υπόψη τα εκτός του δείπνου δεδομένα, ότι το εσπέρας εκείνο δεν μπορούσε 

να είναι η παραμονή του Πάσχα (όταν και ετελείτο το πασχάλιο δείπνο), όπως και εάν 

ληφθεί υπόψη ότι, το δείπνο «Σαμπουράχ» αποτελούσε μία προεόρτιο τελετουργία, 

είναι φυσικό να θεωρήσουμε ως απολύτως βάσιμη την υπόθεση ότι ο Μυστικός 

Δείπνος ήταν ένα εβραϊκό δείπνο «Σαμπουράχ». 

  

4.4 Η ριζική διαφοροποίηση της θ. Ευχαριστίας από την πασχάλια εβραϊκή 

τελετή 

Σύμφωνα με όσα εκτέθησαν σε προηγούμενη παράγραφο, η θεία Ευχαριστία 

γεννήθηκε μέσα σε μία εβραϊκή λειτουργική τελετή, η οποία προηγείτο δύο ημέρες του 

εβραϊκού πασχάλιου εορτασμού, ο ίδιος δε ο Κύριος προσευχήθηκε κατά τη διάρκεια 

της τελετής αυτής ως συνεπής Εβραίος. Τα τελετουργικά στοιχεία, όμως, αυτής της 

«Σαμπουράχ» δεν σχετίζονται με την ουσία της λειτουργικής πράξεως, την οποία 

συνέστησε ο Κύριος . Η ουσία της πρώτης εκείνης θείας Ευχαριστίας ευρίσκεται στο 

«Λάβετε φάγετε» και στο «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες». Ευρίσκεται στη μεγάλη αλήθεια, 

 
31 Σε ολόκληρη τη Μεσογειακή λεκάνη πραγματοποιούντο  (περίπου μεταξύ 100 π.Χ. και 100 μ.Χ.) 

θρησκευτικά γεύματα, στα οποία συμμετείχαν ομάδες με ποικίλες κοινές ιδιότητες: θρησκευτικές, 

επαγγελματικές, φιλικές. Στην Παλαιστίνη υιοθετήθηκαν ως γεύματα με σκοπό τη σύσφιξη και την 

τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος των συμμετεχόντων φίλων, κυρίως πριν από τον εορτασμό 

μεγάλων θρησκευτικών γεγονότων. Στους κύκλους των Φαρισαίων κατά τη συγκεκριμένη 

μεσοδιαθηκική περίοδο, τα συγκεκριμένα γεύματα ή δείπνα είχαν την έννοια της διαφοροποιήσεως των 

συμμετεχόντων από τους μη πιστούς και συνεπείς τηρητές του μωσαϊκού νόμου. 
32 Οι «Σαμπουρόθ» ήσαν μικρές ομάδες φίλων, οι οποίες διακρίνονταν για την ευλάβεια και την 

αφοσίωσή τους στις παραδόσεις του εβραϊκού έθνους. Η κορυφαία στιγμή μιας «Σαμπουράχ» έγκειτο 

στην επιτέλεση δείπνου είτε κατά τα Σάββατα, είτε πριν από μεγάλες εορτές, αν και δεν υπάρχουν περί 

αυτού συγκεκριμένοι κανόνες. Ο σκοπός ενός παρόμοιου δείπνου ήταν η αμοιβαία πνευματική στήριξη 

των μελών της ομάδας. Τόσο στην Παλαιστίνη, όσο και στην εβραϊκή διασπορά, τα κοινά αυτά δείπνα 

ήταν πολύ διαδεδομένα και σε κάποια χρονική στιγμή (περί τα τέλη του 1ου μ.Χ. αἰ.), η ρωμαϊκή 

αυτοκρατορική αρχή προσπάθησε να τα ελέγξει απαιτώντας ειδική άδεια για την τέλεσή τους. 
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την οποία εκφράζει ο απ. Παύλος, σχολιάζοντας την ίδρυση του Μυστηρίου της θείας 

Ευχαριστίας: ὁσάκις γὰρ ἄν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν 

θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ33. Αυτή η εσχατολογική προοπτική (η 

αναμονή του Ερχόμενου Κυρίου) καθιστά τη θεία Ευχαριστία μία ριζικά διαφορετική 

μορφή λατρείας και όχι μία παραλλαγή της εβραϊκής «Σαμπουράχ». 

Κεντρική ιδέα της βιβλικής εσχατολογίας είναι η «αποκατάσταση» της βασιλείας 

του Θεού σε παγκόσμιο επίπεδο (η ιδέα της διακυβερνήσεως του κόσμου από το Θεό, 

όπως εκφράζεται στους Ψαλμούς). Η «αποκατάσταση» αυτή συμπίπτει- σύμφωνα με 

την Π.Δ.- με την αποκατάσταση του Ισραήλ: η «ημέρα Κυρίου» είναι η ημέρα, κατά 

την οποία ο Θεός θα παρέμβει υπέρ του λαού του. Πρόκειται περί της «ἡμέρας 

ἐκείνης»34, η οποία εστιάζεται στα έσχατα35. Είναι, όμως, και μία ημέρα σωτηρίας όχι 

μόνο του Ισραήλ, αλλά και όλων των Εθνών. Πριν από την ημέρα αυτή, ο Κύριος θα 

ταπεινώσει τους εχθρούς του λαού του και, ακολούθως, θα εγκαταστήσει την ειρήνη 

και τη δικαιοσύνη που είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας Του36. 

Στους μεταιχμαλωσιακούς, κυρίως, Προφήτες η επέμβαση αυτή του Θεού 

τοποθετείται στο τέλος του κόσμου και σηματοδοτεί την αρχή ενός καινούργιου 

κόσμου. Η ηθική αναγέννηση που θα επέλθει με την ημέρα του Κυρίου, θα 

συνοδεύεται από την αναγέννηση της φύσεως, του ουρανού και της γης37. Αυτή είναι 

η έννοια των «καινών ουρανών» και της «καινής γης»38. 

Η άποψη περί του θέματος των εσχάτων στις παλιές ραβινικές σχολές ευρίσκεται 

στην ίδια προοπτική με τα νεότερα βιβλία της Π.Δ.: η «βασιλεία του Θεού» θα 

εκδηλωθεί ως μία παγκόσμια αναγνώριση του δικαιώματος κυριαρχίας του Θεού στο 

σύνολο της κτίσεως. Αυτή είναι η έννοια, την οποία συναντούμε στα Ιωβηλαία (2ος αι. 

π.Χ.), όπου ο Θεός εμφανίζεται ως σωτήρας και κριτής του Ισραήλ. Οι θρησκευτικές 

ιδέες των Ιωβηλαίων διαφωτίστηκαν περισσότερο από τα χειρόγραφα του Κουμράν, 

με βάση τα οποία ἀντιλαμβανόμαστε ότι τα Ιωβηλαία αναφέρονται στον «αληθινό  

Ισραήλ», στον μόνο που θα μετάσχει της βασιλείας του Θεού επί της γης. Τα Ιωβηλαία 

εμφανίζουν τον Αβραάμ αποδεχόμενο όχι μόνο το Θεό, αλλά και τη «βασιλεία» Του, 

στο δε ψευδεπίγραφο έργο του 1ου π.Χ. αι. υπό τον τίτλο «Ψαλμοί Σολομώντος» 

 
33 Α΄ Κορ. 11, 26. 
34 Αμώς 2,16// Ησ.2,20// Μιχ.2,4. 
35 Ο Μαλαχίας την αναφέρει ως «τὴν ἡμέρα» (3,15). 
36 Ησ. 22,21/2,4. 
37 Πρβλ. Ησ.65,17/60,20. 
38 Ησ.65,17. 
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αναφέρεται η «ημέρα εκείνη» ως «επικυριαρχία» του Θεού επί του Ισραήλ, που είναι 

το βασίλειο του Θεού. 

Αργότερα, εμφανίζεται στη ραβινική γραμματεία η έννοια της «Μαλκούτ 

Σαμαγίμ» («βασιλείας του Θεού»), η οποία όμως ευρίσκεται επί της γης και συνίσταται 

στην κυριαρχία του Θεού επί της δημιουργίας Του. Αυτή είναι η έννοια της 

«κυριαρχίας του Θεού» όπως εκφράζεται στην προσευχή «Σεμά Γισραέλ», η οποία 

λεγόταν στη λατρεία της Συναγωγής δύο φορές την ημέρα. Στη συλλογή της «Μίσνα» 

γίνεται λόγος περί του ανθρώπου,  ο οποίος «θα αναγνωρίσει την ημέρα κυριαρχίας 

του Θεού»39. Η αναφορά αυτή γίνεται για να διακριθεί ο άνθρωπος που θρησκεύει από 

τον αρνούμενο την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Γι᾿ αυτό, στην προσευχή «Σεμά 

Γισραέλ» η κτίση δεν παρουσιάζεται ως έργο του Θεού «άπαξ γεγενημένο», αλλά ως 

έργο συνεχώς ανανεούμενο. Επομένως, η έννοια της «αναγνωρίσεως της κυριαρχίας 

του Θεού» είναι η αναγνώριση της δυναμικής και ανανεωτικής παρουσίας Του στον 

κόσμο. Χωρίς αυτή την αναγνώριση δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή. 

Από τη διήγηση, όμως, περί του Μυστικού Δείπνου, η έννοια της βασιλείας του 

Θεού και των εσχάτων λαμβάνει παντελώς διαφορετική διάσταση. Τα λόγια του 

Κυρίου λίγο πριν από την ευλογία του ποτηρίου40, καθώς και αμέσως μετά την ευλογία 

του άρτου41 πιστοποιούν ότι το Μυστήριο το οποίο συνέστησε ο Κύριος κατά τη 

διάρκεια ενός εβραϊκού εορταστικού δείπνου εισάγει μία εσχατολογία μελλοντική και 

παρούσα ταυτοχρόνως. Το έσχατο καθίσταται σύγχρονο μέσα στην Ευχαριστία. Έτσι, 

ο Κύριος διαφοροποιείται ριζικά από την εβραϊκή λατρεία όχι μόνο δια ριζικής ανα-

νοηματοδοτήσεως μιας εβραϊκής τελετής, αλλά και δια της εισαγωγής  μιας 

εσχατολογίας, με την οποία η Εκκλησία ταυτίζει έκτοτε την ύπαρξή της οσάκις τελεί 

εκείνο, το οποίο τέλεσε ο Κύριος κατά το Μυστικό Δείπνο. Μέσα από κάθε 

Ευχαριστία, η Εκκλησία αναμένει τον Ερχόμενο, διακηρύσσοντας ότι η θυσία Του 

απετέλεσε την προϋπόθεση για την έλευση της βασιλείας Του . 

 

4.5 Βιβλιογραφία 

 
39 Μπερακόθ ΙΙ,2. 
40 Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ  (Λκ.22,16). 
41 Κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης 

μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου καὶ καθίσεσθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ (Λκ. 22, 29-

30). 
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5. Οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης περί της θείας 

Ευχαριστίας 

 

5.1 Η θυσία του Αβραάμ ως προτύπωση της θ. Ευχαριστίας 

5.1.1 Εισαγωγικά 

Το Γεν. 22, 1-19 αποτελεί μία περίπτωση θυσίας, η οποία ερμηνεύτηκε από τους 

εκκλησιαστικούς συγγραφείς ως προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και, 

κατ᾽ επέκταση, της θ. Ευχαριστίας. Η θέση του Ιουδαϊσμού περί «απολυτρωτικού 

χαρακτήρα» της θυσίας αυτής (δόγμα της Akedah Yitzhak, δηλαδή του «δεσίματος του 

Ισαάκ»42) απετέλεσε τη βάση για τη δημιουργία συνάφειας με τη θυσία του Κυρίου ως 

«απολυτρωτικής θυσίας» των ανθρώπων. Η παύλεια θεολογία, άλλωστε, περί 

συνάφειας της θ. Ευχαριστίας με το «θάνατο» (τη σταυρική θυσία) του Κυρίου 

δημιουργεί το απαραίτητο ερμηνευτικό πλαίσιο για τη θεώρηση της θυσίας του 

Αβραάμ ως προτυπώσεως της θ. Ευχαριστίας.   

Η αντιστοιχία του Ισαάκ με το Χριστό (με κέντρο την έννοια της θυσίας) είναι 

προφανής. Η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης περί του Υιού του Θεού προβάλλει τη 

 
42 Βλ. Ν.Π. ΟΛΥΜΠΙΟΥ, Από τη θυσία του Αβραάμ στην Akedah Yitzak. Το Γεν. 22, 1-19 στην Παλαιά 

Διαθήκη και στον Πρώϊμο Ιουδαϊσμό, Αθήνα 2000, σ. 16. 
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φυσική έννοια της ιδιότητας του Υιού43. Αλλά και ο Ισαάκ είναι ο φυσικός Υιός του 

Αβραάμ. Η ανάπτυξη της «τυπολογίας» της Π.Δ. έχει ως βασικό άξονά της το πρόσωπο 

του Χριστού, δημιουργώντας έτσι έναν άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο Διαθηκών. Η 

παύλεια θέση ότι πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν 

τοῖς προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ44, θεμελιώνει την 

τυπολογική θεώρηση της Π.Δ. ως προετοιμασίας για την υποδοχή του απολυτρωτικού 

έργου του Κυρίου45. Όσα, επομένως, «συνέβησαν ως τύποι στην Π.Δ., έχουν γραφεί 

για τη νουθεσία μας»46, δηλαδή συμβάλλουν στην πληρέστερη ερμηνεία της πίστεως. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά κατανοείται και η θυσία του Αβραάμ ως «τύπος» και 

«προτύπωση» της απολυτρωτικής θυσίας του Κυρίου στο Σταυρό και της μετοχής των 

πιστών στη θυσία αυτή κατά την επιτέλεση της θ. Ευχαριστίας. 

 

5.1.2 Τα στοιχεία της θυσίας του Αβραάμ, τα οποία προϊδεάζουν για τη θ. 

Ευχαριστία 

Η συνάφεια της θυσίας του Αβραάμ με τη σταυρική θυσία του Κυρίου έγκειται 

στα ακόλουθα κοινά στοιχεία τους: 

• Ο Ισαάκ είναι «Υιός μονογενής και αγαπητός». Η ίδια ορολογία χρησιμοποιείται 

στην Κ.Δ. περί του Χριστού. 

• Η θυσία του Ισαάκ πρόκειται να προσφερθεί μακριά από την κατοικημένη 

περιοχή. Αλλά και ο Γολγοθάς (ο τόπος της θυσίας του Κυρίου) βρισκόταν εκτός της 

πόλεως. 

• Ο Αβραάμ λαμβάνει την εντολή του Θεού (για να θυσιάσει τον Ισαάκ) κατά τη 

διάρκεια της νύκτας. Αντίστοιχη πρέπει να θεωρηθεί η αγωνία του Κυρίου κατά τη 

νύκτα πριν από τη Σταύρωση, κατά την οποία ο Κύριος επιβεβαιώνει την απόλυτη 

υπακοή του στο θέλημα του Πατρός. 

• Η πορεία του Αβραάμ προς τον τόπο της θυσίας ήταν τριήμερη. Στην Π.Δ., 

άλλωστε, οι τρεις ημέρες δήλωναν προετοιμασία για κάτι σημαντικό. Αλλά και η 

προετοιμασία του Κυρίου πριν από το Μυστικό Δείπνο ήταν τριήμερη.  

• Ο Ισαάκ αποδέχεται την προσφορά του για θυσία. Παρομοίως και ο Κύριος.    

 
43 Ι. ΦΟΥΝΤΑ (Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως), Η περί προϋπάρξεως του Ιησού διδασκαλία 

της Αγίας Γραφής κατά τον ι. Χρυσόστομον, Αθήνα 2002, σ. 60. 
44 Εβρ. 1, 1. 
45 Π.Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Εισαγωγή εις την Παλαιάν Διαθήκην, εκδότης Ν.Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, εν Αθήναις 1993, 

σ. 3. 
46 Α´ Κορ. 10, 11. 
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• Ο Αβραάμ δεν δίστασε [φείσθηκε] να θυσιάσει τον υιό του. Το ίδιο συνέβη με 

τη θυσία του Κυρίου: όπως τονίζει ο απ. Παύλος, ο Θεός τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο 

(πρβλ. Ρωμ. 8, 22). 

 

5.1.3 Ως «τυπολογία» της Π.Δ. αποκαλούμε τα θέματά της, με τα οποία γίνεται η 

προετοιμασία των αληθειών της Κ.Δ.47.  Έτσι, η «σκιά» της Π.Δ. γίνεται «εικών» στην 

Κ.Δ. Αυτή η αλήθεια ισχύει και για τη θυσία του Αβραάμ ως προτύπωση της θυσίας 

του Κυρίου στο Σταυρό και, κατ᾽ επέκταση, ως προτύπωση της θ. Ευχαριστίας. Έτσι, 

ο Αβραάμ και ο Ισαάκ αποτελούν την τυπολογία περί της σταυρικής θυσίας του Κυρίου 

και η  αντιστοιχία του Ισαάκ με τον Ιησού αποτελεί στοιχείο που ενισχύει τη μορφή 

του Αβραάμ ως προτυπωτική της σταυρικής θυσίας. 

 

5.2 Η θυσία του μόσχου ως προτύπωση της θ. Ευχαριστίας 

5.2.1 Η αντιπροσωπευτικότερη θυσία της Π.Δ. είναι αυτή του αμνού48. Η θυσία 

του μόσχου εισάγει σε μία επιμέρους πτυχή των παλαιοδιαθηκικών θυσιών, η οποία 

(πτυχή) όμως εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την προτύπωση της θ. 

Ευχαριστίας. 

Η θυσία του μόσχου είναι μία από τις ισχύουσες στην Παλαιά Διαθήκη κατόπιν 

θεϊκής επιταγής προς τον Μωϋσή49. Η συμμόρφωση με την επιταγή αυτή μαρτυρείται 

σε αρκετά βιβλία, χωρίς να διευκρινίζεται κάποιος ιδιαίτερος χαρακτήρας της 

συγκεκριμένης θυσίας50. Σε ορισμένες μαρτυρίες καταγράφονται επιπρόσθετες 

πληροφορίες: η επιταγή θυσίας του πρώτου νεογέννητου μόσχου την ογδόη ημέρα από 

της γεννήσεώς του51, η θυσία επταετούς μόσχου (του επιλεγόμενου «σιτευτού»)52, 

καθώς και η θυσία μόσχου κατά τις «νεομηνίες» (τις αρχές του μηνός)53, το Πάσχα54, 

 
47 Βλ. J. DANIELOU, Ἁγία Γραφὴ καὶ Λειτουργία, Ἀθήνα, Κέντρο Βιβλικῶν Μελετῶν «Ἄρτος Ζωῆς», 

1981, σ. 8. 
48 Δ. ΔΟΪΚΟΥ, «Η θυσία κατά τας παραδόσεις της Πεντατεύχου», Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 9 (1964), σ. 232. 
49 Θυσιαστήριον ἐκ γῆς ποιήσατέ μοι καὶ θύσατε ἐπ᾽ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν, τὰ 

πρόβατα καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν ἐν παντὶ τόπῳ (Έξ. 20, 24). Περί της προελεύσεως της λατρείας του 

χρυσού μόσχου στην περί τον Ισραήλ ειδωλολατρική κοινωνία και της σχέσεώς της με τις εβραϊκές 

θυσίες μόσχου, βλ. ΑΘ. ΧΑΣΤΟΥΠΗ, Τα εν Ras Shamra αρχαιολογικά ευρήματα, Αθήναι 1951, σ. 3. 
50 Α´ Βασ. 1, 25· 14, 34· Β´ Βασ. 6, 13· Γ´ Βασ. 1, 9, 19, 25· Α´ Παραλ. 15, 26· 21, 23· 29, 23· Β´ 

Παραλ. 4, 3· 5, 6· 7, 5· 15, 11· 29, 22, 32· 31, 6· Β´ Έσδρ. 7, 17· 8, 35· Ιώβ 42, 8· Ψαλμ. 50, 21· 68, 32· 

Μιχ. 6, 6· Ἰεζ. 43, 23-25· 45, 24. 
51 Έξ. 22, 28-29. Πρβλ. Έξ. 34, 19· Λευ. 22, 27· 27, 26· Δευτ. 15, 19. 
52 Κρ. 6, 25-28. 
53 Αριθμ. 28, 11· Ιεζ. 46, 6. 
54 Αριθμ. 28, 19. 
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την Πεντηκοστή55, τα ολοκαυτώματα56, τη μεταφορά της Κιβωτού στα Ιεροσόλυμα57 

και σε άλλες ιερές ημέρες κάποιου μήνα58. Το ενδιαφέρον, όμως, συγκεντρώνουν οι 

θυσίες μόσχου, όταν απηχούν κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. 

 

5.2.2 Η θυσία του μόσχου θεωρείται ως αγιαστική θυσία και ως θυσία 

εξιλαστήριος 

υπέρ αμαρτιών. Το γεγονός ότι ο «θυόμενος μόσχος» αποτελεί προτύπωση της θυσίας 

του Κυρίου και, κατ᾽ επέκταση, της θ. Ευχαριστίας αποτυπώνεται στην οπισθάμβωνη 

ευχή της θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, στην οποία ο Κύριος αναφέρεται ως ὁ 

μόσχος ὁ ἄμωμος, ὁ μὴ δεχόμενος ἁμαρτίας ζυγὸν καὶ τυθεὶς δι᾽ ἡμᾶς ἐκών. Πρόκειται 

περί  μοναδικής μαρτυρίας στις εν χρήσει θ. Λειτουργίες, διότι στα ευχαριστιακά 

κείμενα αυτών των Λειτουργιών γίνεται αναφορά στο θυόμενο Κύριο μέσα από τη 

μεσσιανική θυσιαστική ορολογία του αμνού, η οποία είναι και η κυρίαρχη.  

Η αναφορά της συγκεκριμένης ευχής στον Κύριο ως θυόμενο μόσχο αποδεικνύει 

ότι η παλαιοδιαθηκική θυσία του μόσχου θεωρείται ως προτύπωση της ευχαριστιακής 

θυσίας. Όλοι οι όροι της εν λόγῳ φράσεως (στην Οπισθάμβωνη ευχή της θ. 

Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου) παραπέμπουν στην παλαιοδιαθηκική θυσία του 

μόσχου: ο Ιησούς είναι ο «θυόμενος μόσχος», ο «ἄμωμος, ο «μὴ δεχόμενος ζυγὸν 

ἁμαρτίας» και Εκείνος ο οποίος «θυσιάστηκε εκουσίως για τις αμαρτίες μας». 

Έτσι, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τη φράση του Μ. Βασιλείου ως ακολούθως, 

τονίζοντας τοιουτοτρόπως την αλήθεια του δόγματος της Εκκλησίας: «Ο Χριστός 

προσφέρθηκε εκουσίως ως θυσία υπέρ των αμαρτιών μας, Αυτός ο Οποίος ήταν 

αναμάρτητος. Δια της θυσίας Του παύει πλέον η ανάγκη των παλαιοδιαθηκικών 

θυσιών, δηλαδή η ανάγκη του να προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό, εφ᾽ όσον ο Ίδιος 

εγκαινιάζει την Καινή Διαθήκη Του με τους ανθρώπους δια του ιδίου Του αίματος και 

όχι δια του αίματος των θυομένων μόσχων». 

Ο Μ. Βασίλειος χρησιμοποιώντας την έννοια της θυσίας του μόσχου όχι μόνο 

συνοψίζει την προ αυτού θεολογία της Εκκλησίας, αλλά και τον αντιαιρετικό αγώνα 

της Εκκλησίας, τόσο έναντι των ιουδαϊζουσών αιρέσεων, όσο και έναντι των 

χριστολογικών. Η τόλμη των μεγάλων Πατέρων του 4ου αι. να ερμηνεύσουν 

 
55 Αριθμ. 28, 27· Λευ. 23, 16. 
56 Λευ. 1, 5· Ψαλμ. 50, 23. 
57 Β´ Βασ. 6, 13. 
58 Αριθ. 28, 26-27· 29, 1-2, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 36. 
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τυπολογικώς την Π.Δ., ως προεικόνιση των αληθειών της Εκκλησίας, απετέλεσε τη 

βάση για τη λειτουργική χρήση της Βίβλου, κυρίως δε της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

5.3 Η θυσία του Ολοκαυτώματος 

5.3.1 Το Γεν. 8, 20-21 περιγράφει μία θυσία ολοκαυτώματος, την οποία 

προσέφερε ο Νώε στο Θεό. Το κείμενο αναφέρει ότι, ο Νώε ἀνήνεγκε (την θυσία) εἰς 

ὁλοκάρπωσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον και ότι ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ορολογία αυτής της θυσίας ολοκαυτώματος 

διασώζεται στις αιτήσεις (των εν χρήσει Λειτουργιών του βυζαντινού λειτουργικού 

τύπου) μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων και πριν από την Κυριακή Προσευχή: 

αιτούμαστε από τον Θεό να «δεχθεί» την θυσία μας εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ 

νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς. Επομένως, η θυσία 

ολοκαυτώματος του Νώε (διήγηση με αρχαιότατες ρίζες59) ενεργεί προτυπωτικώς για 

τη θ. Ευχαριστία. 

 Παρομοίως αξιοσημείωτη είναι η διήγηση του Βασ. Γ´ 18, 20-36: ο Προφήτης 

Ηλείας διακηρύσσει οτι «ο πραγματικός Θεός» θα αποδειχθεί Εκείνος που θα 

«επακούσει με φωτιά τη θυσία» (18, 24), δηλαδή Εκείνος που θα κατακαύσει 

(ολοκαύτωμα) τα θυόμενα ζώα. Επομένως, η θυσία του ολοκαυτώματος καθίσταται 

συμβολισμός της υπάρξεως του αληθινού Θεού, αποκτώντας έτσι σημαντική θέση 

ανάμεσα στα διάφορα είδη θυσιών, πολύ περισσότερο διότι η θυσία του 

ολοκαυτώματος περιελάμβανε όλους τους επιμέρους χαρακτήρες των υπολοίπων 

θυσιών: της δωρεάς, της κοινωνίας μεταξύ των προσφερόντων τη θυσία, του εξιλασμού 

και του εξαγνισμού. 

 

5.3.2 Κατά τη θυσία του ολοκαυτώματος, η φωτιά «καταναλώνει» (εξαφανίζει 

παντελώς) τα θυόμενα. Ο απ. Παύλος, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Δευτερονομίου 

(4, 24· 9, 3) γράφει στους Εβραίους ότι «ο Θεός μας» είναι  πῦρ καταναλίσκον60. Εάν 

συνδυάσουμε τα συγκεκριμένα κείμενα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος (κατά 

την ημέρα της Πεντηκοστής) υπό τη μορφή «γλωσσών πυρός»61, τότε 

 
59 Είναι αξιοσημείωτη η συγγένεια της διηγήσεως περί θυσίας ολοκαυτώματος του Νώε με την 

αντίστοιχη θυσία που μαρτυρεῖται στο αρχαιότατατο βαβυλωνιακό έπος του Γκίλγκαμες. 
60 Εβρ. 12, 29. 
61 Πρ. 2, 3. 
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αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας «εννοιολογικὸς δίαυλος» ανάμεσα στη «θυσία», 

τη «φανέρωση της Θεότητας» και το «Άγιο Πνεύμα».  

Ο «δίαυλος» αυτός μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε την έννοια της θυσίας του 

ολοκαυτώματος ως προτυπωτικής της θ. Ευχαριστίας, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα 

ενεργεί καθαγιαστικώς για τα προσφερόμενα Δώρα προς θυσία. Το πυρ, άλλωστε, κατά 

τη θυσία του ολοκαυτώματος παράγει καπνό, ο οποίος κατευθύνεται προς τον ουρανό, 

ως ένδειξη της ευχαριστήριας προσφοράς προς το Θεό. Είναι αξιοσημείωτη η 

προφητεία του Ιωήλ, ότι ο Θεός θα παράσχει ως «σημάδια» της παρουσίας Του στην 

ιστορία το «αίμα», το «πυρ» και την «ατμίδα του καπνού»· και επίσης σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι ο απ. Πέτρος επαναλαμβάνει τη συγκεκριμένη προφητεία του Ιωήλ κατά 

το κήρυγμά του προς τα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής62.  

 

5.4 Η πασχάλια θυσία 

5.4.1 Στη συνείδηση των πρώτων Χριστιανών υπήρξε στενός σύνδεσμος μεταξύ 

της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και της πασχάλιας θυσίας του αμνού. Η φράση του 

απ. Παύλου ότι, τὸ πάσχα ἡμῶν, ἐτύθη Χριστός63, αποτελεί τη σημαντικότερη εισαγωγή 

και, ταυτοχρόνως, ανακεφαλαίωση του συγκεκριμένου συνδέσμου. 

Ήδη ο Ησαΐας είχε δημιουργήσει τη συνάφεια μεταξύ του θυομένου Κυρίου και 

της θυσίας του αμνού. Η προφητεία του ότι, ο Μεσσίας ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη 

καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα64, ἀποτελεῖ 

θέμα ποὺ ἐνεργεῖ προτυπωτικώς για τη θ. Ευχαριστία. Πρόκειται περί της θυσίας του 

«δούλου του Θεού», ο οποίος θα προσφερθεί ως θυσία εξιλεώσεως. Η προφητεία 

σημειώνει σημαντική πρόοδο σχετικώς με τις αντιλήψεις του Λευΐτ. 16. Ο 

αποδιοπομπαίος τράγος, τη μεγάλη ημέρα του εξιλασμού, έπαιρνε πάνω του τις 

αμαρτίες του λαού, αλλά, παρά την τελετή της χειροθεσίας, δεν ταυτιζόταν με το θύμα 

της θυσίας. Η αντίληψη ότι ένα άλλο πρόσωπο που υποκαθιστά τον κατάδικο μπορεί 

να εκτίσει την ποινή εκείνου, είναι εντελώς ξένη προς το νόημα αυτής της τελετής. 

Αντίθετα, ο «δούλος του Θεού» υποκαθιστά ελεύθερα τους αμαρτωλούς. Η τέλεια 

προσφορά του είναι προς όφελος των πολλών, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. 

Στην Ακολουθία της Προθέσεως (προετοιμασία των Τιμίων Δώρων για τη θ. 

Ευχαριστία) ο λειτουργός ιερέας επαναλαμβάνει τους λόγους του Ησαΐα περί του 

 
62 Πρ. 2, 19 (όπου παρατίθεται το Ιωήλ 2, 30).  
63 Α´ Κορ. 5, 7. 
64 Ησ. 53, 7. 
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θυομένου Κυρίου, κατά τη στιγμή που τέμνει με τη λόγχη το δεξιό τμήμα της 

σφραγίδας του προσφόρου. Ακολούθως, χαράσσοντας το κεντρικό τμήμα του 

προσφόρου, λέγει τη φράση Θύεται ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας. Πρόκειται περί της ίδιας φράσεως, με 

την οποία ο Ι. Πρόδρομος υποδέχεται τον Κύριο στον Ιορδάνη65. Οι φράσεις αυτές, 

επομένως, καταδεικνύουν τη συνάφεια της σταυρικής θυσίας του Κυρίου (και, κατ᾽ 

επέκταση, της θ. Ευχαριστίας) με την πασχάλια θυσία του αμνού, την οποία εντάσσει 

ο Ησαΐας στη μεσσιανική του προφητεία. Η διακονική προτροπή προς το λειτουργό 

ιερέα (κατά την Ακολουθία της Προθέσεως) «θῦσον δέσποτα» διακηρύσσει σαφώς ότι 

η θ. Ευχαριστία νοείται ως η θυσία, η οποία προετοιμάστηκε με την πασχάλια 

παλαιοδιαθηκική θυσία του αμνού. 

 

5.5 Άλλες ευχαριστιακές προτυπώσεις της Π.Δ. 

5.5.1 Ο άρτος και ο οίνος 

Τα ευχαριστιακά είδη του άρτου και του οίνου προτυπώνονται ήδη στην Παλαιά 

Διαθήκη μέσω του σημείου του μάννα, μιας τροφής που προέρχεται από τον ουρανό 

και θρέφει τους Εβραίους καθημερινώς επί σαράντα χρόνια, όταν αδυνατούσαν να 

εξασφαλίσουν την τροφή τους στην έρημο.66 Ουσιαστικώς, η τροφή και το δείπνο 

εκφράζουν την μετάδοση της ζωής, την οποία παρέχει ο Θεός στο λαό του. Ο άρτος 

που πέφτει από τον ουρανό και το νερό που αναβλύζει από τον βράχο είναι συμβολικές 

πραγματικότητες που προτυπώνουν το πραγματικό δώρο, το οποίο προέρχεται από τον 

Ίδιο το Θεό και αποτελεί τον αληθινό άρτο από τον ουρανό.67 Αυτή η ερμηνεία 

επισημαίνεται και από τον απ. Παύλο, όταν σημειώνει ότι Οἱ πατέρες ἡμῶν … πάντες 

τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον ἔπινον 

γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστὸς … Ταῦτα δὲ τύποι 

ἡμῶν ἐγενήθησαν68. 

Επίσης, ένα άλλο δείπνο που μαρτυρείται στην Π.Δ. είναι αυτό, το οποίο 

προσφέρει ο Αβραάμ στους τρεις επισκέπτες. Κατά το δείπνο αυτό τους προσφέρει 

λίγο ψωμί για να πάρουν δύναμη, το οποίο παρασκευάζει η Σάρρα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σ᾽ αυτήν την επίσκεψη αναγνωρίζεται η παρουσία του Ιδίου του 

 
65 Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (Ιω. 1, 29). 
66 Έξ. 16, 31εξ.  
67 Νικόδημου Σκρέττα (Αρχιμ.), Η Θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία 

των Κολλυβάδων, Θεσσαλονίκη, Πουρναράς, 2004, σσ. 283-284. 
68 Α΄ Κορ. 10, 4-6.  
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Θεού69. Μάλιστα, υπάρχουν πολλές αναφορές στην Π.Δ., στις οποίες τονίζεται η αξία 

του άρτου ως βασικού είδους διατροφής, γεγονός που οδηγεί στην ευχαριστία προς το 

Θεό70. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο άρτος και ο οίνος ήταν τα σύμβολα αναμνήσεως 

του πόνου και της δυστυχίας, από τα οποία ο Θεός ελευθέρωσε τους πατέρες του 

Ισραήλ από την Αίγυπτο71, αλλά και της διαθήκης που συνήψε μαζί τους με το αίμα 

της θυσίας που Τού προσφέρθηκε στο Σινά72.   

 

5.5.2 Ο Μελιχισεδέκ 

Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά στο Μελχισεδέκ, ο οποίος όντας «ιερέας του 

Θεού του Υψίστου» προσφέρει στον Αβραάμ «άρτο και οίνο»73. Ο απ. Παύλος, 

αναφερόμενος στην «είσοδο του Ιησού στο εσώτερο του καταπετάσματος» (δηλαδή 

στη σταυρική του θυσία), επισημαίνει ότι αυτή η θυσία του Κυρίου πραγματοποιήθηκε 

«κατά την τάξη Μελχισεδέκ», καθιστώντας τον Κύριο «αρχιερέα εις τον αιώνα»74. Την 

εν λόγῳ παύλεια θέση επαναλαμβάνει και ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, τονίζοντας ότι «ο 

Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερέας του Θεού του Υψίστου», είναι ὁ τὸν οἶνον καὶ 

τὸν ἄρτον τὴν ἡγιασμένην διδοὺς τροφὴν εἰς τύπον εὐχαριστίας75. 

Παρόμοια ευχαριστιακή προτύπωση μαρτυρεί και ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο 

οποίος αναφέρει ότι ο Μελχισεδέκ είναι τύπος του αληθινού αρχιερέα, δηλαδή του 

Χριστού. Ο συμβολισμός είναι προφανής: τόσο η τράπεζα, όσο και η μορφή του 

Μελχισεδέκ (ο οποίος παρέθεσε την τράπεζα) προτυπώνουν τη θ. Ευχαριστία και 

Εκείνον που την «παραθέτει» (τον Κύριο). Η μεσσιανική ερμηνεία 

(«χριστολογικοποίηση») του Ψαλμ. 109, 4 ενισχύει την έννοια της προτυπώσεως. 

 
69 Γεν. 18,1εξ.  
70 Έξ. 25, 30· Λευϊτ. 24, 6· Αριθμ. 4, 7· Δ´ Βασ. 21, 5· Α´ Παρ. 9, 32.  
71 Έξ. 13,7-8.  
72 Έξ. 24,8.  
73 Γεν. 14,18. Το όνομα του «Μελχισεδέκ» σημαίνει «Βασιλεύς ειρήνης». Ο Μελχισεδέκ ευλόγησε τον 

Πατριάρχη Αβραάμ μετά την επιστροφή του τελευταίου από τη νικηφόρα επίθεση κατά του βασιλέα του 

Ελάμ. 
74 Εβρ. 6, 20.  
75 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Στρωματεῖς, 4, 25, PG 8, 1369Β. 



Βασικά στοιχεία θεολογίας της Λατρείας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

40 

 

Έτσι, ο Μελχισεδέκ ως τύπος του αληθινού αρχιερέα Χριστού προσφέρει άρτο 

και οίνο στην τράπεζα φιλοξενίας, η οποία προτυπώνει την αγία Τράπεζα της θείας 

Ευχαριστίας76. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, προσφορά αποτελεί προφητική μίμηση της 

προσφοράς του Χριστού, καθώς ο Μελχισεδέκ φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα 

βλέπει μπροστά στο μέλλον το Χριστό να προσφέρει τον άρτο και τον οίνο, με 

αποτέλεσμα να τον μιμείται παραβολικώς.   

Ο Μελχισεδέκ, επομένως, με την προσφορά του παραπέμπει στο Χριστό, επειδή 

μιμήθηκε όλα όσα πρόκειται να συμβούν κατά την παρουσία του Χριστού στη γη και 

μ᾽ αυτόν τον τρόπο διευκολύνει την κατανόηση ότι το παρελθόν, το παρόν και το 

μέλλον συγκλίνουν στο Θεάνθρωπο. Κινούμενος από το προφητικό χάρισμα, «εννόησε 

τη μελλοντική προσφορά που θα προσκομιζόταν υπέρ των εθνών. Γι᾽ αυτό μιμούμενος 

το Χριστό που έμελλε να έλθει, δόξαζε τον Θεό προσφέροντας άρτο και οίνο»77. 

 

5.5.3 Η προφητεία του Μαλαχίου     

Παραθέτοντας το Μαλ. 1, 10-12 ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς, παραθέτει 

μία ευχαριστιακή ερμηνευτική προσέγγιση: Ὅθεν καὶ περὶ τῶν ὑφ᾽ ὑμῶν τότε 

προσφερομένων θυσιῶν λέγει ὁ Θεός, ὡς προέφην, διὰ Μαλαχίου, ἑνὸς τῶν δώδεκα· 

“Οὐκ ἔστι θέλημά μου ἐν ὑμῖν, λέγει Κύριος, καὶ τὰς θυσίας ὑμῶν οὐ προσδέξομαι ἐκ 

τῶν χειρῶν ὑμῶν· διότι ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν 

τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσφέρεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, 

ὅτι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει Κύριος, ὑμεῖς δὲ βεβηλοῦτε αὐτό”. Περὶ δὲ 

τῶν ἐν παντὶ τόπῳ ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν προσφερομένων αὐτῷ θυσιῶν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῦ 

ἄρτου τῆς εὐχαριστίας καὶ τοῦ ποτηρίου ὁμοίως τῆς εὐχαριστίας, προλέγει τότε, εἰπὼν 

καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ δοξάζειν ἡμᾶς, ὑμᾶς δὲ βεβηλοῦν78. 

Η κυρίαρχη έννοια είναι η της θυσίας. Με άξονα την έννοια αυτή, ο Ιουστίνος 

χρησιμοποιεί το ρήμα «προλέγειν» για να δηλώσει τον προτυπωτικό χαρακτήρα της 

 
76 Νικόδημου Σκρέττα (Αρχιμ.), όπ.π., σ. 285.  
77 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Λειτουργία (Σχόλια), Άγιον Όρος 20064, σ. 29.  
78 Ιουστίνου, Στο ίδιο, 41, 2-3, σσ. 244(36)-245(3). 



Βασικά στοιχεία θεολογίας της Λατρείας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

41 

 

προφητείας του Μαλαχίου για τη θ. Ευχαριστία. Η αντιστοίχιση της «θυσίας» της Π.Δ. 

με τον «άρτο» και το «ποτήριο» της «ευχαριστίας» καταδεικνύουν την ύπαρξη «θυσίας 

της Κ.Δ.», η οποία έχει την ίδια προϋπόθεση με την παλαιοδιαθηκική θυσία: την 

«καθαρότητα» και την αποφυγή «βεβηλώσεως». Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρουσα η 

παρατήρηση ότι και ο Ι. Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην ίδια προφητεία του 

Μαλαχία, αναφέρεται σε μία «κανούργια θυσία» η οποία θα υποκαταστήσει τις 

παλαιότερες «που καταλύθηκαν», τονίζοντας ότι επιμένει στην ευχαριστιακή ερμηνεία 

της εν λόγῳ προφητείας διότι αποτελεί «μεταιχμαλωσιακή προφητεία», ώστε να μην 

υπάρξει δικαιολογία εκ μέρους των Ιουδαίων ότι «τα δεινά αυτά που προέλεγαν οι 

προαιχμαλωσιακοί προφήτες συνέβησαν κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας» και έτσι 

να θεωρήσουν ότι δεν αφορούν στους ίδιους (τους μεταιχμαλωσιακούς), αλλά στους 

προγόνους τους (τους προαιχμαλωσιακούς)79. 
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79 Ι. Χρυσοστόμου, Λόγος Ε´ κατά Ιουδαίων, PG 48, 902. 
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6. Η Καινή Διαθήκη ως πηγή των Μυστηρίων εκτός της θ. 

Ευχαριστίας  

 

Λέξεις-κλειδιά: Βάπτισμα/ Χρίσμα/ Ομολογία πίστεως/ κατήχηση/ αναγέννηση/ 

μετάνοια/ εξομολόγηση/ αμαρτία/ επιτίμιο. 

 

6.1 Η Καινή Διαθήκη ως πηγή περί του Βαπτίσματος και του Χρίσματος 

Οι μαρτυρίες της Κ.Δ. περί του Βαπτίσματος είναι πολλές και ποικίλου 

περιεχομένου. Καταγράφουμε τις σημαντικότερες, με σκοπό να επισημανθούν οι 

βιβλικές ρίζες του Μυστηρίου του Βαπτίσματος και οι βασικές θεολογικές πτυχές του. 

6.1.1 Το Βάπτισμα χαρακτηρίζει το Χριστιανισμό από το ξεκίνημά του. Οι 

πρώτες, όμως, μαρτυρίες θέτουν σε συνάφεια το Βάπτισμα που διενεργούσε ο Χριστός 

με το Βάπτισμα του Ιωάννη του Προδρόμου: ο Χριστός βαπτίζει με τους Μαθητές Του 

στην περιοχή της Ιουδαίας, ενώ παράλληλα ο Ιωάννης βαπτίζει στην Αινών (Ιω.3,22)· 

αλλά και οι Φαρισαίοι πληροφορούνται ότι «ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς 

από τον Ιωάννη και τους βαπτίζει», αν και ο ίδιος δεν βάπτιζε αλλά οι μαθητές Του 

(Ιω.4,1-2). Το Βάπτισμα του Ιωάννη συνιστά την πράξη, η οποία επέτρεψε στον Κύριο 

και τους μαθητές Του να υιοθετήσουν την ίδια πράξη ως εισαγωγική στην καινούργια 

πραγματικότητα της Εκκλησίας. 

Η Κ.Δ. τονίζει τη διαφορά του Βαπτίσματος του Ιωάννη (βάπτισμα στο νερό) με 

το Βάπτισμα του Κυρίου (βάπτισμα στο Πνεύμα), εξαίροντας έτσι τη σημασία του 

σωτηριώδους έργου του Κυρίου (Μτ. 3, 11). Και τούτο διότι το Βάπτισμα του Κυρίου 

δεν υπήρξε μόνο η αρχή του κηρύγματός Του (Μτ. 1, 15), αλλά η αρχή και του 

Μυστηρίου του Βαπτίσματος (Μτ. 3, 13/ Μκ. 1, 9-12/ Λκ. 3, 21-22). 

Όμως, το βάπτισμα του Ιωάννη εντάσσεται στη βαπτισματική παράδοση των 

Εβραίων, την οποία ο απ. Παύλος αποκαλεί ως «βαπτισμών διδαχή»80. Η γνώση της 

παραδόσεως αυτής και η μελέτη του βαπτίσματος του Ιωάννη μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια και την απήχηση που είχε στο περιβάλλον της 

εποχής το βάπτισμα που διενεργούσε ο Χριστός και, κυρίως, οι μαθητές Του. Μας 

επιτρέπει, επίσης, να γνωρίσουμε καλύτερα τις πρώτες ιουδαιοχριστιανικές κοινότητες 

της Παλαιστίνης, οι οποίες αποτελούν τη «μήτρα» εξαπλώσεως του Χριστιανισμού 

τόσο στον ελληνιστικό κόσμο, όσο και στην ιουδαϊκή διασπορά. 

 
80 Εβρ.6,2. 
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6.1.2 Το Βάπτισμα εμφανίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας ταυτόχρονα με την  

πρώτη χριστιανική κοινότητα. Ο απ. Παύλος τονίζει ότι, όλα τα μέλη της χριστιανικής 

Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, ήσταν βαπτισμένα81. Η εντολή, 

άλλωστε, του Αναστημένου Κυρίου ήταν σαφής: το Βάπτισμα αποτελεί τον τρόπο 

εισόδου στην Εκκλησία, αφού έχει προηγηθεί η σχετική διδασκαλία82. Κορυφαία 

μαρτυρία της Κ.Δ. περί του Βαπτίσματος είναι το Μτ. 28, 19-20, χωρίο το οποίο 

αποτελεί τη σύσταση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Σύμφωνα με την τελευταία 

αυτή εντολή του Κυρίου, οι Μαθητές καλούνται να διδάξουν («μαθητεύσατε») και 

ακολούθως να «βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος», ενώ η εντολή επικεντρώνεται στη διδασκαλία, τονίζοντας ότι πρέπει να 

περιλαμβάνει την «τήρηση όλων όσα δίδαξε ο Κύριος». 

Ο ίδιος ο Κύριος βαπτίστηκε εγκαινιάζοντας, έτσι, την αποστολή Του στον 

κόσμο· το κατά Ιωάννην, μάλιστα, Ευαγγέλιο επιμένει στο γεγονός ότι ο Χριστός δεν 

είναι μόνο Εκείνος «επί του Οποίου κατέβηκε και έμεινε το Άγιο Πνεύμα» (δηλαδή 

βαπτίστηκε), αλλά Εκείνος «που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα»83. 

Τα παραπάνω αποτελούν τη βάση αναπτύξεως της βαπτισματικής πρακτικής 

στην πρώτη Εκκλησία. Έτσι, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής βαπτίζονται από τους 

Αποστόλους τρεις χιλιάδες84, ενώ μαρτυρούνται τα Βαπτίσματα του μάγου Σίμωνος85, 

του ευνούχου της βασίλισσας Κανδάκης86, του Σαύλου87, του Κορνηλίου και της 

οικογένειάς του88, της Λυδίας και της οικογένειάς της στους Φιλίππους89, του 

δεσμοφύλακα στους Φιλίππους90, των Κορινθίων Κρίσπου, Γάϊου και της οικογένειας 

του Στεφανά91, καθώς και κάποιων στην Έφεσο92. 

 

6.1.3 Ο απόστολος Παύλος θεωρεί ότι το Βάπτισμα είναι η συμμετοχή του 

ανθρώπου στο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου (Α´ Κορ. 6, 11/ Γαλ. 3, 26/ Ρωμ. 

6, 4). Πριν από το Βάπτισμα προβλεπόταν κατήχηση (Πρ. 10, 34-38· 16, 32/ Εβρ. 6, 2) 

 
81 Πρβλ. Ρωμ. 6,3/ Α΄ Κορ. 12, 33. 
82 Πρβλ. Ματθ. 28, 19.   
83 Ιω. 1,33, πρβλ. και ἸΙω. 3, 26/ 4,1.   
84 Πρ. 2, 41. 
85 Πρ. 8, 12-13. 
86 Πρ. 8, 38. 
87 Πρ. 9, 18. 
88 Πρ. 10, 47-48. 
89 Πρ. 16, 15. 
90 Πρ. 16, 33. 
91 Πρ. 18,8 και Α΄ Κορ. 1, 14-16. 
92 Πρ. 19, 5. 
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και ομολογία πίστης (Πρ. 8, 37). Στην Κ.Δ. το Βάπτισμα εξαίρεται ως καινούργια 

γέννηση (Ιω. 3, 5).Το Χρίσμα γινόταν (στην αρχή) με χειροθεσία (Πρ. 8, 15-17). Περί 

του Χρίσματος είχε διδάξει ο ίδιος ο Κύριος, όταν αναφέρθηκε σε «αναγέννηση του 

ανθρώπου από νερό και από πνεύμα» (Ιω. 3, 5). 

 

6.2 Η Καινή Διαθήκη ως πηγή περί του Μυστηρίου της Μετάνοιας 

6.2.1 Στην Κ.Δ. η μετάνοια και η εξομολόγηση χωρίς να απομακρύνονται από 

την έννοια που είχαν στα πλαίσια του παλαιοδιαθηκικού προφητικού κηρύγματος, 

αποκτούν αναντίρρητα νέα διάσταση αφού συνδέονται πλέον με το έργο του Χριστού 

στον κόσμο και τοποθετούνται σε εκκλησιολογική βάση, αποκτώντας μυστηριακή 

σημασία και διάσταση. 

Έτσι, λοιπόν, μετάνοια κατά την Κ.Δ. είναι η μεταβολή και μεταμόρφωση του 

ανθρώπου, η ριζική αποκοπή από το αμαρτωλό παρελθόν του και η πλήρης 

εμπιστοσύνη στον Ιησού, ο οποίος «ἐξουσίαν ἔχει…ἀφιέναι ἁμαρτίας» (Μτ. 9, 6). Η 

μετάνοια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση εισδοχής του ανθρώπου στην Εκκλησία, 

αλλά και το διαρκές βίωμα συναίσθησης της αμαρτωλότητάς του και πορείας προς τη 

σωτηρία. Η εξομολόγηση, δε, είναι η εξωτερική και έμπρακτη εκδήλωση μετάνοιας. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις μαρτυρίες και τα γεγονότα που 

αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Από την εποχή ακόμα του Ιωάννη του βαπτιστή, η 

εξομολόγηση των αμαρτιών δήλωνε την εσωτερική συντριβή, την αλλαγή του τρόπου 

ζωής και τη μετάνοια των ανθρώπων. Εξομολογούντο, δηλαδή, πρώτα προφανώς 

δημόσια τις αμαρτίες τους και μετά βαπτίζονταν από τον Ιωάννη το βάπτισμα της 

μετάνοιας (Μτ. 3, 6· Μκ. 1, 5). Ο Κύριος, ο Οποίος ήρθε για να καλέσει «τους 

αμαρτωλούς εις μετάνοια» (Λκ. 5, 32), είναι Εκείνος που έχει «την εξουσία να 

συγχωρεί αμαρτίες» (Μτ. 9, 6) και αρχίζει το έργο του επαναλαμβάνοντας τα λόγια του 

Ιωάννη για μετάνοια. Μόνο που τώρα η βασιλεία εγκαινιάζεται στο πρόσωπό Του και 

η μετάνοια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού (Μκ. 

1, 14-15). Έτσι, η μετάνοια σφραγίζεται με το βάπτισμα της σωτηρίας και τη δωρεά 

του Αγίου Πνεύματος, εφόσον «ὁ πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται» (Μκ. 16, 16· 

Πρ. 2, 38). 

 

6.2.2 Η αρχική αυτή εμπειρία, κατά την οποία το τελετουργικό στοιχείο δεν 

βρίσκεται πλέον στην εξομολόγηση, αλλά στο μυστήριο του Βαπτίσματος, πλουτίζεται 
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τόσο από τη γενικότερη συγχωρητική στάση του Κυρίου έναντι των αμαρτωλών93, όσο 

και από πολλά άλλα παραδείγματα, τα οποία συνέβαλαν οπωσδήποτε στη μετέπειτα 

εξέλιξη του μυστηρίου της μετανοίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πτώση και μετάνοια 

του Πέτρου94, την ομολογία των αμαρτιών του Ζακχαίου95, την επιστροφή του 

ασώτου96, την ομολογία της μοιχαλίδος97 και την από ιερείς διαπίστωση της θεραπείας 

των δέκα λεπρών98, που θεωρείται και ως προτύπωση του μυστηρίου της Μετανοίας99. 

Καθοριστική, όμως, σημασία στη διαμόρφωση του Μυστηρίου της Μετανοίας 

και της Ακολουθίας εις Εξομολογούμενο έπαιξαν τόσο η σύσταση του Μυστηρίου από 

τον Κύριο μετά την Ανάστασή Του100, όσο και η εντολή του «δεσμείν» και «λύειν» 

στον απόστολο Πέτρο και στους λειτουργούς γενικότερα της Εκκλησίας101. Σύμφωνα 

με μία άλλη άποψη, τα παραπάνω αναφέρονται σε μία γενικότερης φύσεως εξουσία, 

την οποία ο Κύριος ανέθεσε στους Μαθητές Του και όχι στο Μυστήριο της Μετανοίας 

και Εξομολογήσεως, το οποίο βιβλικά θεμελιώνεται στη φράση του Ιακώβου του 

Αδελφοθέου «ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα»102. Και τούτο διότι το 

Μυστήριο της Μετανοίας τοποθετείται σε εκκλησιολογική βάση, δεδομένου ότι και το 

«ἀλλήλοις» σημαίνει τη λειτουργική σύναξη της Εκκλησίας. 

 

6.2.3 Το θέμα, βεβαίως, που εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι εάν μπορεί 

να θεμελιωθεί στην Κ.Δ. τελετουργικό Μετανοίας, την ύπαρξη του οποίου 

αμφισβητούν οι Προτεστάντες, οι οποίοι αρνούνται και το θεοσύστατο της 

μυστηριακής Μετάνοιας, ισχυριζόμενοι ότι το Μυστήριο αυτό εισήχθη στην Εκκλησία 

μεταγενέστερα. 

Για το ζήτημα αυτό έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις, με δεδομένο ότι στην Κ.Δ. 

δεν υπάρχει σαφής μαρτυρία για τον τρόπο πραγματοποίησης της εντολής του Κυρίου 

στο Μτ. 18, 18. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, τίθενται πολλά ερωτηματικά περί της 

 
93 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συγχώρηση των αμαρτιών του παραλυτικού (Μτ. 9, 2· Μκ. 2,5· 

Λκ. 5, 20), γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των γραμματέων. Η συγχώρηση μεγάλων αμαρτιών 

την εποχή εκείνη ήταν αντίθετη με την παράδοση του νόμου. 
94 Μκ. 14, 66-72. Πρβλ. Λκ. 5, 8. 
95 Λκ. 19, 8. 
96 Λκ. 15, 11-32. 
97 Ιω. 8, 9-11. 
98 Λκ. 17, 14. 
99 Μεθοδίου Ολύμπου, Περί Λέπρας, ΒΕΠΕΣ 18, 182-186. 
100 Ιω. 20, 21-23: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων 

κρατεῖτε κεκράτηνται» 
101 Μτ. 18, 18: «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἄν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσαν ἄν 

λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ». 
102 Ιακ. 5, 16. 
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υπάρξεως τελετουργικού μετανοίας διότι: α) Δεν είναι σαφές ότι ο όρος «μετάνοια» 

αφορά στην απόφαση μεταστροφής από την κατάσταση της αμαρτίας ή εάν 

υποδηλώνει τον τρόπο πραγματοποίησης αυτής της εντολής. β) Η αδυναμία μετανοίας 

των «παραπεσόντων», στην οποία αναφέρεται η προς Εβραίους επιστολή103, 

δημιουργεί δυσκολίες ως προς την αποδοχή ενός τελετουργικού μετανοίας. γ) Δεν 

υπήρχε ανάγκη καθορισμού ενός τελετουργικού. Άλλωστε, η ύπαρξη λειτουργικής 

πράξης της Μετανοίας απαιτεί επιβεβαίωση από την τήρηση όχι ενός συγκεκριμένου 

τυπικού, αλλά του πνεύματος της Εκκλησίας περί Μετανοίας. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, η μυστηριακή μετάνοια θεμελιώνεται στους 

αποστολικούς χρόνους και κυρίως από την περίοδο που τα μέλη της Εκκλησίας 

αυξάνουν συνεχώς. Η μυστηριακή μετάνοια ήταν ένα μέσο για την επαναπρόσληψη 

στην Εκκλησία αυτών που, ενώ ήταν βαπτισμένοι, είχαν διαπράξει βαριά αμαρτήματα. 

Μία τέτοια περίπτωση ήταν του αιμομίκτη της Κορίνθου, τον οποίο η Εκκλησία της 

Κορίνθου «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» τον παρέδωσε στο σατανά, «εἰς 

ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ»104. 

Σε άλλη περίπτωση, όμως, ο απ. Παύλος συμβουλεύει να γίνει δεκτός στην 

Εκκλησία κάποιος που αμάρτησε, αλλά μετανόησε: «Ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία 

αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν πλειόνων…διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην»105. 

 

6.2.4 Το τελετουργικό τῆς Μετανοίας στην Κ.Δ. μόνο σε υπαινικτικές και 

έμμεσες αναφορές μπορεί να θεμελιωθεί. Κατ᾽ αρχάς, πριν από την άφεση των 

αμαρτιών υπάρχει το στοιχείο της ομολογίας των αμαρτιών106 και της εις αλλήλους 

εξομολογήσεως107, γεγονός που σημαίνει ότι η πράξη αυτή γινόταν δημόσια, στα 

πλαίσια της λειτουργικής σύναξης. Η διαπίστωση αυτή προβάλλει την αλήθεια ότι η 

άφεση απορρέει από την ίδια τη ζωή του σώματος και η μετάνοια είναι ένα γεγονός 

συμφιλίωσης του πιστού με την Εκκλησία του. 

Το ότι η εξομολόγηση γινόταν πριν από τη θεία Ευχαριστία και, ως εκ τούτου, 

είχε λειτουργικό χαρακτήρα, φαίνεται από ένα παράδειγμα εξομολογητικής 

συνεξήγησης, όπως έχει χαρακτηριστεί, μεταξύ δύο προσώπων. Πρόκειται για το λόγιο 

 
103 Εβρ. 6, 4-6: «Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας…καὶ παραπεσόντας πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς 

μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας». 
104 Α´ Κορ. 5, 3-5. 
105 Β´ Κορ. 2, 7-8. 
106 Α´ Ιω. 1, 9: «Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ τὰς ἁμαρτίας καὶ 

καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας». 
107 Ιακ. 5, 16. Πρβλ. Πρ. 19, 18. 
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του ευαγγελιστή Ματθαίου: «Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον 

κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν 

τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ τότε ἐλθὼν 

πρόσφερε τὸ δῶρόν σου»108. 

Τα πρότυπα της παραπάνω πράξης βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη, όπου 

μαρτυρείται η ομολογία της αμαρτίας πριν από τη θυσία της αφέσεως109. Έτσι, η πράξη 

της ομολογίας των αμαρτιών συνδυάστηκε (στα χρόνια αμέσως μετά την Κ.Δ.) με τη 

θ. Ευχαριστία. Στο τελετουργικό του Μυστηρίου της Μετανοίας, όπως αυτό 

μαρτυρείται στην Κ.Δ., θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και τα επιτίμια, ως 

θεραπευτικά μέσα για τη συγχώρηση αυτού που αμάρτησε βαριά. Όπως συμβουλεύει 

ο απ. Παύλος τον Τιμόθεο, «τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ 

λοιποί φόβον ἔχωσι… χεῖρας μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίας αλλοτρίας»110. 

Ορισμένοι ερμήνευσαν τη μαρτυρία αυτή ως παρουσία του Επισκόπου κατά το 

Μυστήριο της Μετανοίας και την παροχή άφεσης αμαρτιών δια της επιθέσεως των 

χειρών. Σύμφωνα, όμως, με άλλους η μαρτυρία αυτή αναφέρεται στη χειροτονία των 

πρεσβυτέρων και όχι στο Μυστήριο της Μετανοίας.  

Είναι, πάντως, γεγονός ότι η μετάνοια, ως αυτοπροαίρετη και έμπρακτη απόφαση 

του ανθρώπου που αμάρτησε μετά το Βάπτισμα, αλλά και ως πράξη συμφιλιώσεως με 

το Θεό και την Εκκλησία, θεμελιώνεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί βρίσκονται οι 

θεοσύστατες ρίζες της μετάνοιας ως πρότασης για μία νέα ζωή, όπως την περιγράφει ο 

απ. Παύλος: «Ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, 

πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησώμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ»111. 

 

6.3 Βιβλιογραφία 

Αγγελόπουλου, Κ., Η μετάνοια κατά την Ορθόδοξον Καθολικήν Εκκλησίαν, 
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108 Μτ. 5, 23-24. 
109 Λευ. 5, 5-6. 
110 Α´ Τιμ. 5, 20 και 22. 
111 Ρωμ. 5, 10. 
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7 Λατρεία και εσχατολογία (η όγδοη ημέρα στη Λατρεία της 

Εκκλησίας) 

 

Λέξεις-κλειδιά: ονοματοδοσία/ απόλουση/ έπαρση στεφάνων/ αποκουκουλι-

σμός/απόδοση εορτής/ αιωνιότητα/ Βάπτισμα/ Γάμος/ Μοναστική κουρά/ Εγκαίνια 

ναού 

 

7.1 Εισαγωγικά 

Ως «όγδοη» ημέρα οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς εννοούν την περίοδο που 

υπερβαίνει τον εγκόσμιο χρόνο (η εβδομάδα έχει επτά ημέρες· η «όγδοη» ημέρα 

σημαίνει το χρόνο πέρα από τα όρια της εβδομάδας). Επομένως, υπό τον όρο αυτό 

εννοούν την περίοδο πέρα από το χρόνο: την αιωνιότητα, την αχρονική περίοδο 

(«ανέσπερος ημέρα»). Η ζωή της Εκκλησίας (ως πορείας εντός της ιστορίας) 

ακολουθεί την εβδομαδιαία ανακύκληση, κινούμενη σύμφωνα με τους νόμους του 

«παρόντος βίου». Αυτή, όμως, η διάσταση του χρόνου μάς εισάγει στην τραγική 

πραγματικότητά του, αυτή της σχετικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης έναντι της 

σταδιακής και ολοκληρωτικής φθοράς της ύλης. 

Στη Λατρεία της Εκκλησίας υπάρχουν Ακολουθίες, οι οποίες συνδέονται με την 

όγδοη ημέρα· οι Ακολουθίες αυτές παραπέμπουν στα «έσχατα», δηλαδή στην 

«άληκτο» περίοδο που θα αρχίσει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η έννοια της 

όγδοης ημέρας στη Λατρεία της ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελεί επιμέρους πτυχή στην 
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έννοια της όγδοης ημέρας στη θεολογία της Εκκλησίας και, ειδικότερα, στην ερμηνεία 

της Αγίας Γραφής και στα έργα των εκκλησιαστικών συγγραφέων. 

Η αναφορά σε Ακολουθίες της όγδοης ημέρας είναι (ουσιαστικά) αναφορά και 

ενασχόληση με το σημαντικό θέμα του λειτουργικού χρόνου και του εσχατολογικού 

χαρακτήρα της ορθόδοξης Λατρείας. Ο «ριτουαλισμός», δηλαδή η αντίληψη ότι το 

νόημα της Λατρείας ευρίσκεται μόνο στην τελετουργική δραστηριότητα της 

Εκκλησίας, αποτελεί τον πλέον επικίνδυνο καταλύτη για την εκκοσμίκευση της 

Λατρείας. Και τούτο διότι ο «ριτουαλισμός» απορρίπτει κάθε έννοια «προσδοκίας της 

Δευτέρας Παρουσίας», δηλαδή κάθε εσχατολογική αλήθεια, επειδή εγκλωβίζει τη 

Λατρεία στα στενά πλαίσια του κοσμικού χρόνου. 

 

7.2 Η ευχή της ονοματοδοσίας 

 Μία πρώτη από τις λατρευτικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την αιωνιότητα 

είναι η ευχή της ονοματοδοσίας του βρέφους, οκτώ ημέρες μετά από τη γέννησή του. 

Πρόκειται περί της Ευχής εις το κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον όνομα τη ογδόη 

ημέρα της γεννήσεως αυτού. 

Η ευχή της ονοματοδοσίας κατά την ογδόη ημέρα από τη γέννηση του βρέφους 

διατυπώνει το αίτημα «να σημειωθεί το φως του Θεού στο πρόσωπο του βρέφους». Η 

έννοια του «φωτός» παραπέμπει στο πρώτο στοιχείο της δημιουργίας του κόσμου και, 

επομένως, εισάγει στην έννοια μιας «νέας δημιουργίας» για το βρέφος που λαμβάνει 

όνομα· φέροντας το συγκεκριμένο όνομα, ο άνθρωπος θα εισέλθει στη «νέα 

δημιουργία» της Βασιλείας του Θεού112. Γι  αυτό και η ευχή της ονοματοδοσίας 

παρακαλεί το Θεό να παραμείνει «ανεξάρνητο» το διδόμενο όνομα, δηλαδή ο 

ονοματοδοτούμενος να μην απαρνηθεί τη χριστιανική του ιδιότητα. 

Η ονοματοδοσία κατά την όγδοη ημέρα από τη γέννηση συνιστά έναν από τους 

άξονες της θεολογίας περί του Βαπτίσματος. Η ημέρα αυτή αποτελούσε το χρονικό 

πλαίσιο διενέργειας της περιτομής και της ονοματοδοσίας (για τον παλαιό Ισραήλ), για 

δε τη βαπτισματική θεολογία της Εκκλησίας αποτελεί τον τονισμό της αναγέννησης 

που παρέχεται στον άνθρωπο με το Βάπτισμα. Το όνομα (που δίδεται στο νεογέννητο) 

είναι το στοιχείο εκείνο που συνοδεύει την ανθρώπινη ύπαρξη στην αιωνιότητα. Γι  

αυτό η ευχή της ονοματοδοσίας παρακαλεί το Θεό να διαφυλαχθεί «χωρίς άρνηση» 

(χωρίς απόρριψη) αυτό το όνομα. Άλλωστε, το «ανεξάρνητο όνομα» συνδέεται με τη 

 
112 Βλ. Β΄ Πετρ. 3, 13: προσδοκία «καινών ουρανών» και «καινής γης», δηλαδή «νέας δημιουργίας». 
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μέλλουσα κρίση, κατά την οποία ο κάθε βαπτισμένος θα κριθεί ανάλογα με τη συνέπεια 

της ζωής του, δηλαδή ανάλογα με το εάν θα έχει τιμήσει το όνομά του ή εάν θα το έχει 

αρνηθεί. 

 

7.3 Η ευχή της απολούσεως 

7.3.1 Η «απόλουση» του βαπτιζόμενου παλαιότερα ελάμβανε χώρα κατά την 

όγδοη ημέρα μετά από το Βάπτισμά του. Η Ακολουθία της απολούσεως τελείται 

σήμερα εντός του Βαπτίσματος (στο τέλος της Ακολουθίας). Το Βάπτισμα θεωρείται 

ως «αναγέννηση» του ανθρώπου (Ιω. 3, 5: Εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, 

ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού). Όπως στην Ακολουθία της 

ονοματοδοσίας, έτσι και στην Ακολουθία της απολούσεως διατυπώνονται τα 

εσχατολογικά αιτήματα να «παραμείνει για πάντοτε ο φωτισμός του προσώπου του 

Θεού» στον νεοφώτιστο και να διαφυλάξει ο Θεός «τον θυρεό της πίστεως» του 

νεοφώτιστου «ανεπιβούλευτο» από εχθρούς. 

Το αίτημα της ευχής της απολούσεως για «παραμείνει για πάντοτε ο φωτισμός 

του προσώπου του Θεού» στον νεοφώτιστο μάς θυμίζει ότι κάποτε χάσαμε την 

ευκαιρία (με το προπατορικό αμάρτημα) να ατενίζουμε «πρόσωπο προς πρόσωπο» το 

Θεό. Με το Βάπτισμα, ο άνθρωπος αποκτά και πάλι τη δυνατότητα να επανέλθει στην 

προπτωτική κατάσταση. Γι  αυτό, άλλωστε, το Βάπτισμα αποκαλείται «αναγέννηση», 

δηλαδή «νέα δημιουργία» που εισάγει το νεοφώτιστο στην πορεία προς την 

αιωνιότητα: προς την αιώνια θέα του προσώπου του Θεού. 

Στην καθαγιαστική ευχή του Βαπτίσματος μνημονεύονται οι δύο «εσχατολογικές 

παράμετροι» που μνημονεύονται και στην ευχή τη απολούσεως: η θέα του φωτισμού 

του θείου Προσώπου και η δυνατότητα περιβολής του «ενδύματος της αφθαρσίας». Η 

μνημόνευση των δύο αυτών παραμέτρων κατά την ογδόη, μετά το Βάπτισμα, ημέρα 

δεν είναι τυχαία, εφόσον η ημέρα αυτή προεικονίζει τη μετα-χρονική κατάσταση του 

ανθρώπου. Επομένως, η ευχή της απολούσεως αναφέρεται στην εσχατολογική 

διάσταση του Βαπτίσματος και επέχει θέση επιλόγου στο Μυστήριο του Βαπτίσματος. 

 

7.3.2 Στην ευχή της απολούσεως, όμως, υπάρχει και μία ακόμα θεολογική 

αναφορά στην αιωνιότητα (στην «όγδοη ημέρα») μέσα από το ακόλουθο αίτημα: «Τὸν 

θυρεὸν τῆς πίστεως αὐτοῦ ἀνεπιβούλευτον ἐχθροῖς διαφύλαξον». Το συγκεκριμένο 

αίτημα παραπέμπει στη μεγάλη αλήθεια ότι, μετά το Βάπτισμα αρχίζει μία περίοδος 

αγώνα για το Βαπτιζόμενο, κατά την οποία θα χρειαστεί τη βοήθεια του Θεού. Η 



Βασικά στοιχεία θεολογίας της Λατρείας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

51 

 

αναφορά σε «θυρεό πιστεως» τονίζει την αλήθεια ότι ο νεοφώτιστος έλαβε, δια του 

Βαπτίσματος, ένα πνευματικό έμβλημα, το οποίο τον καθιστά αντίπαλο των «εχθρών» 

του Θεού. Για τη διατήρηση του εμβλήματος αυτού καλείται να αγωνιστεί, διότι η 

εχθρική επιβουλή συνίσταται στην προσπάθεια «θραύσεως» του εν λόγω εμβλήματος. 

Συναφές με το προηγούμενο είναι και το αίτημα της ευχής της απολούσεως 

«ἀήττητον ἀγωνιστὴν διαμεῖναι κατὰ τῶν μάτην ἔχθραν φερομένων κατ’ αὐτοῦ τε καὶ 

ἡμῶν». Η ευχή της απολούσεως κατακλείεται με το αίτημα «να καταδείξει» (ο Θεός) 

«με το αθάνατό Του στεφάνι, όλους τους βαπτισμένους ως νικητές μέχρι το τέλος». 

Μέσα από τα αιτήματα αυτά τονίζεται η έννοια του αγώνα, ο οποίος θα τερματιστεί 

«στο τέλος», δηλαδή στα έσχατα. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά των αιτημάτων στον 

αγώνα όχι μόνο του νεοφώτιστου, αλλά και των υπολοίπων παρισταμένων πιστών, 

γεγονός που διαδηλώνει ότι η εν λόγω ευχή έχει εκκλησιαστικό (συλλογικό) και όχι 

ατομικό χαρακτήρα. 

Ο «θυρεός της πίστεως», επομένως, τον οποίο μνημονεύει η ευχή της 

απολούσεως κατά την όγδοη ημέρα από το Βάπτισμα, είναι μία συμβολική έννοια που 

υπενθυμίζει ότι ο νεοφώτιστος ξεκινά (μετά το Βάπτισμά του) έναν αγώνα που θα 

ολοκληρωθεί στα έσχατα. Δια της αναφοράς αυτής στον μεταβαπτισματικό αγώνα του 

νεοφώτιστου, η ευχή της απολούσεως παραπέμπει στη βεβαιότητα της τελικής νίκης, 

εφόσον ο νεοφώτιστος διατηρήσει το «θυρεό» και εμπιστευθεί Εκείνον, του οποίου το 

όνομα φέρει με το Μυστήριο του Βαπτίσματος. 

 

7.4 Η ευχή της έπαρσης (λύσης) των στεφάνων κατά το Γάμο 

Η «έπαρση» («λύση») των στεφάνων γινόταν παλαιότερα οκτώ ημέρες μετά από 

το Γάμο. Στη σημερινή μορφή της Ακολουθίας του Γάμου, πραγματοποιείται στο τέλος 

της Ακολουθίας. Στην ευχή της «επάρσεως» των στεφάνων διατυπώνεται το αίτημα 

«να παραλάβει ο Θεός τα στέφανα των νεονύμφων στη Βασιλεία Του, άσπιλα και 

αμώμητα και ανεπιβούλευτα και να τα διατηρήσει αιώνια». Η ευχή αυτή παραπέμπει 

στη «Βασιλεία του Θεού» και καταδεικνύει την αιωνιότητα του Γάμου. 

Είναι σαφές ότι δια του παραπάνω αιτήματος η έννοια των στεφάνων τίθεται σε 

εσχατολογική προοπτική. Η αναφορά στη ισχύ του Γάμου «ἐν τῇ βασιλείᾳ» είναι 

μάλλον μοναδική μεταξύ των ευχών της Ακολουθίας. Διαπιστώνουμε, μάλιστα, ότι 

αυτό το εσχατολογικό αίτημα σχετίζεται με τον εσχατολογικό συμβολισμό των 

στεφάνων. Διότι, τα στέφανα είναι εκείνα τα υλικά στοιχεία του Γάμου που 

παραπέμπουν στην αιωνιότητα. Η «διατήρηση της συζυγίας στην αιωνιότητα» 
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παραπέμπει στον αιώνιο χαρακτήρα του Μυστηρίου του Γάμου και θέτει ερωτηματικά 

για το εάν μπορεί να υπάρξει διάλυση του Γάμου και επιτέλεση δευτέρου Γάμου. 

 

7.5 Η ευχή του αποκουκουλισμού κατά τη μοναστική κουρά 

Η ευχή του «αποκουκουλισμού» διαβαζόταν παλαιότερα οκτώ ημέρες μετά από 

τη μοναστική κουρά (σήμερα διαβάζεται στο τέλος της Ακολουθίας της μοναστικής 

κουράς). Η μοναστική κουρά θεωρείται ως «δεύτερο Βάπτισμα», η δε ευχή του 

«αποκουκουλισμού» είναι αντίστοιχη της ευχής της «απολούσεως» στο Βάπτισμα. Η 

ευχή του αποκουκουλισμού κατά την ογδόη ημέρα από τη μοναστική κουρά προβάλλει 

την αλήθεια ότι η μοναστική ζωή εισάγει τον κειρόμενο μοναχό- διά της Μετανοίας- 

στην αιωνιότητα. 

Έχοντας λάβει καινούργιο όνομα, ο αποκουκουλιζόμενος μοναχός καλείται να 

εισέλθει στον πνευματικό αγώνα, στον οποίο «η πύρινη κεφαλή» του Θεού (όπως 

αναφέρει η ευχή) θα έχει θέση προστασίας και ελπίδας. Η όγδοη ημέρα από της κουράς, 

επομένως, αποτελεί την ημέρα κατά την οποία διαμορφώνεται το «όραμα της 

σωτηρίας», αυτό που εκφράζεται σε μία ευχή του αποκουκουλισμού στη χειρόγραφη 

ευχολογιακή παράδοση: «Καὶ καταξίωσον αὐτὸν μετὰ φαιδρᾶς τῆς λαμπάδος 

ἀνεπαισχύντῳ προσώπῳ σοὶ τῷ τῶν ψυχὼν νυμφίῳ ὑπαντῆσαι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν 

καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας ἐπιτυχεῖν». 

Ο αποκουκουλισμός, επομένως, «αποκαλύπτει» την κεφαλή του νεόκουρου 

μοναχού και τον προετοιμάζει για την υποδοχή με τον ερχόμενο Κύριο. Μία 

συνάντηση, την οποία προγεύεται ήδη από την ώρα του αποκουκουλισμού του κατά 

την όγδοη ημέρα από την κουρά του, εφόσον η έννοια της «όγδοης ημέρας» 

παραπέμπει στην υπερ-χρονική πραγματικότητα. 

 

7.6 Ο οκταήμερος εορτασμός των εγκαινίων του ναού 

Η τέλεση της Θ.  Λειτουργίας επί οκτώ ημέρες μετά από τα Εγκαίνια του ναού 

καταδεικνύει την εσχατολογική πτυχή του εορτασμού των Εγκαινίων και συνυφαίνεται 

με την τέλεση του κατ’ εξοχήν εσχατολογικού Μυστηρίου (της θ. Ευχαριστίας), μέσω 

του οποίου βιώνουμε την αντιστοιχία του επίγειου ναού με τον ουράνιο.  
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8 Η συμβολική ερμηνεία της θείας Λειτουργίας (τα βυζαντινά 

Υπομνήματα ερμηνείας της θείας Λειτουργίας) 

 

Λέξεις-κλειδιά: Υπόμνημα θ. Λειτουργίας/ Συμβολισμός/ Αλληγορισμός/ 

Αντιοχειανή ερμηνεία/ Αλεξανδρινή ερμηνεία/ Μάξιμος ο Ομολογητής/ Γερμανός Α´ 

Κωνσταντι-νουπόλεως/ Θεόδωρος Ανδίδων/ Νικόλαος Καβάσιλας/ Συμεών 

Θεσσαλονίκης 

 

8.1 Βυζαντινά Υπομνήματα της θ. Λειτουργίας 

Οι τέσσερεις πρώτοι αιώνες έθεσαν τις βάσεις της ευχαριστιακής θεολογίας της 

Εκκλησίας. Η ορολογία και η ερμηνεία της θ. Λειτουργίας κατά τους αιώνες αυτούς 

συμπλέκονται με πλήθος ιστορικών παραμέτρων και συνιστούν την εξελικτική πορεία, 

η οποία οδήγησε στην εμφάνιση συγγραμμάτων αποκλειστικώς αφιερωμένων στην 

ερμηνεία και θεολογική εμβάθυνση των τελουμένων κατά τη θ. Ευχαριστία. Τα δύο 

αυτά στοιχεία (ερμηνεία και θεολογική εμβάθυνση) συνιστούν τις θεμελιακές 

παραμέτρους των λεγομένων «Υπομνημάτων της θ. Λειτουργίας», τα οποία αποτελούν 

ορόσημα στην ιστορία και θεολογία της Λατρείας. 

Τα βυζαντινά Υπομνήματα της θ. Λειτουργίας: πρόκειται για έργα ερμηνείας και 

εμβάθυνσης στις έννοιες και την ευχαριστιακή θεολογία. Τα Υπομνήματα αυτά είναι το 

Περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας που αποδίδεται στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη (τέλος 

5ου αι.), η «Μυσταγωγία» του αγ. Μαξίμου του Ομολογητή (580-662), η «Ιστορία 
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εκκλησιαστική και μυστική θεωρία» του Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως (715-730), 

η «Προθεωρία κεφαλαιώδης των εν τη θεία Λειτουργία γινομένων συμβόλων και 

μυστηρίων» του Θεοδώρου Ανδίδων (11ος αιώνας), η «Ερμηνεία της Θ. Λειτουργίας» 

του Νικολάου Καβάσιλα (14ος αἰ.) και η «Ερμηνεία περί του θείου ναού και της θείας 

μυσταγωγίας» του Συμεών Θεσσαλονίκης (+1429). 

Η λαμπρή περίοδος των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων του 4ου και 

5ου αι. κληροδότησε τις σημαντικές κατηχήσεις προς τους κατηχούμενους 

(προβαπτισματικές) και τους νεοφύτους (μυσταγωγικές). Τα «Υπομνήματα» της θ. 

Λειτουργίας εισάγουν σε ένα νέο ερμηνευτικὸ είδος, το οποίο δεν απευθύνεται πλέον 

στους κατηχούμενους (μετά τον 5ο αι., άλλωστε, σημειώνεται ατονία του θεσμού), 

αλλά στους κληρικούς και στους βαπτισμένους λαϊκούς. Ως προς τους κληρικούς, τα 

«Υπομνήματα» της θ. Λειτουργίας αποσκοπούν στην πληρέστερη γνώση και ακριβή 

επιτέλεση της ευχαριστιακής λειτουργικής τάξεως. Για τους λαϊκούς, ο στόχος των 

«Υπομνημάτων» είναι η μύηση στα τελούμενα (γεγονός που εκφράζεται με τον όρο 

«μυσταγωγία»), ώστε να υπάρξει βιωματικότερη συμμετοχή στο Μυστήριο της 

Ευχαριστίας. 

 

8.2 Η συμβολική ερμηνεία της θ. Λειτουργίας 

Ο συμβολισμός στη θεολογία της Εκκλησίας δεν αποτελεί πρωτοβουλία των 

Υπομνημάτων της θ. Λειτουργίας, αλλά προϋπήρχε στη θεολογική παράδοση. Τα 

Υπομνήματα της θ. Λειτουργίας πηγάζουν από την κατηχητική πατερική παράδοση της 

Εκκλησίας. Ήταν, επομένως, αναμενόμενο να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της εν 

λόγῳ παραδόσεως, οι οποίες υπαγόρευσαν την θεώρηση της λειτουργικής πράξεως ως 

φορέα μιας βαθύτερης πνευματικής έννοιας. Σύμφωνα με την θεολογική παράδοση των 

Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων, το επιτελούμενο Μυστήριο κατά τη θ. 

Ευχαριστία είναι ταυτόσημο με το μυστήριο υπό την καινοδιαθηκική έννοια, δηλαδή 

με το σχέδιο της θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. 

Η «Μυσταγωγική» κατήχηση υπήρξε η πνευματική χειραγώγηση στην βαθύτερη 

έννοια (στη ιερότητα) του Μυστηρίου της θ. Ευχαριστίας. Όπως ισχύει για την 

ερμηνεία των βιβλικών κειμένων, η θ. Λειτουργία ερμηνεύεται ως ανάμνηση ενός 

γεγονότος του παρελθόντος, ως εικόνα μιας αλήθειας του παρόντος και ως αναγγελία 

και πρόγευση μιας μελλοντικής (εσχατολογικής) ολοκληρώσεως. Ο «συμβολισμός» 

είναι η συνάφεια βιβλικής τυπολογίας και ελληνικής φιλοσοφίας, ενώ η «Εικόνα» είναι 

η μετάθεση μιας αισθητής πραγματικότητας στο χώρο του νοητού. 
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8.3 Οι δύο Σχολές ερμηνείας στη βιβλική και λειτουργική θεολογία της 

Εκκλησίας 

Οι δύο ερμηνευτικές θεολογικές σχολές ήταν η της Αλεξάνδρειας και η της 

Αντιόχειας. Σύμφωνα με τη Σχολή της Αλεξάνδρειας, η θ. Ευχαριστία αποτελεί εικόνα 

μιας ουράνιας πραγματικότητας (αρχή της αναλογίας). Για τη Σχολή της Αντιόχειας, η 

θ. Ευχαριστία αποτελεί εικόνα της επίγειας ζωής του Χριστού (ιστορική ερμηνεία). 

Έτσι αναφερόμαστε σε «αναγωγική μυσταγωγία» των αλεξανδρινών  και σε «ιστορική 

μυσταγωγία» των αντιοχειανών. 

Για την αλεξανδρινή σχολή οι έννοιες «μυστική» και «συμβολική» ερμηνεία της 

θ. Λειτουργίας είναι ταυτόσημες, ενώ παραπλήσια έννοια με τον «συμβολισμό» είναι 

η «αλληγορία». Η «αλληγορία» στην ερμηνεία της Θ. Λειτουργίας σχετίζεται με την 

έννοια του «αινίγματος» (δηλαδή μιας ερμηνείας των τελουμένων στη θ. Λειτουργία, 

η οποία- ερμηνεία- δεν είναι αυτονόητη για τον καθένα). Η προσέγγιση της βαθύτερης 

συνάφειας μεταξύ συμβόλου και σημαινομένου εξαρτάται από την πνευματικότητα του 

ανθρώπου. 

Ο Ωριγένης (ο οποίος εκπροσωπεί την αλεξανδρινή ερμηνεία) τονίζει ότι το 

«Σώμα του Κυρίου» κατά την επιτέλεση της θ. Ευχαριστίας είναι «τυπικό και 

συμβολικό». Ο Ωριγένης θεωρεί ότι η θ. Μετάληψη κατά τη θ. Ευχαριστία είναι 

«σύμβολο της παρούσας και της μέλλουσας μεταλήψεως του Λόγου από την ψυχή του 

ανθρώπου». Η αλεξανδρινή σχολή ερμηνείας της θ. Λειτουργίας ανέπτυξε τη βιβλική 

τυπολογική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η θ. Λειτουργία ερμηνεύεται με βάση τις 

«προτυπώσεις» της Π.Δ. Έτσι, ως «τυπολογική ερμηνεία» της θ. Λειτουργίας 

θεωρείται η επιβεβαίωση (στη θ. Λειτουργία) των προτυπώσεων της Π.Δ. 

Η «Μυστική ερμηνεία» είναι αυτή που αποκαλύπτει την ιερότητα του 

Μυστηρίου της θ. Ευχαριστίας ενώ η «Αναγωγική ερμηνεία» είναι η θεώρηση της θ. 

Λειτουργίας ως προτυπώσεως της αντίστοιχης που τελείται στη Βασιλεία του Θεού 

(«αναγωγή» από το αισθητό σύμβολο στην πνευματική πραγματικότητα). Στο 

αρεοπαγιτικό έργο Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας η «θεωρία» της θ. Ευχαριστίας είναι 

ταυτόσημη με την «αναγωγική» ερμηνεία του Μυστηρίου. 

Η «ιστορική» αντιοχειανή μυσταγωγία αντιστοιχίζει τις λειτουργικές πράξεις και 

τα τμήματα της θ. Ευχαριστίας με τις ιστορικές πράξεις του Κυρίου. Σύμφωνα με την 

αντιοχειανή ερμηνεία της θ. Λειτουργίας, η «μίμηση» των ιστορικών πράξεων κατά τη 

θ. Λειτουργία πραγματοποιείται «εν εικόνι» και ως «ομοίωμα»· η σωτηρία, όμως, 
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παρέχεται στους πιστούς «εν αληθείᾳ». Η αντιοχειανή ερμηνεία θεωρεί τη θ. 

Λειτουργία ως «ανάμνηση» των ευεργεσιών του Θεού, δηλαδή ως «αποτύπωση» και 

«προβολή» του σωτηριώδους έργου του Κυρίου. 

Ο Μάξιμος Ομολογητής, στη Μυσταγωγία τονίζει ότι η θ. Ευχαριστία είναι 

«τύπος και εικόνα». Ως «τύπος» νοούνται οι προτυπώσεις της Π.Δ. και ως «εικόνα» οι 

μελλοντικές αλήθειες (η «εικόνα» αναπαράγει το «αρχέτυπο»). Σύμφωνα με τον 

Μάξιμο, ο συμβολισμός δεν αντιβαίνει στον ρεαλισμό. 

 

8.4 Η συμβολική ερμηνεία των βυζαντινών Υπομνημάτων 

Η λεπτομερής αναφορά στις συμβολικές ερμηνείες της θ. Λειτουργίας σε κάθε 

ένα από τα Υπομνήματα καθιστά σαφές ότι η μέθοδος της συμβολικής ερμηνείας είναι 

η κυρίαρχη. Από όλα αυτά τα κείμενα επιλέγουμε να παρουσιάσουμε μία συνθετική 

ερμηνεία των Υπομνημάτων ως προς το κεντρικό τμήμα της θ. Ευχαριστίας, δηλαδή 

την Αγία Αναφορά. 

8.4.1 Ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως προσεγγίζει ερμηνευτικά τις 

τελετουργικές πράξεις πριν από την ευχή της Αναφοράς. Με βάση το γεγονός ότι μετά 

το Σύμβολο της Πίστεως «ο αέρας αίρεται», «το καταπέτασμα συστέλλεται» και «οι 

θύρες ανοίγονται», ο Γερμανός παραπέμπει στην «έλευση της πρωΐας», κατά την οποία 

ο Κύριος παραδόθηκε στον Πιλάτο. Όπως είχε ήδη επισημάνει ο Γερμανός, ο «αέρας» 

που καλύπτει τα Τίμια Δώρα και το «καταπέτασμα» του θυσιαστηρίου παραπέμπουν 

στη «νύκτα της προδοσίας», δηλαδή στη νύκτα της συλλήψεως και προσαγωγής του 

Κυρίου στο εβραϊκό Συνέδριο. 

Ο Θεόδωρος Ανδίδων προεκτείνει αυτήν την ερμηνεία όταν γράφει ότι «η 

Αναφορά παραπέμπει στη θεώρηση του Πάθους του Κυρίου» και ότι κατά την ευχή 

της Αναφοράς «ο Θεάνθρωπος εμφανίζεται πάσχων υπέρ ημών». Με τον τρόπο αυτό 

ουσιαστικά ερμηνεύει το περιεχόμενο της ευχής της Αναφοράς ως παραπεμπτικό στη 

θυσία του Κυρίου. Ο Θεόδωρος κινείται στα πλαίσια μιας συνεπούς ιστορικής 

ερμηνείας περί του Πάθους του Κυρίου, υπό την έννοια ότι η ευχή της Αναφοράς 

αποτελεί την κορύφωση του Πάθους. Το γεγονός αυτό διαδηλώνεται μέσα από την 

ερμηνεία του Θεοδώρου στις τελετουργικές πράξεις που προηγούνται της ευχής της 

Αναφοράς (όπως ήδη είχε πράξει ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως). 

Πρόκειται περί τριών πράξεων: περί του κλεισίματος των θυρών του ι. Βήματος, 

περί της απλώσεως του ειλητού και περί της καλύψεως των Δώρων με τον αέρα. Ο 

Θεόδωρος ερμηνεύει και τις τρεις αυτές πράξεις ως σύμβολα των γεγονότων που 
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προηγήθηκαν του Πάθους (δηλαδή της ευχής της Αναφοράς). Θεωρεί, λοιπόν, τις 

πράξεις αυτές ως δηλωτικές της «νύκτας της προδοσίας», της «απαγωγής του Κυρίου 

στον Καϊάφα», της «παραστάσεως στον Άννα», της «ψευδομαρτυρίας» και «των 

εμπαιγμών και όσων επηκολούθησαν» κατά τη δίκη του Κυρίου. Για να θεμελιώσει τη 

συγκεκριμένη ερμηνεία των τριών πράξεων ως γεγονότων που προηγήθησαν της 

Σταυρώσεως, ο Θεόδωρος προβαίνει σε επιμέρους ερμηνευτικές επισημάνσεις. 

 Αυτές οι επιμέρους επισημάνσεις έχουν ως κέντρο τους τη χρήση του «αέρα». 

Ο Θεόδωρος θεωρεί ότι ο αέρας συνδέεται με «το σκοτάδι» της νύκτας, κατά την οποία 

συνελήφθη ο Κύριος· ο συμβολισμός αυτός υπαγορεύεται (σύμφωνα με το Υπόμνημα) 

από το γεγονός ότι «κάτω από τον αέρα δημιουργείται σκοτάδι». Όταν ο αέρας 

«αίρεται», όταν «το καταπέτασμα συστέλλεται» και «οι θύρες ανοίγονται», τότε 

προβάλλεται ο συμβολισμός «εκείνου του πρωϊνού, κατά το οποίο ο Χριστός 

μεταφέρθηκε στον Πιλάτο». Όλοι αυτοί οι συμβολισμοί έχουν αλληγορικό χαρακτήρα 

και στηρίζονται στην εναλλαγή του σκότους με το φως. Η ερμηνευτική πρωτοβουλία 

του Θεοδώρου είναι αξιοσημείωτη διότι πηγάζει από μία λεπτομερή παρατήρηση: από 

το σκοτάδι που δημιουργείται κάτω από τον αέρα. Η χρήση του συγκεκριμένου 

καλύμματος δεν σχετίζεται με τη δημιουργία σκότους· ο Θεόδωρος, όμως, λαμβάνει 

αφορμή από ένα στοιχείο, το οποίο δεν είναι αυτονόητο, για να διαμορφώσει τη 

συμβολική ερμηνευτική του ότι η ευχή της Αναφοράς παραπέμπει στο Πάθος και, 

επομένως, όσα προηγούνται παραπέμπουν στα προ του Πάθους. Επομένως, ο 

Θεόδωρος προεκτείνει τη θέση του Γερμανού, αλλά συνδέοντας τις συγκεκριμένες 

τελετουργικές πράξεις (μετά από το Σύμβολο της Πίστεως) με την ευχή της Αναφοράς. 

Στην ερμηνεία των όσων προηγούνται της ευχής της Αναφοράς, αξιοσημείωτη 

είναι η θέση του Θεοδώρου περί του έργου των υποδιακόνων, οι οποίοι είναι 

επιφορτισμένοι με τη διατήρηση της ησυχίας. Το έργο αυτό, το οποίο επιτελούν λίγο 

πριν από την ευχή της Αναφοράς, όταν «οι θύρες και το καταπέτασμα είναι κλειστά», 

παραλληλίζεται από το Θεόδωρο με την «νομική ράβδο» των Εβραίων κατά τον 

εορτασμό του Πάσχα (ονομαζόταν ως «ράβδος ευθύνης»). Η ιστορικότητα της εν λόγῳ 

ερμηνείας είναι προφανής, αλλά δεν ελλείπει και το αλληγορικό στοιχείο. Το γεγονός, 

όμως, ότι ο συγκεκριμένος συμβολισμός παραπέμπει στο εβραϊκό Πάσχα, καθώς και 

το γεγονός ότι το εβραϊκό Πάσχα συνδέεται με τη σταυρική θυσία του Κυρίου, 

πιστοποιεί ότι ο Θεόδωρος ερμηνεύει όλες τις τελετουργικές πράξεις που προηγούνται 

της ευχής της Αναφοράς ως γεγονότα που προηγήθηκαν του Πάθους του Κυρίου. 
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8.4.2 Στα δύο τμήματα της ευχής της Αναφοράς παρεμβάλλεται ο επινίκιος 

ύμνος. Ο Μάξιμος θεωρεί τον επινίκιο ως τον ύμνο που συμβολίζει «τη μελλοντική 

ένωση με τις ασώματες και νοερές δυνάμεις». Η αιτιολογία της συγκεκριμένης 

ερμηνείας είναι προφανής, διότι ο επινίκιος ύμνος είναι ο ύμνος των αγγέλων· 

επομένως, όταν οι πιστοί ψάλλουν τον ύμνο αυτό κατά τη θ. Λειτουργία εξομοιώνονται 

με τους αγγέλους. Επειδή, όμως, η πλήρης εξομοίωση με τους αγγέλους θα υπάρξει 

στη Βασιλεία του Θεού, ο Μάξιμος λαμβάνει αφορμή να αναφερθεί σε «μελλοντική 

ένωση». Η ερμηνεία αυτή, άλλωστε, είναι οικεία για το Μάξιμο, ο οποίος διακηρύσσει 

(στο Υπόμνημά του) ότι τα «αισθητά σύμβολα» των τελουμένων κατά τη θ. Λειτουργία 

(εν προκειμένῳ αναφερόμαστε στον επινίκιο ύμνο) «καθιστούν οικεία στους πιστούς 

τα αρχέτυπα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος». Ο Μάξιμος, μάλιστα, αποκαλεί τον 

επινίκιο ύμνο και ως «τρισάγιο», για να δηλώσει την αγγελική του προέλευση και να 

επαναλάβει την ερμηνευτική θέση του ότι ο ύμνος αυτός παραπέμπει «στην ένωση και 

ισοτιμία των πιστών με τους αγγέλους». 

Ο Μάξιμος, όμως, προεκτείνει περαιτέρω την ερμηνεία του περί του επινίκιου 

ύμνου. Επαναλαμβάνοντας (αλλά και διευρύνοντας) τη θέση ότι ο ύμνος αυτός 

συμβολίζει «την ισότιμη συμβίωση, αναστροφή και συμφωνία στη θεία δοξολογία των 

ανθρώπων με τις αγγελικές δυνάμεις», ο Μάξιμος θεωρεί ότι ο επινίκιος ύμνος 

αποτελεί «προεικόνιση της αφθαρτοποιήσεως των σωμάτων», η οποία 

(«αφθαρτοποίηση») θα «άρει τη βασική διαφορά ανθρώπων και αγγέλων». Η 

ερμηνευτική σκέψη του Μαξίμου, επομένως, δεν απομακρύνεται (με αφορμή τον 

επινίκιο ύμνο) από το μέλλοντα αιώνα, τότε που θα πραγματοποιηθεί η πλήρης ισοτιμία 

ανθρώπων και αγγέλων. Είναι, όμως, αξιοσημείωτο ότι, ενώ ο Μάξιμος παραμένει 

στην εσχατολογική ερμηνεία, παραλλήλως θεωρεί ότι η «ισοτιμία» με τους αγγέλους 

«επιμερίζεται», κατά τη διάρκεια της θ. Λειτουργίας (επομένως, πριν από τα έσχατα), 

στις τρεις κατηγορίες των μελών του ευχαριστιακού σώματος (τους «πιστούς», τους 

«πρακτικούς» και τους «θεωρητικούς»). 

Η ερμηνεία του Γερμανού στον επινίκιο ύμνο εστιάζεται περισσότερο στην 

εισαγωγική (στον ύμνο αυτό) φράση, στο τέλος του πρώτου τμήματος της ευχής της 

Αναφοράς: Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα κεκραγότα καὶ λέγοντα (η αναφορά 

γίνεται στις αγγελικές δυνάμεις). Ο Γερμανός ερμηνεύει αυτήν την εισαγωγική φράση 

ως «δοξολογία του Θεού από το λογικό άνθρωπο και τα τετράμορφα ζώα». Και τούτο 

με βάση τις τέσσερεις μετοχές της φράσεως: θεωρεί ότι το «άδοντα» παραπέμπει «στον 

αετό»· το βοώντα στο «βου»· το «κεκραγότα» στο «λέοντα» και το «λέγοντα» στον 
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«άνθρωπο». Επομένως, ο Γερμανός ερμηνεύει τον επινίκιο ύμνο ως δοξολογία όλου 

του ζωϊκού βασιλείου, έλλογου και άλογου. 

Η ανακεφαλαίωση όλων των ερμηνειών των βυζαντινών Υπομνημάτων περί του 

επινίκιου ύμνου διατυπώνεται με το Συμεών Θεσσαλονίκης. Η θέση του ότι ο επινίκιος 

ύμνος «διαδηλώνει την μελλοντική ισότητα ανθρώπων και αγγέλων ως προς την 

αίνεση του Θεού» αποτελεί ολοκληρωμένη ερμηνευτική τοποθέτηση, υπό την έννοια 

ότι η «ισότητα» οριοθετείται επακριβώς στο θέμα της δοξολογίας του Θεού. Η 

ερμηνεία του Συμεών αποκαλύπτει και την έννοια της αιωνιότητας ως διαρκούς θέας 

και δοξολογίας του Προσώπου του Θεού. Οι άγγελοι ήδη βλέπουν τη μακαριότητα του 

θείου Προσώπου και οι άνθρωποι θα καταστούν ισότιμοι των αγγέλων όταν θα 

αποκτήσουν την ίδια θέση. 

 

8.4.3 Ανάμνηση- Επίκληση- Δίπτυχα 

§1 Σχολιάζοντας τους ιδρυτικούς λόγους του Μυστηρίου της θ. Ευχαριστίας 

(μετά την ευχή της Αναφοράς), ο Θεόδωρος Ανδίδων ερμηνεύει την αιτία της απουσίας 

του «πάντες» από την προτροπή μεταλήψεως του άρτου, σε αντίθεση με το ποτήριο, 

στην προτροπή για μετάληψη του οποίου υπάρχει το «πάντες». Σύμφωνα με το 

Θεόδωρο, ο Ιούδας «απέκρυψε» και δεν έφαγε τον άρτο, γι’ αυτό και «δεν μετέλαβαν 

πάντες»· επομένως, ο Κύριος προγνωρίζοντας το γεγονός αυτό δεν περιέλαβε το 

«πάντες» στην πρόσκλησή Του. Αντιθέτως, ο Ιούδας (τονίζει ο Θεόδωρος) 

αναγκάστηκε να μεταλάβει εκ του ποτηρίου, επειδή δεν μπορούσε να το αποκρύψει. 

Λόγῳ του γεγονότος, λοιπόν, ότι «έπιον πάντες», ο Κύριος προσέθεσε το «πάντες» 

στην πρόσκλησή Του. 

Ο αλληγορισμός του Θεοδώρου κουρυφώνεται με μία διαφορετική- από την 

προαναφερθείσα- ερμηνεία περί της ελλείψεως του «πάντες» στα περί του Σώματος 

και της υπάρξεώς του στα περί του Αίματος. Όπως τονίζει ο Θεόδωρος, η πρόσκληση 

του Κυρίου «Λάβετε, φάγετε...» παραπέμπει στην παραίνεση «να μην προσέλθουν όλοι 

στην πίστη», αλλά «αφού καθαρθούν δια του Βαπτίσματος, να καταξιωθούν να λάβουν 

τη στερεά τροφή των δογμάτων». Ο Θεόδωρος, δηλαδή, θεωρεί ότι επειδή δεν μπορούν 

όλοι να μεταλαμβάνουν του Σώματος του Κυρίου- διότι υπάρχουν και κάποιοι ανάξιοι- 

δεν εκφωνήθηκε από τον Κύριο το «πάντες» στην πρόσκληση «Λάβετε, φάγετε...». 

Αντιθέτως (επισημαίνει το Υπόμνημα), το «πάντες» στην πρόσκληση «πίετε εξ 

αυτού...» έχει την έννοια «όσοι μετέλαβαν το Σώμα του Κυρίου» (εφόσον ήταν άξιοι) 

οφείλουν «όλοι να μεταλάβουν το Αίμα». Το όλο ερμηνευτικό σκεπτικό παραπέμπει 
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περισσότερο σε σχολαστικό τρόπο προσέγγισης του θέματος, παρά σε θεολογική 

επιχειρηματολογία. Διατυπώνοντας δύο διαφορετικές ερμηνείες, ο Θεόδωρος Ανδίδων 

υποδηλώνει ότι δεν υφίστατο μία παραδεδομένη θεολογικά ερμηνεία, αλλά ότι οι 

συγκεκριμένες ερμηνείες αποτελούν μάλλον δικά του δημιουργήματα. 

Αμφότερες οι ερμηνείες, πάντως, πάσχουν. Η μεν πρώτη (περί του Ιούδα) διότι 

η ευλογία του ποτηρίου κατά το Μυστικό Δείπνο έγινε «μετά το δειπνήσαι», όταν ο 

Ιούδας είχε αποχωρήσει από το Δείπνο· επομένως, δεν ισχύει το σκεπτικό του 

Θεοδώρου ότι «ο Ιούδας μετέλαβε κατ᾽ ανάγκη από του ποτηρίου». Αλλά και η 

δεύτερη ερμηνεία φαίνεται αμφισβητήσιμη, διότι η Μετάληψη του Σώματος και 

Αίματος του Κυρίου υπήρξε (τουλάχιστον ήδη κατά την εποχή του Θεοδώρου) ενιαίο 

γεγονός· δηλαδή οι πιστοί μετελάμβαναν ταυτοχρόνως του Σώματος και του Αίματος 

του Κυρίου. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να ισχύσει το σκεπτικό ότι «όποιος είναι 

άξιος να μεταλάβει του Σώματος», θα μεταλάβει αναγκαστικώς και του Αίματος, 

εφόσον οι δύο πράξεις δεν μπορούν να χωριστούν [ή «πάντες μεταλαμβάνουν του 

Σώματος και Αίματος» (όσοι είναι άξιοι), ή «πάντες δεν μεταλαμβάνουν του Σώματος 

και του Αίματος» (όσοι είναι ανάξιοι)]. 

 

8.4.4 Αμέσως μετά από τους ιδρυτικούς λόγους του Μυστηρίου της θ. 

Ευχαριστίας ακολουθεί η ευχή της Αναμνήσεως. Ο Καβάσιλας ερμηνεύει τη 

συγκεκριμένη ευχή ως «συνειδητοποίηση των ευεργεσιών του Θεού». Η ερμηνεία του 

αυτή ακολουθεί κατά γράμμα το κείμενο της ευχής της Αναμνήσεως, στο οποίο 

τονίζεται ότι «ενθυμούμεθα όλα όσα έπραξε ο Κύριος για εμάς», δηλαδή τις ευεργεσίες 

Του. Η έννοια της «συνειδητοποιήσεως» αποτελεί ένα εξελικτικό στάδιο της 

«Αναμνήσεως»: πρώτα ενθυμούμεθα και, ακολούθως, συνειδητοποιούμε τις 

ευεργεσίες του Θεού. Η ερμηνεία του Καβάσιλα ενεργεί περισσότερο ως προτροπή, 

παρά ως θεολογική αιτιολόγηση· η «συνειδητοποίηση», δηλαδή, αποτελεί το «δέον 

γενέσθαι» και όχι το αυτονόητο επακόλουθο της Αναμνήσεως. Ερμηνεύοντας ο 

Καβάσιλας την ευχή της Αναμνήσεως ως «συνειδητοποίηση» και όχι απλώς ως 

«ενθύμιση γεγονότων του παρελθόντος», καθίσταται περισσότερο ένας «μυστικός 

θεολόγος- κατηχητής» και ολιγότερο ένας ερμηνευτής της συγκεκριμένης ευχής. 

Παρόμοιος «μυστικός αλληγορισμός» εκφράζεται από τον Καβάσιλα στην 

ερμηνεία του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων. Στο Υπόμνημά του τονίζει ότι η ευχή 

της επικλήσεως «πραγματώνει» («εφαρμόζει») τις υποσχέσεις του Κυρίου κατά το 

Μυστικό Δείπνο. Στην ερμηνεία του αυτή δεν ελλείπει το ιστορικό στοιχείο, υπό την 
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έννοια της παραπομπής στις σχετικές «υποσχέσεις» του Κυρίου. Ο Καβάσιλας είναι ο 

μοναδικός υπομνηματιστής, ο οποίος προσεγγίζει- με τη συγκεκριμένη ερμηνεία- το 

γεγονός του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων. 

Είναι, επίσης, ο μόνος υπομνηματιστής, ο οποίος εμβαθύνει ερμηνευτικά στο 

γεγονός του καθαγιασμού. Η θεολογική του θέση περί της θ. Ευχαριστίας ως 

«πραγματικής» θυσίας και όχι ως «τύπου» θυσίας εδράζεται επί της ερμηνείας του 

καθαγιασμού. Η θέση του ότι «ο άρτος μεταβάλλεται, αλλά δεν θύεται», ότι 

«μεταβάλλεται από μη σφαγμένος άρτος σε Σώμα Κυρίου, το οποίο εσφάγη 

πραγματικά», αποτελεί τον οδοδείκτη για τη διαμόρφωση του συμπεράσματός του ότι 

«η θυσία πραγματοποιήθηκε όχι στον άρτο, αλλά στο Σώμα του Κυρίου, του οποίου τη 

θέση κατείχε ο άρτος». 

Ο Καβάσιλας, πάντως, ερμηνεύει κατά τρόπο ιδιαίτερο το συγκεκριμένο τμήμα 

της αγίας Αναφοράς (Ανάμνηση και Επίκληση). Με την ίδια ιδιαιτερότητα ερμηνεύει 

τις ευχές των Διπτύχων, εστιάζοντας κυρίως στη μνημόνευση των Αγίων κατά τα 

Δίπτυχα. Σύμφωνα με το Υπόμνημά του, η συγκεκριμένη μνημόνευση ερμηνεύεται ως 

ευχαριστία προς το Θεό, διότι Εκείνος μας εχάρισε τους Αγίους Του. Είναι προφανές 

ότι ο αλληγορισμός διαπνέεται από τη μυστική θεολογία, σύμφωνα με την οποία η 

μνημόνευση δεν αποτελεί απλή αναφορά στα ονόματα των αγίων, αλλά αποτελεί 

διακήρυξη της αγιότητας, υπό την έννοια της αναγνωρίσεως των θείων Ενεργειών· 

διότι οι άγιοι πιστοποιούν (με τη ζωή, την κοίμηση και τα θαύματά τους) την ενέργεια 

του Θεού στον κόσμο. 

 

8.5 Βιβλιογραφία 

R. Bornert, Les commentaries byzantins de la Divine Liturgie (du VIIe au XVe 

siècle), Paris, Institut Francais d’études byzantines, 1966. 

Φίλια, Γ., Λειτουργική, τόμ. Β´(Η θεία Ευχαριστία μέχρι τον 15ο αιώνα), Αθήνα, 

Γρηγόρης, 2016, σσ. 397-694. 

 

9 Κανονική προσέγγιση της θείας Λειτουργίας 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κανόνες/ Οικουμενικές Σύνοδοι/ Τυπικές διατάξεις 

12.1 Εισαγωγικά 
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 Κατά την τέλεση της θείας Λειτουργίας  δεν χωρεί καμία αταξία, τίποτα το 

αντικανονικό και αντιπαραδοσιακό. Ωστόσο, γεννώνται μερικές φορές διάφορα 

ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με την λατρευτική ζωή. Η Εκκλησία στα ποικίλα 

αυτά ερωτήματα δεν μένει βέβαια απαθής. Απαντά στηριζόμενη στην ζώσα θεολογία 

της, στην ιερά Παράδοση και στους ιερούς Κανόνες της. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

«παραδοσιακότητα» της θ. Ευχαριστίας (το γεγονός, δηλαδή, ότι αποτελεί 

«παρακαταθήκη» και «μυστήριο παραδεδομένο» υπό του Κυρίου), καθιστά τη θ. 

Ευχαριστία αναπόσπαστο τμήμα της καθόλου παραδόσεως της Εκκλησίας ή (με άλλα 

λόγια) της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. 

Σημαντική είναι η αλήθεια, η οποία εκφράζεται στον 91ο κανόνα του Μ. 

Βασιλείου: ότι ένα τμήμα των δογμάτων της Εκκλησίας έχει προέλθει «από την 

παράδοση των Αποστόλων που διαδόθηκε μέσα από τα Μυστήρια». Επομένως, η Θ. 

Ευχαριστία «πορεύεται» (μέσα στο χρόνο) με βάση την εμπειρία της Εκκλησίας, η 

οποία αποτυπώθηκε στην κανονική της παράδοση. Θεωρώ ότι για τη θ. Ευχαριστία 

ισχύει το ίδιο κανονικό πλαίσιο που περιγράφει ο Ζωναράς για το Βάπτισμα: Καὶ τὸ 

ἀποτάσσεσθαι δὲ τῷ Σατανᾷ, καὶ τ᾽ ἄλλα ὅσα λέγειν ὁ βαπτιζόμενος ἀπαιτεῖται, πάντα, 

φησίν, ἐκ τῆς ἀπορρήτου καὶ ἀδημοσιεύτου διδασκαλίας εἰσίν, ἤγουν τῆς μὴ δημοσίᾳ 

κεκηρυγμένης, τῆς μὴ γινωσκομένης, ἥν οἱ πρὸ ἡμῶν ἐφύλαξαν σεσιγημένως, μὴ 

πολυπραγμονοῦντες ἤ περιεργαζόμενοι (Ράλλη-Ποτλῆ, Σύνταγμα, Δ´, σ. 285). 

 

12.2 Η «κανονικότητα» της θ. Ευχαριστίας 

Η κανονική τάξη της Εκκλησίας, το «κατ᾽ ακρίβειαν», απορρέει από τη 

δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και στοχεύει στη διασφάλιση της ενότητας της 

Εκκλησίας (πρωταρχικού θεμέλιου της δομής της). Και επειδή η θ. Ευχαριστία 

αποτελεί την πράξη, με την οποία διαδηλώνεται η ενότητα της Εκκλησίας, είναι 

αναμενόμενο να διέπεται (η θ. Ευχαριστία) από τους ιερούς κανόνες που 

διαφυλάσσουν όχι μόνο την ορθή επιτέλεσή της (το τελετουργικό της), αλλά και την 

ορθή κατανόηση- από τους συμμετέχοντες- των βαθύτατων αληθειών της. 

Οι κανόνες, επειδή αντιμετώπισαν συνήθειες προερχόμενες κυρίως από κύκλους 

αμφιβόλου ορθοδόξου φρονήματος, παγίωσαν την πράξη της θ. Ευχαριστίας. Ας μην 

λησμονούμε ότι η θ. Ευχαριστία τοποθετείται- από τους Πατέρες της Εκκλησίας- στο 

κέντρο της εκκλησιαστικής νομοθεσίας. Η ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, οι 

κατηχούμενοι, οι μετανοούντες, τα επιτίμια, η αποδοχή των σχισματικών και 
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αιρετικών, όλα αυτά ρυθμίζονται από τους κανόνες σε συνάρτηση με τη θ. Ευχαριστία, 

η οποία είναι η βάση της ορθόδοξης εκκλησιολογίας. 

Υπάρχει, λοιπόν, μία σημαντική κανονική γραμματεία περί της θ. Λειτουργίας. 

Η θεολογική έρευνα πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό, στην ερμηνευτική διασάφηση 

και στην ιστορική αξιολόγηση της συγκεκριμένης γραμματείας. Αυτό είναι ένα αίτημα 

όχι μόνο της έρευνας, αλλά και του σύγχρονου ποιμαντικού προβληματισμού. Η 

κανονική τέλεση της θ. Λειτουργίας θέτει ένα διαχρονικό και ουσιώδες θέμα που 

αφορά στην ύπαρξη και τη ζωή της Εκκλησίας: εφόσον η θ. Ευχαριστία ταυτίζεται με 

την αλήθεια της Εκκλησίας (και, επομένως, κάθε παραχάραξη της θ. Ευχαριστίας 

συνεπάγεται παραχάραξη της εκκλησιαστικής αλήθειας), η Εκκλησία φρόντισε να 

διασφαλίσει την ακρίβεια περί της θ. Ευχαριστίας. Έτσι καθίσταται κατανοητή η θέση 

του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος σημειώνει ότι, «η 

προτεραιότητα της Ευχαριστίας στη μελέτη και αξιολόγηση των κανονικών θεσμών 

της Εκκλησίας θα απαλύνει το πρόβλημα της εκκοσμικεύσεως και εκνομικεύσεως της 

Εκκλησίας» (πρόκειται περί εισηγήσεως στη δεύτερη σύναξη της ιεραρχίας του 

Οικουμενικού θρόνου το Σεπτέμβριο του 1994). 

 

12.3 Θέματα της θ. Ευχαριστίας που απαιτούν κανονική προσέγγιση και 

έρευνα 

Θα καταγράψουμε ορισμένα θέματα της θ. Ευχαριστίας, τα οποία απαιτούν την 

ακριβή γνώση των ιερών κανόνων: 

• Η θέση του Επισκόπου στο Μυστήριο της θ. Ευχαριστίας. 

• Η συχνότητα προσελεύσεως των πιστών στη θ. Ευχαριστία. 

• Ο χρόνος τελέσεως της θ. Ευχαριστίας. 

• Η ευχαριστιακή νηστεία. 

• Ο τόπος τελέσεως της θ. Λειτουργίας. 

• Τα προσφερόμενα τίμια Δώρα (το θέμα του είδους του οίνου και το θέμα του 

ζέοντος ύδατος). 

• Η συχνότητα της θ. Μεταλήψεως. 

• Η ακολουθητέα τάξη στη θ. Λειτουργία (η απαγόρευση τέλεσης δεύτερης θ. 

Λειτουργίας από τον ίδιο ιερέα την ίδια ημέρα· το θέμα του τρόπου αναγνώσεως 

των ευχών). 

• Η κανονική συμμετοχή στη θ. Λειτουργία (το θέμα της «ορθοδοξίας» των 

μετεχόντων). 
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• Η πνευματική και διανοητική κατάσταση των προσερχομένων στη θ. Μετάληψη 

(και η θ. Μετάληψη των ετοιμοθανάτων). 

• Ο τρόπος θ. Μεταλήψεως των κληρικών (και πότε μεταλαμβάνουν οι μη 

λειτουργήσαντες κληρικοί). 

• Το θέμα θ. Μεταλήψεως των κληρικών εντός του ιερού Βήματος. 

• Το θέμα θ. Μεταλήψεως των γυναικών κατά την περίοδο της εμμήνου ρύσεως. 

• Μετάδοση της θ. Κοινωνίας μετά το πέρας της θ. Λειτουργίας. 

 

12.4 Επιμέρους θέματα και αφορμές περαιτέρω μελέτης 

Ιδιαιτέρως σχετικά με την «τάξη» της θ. Λειτουργίας, πρέπει να τονιστεί ότι αυτή 

ρυθμίζεται όχι μόνο από τους κανόνες, αλλά και από τα τυπικά. Οι κανόνες και τα 

τυπικά διαμόρφωσαν μία ποικιλία παραδόσεων, οι οποίες καταχωρίζονται στις 

νομοκανονικές συλλογές της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Ας τονιστεί ότι 

απαιτείται λειτουργικό κριτήριο, ώστε να κατανοηθεί η κανονική νομοθεσία της 

Εκκλησίας περί της θ. Λειτουργίας, ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος να παρεξηγηθεί η 

ρευστότητα που παρατηρείται στην κανονική λειτουργική πράξη. 

Βέβαια, πρέπει να προσθέσουμε και τούτο: ότι η Εκκλησία δεν κράτησε 

αναλλοίωτη την κανονική πράξη (σε ορισμένα θέματα), όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση του 52ου κανόνα της Πενθέκτης, ο οποίος ορίζει να μην τελείται η 

Ακολουθία Μεταλήψεως Προηγιασμένων κατά την εορτή του Ευαγγελισμού· 

εμφανίστηκαν, όμως, παραδόσεις που αντιτίθενται στο συγκεκριμένο κανόνα και 

ορίζουν την επιτέλεση των Προηγιασμένων σε μη πανηγυρίζοντα Ναό (παράδοση της 

Μονής του αγίου Σάββα, όπως καταγράφεται τον 11ο αιώνα στα έργα του μοναχού 

Νίκωνος του Μαυρορείτη). 

Υπάρχουν και διατάξεις (περί της θ. Λειτουργίας) που προέρχονται από 

ανώνυμες ή ψευδεπίγραφες κανονικές διατάξεις, όπως οι αποδιδόμενες στον 

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη Δ´ Νηστευή (582-595) ή στον Πατριάρχη 

Νικηφόρο Α´ τον Ομολογητή (806-815).  

Των διατάξεων αυτών είναι δύσκολο να διευκρινιστεί η προέλευση, οι λόγοι 

εισαγωγής ή και η έκταση στην οποία τηρούνταν. Και ενώ οι μεγάλοι λειτουργιολόγοι 

Πατέρες και οι κανονολόγοι δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες 

διατάξεις, όμως αυτές επηρέασαν το λειτουργικό ήθος κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Ένα παράδειγμα: ο λεγόμενος Νομοκάνονα του Μακαρίου, ο οποίος 

αναφέρεται ότι ο Πρεσβύτερος δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν, την ίδια ημέρα, έχει 
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ακουμπήσει και θάψει νεκρό· στην αντίθετη περίπτωση προβλέπεται επιτίμιο 

ακοινωνησίας. 

Υπάρχουν, όμως, και ιστορικές παράμετροι που πριμοδότησαν τον υπερτονισμό 

ορισμένων κανόνων, σχετικών με τη θ. Ευχαριστία. Αναφερόμαστε στον υπερτονισμό 

του «Αφορισμού» κατά την Τουρκοκρατία, ως ενός μέτρου που διευκόλυνε τον 

εκφοβισμό των πιστών εκ μέρους των ποιμένων. Παρόμοια τακτική αποξένωνε τους 

λαϊκούς από τη θ. Μετάληψη και δημιουργούσε μια αρνητική παράδοση που 

διεκδικούσε το κύρος της κανονικότητας (υπάρχει διδακτορική διατριβή- περί του 

θέματος- του Π. Μιχαηλάρη, στην Αθήνα το 1997). Η προσέγγιση του κανονικού 

πλαισίου της θ. Ευχαριστίας κινείται μεταξύ της οικονομίας και της ακρίβειας. Η 

οικονομία λειτούργησε πάντοτε ως «εκσυγχρονισμός» της κανονικής νομοθεσίας.  

Η Εκκλησία για να αντιμετωπίσει σε κάθε εποχή τα νέα αναφυόμενα ζητήματα 

(περί των οποίων υπήρχε παλαιότερη κανονική διατύπωση) προσέφυγε ως επί το 

πλείστον στην οικονομία. Παράδειγμα: αρκετοί κανόνες (αποστολικοί και συνοδικοί) 

απαγορεύουν την είσοδο των αιρετικών στο Ναό κατά τη θ. Λειτουργία (ΣΤ´ 

Λαοδικείας· ΜΕ´και ΞΕ´ των Αποστόλων κ.ά.). Η ακριβής τήρηση των συγκεκριμένων 

κανόνων ήταν απαραίτητη κατά την περίοδο που οι αιρέσεις ασκούσαν ανελέητη 

πολεμική εναντίον της Εκκλησίας. Όταν, όμως, δεν συνέτρεχε αυτός ο κίνδυνος, η 

Εκκλησία είχε τη δυνατότητα ιεραποστολικά να επιδείξει επιεικέστερη στάση. Η 

επιείκεια, όταν γίνεται με διάκριση, είναι πράξη κανονική, δηλαδή πράξη ακριβείας. 
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10.  Ο αγιασμός του σύμπαντος κόσμου στη Λατρεία   

Λέξεις-κλειδιά: λειτουργικός χρόνος/ αγιασμός ύλης/ αγιασμός της ανθρώπινης 

ζωής/ χριστιανική εορτή 

 

Μέσα από τη Λατρεία αγιάζεται ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου, αλλά και (με 

επίκεντρο τον άνθρωπο) ολόκληρη η κτίση. Έτσι, μέσα από τη Λατρεία, ο άνθρωπος 

επανέρχεται στην προπτωτική κατάσταση του κύριου και βασιλιά της κτίσης, 

συνδέοντας και πάλι την ύπαρξή του και ολόκληρη την κτίση με το Θεό-Δημιουργό. 

 

10.1 Αγιασμός του χρόνου 

 10.1.1. Η Εκκλησία, με τις εορτές και τις Ακολουθίες της, ενεργοποιεί μέσα στο 

χρόνο το έργο της θ. Οικονομίας. Έτσι, εξαγιάζει και μεταμορφώνει το χρόνο της 

καθημερινής ζωής. Μέσα στη Λατρεία της Εκκλησίας αναπτύσσεται μια «λειτουργία 

του χρόνου», δηλαδή μια οργάνωση της Λατρείας με βάση  τις χρονικές περιόδους: την 

ημέρα, την εβδομάδα και το έτος, που είναι συγχρόνως το πλαίσιο οργάνωσης της 

ανθρώπινης ζωής. Βέβαια, στη Λατρεία της Εκκλησίας η λειτουργία του χρόνου 

νοείται σε σχέση με τα έσχατα, εφόσον όλες οι εορτές και Ακολουθίες της Εκκλησίας 

αποτελούν προετοιμασία για τη συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. 

Έτσι, προέκυψε το «λειτουργικό ή εκκλησιαστικό έτος», εντός του οποίου 

εξελίσσεται η ιστορία της θ. Οικονομίας. Το λειτουργικό έτος αναμορφώνει και 

μεταμορφώνει το ημερολογιακό έτος, εφόσον μετατρέπει την εφήμερη ανθρώπινη ζωή 

σε μία διαρκή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Στο γεγονός αυτό, μεγάλη υπήρξε η 

συμβολή του μοναχισμού, εφόσον η αδιάλειπτη προσευχή υπήρξε στόχος και 

επίτευγμα της μοναστικής κοινότητας. Η «εικοσιτετράωρος ακοίμητος δοξολογία» 

είναι εύρημα και επίτευγμα του μοναστικού περιβάλλοντος και ανταποκρίνεται στο 

συνδυασμό εργασίας και προσευχής στο μοναστικό κοινόβιο. 
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Η λειτουργική παράδοση της Εκκλησία καθιέρωσε το σύστημα της «επταδικής 

Ακολουθίας» στο εικοσιτετράωρο (νυχθήμερο), σύμφωνα με τον Ψαλμό 118, 164 

(«Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾒνεσά σε ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου»). Έτσι, η 

λειτουργική ζωή για τους μοναχούς και τους φιλακόλουθους πιστούς είναι μια 

αδιάλειπτη προσευχητική επικοινωνία με το Θεό. 

 

10.1.2 Η εορτή είναι το βασικό στοιχείο που συντελεί στη συγκρότηση του 

λειτουργικού έτους. Η Λατρεία της Εκκλησίας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την 

εορτή, αφού κάθε χρονική στιγμή αποτελεί μία «εορταστική πρόσκληση». Ένα 

σημαντικό τμήμα του εκκλησιαστικού έτους οργανώνεται γύρω από τον κινητό 

εορταστικό κύκλο του Πάσχα. Πρόκειται για ένα καθαγιασμό του χρόνου, υπό την 

έννοια της πρόσκλησης συμμετοχής σε διάφορες εκκλησιαστικές εορτές, με συνολικό 

στόχο την πνευματική κάθαρση, την ένωση των ανθρώπων με το Θεό και την 

βιωματική συμμετοχή σε κεφαλαιώδη γεγονότα της ιστορίας της θείας Οικονομίας. 

Ο κύκλος των ακίνητων εορτών διαμορφώθηκε με κέντρο την εορτή των 

Θεοφανείων, με την οποία συνεορτάζονταν (μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα) τα 

Χριστούγεννα. Όταν τα Χριστούγεννα μεταφέρθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου, τότε 

καθορίστηκαν ημερολογιακά σημαντικές άλλες εορτές (Περιτομή, Υπαπαντή, 

Ευαγγελισμός, Σύλληψη και Γενέσιο Προδρόμου), ενώ στο εκκλησιαστικό έτος 

εντάχθηκαν (με γνώμονα διάφορες ιστορικές συγκυρίες) οι υπόλοιπες δεσποτικές και 

θεομητορικές εορτές. Οι εορτές των Αγίων άρχισαν να διαμορφώνονται μετά τον 4ο 

αιώνα και αποτελούν μία πολυσήμαντη ευκαιρία αγιασμού του χρόνου. 

Παρόμοιος αγιασμός του χρόνου επιτελείται μέσα από τον εβδομαδιαίο κύκλο 

της Λατρείας: τον κύκλο του Σαββάτου-Κυριακής και τον πενθήμερο κύκλο. Κάθε 

ημέρα της εβδομάδας είναι αφιερωμένη στη μνήμη ενός σωτηριολογικού γεγονότος ή 

ενός και περισσοτέρων Αγίων. Ο εβδομαδιαίος κύκλος οργανώνεται με βάση τη 

Κυριακή. Το νυχθήμερο καλύπτει ένα πλήρες εικοσιτετράωρο, ξεκινώντας με την 

Ακολουθία του Εσπερινού και καταλήγοντας στην Ακολουθία της Θ΄ ώρας. 

 

10.2 Αγιασμός του βίου 

Το επίκεντρο, όμως, της αγιαστικής λειτουργίας της Εκκλησίας είναι ο 

άνθρωπος. Η Λατρεία αποβαίνει ένα καθολικό πλαίσιο της ζωής του ανθρώπου, διότι 

σ’ αυτήν αναπτύσσεται ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή: από τη στιγμή της σαρκικής 

γέννησης, μέχρι το τέλος της επί γης παρουσίας του. Την καθολικότητα της φροντίδας 
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της Εκκλησίας για τη ζωή του ανθρώπου αποδεικνύει το περιεχόμενο του «Μεγάλου 

Ευχολογίου», το οποίο προσβλέπει στη συσχέτιση της σωτηρίας με το ανθρώπινο 

πρόσωπο. Μέσα από τη λειτουργική φροντίδα για τον άνθρωπο, η ορθόδοξη Εκκλησία 

αποδεικνύει ότι περιβάλλει με αγάπη την καθημερινή ζωή των πιστών (ατομική και 

κοινωνική), αγιάζοντας ακόμα και τα περισσότερο κοινά έργα τους. Έτσι, δίδεται η 

ευκαιρία μεταμορφώσεως και αγιασμού όλων των κύκλων της ζωής του ανθρώπου. 

Ήδη από τις πρώτες ώρες της ανθρώπινης ζωής, η Εκκλησία είναι παρούσα με 

αποστολή τον εξαγιασμό του βρέφους με τις ευχές της πρώτης, της ογδόης και της 

τεσσαρακοστής ημέρας μετά τη γέννηση. Με το Βάπτισμα, η Εκκλησία προσφέρει 

στον άνθρωπο μία νέα γέννηση σε μία ζωή, η οποία δεν θα έχει εφήμερο χρονικό 

περιορισμό. Η μεταδιδόμενη Χάρις και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος αποτελούν για 

τον άνθρωπο αφορμές σωτηριώδους καθαγιασμού. Με το Μυστήριο της Μετανοίας η 

Εκκλησία εξαγιάζει την ανθρώπινη ζωή, προσφέροντας την εσωτερική κάθαρση και 

τη δυνατότητα μιας επανεκκίνησης του πνευματικού αγώνα του ανθρώπου. 

Παράλληλα, η Εκκλησία απευθύνει τον αγιασμό της στην ανθρώπινη επιλογή του 

Γάμου ή του Μοναχισμού, αλλά και στις διάφορες περιστάσεις θλίψεων και αναγκών 

του ανθρώπου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εντάσσονται οι Ακολουθίες για τους 

ασθενούντες, για τις διάφορες ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις όλων των ηλικιών, 

για τις επαγγελματικές δραστηριότητες, για τις διαπροσωπικές  σχέσεις και το δημόσιο 

και πολιτικό βίο των ανθρώπων, για τους πνευματικούς αγώνες, αλλά και για το 

γεγονός του θανάτου (προσευχή για τους κοιμηθέντες και επιμνημόσυνες προσευχές). 

 

10.3 Αγιασμός της υλικής κτίσεως 

10.3.1 Η κτίση ως φύση είναι ο χώρος της ιστορικής πραγματώσεως του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη γύρω του φύση και τη θεωρεί 

ως το πλαίσιο της καθημερινής ζωής του. Έξω και μακριά από τη φύση, ο άνθρωπος 

δεν έχει ούτε χώρο, ούτε λόγο ύπαρξης. Ενωμένος, άλλωστε, εξ αρχής με την υλική 

κτίση, ορίστηκε να ενεργεί σαν βασιλιάς της. 

Η σχέση του ανθρώπου με την κτίση αποτελεί ιδιαίτερο θέμα της Λατρείας της 

Εκκλησίας, η οποία πραγματώνεται σε ειδικές ευχές και Ακολουθίες. Έτσι, στη 

λειτουργική πράξη ευλογούνται και αγιάζονται το ύδωρ, οι τροφές, ο χώρος κατοικίας 

και επαγγέλματος του ανθρώπου, η πανίδα και η χλωρίδα, τα φυσικά φαινόμενα 

(άνεμος, βροντή, σεισμός). Όλες αυτές οι αγιαστικές πράξεις έχουν αναφορά στον 

άνθρωπο, για τη βοήθεια και σωτηρία του οποίου αγιάζεται η κτίση. 
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Ακόμα και σήμερα, οι πιστοί πηγαίνοντας στις λειτουργικές συνάξεις 

προσφέρουν τα δώρα της δημιουργίας: τον άρτο, τον οίνο, το έλαιο, τα άνθη, τα βάϊα 

των φοινίκων, τους καρπούς των αγρών. Όλα αυτά θα «αναφερθούν» στο Θεό ως 

ευχαριστία και εξαγιασμένα θα επιστρέψουν σ’ αυτούς που τα προσέφεραν. Έτσι, η 

Εκκλησία πραγματοποιεί μία ευχαριστιακή θεώρηση του κόσμου και σύνολης της 

κτίσεως, με την υπέρβαση της αντίθεσης κάθε φυσικού και υπερφυσικού, ούτως ώστε 

ο άνθρωπος και η κτίση συναγιάζονται. Ορισμένες από τις Ακολουθίες αυτές έχουν 

έντονη δαιμονολογία, υπό την έννοια της αποδοχής (από την Εκκλησία) της παρουσίας 

και δράσεως δαιμονικών δυνάμεων στη φύση. Ο αγιασμός της φύσης έχει ως βαθύτερο 

στόχο την απελευθέρωση από τη δαιμονική ενέργεια. Ο «φυσικός κόσμος» δεν 

βρίσκεται στην κατάσταση της δημιουργίας του από το Θεό, αλλά σε κατάσταση 

αποστασίας που οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο. 

Με τον λειτουργικό αγιασμό της ύλης καταφάσκεται και καταξιώνεται η 

υλικότητα έξω από κάθε έννοια δυαλισμού ή μονοφυσιτισμού. Η όλη ανθρώπινη ζωή 

(χρόνος, ύλη, βιοτικές ανάγκες) ανάγονται στο Θεό που «πληρώνει τὰ πάντα ἐν 

Χριστῷ» (Εφ. 4, 10). Έτσι, η ορθόδοξη Λατρεία αποδεικνύει την αναφορά της σε 

ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη (σώμα και ψυχή). Μέσα από το λειτουργικό αγιασμό 

της φύσης, ο άνθρωπος καλείται να γίνει «ιερουργός» της κτίσης, προσφέροντας την 

ύλη δοξολογικά στο Θεό, ώστε αυτή η ύλη να μεταστοιχειωθεί σε Πνεύμα και Χάρη. 

Συγχρόνως, όμως, ο άνθρωπος, μέσα από τον λειτουργικό καθαγιασμό της 

φύσεως, μαθαίνει να ανάγεται από τις βιοτικές και σωματικές ανάγκες στις εσωτερικές 

(ψυχικές και πνευματικές). Μαθαίνει να ανάγεται από τη διαπίστωση της εξωτερικής 

στέρησης, στην εσωτερική γυμνότητα και συνείδηση της αμαρτωλότητας, που 

εμφαντικά παρουσιάζεται στις συγκεκριμένες ευχές ως αιτία των εξωτερικών θλίψεων 

και συμφορών. Γίνεται, έτσι, συνείδηση ότι η αποκατάσταση της εσωτερικής 

ισορροπίας είναι η βασική προϋπόθεση για την εξισορρόπηση των κοινωνικών 

σχέσεων. 

 

10.3.2 Ο αστικός πολιτισμός μας, προσφέροντας στον άνθρωπο τα αγαθά της γης 

μέσω των κέντρων κατανάλωσης, τον αποξενώνει αμετάκλητα από το φυσικό του 

περιβάλλον και του παρουσιάζει τα γεννήματα και τα θρέμματα της φύσης ως 

καταναλωτικά αγαθά, αποκεκομμένα από την προσωπική του ζωή. Γι’ αυτό και ο 

σύγχρονος άνθρωπος, δεν μπορεί να αγαπήσει και να σεβαστεί τη φύση, αλλά αντίθετα 

την εκμεταλλεύεται, τη μολύνει και την καταστρέφει. Με τον λειτουργικό της, όμως, 
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καθαγιασμό βαπτίζεται από τον άνθρωπο η φύση μέσα στη Χάρη του Θεού και μαζί 

της βαπτίζεται και ο άνθρωπος. Πραγματώνεται, δηλαδή, η παύλεια θέση ότι «τὸ 

φθαρτὸν ἐνδύεται ἀφθαρσίαν» (Α΄ Κορ. 14, 54). Η προσφορά της φύσης στο Θεό για 

να την αγιάσει και η μετοχή του ανθρώπου στην εξαγιασμένη ύλη αποκαθιστούν την 

ενότητα των δημιουργημάτων, όπως αυτή η ενότητα υπήρχε πριν από την πτώση. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Λατρείας της Εκκλησίας είναι να 

αποδεσμεύσει τον άνθρωπο από την αυτονομημένη ατομικότητα αποκαθιστώντας την 

ενότητα ανθρώπου και φύσης. Βλέποντας ο άνθρωπος τα υλικά αγαθά όχι ως 

καταναλωτικά, αλλά ως δημιουργήματα της σοφίας του Θεού, καλείται να τα 

μεταμορφώσει και να τα αξιοποιήσει μέσα στην προοπτική που δημιουργήθηκαν από 

το Θεό. Τα άφθαρτα σώματα των Αγίων υπενθυμίζουν ότι η ύλη είχε δημιουργηθεί για 

να εκφράσει το μεγαλείο του Θεού και όχι τη φθορά του ανθρώπου. Έτσι, μέσα από το 

λειτουργικό καθαγιασμό της φύσης, ο κάθε πιστός καλείται να αγιαστεί ολόκληρος και 

να συναγιάσει την κτιστή δημιουργία που τον περιβάλλει. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.Υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν (στη Λατρεία της ορθόδοξης Εκκλησίας) 

φαινόμενα εβραϊκής τυπολατρίας; Ποιοι παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν 

παρόμοια φαινόμενα και με ποιες διαδικασίες η ορθόδοξη Εκκλησία θα πραγματώσει 

τη «Λατρεία ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ»; 

2.Ποια είναι η έννοια του «Μυστηρίου» και της «μυστικότητας» στη Λατρεία 

της ορθόδοξης Εκκλησίας και ποιες αιτίες μπορεί να δημιουργήσουν μία 

αρχαιοελληνική θεώρηση της «μυστικότητας» στη Λατρεία; 

3.Ποιο ρόλο έχουν οι εβραϊκές θυσίες που μαρτυρούνται στην Π.Δ. για την 

καλύτερη κατανόηση της θ. Ευχαριστίας ως θυσίας;  

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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2. ΚΑΙΡΟΣ – ΕΝΔΥΣΗ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ 

 

Λέξεις Κλειδιά: Καιρός, θυσιαστήριο, ἔνδυση, προσκομιδή, λειτουργία, 

ακολουθία, όρθρος, οράριο, στιχάριο, επιμάνικα, επιτραχήλιο, φελώνιο, άμφια. 

 

1. ΚΑΙΡΟΣ 

 

«Μέλλων ὁ ἱερεύς τήν θείαν ἐπιτελεῖν μυσταγωγίαν ὀφείλει προηγουμένως μέν 

κατηλλαγμένος εἶναι μετά πάντων καί μὴ ἔχειν κατά τινος καί τήν καρδίαν ὅση δύναμις 

ἀπὸ πονηρῶν τηρῆσαι λογισμῶν, ἐκγρατεύεσθαί τε μικρὸν ἀφ’ ἑσπέρας καί 

ἐγρηγορέναι μέχρι τοῦ τῆς ἱερουργίας καιροῦ»113. 

Το ως άνω κείμενο είναι από τη Διάταξη της θείας Λειτουργίας του αγίου Φιλοθέου 

του Κοκκίνου και αναφέρεται στην προετοιμασία που πρέπει να κάνει ο ιερεύς πριν 

τελέσει το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Ο λειτουργός οφείλει να είναι 

συμφιλιωμένος με όλους, όπως άλλωστε απαιτεί και ο λόγος του Ευαγγελίου· «Ἐάν 

προσφέρῃς τό δῶρόν σου ἐπί τό θυσιαστήριον κἀκεῖ  μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει 

τι κατά σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τό δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καί ὕπαγε 

διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καί τότε ἐλθών πρόσφερε τό δῶρόν σου»114. Εκτός από την 

καταλλαγή και συμφιλίωση το εν λόγω κείμενο μιλά για καθαρότητα των λογισμών, 

εγκρατευτικό πνεύμα και πνευματική εγρήγορση. Πρόκειται ακριβώς για την 

εσωτερική κατάσταση στην οποίαν πρέπει να βρίσκεται ο ιερεύς, όταν, προ της 

Λειτουργίας, καλείται «να πάρει καιρό», άδεια δηλαδή και ευλογία από τον αρχιερέα 

και συγχώρηση από τους πιστούς για να λειτουργήσει. 

 

1.1.Διαμόρφωση και εξέλιξη της τάξης του Καιρού 

Η μικρή αυτή Ακολουθία – Προσευχή αρχικά ήταν πολύ απλή, χωρίς ευχές και 

τροπάρια. Αρκούσε η από τον αρχιερέα ευλογία και η ενώπιον των πιστών 

συγχώρηση115. Σύμφωνα με τις πηγές έχουμε πληροφορίες στη Λειτουργία του αγίου 

Ιακώβου – Ιεροσολυμητική παράδοση, από χειρόγραφα του 9ου αι., για 

προπαρασκευαστικές ευχές που ο ιερέας διάβαζε πριν αρχίσει τη θεία Λειτουργία· «… 

 
113 Παν. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, Αθήναι 21982, σ.1. 
114 Ματθ. 5, 23-24. 
115 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, τόμ. Β΄, Αθήνα 31989, σ.35. 
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ἄγαγε πάντας εἰς τελειότητα καί ἀξίους ἡμᾶς ἀπεργάσαι τῆς χάριτος τοῦ ἁγιασμοῦ σου 

ἐπισυνάγων ἡμᾶς ἐν τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ»116. Η ευχή εδώ 

προϋποθέτει ασφαλώς συλλείτουργο. Υπάρχει και άλλη προπαρασκευαστική ευχή η 

οποία αφορά τον προεστώτα και κάνει λόγο για τον προσωπικό του καταρτισμό117. 

Στη βυζαντινή παράδοση οι πρώτες πληροφορίες για την προπαρασκευαστική 

προσευχή μαρτυρούνται στην παλαιότερη Διάταξη της θείας Λειτουργίας. Στη Διάταξη 

αυτή (12ου αι.) σημειώνεται ότι· «Λαβόντος τοῦ ἀρχιδιακόνου καιρόν, γίνεται ἡ 

ἔναρξις καί ἄδονται τὰ ἀντίφωνα… καί ἀσπασάμενος (ο πατριάρχης) τήν ἐν τῷ 

ἀρμοσφηνίῳ ἁγίαν εἰκόνα, εἴσεισιν εἰς τό θυσιαστήριον»118. Έναν αιώνα αργότερα, 

στον Πατμιακό κώδικα 719 (13ος αι.), φαίνεται ότι προστίθενται περισσότερα 

λειτουργικά στοιχεία στην τάξη του καιρού, όπως τρεις μετάνοιες, ασπασμός των 

εικόνων, Βασιλεύ ουράνιε και η ευχή «Ὁ Θεός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τοῖς χερουβίμ 

ἀθεώρητος καί τοῖς σεραφίμ ἀκατάγνωστος…»119. Σε αυτήν την ευχή, η οποία είναι 

διαφορετική από τη σημερινή, ο ιερέας εύχεται για την ενίσχυσή του κατά την 

επικείμενη διακονία, την ένδυσή του με την χάρη του θείου και παναγίου Πνεύματος 

και τον φωτισμό της διάνοιάς του120. 

Στη Διάταξη του αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, την οποίαν και μνημονεύσαμε στην 

αρχή, μαρτυρείται για πρώτη φορά και η μέχρι σήμερα γνωστή ευχή «Κύριε, 

ἐξαπόστειλον τήν χεῖρά σου…». Η ευχή αυτή λεγόταν «πρός ἑαυτοὺς» (ο καθένας από 

μόνος του ησύχως) αμέσως μετά την συνήθη μετάνοια στον προεστώτα και τα τρία 

προσκυνήματα προς ανατολάς «καί εἰς τούς δύο χορούς ἀνά ἕν»121. Από τον 16ο αι. 

στην εν λόγω προσευχή, η οποία σημειωτέον τελείται προ των αγίων θυρών (Ωραία 

Πύλη), προστίθενται και τα σχετικά τροπάρια122. Έτσι λαμβάνει τη μορφή τη σημερινή 

με τρισάγιο, τον ασπασμό των τεσσάρων κυρίων εικόνων του τέμπλου, τα τροπάρια, 

την ευχή και την απόλυση123. 

 
116 Αλκ. Κ. Καζαμίας, Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, και τα Σιναϊτικά 

χειρόγραφα, Θεσσαλονίκη 2006, σσ.157-158.  
117 Αλκ. Κ. Καζαμίας, ό.π., σ. 157.  
118 Robert Taft, “The pontifical Liturgy of the Great Church according to a twelfth century Diataxis in 

the codex British Museum add. 34060”, στο Orientalia Christiana Periodica 45 (1979), σ. 284. Το ίδιο 

κείμενο και στο: Studi sull’ Oriente Cristiano (έκδ. Elena Velkovska), 242 (Roma 2020), σ. 135. Βλ. και 

Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.35. 
119 Aleksej Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskich rukopisej, τόμ. ΙΙ, Ευχολόγια, Κίεβο 1901 (φωτ.ανατ. 

1965), σ.170. 
120 Παναγιώτης Σκαλτσής, «Λειτουργικές Απορίες», στο: Εφημέριος, Μάρτιος-Απρίλιος 2018, τεύχ. 2ον, 

σ.14. 
121 Παν. Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.1. 
122 Παν. Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ. 227 (σχόλια). 
123 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 2000, σ.195. 
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1.2.Η δομή του Καιρού στις σύγχρονες τυπικές διατάξεις 

Θα ξεκινήσουμε με την αναφορά στο χρόνο που τελείται η εν λόγω Προσευχή – 

Ακολουθία. Στη μοναστική τάξη ο Καιρός λαμβάνεται μετά το πέρας των Ωρών η πριν 

την έναρξη της Γ΄ Ώρας124. Στην ενοριακή πράξη, όπου η θεία Λειτουργία τελείται 

αμέσως μετά τον Όρθρο, ο Καιρός λαμβάνεται εντός της Ακολουθίας αυτής, με 

κριτήριο πάντα την παρουσία πιστών στον Ι. Ναό, αλλά και την άνεση χρόνου για την 

ένδυση και την τέλεση της Προσκομιδής125. Στις νεότερες τυπικές διατάξεις 

προβλέπεται η μικρή αυτή Ακολουθία να γίνεται στον πλέον «εύκαιρον χρόνον». Έτσι 

οι ιερείς λαμβάνουν Καιρό ή μετά την στ΄ ωδή των κανόνων, κάτι που προϋποθέτει την 

ψαλμωδία όλων των κανόνων, ή στα καθίσματα του Όρθρου, ή ακόμη κατά την α΄ και 

γ΄ ωδή, προκειμένου να υπάρχει χρόνος στη συνέχεια για την ένδυση και την 

Προσκομιδή. Η επιλογή να τελείται η εν λόγω Προσευχή στο τέλος του Όρθρου 

οφείλεται στην επίδραση της αρχιερατικής τάξης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

ψαλούν όλοι οι στίχοι των αίνων, η δοξολογία και να λεχθούν η εκτενής και τα 

πληρωτικά126. Η ακραία συνήθεια να λαμβάνει Καιρό ο ιερέας πριν από την έναρξη της 

Ακολουθίας οφείλεται στην ανάγκη οι ιερείς των χωριών να εκτελούν χρέη 

αναγνώστου και ψάλτου κατά τον Όρθρο. «Ἡ ἔλλειψις τῆς παρουσίας τοῦ λαοῦ κατά 

τόν ‘καιρό’ ἀναπληρώνεται ἀπό τήν αἴτησι συγχωρήσεως κατά τόν χερουβικό ὕμνο»127. 

Σε κάθε περίπτωση «ἴσως ὁ καταλληλότερος χρόνος θά ἦταν ἡ ψαλμωδία τῆς α΄ καί γ΄ 

ᾠδῆς τῶν κανόνων, πού μόνες αὐτές συνήθως ψάλλονται στούς ναούς μας. Εἶναι ὁ 

μόνος χρόνος πού ἔχει ὅλη τήν ἄνεσί του ὁ ἱερεύς νά πάρῃ καιρό χωρίς νά διακόπτεται 

ἀπό τίς συναπτές πού παρεμβάλλονται μεταξύ τῶν καθισμάτων»128. 

Στην τελευταία έκδοση του Ιερατικού από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας 

της Ελλάδος η Προσευχή των λειτουργών (Ακολουθία του Καιρού) γίνεται «μετά τήν 

στ΄ ᾠδήν τῶν κανόνων (ἢ συνηθέστερον ψαλλομένων τῶν καθισμάτων τοῦ Ὄρθρου) 

ὁ ἱερεύς καί ὁ διάκονος ἐξέρχονται διά τῶν πλαγίων θυρῶν καί ποιήσαντες μετάνοιαν 

πρό τοῦ θρόνου ἔρχονται ἐνώπιον τῆς Ὡραίας Πύλης οὔσης κεκλεισμένης καί 

 
124 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 36.  
125 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ. 36-37. 
126 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ. 37. 
127 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Γ΄, Αθήνα 21991, σ. 217. 
128 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 38. Βλ. και Αθανάσιος Κατζιγκάς (Πρωτ/ρος), 

Τελετουργικό Εγχειρίδιο Λειτουργικής Ευταξίας, Επανομή 2009, σσ. 185-186. 
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προσκυνοῦσι τρίς λέγοντες ἕκαστος καθ’ ἑαυτόν· Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ 

καί ἐλέησόν με. Εἶτα λέγει ὁ διάκονος χαμηλοφώνως· 

Εὐλόγησον, δέσποτα, κ.λπ. 

Ἀκολουθεῖ τρισάγιο ἀπό τόν διάκονο καί ἐν συνεχείᾳ λέγονται τά τροπάρια. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς… 

Ὁ διάκονος· Δόξα Πατρί. Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπί σοί γάρ πεποίθαμεν… 

Ὁ ἱερεύς· Καί νῦν. Τῆς εὐσπλαγχνίας τήν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, (καί ἀνοίγεται τό 

καταπέτασμα τῆς Ὡραίας Πύλης)… 

Ὁ διάκονος·Κύριε, ἐλέησον ιβ΄. 

  Καί προσκυνοῦσι τάς ἁγίας εἰκόνας λέγοντες· 

   Εἰς τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ· 

  Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου, προσκυνοῦμεν, ἀγαθέ… 

   Εἰς τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου· 

  Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα πηγή, συμπαθείας ἀξίωσον ἡμᾶς… 

   Εἰς τήν εἰκόνα τοῦ Προδρόμου· 

  Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων… 

   Καί εἰς τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ τό ἀπολυτίκιον αὐτοῦ. 

   Καί ἔρχονται πάλιν πρό τῆς Ὡραίας Πύλης· 

καί λέγει ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον. Καί ὁ ἱερεύς κλίνας 

τήν κεφαλὴν λέγει τήν εὐχήν ταύτην· 

  Κύριε, ἐξαπόστειλον τήν χεῖράν σου ἐξ ὕψους κατοικητηρίου σου… 

Ὁ διάκονος· Ἀμήν 

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός,… 

Ὁ διάκονος· Δόξα, καί νῦν. Κύριε, ἐλέησον γ΄.  

  Δέσποτα ἅγιε, εὐλόγησον. 

Καί ὁ ἱερεύς τήν μικράν ἀπόλυσιν· 

  Χριστός ὁ ἀληθινός Θεὸς ἡμῶν… 

 Δι’ευχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν… 

Ὁ διάκονος· Ἀμήν. 

Καί αἰτησάμενοι διά κλίσεως τῆς κεφαλῆς συγχώρησιν παρά τοῦ λαοῦ εἰσέρχονται 

διά τῶν πλαγίων εἰς τό Ἱερόν λέγοντες ἕκαστος· 

Εἰσελεύσομαι εἰς τόν οἶκον σου… 
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Καί προσκυνήσαντες τρίς ἐνώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης ἀσπάζονται ὁ μέν ἱερεύς τό 

ἱ. Εὐαγγέλιον καί τήν ἁγίαν Τράπεζαν, ὁ δέ διάκονος μόνον τήν ἁγίαν Τράπεζαν»129. 

• Στην Ακολουθία του Καιρού, όταν τελείται συλλείτουργο, συμμετέχουν όλοι 

οι ιερείς. Ο πρώτος τη τάξει αναγινώσκει την ευχή «Κύριε ἐξαπόστειλον τήν 

χεῖρά σου…», σε ενικό αριθμό και οι λοιποί τη λέγουν «καθ’ἑαυτόν» 

(ησύχως)130. 

• Όταν λειτουργεί ή χοροστατεί αρχιερεύς «Πότε παίρνει ‘καιρόν’ ὁ ἱερεύς; Μετά 

τήν εἴσοδο τοῦ ἀρχιερέως καί τήν ἀνάβασί του στό δεσποτικό, ὁ ἱερεύς μέ τόν 

διάκονο κάμνουν μετάνοια καί ἀσπάζονται τήν χεῖρά του, εὐλογούμενοι ὑπ’ 

αὐτοῦ. Ἐφ’ ὅσον ὁ ἀρχιερεύς θά εἶναι λειτουργός κατά τή λειτουργία πού θά 

ἐπακολουθήσῃ, θά ἐνδυθοῦν χωρίς νά λάβουν ‘καιρόν’, μή ἀπαγγέλοντες 

δηλαδή τήν συνήθη ἀκολουθία. Ὁ ἀρχιερεύς θά λάβῃ ‘καιρόν’ κατά τούς 

αἴνους. Ἂν ὅμως χοροστατήσῃ μόνον; Λειτουργός θά εἶναι ὁ ἱερεύς, ἑπομένως, 

κατά τήν κρατοῦσαν τάξιν, ὀφείλει νά τελέσῃ τήν σχετική ἀκολουθία τοῦ 

‘καιροῦ’. Ἡ μετάνοια στόν ἀρχιερέα δέν μπορεῖ νά τήν ἀντικαταστήσῃ, ἐφ’ 

ὅσον αὐτή οὕτως ἢ ἄλλως, παρόντος ἢ ἀπόντος δηλαδή τοῦ ἀρχιερέως, θά 

ἐγίνετο καί πρό τοῦ κενοῦ στασιδίου του»131. 

• Στην Ακολουθία (Λειτουργία) των Προηγιασμένων Δώρων η Ακολουθία – 

Προσευχή του Καιρού γίνεται πολύ απλά, διότι δεν είναι τελεία Λειτουργία. 

Έχει επικρατήσει ο Καιρός να λαμβάνεται κατά την ανάγνωση των ψαλμών της 

Θ΄ ώρας. Ο ιερεύς και ο διάκονος έρχονται στο σολέα, κάμουν τρία 

προσκυνήματα προ της Ωραίας Πύλης (Δεσποτικό και δύο χορούς) εν σιγή ή 

με το «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι…», ασπάζονται τις ιερές εικόνες και εισέρχονται 

στο άγιο θυσιαστήριο132. 

• Κατά την Διακαινήσιμον Εβδομάδα ο ιερεύς λαμβάνει καιρό και ενδύεται πριν 

από το «Δόξα τῇ ἁγίᾳ…» στον Όρθρο, παραλειπομένων των κατανυκτικών 

τροπαρίων λόγω της αναστασίμου περιόδου133. 

 
129 Βλ. Ιερατικόν, έκδ. της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (επιμελητής Πρωτ/ρος 

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης), Αθήνα 32000, σσ.93-95. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης (Πρωτ/ρος), 

Λειτουργική-Τελετουργική. Βοήθημα διά τους ιεροσπουδαστάς μέσων και ανωτέρων Ιερατικών Σχολών, 

Αθήναι 1973, σ.220. 
130 Βλ. Παν. Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σσ.1, 226-228. Παναγιώτης Σκαλτσής, «Λειτουργικές  Απορίες», ό.π., 

σσ.13-16.  
131 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 250. 
132 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, Αθήνα 41991, σσ. 158-160. 
133 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σσ. 256-257. 
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1.3.Θεολογική και συμβολική σημασία του Καιρού 

Η Ακολουθία του Καιρού σηματοδοτεί την προετοιμασία του ιερέα, προκειμένου η 

χάρη του Θεού να τον φωτίσει και χαριτώσει, ώστε ακατακρίτως να παραστεί στο άγιο 

θυσιαστήριο και να τελέσει τη θεία Λειτουργία. Αυτό προϋποθέτει την ευλογία του 

οικείου Ιεράρχου, αλλά και τη συγχώρηση – συμφιλίωση με το πλήρωμα της 

Εκκλησίας. 

Η θεία Λειτουργία είναι ο «καιρός τοῦ Χριστοῦ»134, ο «καιρός τῶν θαυμάτων -κατά 

τον ιερό Καβάσιλα- καί τῆς ἐξ οὐρανοῦ μαρτυρίας»135. Ο Κύριος ιερουργεί και δέχεται 

τα δώρα που προσάγει ο ιερέας. Ο ιερέας εύχεται, ο δε Χριστός «τελειοῖ τάς εὐχάς»136. 

Αυτήν ακριβώς την έννοια, ότι δηλαδή στη Λειτουργία στην οποίαν ανακεφαλαιώνεται 

το μυστήριο της θείας Οικονομίας λειτουργεί ο Χριστός, έχει και ο ψαλμικός στίχος 

«Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ»137, που ο διάκονος λέγει πριν ακριβώς την έναρξη της 

θείας Λειτουργίας. Η Ακολουθία λοιπόν του Καιρού είναι «προάγγελος τῆς θείας 

Λειτουργίας· συμβολίζει τον ‘καιρόν’… ΄τῆς τοῦ Χριστοῦ πρός ἡμᾶς ἐπιδημίας’ καί 

μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι συμπληρώθηκε ὁ καιρός καί ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι 

μᾶς προετοιμάζει γιά τήν ἀποδοχή τοῦ βασιλέως Χριστοῦ καί τήν συμμετοχή στό 

δεῖπνο τῆς βασιλείας Του»138. 

Σε παλαιό της θείας Λειτουργίας ερμηνευτικό υπόμνημα ο «Καιρός» (άδεια, 

ευλογία) που δίδεται από τον αρχιερέα στον ιερέα προκειμένου να λειτουργήσει, 

σηματοδοτεί το τέλος του παλαιού αιώνα και την αρχή του καινούργιου κόσμου της 

βασιλείας του Θεού· «Οὗτος δέ καιρός σχηματίζει τόν παρά τοῦ προφήτου Ἠσαΐου 

προαναφερθέντα καιρόν τῆς τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου γεννήσεως καί τῆς τοῦ Χριστοῦ 

πρός ἡμᾶς ἐπιδημίας. Ὁ δέ γε ἱερεύς, ὁ τήν ἔναρξιν τῆς θείας Λειτουργίας ποιούμενος, 

εἰκόνα φέρει τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου καί Βαπτιστοῦ προκαταρξαμένου τοῦ 

κηρύγματος καί λέγοντος· ‘Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τοῦ οὐρανοῦ’»139. 

 

 
134 Ιερομόναχος Γρηγόριος, Η θεία Λειτουργία, Σχόλια, Άγιον Όρος 31993, σ.123.  
135 Νικόλαος Καβάσιλας, Εις την θείαν Λειτουργίαν, Sources Chretiénnes 4bis, 100 (2) (=PG 150, 389D). 
136 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 280(15) (=PG 150, 497B). 
137 Ψαλμ. 118, 126. Βλ. σχετικά Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, 

Έσσεξ Αγγλίας 1992, σσ. 397-398.  
138 Ιερομόναχος Γρηγόριος, ό.π., σσ. 46-47. 
139 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία Εκκλησιαστική και Μυστική Θεωρία, PG 98, 400D-401A. 

Βλ. και Παναγιώτης Σκαλτσής, «Καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ», στο: Εφημέριος, Μάιος-Ιούνιος 2019, 

τεύχ. 3ο, σσ.18-20. 
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2. ΕΝΔΥΣΗ 

Την τάξη του Καιρού ακολουθεί η ένδυση ιερέων και διακόνων στο σκευοφυλάκιο, 

όπου και η θέση των αμφίων. Προηγουμένως προσκυνούν τρις ενώπιον της αγίας 

Τραπέζης, ο ιερέας ασπάζεται το Ι. Ευαγγέλιο και την αγία Τράπεζα και ο διάκονος 

μόνο την αγία Τράπεζα. Η αμφίεση των λειτουργών κατά τη διάρκεια των λατρευτικών 

πράξεων και δη της θείας  Λειτουργίας είναι παράδοση μακραίωνη, με ρίζες στον 

εξωχριστιανικό κόσμο, στοιχούμενη στην ταυτότητα των ιερουργών και την ιερότητα 

της Λατρείας. Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για «στολήν ἁγίαν Ἀαρὼν»140, για 

ξεχωριστά δηλαδή ενδύματα των ιερέων, όπως π.χ. «τό περιστήθιον καί τήν ἐπωμίδα 

καί τόν ποδήρη, καί χιτῶνα κοσυμβωτόν καί κίδαριν καί ζώνην»141. Τα ενδύματα αυτά 

οι ιερείς τα άλλαζαν όταν έρχονταν στον τόπο όπου στεκόταν ο λαός142. Τα πρότυπα 

αυτά, όπως και η πνευματική έννοια του ενδύματος στην Καινή Διαθήκη143, 

απετέλεσαν προφανώς το έρεισμα και την έμπνευση για το λειτουργικό στολισμό στην 

Εκκλησία και το σχετικό θεολογικό συμβολισμό της ιερατικής λειτουργικής αμφίεσης 

από τους Πατέρες. 

 

2.1.Μαρτυρίες για την παράδοση της ένδυσης των ιερέων-διακόνων στη θεία 

Λειτουργία 

Κατά τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες δεν έχουμε σαφή εικόνα για την 

ένδυση και την ξεχωριστή στολή των κληρικών στη θεία Λειτουργία. Το βέβαιο είναι 

ότι συνεχίστηκε η παράδοση της απλής ένδυσης με τα καθημερινά ρωμαϊκά ενδύματα 

χιτώνα και ιμάτιο144. Μία πληροφορία από τον ιστορικό Ιώσηπο, για τον ποδήρη χιτώνα 

 
140 Έξοδ. 28,2. 
141 Έξοδ. 29,2. Πρβλ. Έξοδ. 29, 4-10.  
142 Ιεζ. 42,14. Βλ. Κωνστ. Κ. Κούρκουλας, Τα ιερατικά άμφια και ο συμβολισμός αυτών εν τη Ορθοδόξω 

Ελληνική Εκκλησία, Αθήναι 1960, σσ. 43-44. π. Γεώργιος  Χρυσοστόμου (Αρχιμ., νυν Μητρ. Κίτρους) 

– Ελένη Βλαχοπούλου, .. άμφια χάριν έχουσι θείαν…. Τα άμφια της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, 

Στρατηγικές εκδόσεις, Αθήνα ά.έ., σσ.17-20. 
143 Στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος γίνεται λόγος για λευκά ιμάτια. Βλ. Ματθ. 17,2: «Καὶ ἔλαμψε τό 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς». Πρβλ. Μάρκ. 9,3· Λουκ. 

9,29. Το ιμάτιο του Χριστού έδωσε δύναμη πίστης στην αιμορροούσα (Ματθ. 9,21). Ο άρραφος χιτώνας 

του Χριστού εικονίζει την Εκκλησία (Ιω. 19,23). Βλ. Άννα Γ. Τιρικανίδου, Ο θεολογικός χαρακτήρας 

του ενδύματος στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με το περιβάλλον της, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 

2009.  
144 Βλ. Αθανάσιος Γκίκας (Πρωτ/ρος), Η αμφίεση του ορθοδόξου κλήρου. Ιστορία-Παρόν-Μέλλον, 

Θεσσαλονίκη 2001, σσ.7-14. 
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του ιουδαίου αρχιερέα145, παραπέμπει στη συνέχεια που υπάρχει στο άμφιο αυτό με το 

στιχάριο της χριστιανικής παράδοσης146. 

Από τον 3ο και κυρίως τον 4ο αι. οι μαρτυρίες είναι πιο σαφείς για την λειτουργική 

σημασία των ιερατικών αμφίων. Σε αυτό συμβάλλουν το μετά τους διωγμούς ελεύθερο 

πνεύμα, οι ενδυματολογικές συνήθειες της εποχής, η καλαισθησία και ο ευπρεπισμός 

που απαιτούσαν οι εξ εθνών νέοι Χριστιανοί, οι πολιτισμικές επιδράσεις της περιόδου 

εκείνης, αλλά και η προσαρμογή των κληρικών στην ανάγκη για διαφοροποίηση των 

κοινωνικών τάξεων στην αυτοκρατορία147. Κάτι τέτοιο υπονοεί και ο Μέγας Βασίλειος 

όταν γράφει· «Χρήσιμον δέ καί τό τῆς ἐσθῆτος ἰδίωμα προκηρυττούσης ἕκαστον καί 

προδιαμαρτυρομένης τό ἐπάγγελμα τῆς κατά Θεόν  ζωῆς»148 (Η κατά Θεόν ζωή δηλαδή 

εκφράζεται και από τον τρόπο με τον οποίον ενδύεται κάποιος). Για την ποιότητα και 

λαμπρότητα (λευκότητα) των λειτουργικών αμφίων κάνει λόγο ο Ιππόλυτος τον 3ο μ.Χ. 

αι. σε έναν από τους κανόνες του· “Quoties episcopus percipit de mysteriis sanctis, 

congregentur diaconi et presbyteri induti vestibus albis speciosis prae omni popolo, et 

similiter anagnostes”149 (Ο Επίσκοπος δηλαδή, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι θα 

πρέπει στα ιερά μυστήρια και ενώπιον του λαού να φορούν λευκά ενδύματα-στιχάρια).  

Την παράδοση της λευκής αυτής στολής, διασώζει και ο άγιος Ιερώνυμος στη Δύση150. 

Στις Αποστολικές Διαταγές (τέλη 4ου αι.) μαρτυρείται ότι ο Επίσκοπος προκειμένου 

να τελέσει τη θεία Ευχαριστία ενεδύετο «λαμπράν ἐσθῆτα»151. Γενικότερα θα πρέπει 

να τονιστεί ότι στην αρχαία Εκκλησία ήταν επιλογή των λειτουργών να ακολουθούν 

τον λαμπρό στολισμό, τόσο στη Λειτουργία όσο και στο Βάπτισμα152, ενδυόμενοι 

λευκά ενδύματα. Το λευκό χρώμα στον μεσογειακό πολιτισμό ήταν το χρώμα της 

 
145 Ἰουδαϊκή Αρχαιολογία, Βιβλίο ΙΙΙ, κεφ.7ο. 
146 Κωνστ. Κ. Κούρκουλας, ό.π., σ. 47. Δεν είναι τυχαίο που ο Γρηγόριος ο Θεολόγος συνδέει την 

ιερατική ενδυμασία για την τέλεση «τῆς πνευματικῆς ὁλοκαυτώσεως» και τη θυσία «τοῦ μόσχου τῆς 

τελειώσεως» (ευχαριστίας) με τον ποδήρη και την κίδαρι του αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης (βλ. Λόγος 

Ι΄, Εις εαυτόν και εις τον πατέρα και Βασίλειον τον Μέγαν, μετά την επάνοδον εκ φυγής, PG 35, 829D· 

832A). 
147 π. Γεώργιος Χρυσοστόμου (Αρχιμ., νυν Μητρ. Κίτρους) – Ελένη Βλαχοπούλου, ό.π., σ. 17. 
148 Μέγας Βασίλειος, Όροι κατά πλάτος, ερώτησις 22, PG 31, 980B.  
149 Ιππολύτου, Κανών 37, PG 10, 962C.  
150 Ιερωνύμου, Ερμηνεία εις το μδ΄ κεφ. του Ιεζεκιήλ ΧΙΙ, PL 25, 435B-440B.  
151 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων 8, 12, 3, SC 336, 178 (16-20).  
152 O άγιος Αμβρόσιος μιλά για τα «λευκά ἐνδύματα τῆς ἀκακίας» των νεοφωτίστων (De mysteriis 7, 

34). Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων επίσης κάνει λόγο για τα ιμάτια των νεοφωτίστων «τά πνευματικῶς 

λευκά» (Μυσταγωγικὴ Κατήχησις Δ΄, 8, SC 126, 142) και για «ἔνδυμα φαιδρόν» στο Βάπτισμα, με 

αναφορά στην λαμπρότατη στολή της σωφροσύνης (Προκατήχησις 1, PG 33, 337B· 341A). Βλ. 

Κωνσταντίνος Κουκόπουλος (Πρωτ/ρος), Το χρώμα των ιερών αμφίων στη λειτουργική μας παράδοση 

[Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα -3], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.215 

εξ. 
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γιορτής και των σημαντικών γεγονότων153. Στην Εκκλησία έλαβε και τον ανάλογο 

συμβολισμό ως έκφραση της εσωτερικής καθαρότητας, της ακακίας, της σωφροσύνης 

και της πνευματικότητας154. 

Με βάση το ως άνω πνευματικό, πολιτισμικό και λειτουργικό υπόβαθρο 

διαμορφώθηκαν σιγά-σιγά από τον 4ο-9ο αι. τα λειτουργικά άμφια διακόνου και ιερέα 

που είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Το στιχάριο του διακόνου π.χ. είναι κοινό άμφιο όλων 

των ιερατικών βαθμίδων και αποτελεί συνέχεια του ποδήρη χιτώνα που φορούσαν οι 

λειτουργοί στην Παλαιά Διαθήκη155. Για το άμφιο αυτό κάνουν λόγο οι άγιοι Γρηγόριος 

ο Θεολόγος156 και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος μιλά για «λευκόν χιτωνίσκον καί 

ἀποστίλβοντα»157. Το Οράριο ή Ωράριο πρωτομαρτυρείται από τον κβ΄ κανόνα της εν 

Λαοδικεία Συνόδου (364 μ.Χ.). Πρόκειται για στενή λωρίδα υφάσματος φερόμενη 

στον αριστερό ώμο του διακόνου, με το ένα άκρο εμπρός και το άλλο πίσω158. Η 

προέλευση της λέξης, από το λατινικό os-oris = στόμα, ανταποκρίνεται στη χρήση 

αυτού του αμφίου ως μάκτρο κατά τη θεία Κοινωνία159. Η σχέση της με το λατινικό 

orare = προσεύχεσθαι έχει κάποια βάση με την έννοια ότι ο διάκονος λέγει τα διακονικά 

κρατώντας το οράριο σε στάση προσευχής. Δεν αποκλείεται να προέρχεται από τη 

λατινική πάλι λέξη ora = κράσπεδον. Το οράριο είναι επίμηκες και φτάνει μέχρι το 

κράσπεδο του στιχαρίου. Υπάρχει και η άποψη ότι συνδέεται με τις ελληνικές λέξεις 

οράω-ορώ (=βλέπω, επιτηρώ) και ώρα (=μέριμνα, φροντίδα)160. Ο διάκονος ζώνεται 

σταυροειδώς το οράριο κατά τη θεία Κοινωνία, αμέσως μετά το «Πρόσχωμεν· τά ἅγια 

τοῖς ἁγίοις…», εντός του βήματος, ως έκφραση συστολής όπως οι άγγελοι ενώπιον του 

μυστηρίου, και το χαλά μετά από αυτήν161. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης δίδει μίαν 

άλλη ερμηνεία, αφού γράφει το ωράριο με δασεία, συνδέοντάς το με το ωραίος· 

 
153 Βλ. Γεώργιος Χ. Χρυσοστόμου (Αρχιμ., νυν Μητροπολίτης Κίτρους), Το χρώμα των ιερών αμφίων. 

Από τη δυτική αισθητική στη ρωσική λειτουργική παράδοση, εκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2011, σ. 22.  
154 Βλ. Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, «Ο συμβολισμός των ιερών αμφίων και πέπλων της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας και η ερμηνεία του διακόσμου τους σύμφωνα με τις ιερές πηγές», στο: Απόστολος Τίτος, τχ.5 

(Δεκέμβριος 2006).  
155 Έξοδ. 28, 4 και 29,5. 
156 PG 35, 829D· 832A. 
157 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλία εις το κατά Ματθαίον, PG 58, 745. 
158 Bλ. Παν. Τρεμπέλας, «Τα άμφια», στο: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4ος, σ. 390. Περί αυτού 

μας πληροφορεί ο Θεόδωρος Μοψουεστίας (†428). Βλ. H. Lietzmann, Die Liturgie von Theodore von 

Mopsuestia, Berlin 1933, σ.4. Γ. Σωτηρίου, ό.π. 
159 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.67.  
160 Κωνστ. Κ. Κούρκουλας, ό.π., σ. 49. Βλ. και Παναγιώτης Σκαλτσής, Παύλος Σεραφείμ, π. 

Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, Στοιχεία Λειτουργικής και Τελετουργικής Α΄ Εκκλησιαστικού Λυκείου 

[Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής], εκδ. Νεφέλη, ά.έ., σ. 

32. Βλ. και Γ. Σωτηρίου, Το ωράριον του διακόνου εν τη Ανατολική Εκκλησία, Αθήναι 1926.  
161 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΡΟΓ΄, PG 155, 381BC. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις…, τόμ. Γ΄, Αθήνα 21991, σσ.72-77.  
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«Ὡράριον δέ καλεῖται, διὰ τό ὡραΐζειν αὐτόν τῇ χάριτι, καί τῆς δόξης Θεοῦ τῷ κάλλει 

περικοσμεῖν»162. Τα επιμανίκια ή υπομανίκια ή επιμάνικα (επί και manica = χειρίς ή 

manus =  χέρι) είναι μικρά άμφια τραπεζοειδούς σχήματος.  Σκοπό έχουν να στηρίζουν 

το κάτω μέρος των μανικιών του στιχαρίου. Φαίνεται πως χρησιμοποιούντο και από 

κοσμικούς ως «περικαλύπτοντα τούς βραχίοντας ἕως τῶν δακτύλων τῶν χειρῶν»163. 

Μέχρι τον 12ο αι. ήταν προνόμιο των Επισκόπων. Αργότερα πέρασαν στους 

πρεσβυτέρους και μετά την άλωση στους διακόνους, οι οποίοι τα φορούν πάνω από το 

αντερί διότι τα μανίκια του στιχαρίου των είναι κοντά. 

Στιχάριο φορούν και οι πρεσβύτεροι, λευκού χρώματος πάντοτε, με πιο στενά και 

πιο μακριά μανίκια. Κοινά είναι επίσης και τα επιμάνικα, με τη διαφορά ότι οι 

πρεσβύτεροι τα φορούν πάνω από το στιχάριο. Το επιτραχήλιο είναι χαρακτηριστικό 

άμφιο των πρεσβυτέρων και αποτελεί εξέλιξη του διακονικού οραρίου. Είναι γνωστό 

από τον 6ο αι.164. Περιβάλλει τον τράχηλο και σε διπλή σειρά καταλήγει στα πόδια με 

κρόσσια. Η ένδυση του επιτραχηλίου είναι αναγκαία και ταυτισμένη με την επιτέλεση 

κάθε ιερατικής πράξης. Μόνο αν δεν υπάρχει επιτραχήλιο τότε, κατά τον άγιο Συμεών 

Θεσσαλονίκης, ο ιερέας ευλογεί «ἢ  ζώνην, ἢ ἀπό σχοινίου τι μέρος, ἢ ἀπό 

ὑφάσματος»165. Και τούτο για να μην εγκαταλειφθεί το έργο. Άλλο άμφιο του 

πρεσβυτέρου είναι η ζώνη. Έχει κοσμική προέλευση, αλλά είναι γνωστό στη μοναχική 

πράξη, με ρίζες βιβλικές166. Φοριέται πάνω από το επιτραχήλιο, για πρακτικούς λόγους, 

και δένεται μπροστά με πόρπη και πίσω με κορδέλλες.  

Το τρίτο άμφιο του πρεσβυτέρου είναι το φελόνιο (φαιλόνιον, φαιλόνην, φενώλιον 

κ.ά.). Πρόκειται για αρχαϊκό αχειρίδωτο ένδυμα, φορούμενο από την κεφαλή167. 

Αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο ως πανωφόριο168. Επρόκειτο για καθημερινό 

ένδυμα κληρικών τε και λαϊκών, σχετιζόμενο και με το φιλοσοφικό τρίβωνα169. Σε 

λειτουργική χρήση είναι γνωστό πριν από τον 7ο αι. μαρτυρούμενο μάλιστα ως άμφιο 

των ιερέων από τον 28ο κανόνα της εν Τολέδῳ Δ΄ Συνόδου170.  

 
162 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΡΟΔ΄, PG 155, 381D. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις…, τόμ. Ε΄, Αθήνα 2003, σ. 323. 
163 Μέγας Αθανάσιος, Περὶ Παρθενίας, ἤτοι περὶ Ἀσκήσεως, PG 28, 264B. 
164 Γ΄ Κανών Συνόδου Praga (509 μ.Χ.). Βλ. και Κωνστ. Κ. Κούρκουλας, ό.π., σ.52. 
165 PG 155, 868D. 
166 Αποκ. 1, 13· 15,6. Για την ιερά ζώνη του Ααρών βλ. Φλαβίου Ιωσήπου, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, Βιβλ. 

Γ΄, κεφ.η΄. 
167 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ. 67. 
168 Β΄ Τιμ. 4, 13. 
169 Ευσέβιος Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία, VI, 19. 
170 Kωνστ.Κ. Κούρκουλας, ό.π., σ.55. 
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2.1. Η τάξη της ένδυσης των ιερών αμφίων 

Σαφή εικόνα του τρόπου ένδυσης του διακόνου έχουμε στη Διάταξη του αγίου 

Φιλοθέου του Κοκκίνου171. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρεται στην ένδυση 

των ιερέων και προσεγγίζει ερμηνευτικά-συμβολικά όλα τα άμφια των κληρικών172. Τα 

άμφια του διακόνου τα ευλογεί πρώτα ο ιερέας και στη συνέχεια ο διάκονος προχωρά 

στον ασπασμό και την ένδυση των αμφίων, αφού ασπασθεί πρώτα το χέρι του ιερέα. 

Ο ιερέας ευλογεί από μόνος του τα άμφιά του, τα ασπάζεται και τα ενδύεται. «Ἕκαστον 

– κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης – εὐλογεῖ ὡς καί ὁ ἀρχιερεύς τῶν ἱερῶν 

ἐνδυμάτων τε καί ἀσπάζεται· καί οὕτω δή περιβάλλεται, δεικνύς, ὡς ἡγιασμένα εἰσί, 

καί ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ ἁγιάζεται καί ἁγιασμοῦ μεταδοτικά εἰσι πάλιν 

ὑποδυόμενα» 173. 

Από την εποχή λοιπόν των αγίων Φιλοθέου του Κοκκίνου και Συμεών 

Θεσσαλονίκης η τάξη της ένδυσης των ιερών αμφίων έχει ως εξής: 

«Εἶτα λαβόντες ἕκαστος τό στιχάριον προσκυνοῦσι τρίς πρός ἀνατολάς λέγοντες· Ὁ 

Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἐλέησόν με. 

Καί ὁ μέν διάκονος κρατῶν τήν στολήν αὐτοῦ προσέρχεται εἰς τόν ἱερέα λέγων 

Εὐλόγησον, δέσποτα, τό στιχάριον σύν τῷ ὀραρίῳ. Ὁ ἱερεύς εὐλογεῖ αὐτά λέγων 

Εὐλογητός ὁ Θεὸς ἡμῶν... καί ὁ διάκονος ἀσπασάμενος τήν χεῖρα τοῦ ἱερέως ἐνδύεται 

τήν στολήν αὐτοῦ ἀσπαζόμενος ἕκαστον ἄμφιον καί λέγων· 

Εἰς τό στιχάριον· 

Ἀγαλλιάσεται ἡ ψυχή μου ἐπί τῷ Κυρίῳ· ἐνέδυσε γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου καί 

χιτῶνα εὐφροσύνης περιέβαλέ με· ὡς νυμφίῳ περιέθηκέ μοι μίτραν καί ὡς νύμφην 

κατεκόσμησέ με κόσμῳ. 

Εἰς τό ὀράριον· 

Ὁ θέλων γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος. 

Εἰς τό δεξιόν ἐπιμάνικον· 

Ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ· ἡ δεξιά σου χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν 

ἐχθρούς· καί τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τούς ὑπεναντίους. 

Εἰς τό ἀριστερόν· 

 
171 Βλ. Παν. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ.1-2. 
172 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΟΘ΄-ΠΓ΄, PG 155, 256B-264A και Ερμηνεία περί του θείου 

Ναού, λγ΄-μδ΄, PG 155, 712A-716C. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, Ε΄, Αθήνα 2003, 

σσ.322-325. 
173 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΓ΄, PG 155, 261C.  
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Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με· συνέτισόν με καί μαθήσομαι τάς 

ἐντολάς σου. 

Καὶ ἀπελθών εἰς τόν νιπτῆρα νίπτεται τάς χεῖρας αὐτοῦ λέγων· 

Μίψομαι ἐν ἀθώοις τάς χεῖράς μου καί κυκλώσω τό θυσιαστήριόν σου, Κύριε, τοῦ 

ἀκοῦσαί με φωνῆς αἰνέσεώς σου καί διηγήσασθαι πάντα τά θαυμάσιά σου. Κύριε, 

ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καί τόπον σκηνώματος δόξης σου. Μὴ συναπολέσῃς 

μετά ἀσεβῶν τήν ψυχήν μου καί μετά ἀνδρῶν αἱμάτων τήν ζωήν μου, ὧν ἐν χερσίν 

ἀνομίαι, ἡ δεξιά αὐτῶν ἐπλήσθη δώρων. Ἐγώ δέ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην· λύτρωσαί 

με, Κύριε, καί ἐλέησόν με· ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, 

Κύριε. 

Καὶ μετά τοῦτο ἔρχεται εἰς τήν Πρόθεσιν καί εὐτρεπίζει τὰ ἱερά σκεύη. Ὁ δέ ἱερεύς 

ἐνδύεται ἐπίσης τήν στολήν αὐτοῦ εὐλογών καί ἀσπαζόμενος ἕκαστον ἄμφιον καί λέγων· 

Εἰς τό στιχάριον· 

Ἀγαλλιάσεται ἡ ψυχή μου... 

Εἰς τό ἐπιτραχήλιον· 

Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ ἐκχέων τήν χάριν αὐτοῦ ἐπί τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ὡς μύρον ἐπί 

κεφαλῆς τό καταβαῖνον ἐπί πώγωνα, τόν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τό καταβαῖνον ἐπί τήν 

ὤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. 

Εἰς τήν ζώνην· 

Εὐλογητός ὁ Θεός ὁ περιζωννύων με δύναμιν καί ἔθετο ἄμωμον τήν ὁδόν μου. 

Εἰς τό δεξιὸν ἐπιμάνικον· 

Ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται... 

Εἰς τό ἀριστερόν· 

Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με... 

Εἰς τό ἐπιγονάτιον (ἐὰν ἔχῃ ἐκκλησιαστικὸν ὀφφίκιον)· 

Περίζωσαι τήν ρομφαίαν σου ἐπί τόν μηρόν σου, δυνατέ, τῇ ὡραιότητί σου καί τῷ 

κάλλει σου καί ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί βασίλευε ἔνεκεν ἀληθείας καί πραότητος καί 

δικαιοσύνης, καί ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου. 

Εἰς τό φελώνιον· 

Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 

Καὶ οὕτως ἀπελθὼν νίπτεται καί αὐτός τάς χεῖρας λέγων· 

Νίψομαι ἐν ἀθῴοις τάς χεῖράς μου...» 174. 

 
174 Βλ. Ιερατικόν, επιμέλεια Πρωτ/ρος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, έκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 
42002 (νέα), σσ.96-97.  
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2.2.Θεολογική και συμβολική σημασία της ένδυσης των ιερών αμφίων 

Η ένδυση των ιερών αμφίων γενικότερα συνδέεται με την σπουδαιότητα της 

ιερουργίας που ασκούν οι ιερείς. Έχει την αναφορά της στη χάρη του θείου και 

παναγίου Πνεύματος175, αλλά και τη χάρη της ιερωσύνης με την οποίαν είναι 

ενδεδυμένος ο ιερεύς. Σε ειδική ευχή αμφιέσεως, του 13ου αι., σημειώνονται τα εξής· 

« Δέσποτα Κύριε… ἔπιδε ἐπ’ ἐμέ τόν ἁμαρτωλόν καί ἀνάξιον δοῦλόν σου ἐν τῇ ὥρᾳ 

ταύτῃ καί στολήν περιβαλλόμενον ἱεράν· δύναμιν ἐξ ὕψους κατάπεμψον καί ἐνίσχυσόν 

με τῇ χάριτι τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τήν τῆς ἱερωσύνης χάριν παραστῆναι 

τῇ ἱερᾷ ταύτῃ τραπέζῃ καί ἱερουργῆσαι τό ἄχραντόν σου σῶμα καί τό τίμιον αἷμα»176. 

Δεν είναι τυχαίο ότι το καθένα εκ των ιερατικών λειτουργικών αμφίων έχει το 

συμβολισμό του αναδεικυόμενον και από τους σχετικούς ψαλμικούς στίχους. Το 

στιχάριο, κοινό ένδυμα διακόνου και πρεσβυτέρου, που κατά μίαν άποψη έλαβε το 

όνομά του από το ότι «ἔστηκεν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ»177, συμβολίζει την σάρκα 

του Χριστού, επειδή κατασκευάζεται από λευκό λινό178. Θεωρείται επίσης «ὡς ἔνδυμα 

ἀφθαρσίας φωτεινόν καί ἁγιωσύνης, τό καθαρόν καί φωτιστικόν Ἰησοῦ, καί τό τῶν 

ἀγγέλων ἁγνόν καί λαμπρόν»179. Παραπέμπει ακόμη στο καθαρόν και αμόλυντον της 

ιερατικής τάξης, αλλά και στην «θείαν ἔλλαμψιν, ἣν (ο ιερέας) διακονεῖ τοῖς πιστοῖς 

διά τε τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν λοιπῶν»180. 

Το οράριο ή ωράριο είναι σύμβολο είτε του λεντίου τοῦ Χριστού, ως έκφραση 

ταπείνωσης και διακονίας181, είτε δηλώνει τα φτερά των αγγελικών δυνάμεων «διά τό ἄϋλόν τε καί 

νοερόν τῆς ἀγγελικῆς τάξεως»182. Τα επιμανίκια, κοινό άμφιο όλων των ιερατικών βαθμών, εκτός από 

 
175 Βλ. Ευχή Ακολουθίας Καιρού (διαφορετική από τη σημερινή) κατά τον Πατμιακό κώδικα 719 (13ου 

αι.), στο: Aleksej Dmitrievskij, Opisanie…, τόμ. ΙΙ, σ. 170. Βλ. και Παν.Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.228. 
176 Aleksej Dmitrievskij, ό.π., σ. 205. Βλ. και Παν.Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ. 229. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

ό.π., σ. 324. 
177 Ψευδο-Σωφρόνιος, PG 873, 3988B. 
178 Ψευδο-Σωφρόνιος, PG 873, 3988B. 
179 Συμεών Θεσσαλονίκης, PG 155, 257D. 
180 Συμεών Θεσσαλονίκης, PG 155, 712A. Βλ. και Κωνστ.Κ. Κούρκουλας, ό.π., σσ.47-48. π. Γεώργιος 

Χρυσοστόμου (Αρχιμ., νυν Μητροπολίτης Κίτρους)-Ελένη Βλαχοπούλου, Τα άμφια της 

ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, σ.28. 
181 Ισίδωρος Πηλουσιώτης, Επιστολών Βιβλίων Πρώτον, ΡΛΣΤ΄, PG 78, 272C: «Ἡ ὀθόνη μεθ’ἧς 

λειτουργοῦσιν ἐν τοῖς ἁγίοις οἱ διάκονοι, τήν τοῦ Κυρίου ἀναμιμνήσκει ταπείνωσιν, νίψαντος τούς πόδας 

τῶν μαθητῶν».  
182 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, λε΄, PG 155, 712A. Bλ. και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις την 

παραβολήν του Ασώτου (spuria), PG 59, 520. Ψευδο-Σωφρόνιος, PG 873, 3988Α. Γερμανός 

Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία Εκκλησιαστική…, PG 98, 393C. 
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τον πρακτικό των χαρακτήρα, παραπέμπουν στην παντοδυναμία του Θεού, στα δεσμά των χειρών του 

Χριστού, και στην διά των χειρών του Χριστού ιερουργία των μυστηρίων183. 

Το επιτραχήλιο, ιδιαίτερο άμφιο του πρεσβυτέρου, έχει χριστολογικό και αγιοπνευματικό 

συμβολισμό δηλώνοντας «τό ὑπαυχένιον εἶναι Χριστῷ τόν ἱερέα», καθόσον οφείλει να ενεργεί με 

τελετάρχην εκείνον «καί τά αὐτοῦ πράττειν μετ΄ αὐτοῦ»184. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς το Χριστό. 

Συμβολίζει επίσης «τήν τελεστικήν καί ἄνωθεν κατερχομένην τοῦ Πνεύματος παρίστησι χάριν»185. Η 

ζώνη, μοναχικήν έχουσα προέλευση, περισφίγγει το στηθάριο και δηλώνει την προς εργασίαν 

ετοιμότητα των ιερέων186, κατά το «ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι»187. Συμβολίζει ακόμη την 

πνευματική ευθύνη και διαγωγή του ιερέα188. Κατά το άγιο Συμεών Θεσσαλονίκη, η ζώνη δείχνει την 

υπέρ του ανθρώπου διακονία του Σωτήρος. Εικονίζει επίσης το ισχυρό και κραταιό της δύναμής του. 

Παραπέμπει ακόμη στη σωφροσύνη189. Το φελόνιο τέλος, ή φαιλόνιον, ή φαιλόνην, ή φενώλιον κ.ά., 

εκτός του ότι παραπέμπει στην άνωθεν χορηγούμενη δύναμη του Πνεύματος190, έχει και ιδιαίτερο 

χριστολογικό συμβολισμό. Ο ψευδο-Σωφρόνιος Ιεροσολύμων το συνδέει με τον άρραφο χιτώνα ή την 

κόκκινη χλαμίδα του Χριστού191. Κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης το φαιλόνιο συνδέεται με το 

πάθος του Κυρίου. Γι’αυτό και το πολυσταύριο φελώνιο μιμείται τον παθόντα Χριστό «τόν διά παθῶν 

καί σταυροῦ τήν ἀληθῆ δικαιοσύνην τετελεκότα»192. 

Με το συμβολισμό των ιερών αμφίων συνδέεται και ο χρωματισμός των ανάλογα με τη λειτουργική 

περίοδο. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γνωρίζει και παραπέμπει σε δύο χρώματα, το λευκό και το 

πορφυρούν (πένθιμο). Τα άμφια, γράφει, που ενδύεται ο ιερέας, στιχάριο, επιτραχήλιο, ζώνη, επιμανίκια 

και φαινόλιο είναι λευκά «διά τό καθαρόν τῆς χάριτός τε καί φωτεινόν· πολλάκις δέ καί πορφύρεα κατά 

καιρόν τῶν νηστειῶν»193. Παρά το ότι και στις μέρες μας υπάρχει μία ελευθερία όσον αφορά το χρώμα 

των λειτουργικών αμφίων194 η ομοιομορφία των αμφίων στη λειτουργική πράξη και η δεοντολογία, 

 
183 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, μβ΄, PG 155, CD. Βλ. και ψευδο-Σωφρόνιος, PG 873, 3988B. 
184  Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, λθ΄, PG 155, 713Α. Βλ. και Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, 

ό.π., PG 98, 393D. 
185 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, λθ΄, PG 155, 712D. 
186 Σωζομενός, Γ΄, 14, PG 67, 1072Α.  
187 Λουκ. 12, 35.  
188 Ψευδο-Σωφρόνιος, PG 873, 3988B. 
189 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, μ΄, PG 155, 713AB.  
190 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, μg΄, PG 155, 713D. 
191 Ψευδο-Σωφρόνιος, PG 873, 3988Β. 
192 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερμηνεία…, μγ΄, PG 155, 716A. Γενικότερα για τους συμβολισμούς των 

ιερών αμφίων βλ. Κωνστ. Κ. Κούρκουλας, Τα ιερατικά άμφια…, σσ. 47-60. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 

(Αρχιμ., νυν Μητροπολίτης Κίτρους)-Ελένη Βλαχοπούλου, Τα άμφια της ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, 

σσ.17-58. Ιερομονάχου Γρηγορίου, Η θεία Λειτουργία-Σχόλια, Άγιον Όρος 31993, σσ.63-78. 

Κωνσταντίνος Ν. Καλλίνικος, Ο χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, εκδ. Γρηγόρη, Αθήναι 
41969, σσ.481-487. 
193 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΓ΄, PG 155, 261D. Για το χρώμα των αμφίων βλ. Κωνσταντίνος 

Κουκόπουλος (Πρωτ/ρος), ό.π., Θεσσαλονίκη 2014. Αθανάσιος Κατζιγκάς (Πρωτ/ρος), Τελετουργικό 

εγχειρίδιο Λειτουργικής Ευταξίας, Επανομή 2009, σσ.258-263. 
194 Βλ. Γεώργιος Χ. Χρυσοστόμου (Αρχιμ., νυν Μητροπολίτης Κίτρους), Το χρώμα των ιερών αμφίων. 

Από τη δυτική αισθητική στη ρωσική λειτουργική παράδοση, εκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2011. 
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ανάλογα με την περίοδο, είναι θέμα αισθητικής και σεβασμού στην παράδοση, η οποία διαμορφώνει το 

ανάλογο ήθος στη Λατρεία195. 

 

3. ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ 

Πριν από τη θεία Λειτουργία και αμέσως μετά την ένδυση των λειτουργών τελείται η Ακολουθία 

της Προσκομιδής ή Προθέσεως. Κατ’αυτήν τα τίμια δώρα προετοιμάζονται και προ-τίθενται στο 

δισκάριο ο άρτος με τις μερίδες και στο ποτήριο ο οίνος με το νερό, προκειμένου να προσ-κομισθούν 

στην αγία Τράπεζα κατά την μεγάλη λεγόμενη Είσοδο196. Την Ακολουθία αυτή, η οποία στις ενορίες 

γίνεται στον Όρθρο, τελεί ο ιερέας, με το διάκονο αν υπάρχει, να στέκεται πίσω δεξιά χωρίς να 

απομακρύνεται καθόλου από το σημείο αυτό. «Προσέχει καί ὑπενθυμίζει στόν ἱερέα τά πρακτέα καί τά 

λεκτέα μέ τίς προβλεπόμενες ὑπομνηστικές φράσεις· ‘Θῦσον, δέσποτα’, ‘Νύξον, δέσποτα’ καί τά 

ὅμοια»197. 

Στην εν λόγω Ακολουθία τελούνται οι εξής πράξεις: α) η προετοιμασία του άρτου και του ποτηρίου 

του οίνου, β) η μνημόνευση των αγίων και των πιστών (ζώντων και κεκοιμημένων), γ) η ευχή και 

προσφορά του θυμιάματος, δ) η κάλυψη των δώρων, ε) η ευχή της προθέσεως και στ) η απόλυση198. 

 

3.1. Ιστορική εξέλιξη της Προσκομιδής και των μερίδων 

Αρχικά η Ακολουθία γινόταν με απλό τρόπο στην αρχή της θείας Λειτουργίας199 με την ανάγνωση 

της σχετικής ευχής «ἢν ποιεῖ ὁ ἱερεύς ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ ἀποτιθεμένου τούς ἄρτους ἐν τῷ 

δίσκῳ…»200. Πρόκειται για την ευχή «Ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τόν οὐράνιον ἄρτον...», η οποία μάλιστα 

κάνει λόγο για ετοιμασία πολλών άρτων, χωρίς θεολογικά να αμφισβητείται η αλήθεια του ενός 

ουρανίου άρτου, δηλαδή του Χριστού. Η ετοιμασία άλλωστε και εισόδευση πολλών άρτων – δισκαρίων 

και ποτηρίων είναι παλαιοχριστιανική πράξη και κυριαρχούσα καθ’ όλη την βυζαντινή περίοδο201. 

Αυτό που έπρατταν οι διάκονοι πολύ απλά, να μεταφέρουν = προσ-κομίζουν τα καλύτερα των 

δώρων από το σκευοφυλάκιο202 στο ιερό βήμα, όπου τα παρελάμβανε ο προεστώς της σύναξης 

 
195 Βλ. Τρύφων Π. Τσομπάνης, Η των θείων ευκοσμία και τάξις. Αισθητική σπουδή της θείας Λατρείας, 

Θεσσαλονίκη 2008. Του ιδίου, Ευτάκτως και ομοτίμως. Ζητήματα αισθητικής της θείας Λατρείας, 

Θεσσαλονίκη 2013. 
196 Για την ακριβή έννοια των όρων Προσκομιδή και Πρόθεση βλ. Γεώργιος Κεσελόπουλος, Η Πρόθεση. 

Μελέτη Λειτουργική, Ιστορική-Θεολογική (8ος-15ος αι.), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 

Λευκωσία 2018, σσ. 407-478.  
197 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σσ.195-196. 
198 Βλ. π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, «Η Ακολουθία της Προθέσεως (Προσκομιδής). Ιστορικολειτουργική 

θεώρηση», στο: Λειτουργική Ανανέωση. Δοκίμια λειτουργικής αγωγής κλήρου και λαού Α΄, εκδ. Τήνος, 

Αθήνα 2001, σ. 65. Βλ. και Πάνος Μάρκου, Μαντάλα, Η Πρόθεση της Λειτουργίας κατά το 

ελληνοβυζαντινό Τυπικό, μετάφραση π. Δημήτριος Βακάρος, Θεσσαλονίκη 2015. 
199 Θεόδωρος Στουδίτης (ψευδ.), Ερμηνεία της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων, PG 99, 1689C.  
200 Stefano Parenti-Elena Velkovska, L’ Eucologio Barberini gr. 336, Roma 22000, σ.57. 
201 Βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι πολλοί άρτοι και τα πολλά ποτήρια στη θεία Λειτουργία», στο: 

«Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας [Λειτουργικά και 

Υμνολογικά Παράλληλα -1], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.563-616. 
202 Σχετικά με την αρχική θέση του σκευοφυλακίου και τη σχέση του με τα παστοφόρια-διακονικά βλ. 

Ευάγγελος Αντωνιάδης, Έκφρασις της Αγίας Σοφίας, Τύποις Σακελλαρίου, εν Αθήναις 1908, σσ. 131-

146. 
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Επίσκοπος, προσέλαβε συμβολικό χαρακτήρα, ως αναπαράσταση της πορείας του Χριστού προς το 

πάθος, και από τον 5ο μ.Χ. αι. εξελίχθηκε στη μεγάλη λεγόμενη Είσοδο203. Οι ιδιαίτεροι χριστοκεντρικοί 

συμβολισμοί συνέβαλαν στον εμπλουτισμό και την επιμήκυνση της Ακολουθίας της Προσκομιδής, με 

αποτέλεσμα την μετάθεσή της εκτός της θείας Λειτουργίας, όπως είναι μέχρι σήμερα. 

Ο 9ος αι., περίοδος που σφραγίστηκε από τα γεγονότα της εικονομαχίας, είναι καθοριστικός για την 

εξέλιξη της Ακολουθίας και τον εμπλουτισμό της με σκεύη και άμφια απαραίτητα τόσο για πρακτικούς, 

όσο και για συμβολικούς λόγους. Η από τον εικονόφιλο Πατριάρχη Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως 

(733) και τον Θεόδωρο Ανδίδων (12ος αι.) Χριστολογικοί και Θεομητορικοί συμβολισμοί διευκολύνουν 

την εμφάνιση συγκεκριμένων σκευών και αμφίων για τις ανάγκες της Προσκομιδής. Κατά τον Γερμανό 

η προσκομιδή «ἐμφαίνει τοῦ κρανίου τόν τόπον ἐν ᾧ ἐσταυρώθη ὁ Χριστός»204. Ο ίδιος επίσης 

θεωρεί την προσφορά, τον άρτο ως απαρχή «ἐξ ἧς τό Κυριακὸν σῶμα διατέμνεται, εἰς 

τύπον τῆς ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου λαμβάνεται»205. Κατά τον Θεόδωρο Ανδίδων η 

ιερά τράπεζα «φάτνη κατονομάζεται καί τάφος Χριστοῦ τοῦ Θεου ἡμῶν 

ἐπικέκληται»206, το δε Κυριακόν σώμα «διατέμνεται, εἰς τύπον τῆς ἀειπαρθένου καί 

Θεοτόκου λαμβάνεται»207. 

Την περίοδο λοιπόν αυτή πρωτοεμφανίζονται η λόγχη,  ο κυκλικός δίσκος, ο 

αστερίσκος, τα καλύμματα τω τιμίων δώρων και η προσφορά του θυμιάματος. Η λόγχη 

με την οποίαν λογχίσθηκε ο Κύριος είχε μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη το 

614μ.Χ. και εξετίθετο προς προσκύνηση κάθε Μεγάλη Εβδομάδα208. Στην Προσκομιδή 

η λόγχη αξιοποιείται αντί της λόγχης «τῆς κεντησάσης τόν Χριστόν ἐν τῷ σταυρῷ»209. 

Οι δίσκοι υπήρχαν από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους210. Ο κυκλικός όμως 

δίσκος εισήχθη από τον Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως ως σύμβολο του κύκλου του 

ουρανού «ἐμφαίνων ἡμῖν ἐν μικρᾷ περιγραφῇ τόν νοητόν ἥλιον Χριστόν χωρῶν ἐν τῷ 

 
203 Βλ. Χανς-Γιοακίμ Σουλτς, Η βυζαντινή Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως και συμβολική έκφραση, 

απόδοση από τα Γερμανικά π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, εκδ. «Ακρίτας», Αθήνα 1998, σσ. 53-57· 77-81· 

233-259. π. Δημήτριος Τζέρπος, «Η Ακολουθία της Προθέσεως (Προσκομιδής). Ιστορικολειτουργική 

θεώρηση», ό.π., σσ. 70-73. Τρύφων Π. Τσομπάνης, Η μεγάλη είσοδος στην εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 

1997. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, Αθήνα 31989, σσ.47-51 και τόμ. Ε΄, Αθήνα 2003, 

σσ. 180-186. 
204 N. Borgia, Il commentario Liturgico di S. Germano Patriarca Constantinopolitano e la versione di 

Anastasio Bibliotecario, Grottaferrata 1912 [Studi Liturgici 1], σσ.28-29 (= PG 98, 396B). 
205 Ιστορία Εκκλησιαστική και Μυστική Θεωρία, PG 98, 397C. 
206 Προθεωρία κεφαλαιώδης περί των εν τη θεία Λειτουργία γινομένων, PG 140, 421B.  
207 Ό.π., PG 140, 429B.  
208 Πασχάλιον Χρονικόν, PG 92, 988. Βλ. και π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, «Η Ακολουθία της Προθέσεως 

(Προσκομιδής). Ιστορικολειτουργική θεώρηση», ό.π., σ. 74. 
209 N. Borgia, ό.π., σ. 19 (= PG 98, 397C). Βλ. και Θεοδώρου Ανδίδων, ό.π., PG 140, 429B. Νικόλαος 

Καβάσιλας, Εις την θείαν Λειτουργίαν, Η΄, Sources Chrétiennes 4bis, 88 (3). Κωνσταντίνος Ν. 

Καλλίνικος, Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ…, σσ. 179, 185.  
210 Παν. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ. 81. 
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ἄρτῳ καί ὁρώμενος»211. Ο αστερίσκος μαρτυρείται από τον 11ο αι. και εισήχθη αφ’ενός 

προς συγκράτηση του καλύμματος, αφ’ετέρου ως προέκταση των συμβολισμών του 

δίσκου ως ουρανού212. Έχει επίσης την αναφορά του στο συμβολισμό της Προθέσεως 

ως φάτνης213. Τα προστατευτικά καλύμματα είναι γνωστά από τον 9ο αι. ως «ἅγια 

σπάργανα» 214, αλλά και ως σινδόνα με την οποία οι μαθητές τύλιξαν το νεκρό σώμα 

του Κυρίου215. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαφής η σύνδεση των σκευών και αμφίων 

της Προσκομιδής με το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου. 

Η Προσκομιδή συνδέεται οπωσδήποτε με την παράδοση των μερίδων· την αρχή 

αυτής της πράξης, που ισχύει μόνο στην Ορθόδοξη Λειτουργία, τη βρίσκουμε 

υπαινικτικά τον 5ο αι. στο αποδιδόμενο στον άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη έργο Περί των 

εν συνάξει τελουμένων, όπου λέγει· «Ἐπιτεθέντων τῷ θείῳ θυσιαστηρίῳ τῶν 

σεβασμίων συμβόλων, δι’ὧν ὁ Χριστός σημαίνεται καί μετέχεται»216.  Δεν αποκλείται 

βέβαια η αναφορά αυτή να γίνεται στον αμνό ο οποίος ετίθετο μόνος στο δισκάριο. 

Ανάλογο υπαινιγμό για μερίδες κάνει και ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος 

μιλά για «μαργαρίτες» επί της τραπέζης217. Η πράξη αυτή των μερίδων γίνεται πιο 

σαφής τον 12ο αι., όπως φαίνεται στο παλαιότερο κείμενο για την τάξη της 

Προσκομιδής, με τον τίτλο· «Ὑπόμνησις γενομένη παρά τινος ἱερέως πρός τόν 

ἱερώτατον μητροπολίτην Κρήτης κῦρ Ἠλίαν περί τῆς προσκομιδῆς»218. Στο κείμενο 

αυτό, όπου παρατηρείται το φαινόμενο ανάπτυξης των Διπτύχων, γίνεται λόγος για την 

«μεγάλη σφραγίδα» που βγαίνει από έναν άρτο-προσφορά, αλλά και για τις «μικρές 

σφραγίδες» που βγαίνουν από τις τρεις επόμενες ή και περισσότερες προσφορές. Η 

δεύτερη «μικρή σφραγίδα» ήταν προς τιμήν της Θεοτόκου219, αλλά δεν υπήρχε 

πρόβλεψη τοποθέτησης των μερίδων εντός του δισκαρίου με τη σειρά που γνωρίζουμε 

σήμερα. Η πράξη αυτή ήταν ρευστή μέχρι τον 14ο αι., οπότε και, σύμφωνα με τη 

Διάταξη του αγίου Φιλοθέου του Κοκκίνου, σταθεροποιείται220. Σαφέστερη ακόμη 

εικόνα μας δίδει ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος μιλά καθαρά για τις μερίδες 

 
211 N. Borgia, ό.π., σ. 31. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Δίσκος», στο: Θρησκευτική και Ηθική 

Εγκυκλοπαίδεια 5 (1964) 114-117. 
212 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 100 (= PG 150, 389C). 
213 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΕ΄, PG 155, 264D.  
214 Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Έκθεσις της Βασιλείου Τάξεως Ι, PG 112, 165A. 
215 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., PG 98, 400C.  
216 3, 9, PG 3, 437C. 
217 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., PG 98, 388D-289A. 
218 V. Laurent, “Le rituel de la proskomidie et le métropolite de Crète Élie », στο: Revue des Études 

Byzantines 19 (1958) 116-142.  
219 V. Laurent, ό.π., σσ. 129-130· 135. 
220 Βλ. Παν. Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σσ. 2-16. 
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«ὑπέρ τε ἑκάστου τάγματος τῶν ἁγίων, καί ὑπέρ πάντων ὁμοῦ, καί ὑπέρ ἑκάστου τῶν 

προσφερόντων πιστῶν»221. Οι μερίδες αυτές, κατά την θέση του αγίου Συμεών, 

αγιάζονται μεν με την ένωση και κοινωνία του ιερουργημένου σώματος του Χριστού, 

αλλά δεν μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού222. Κατά τον 17ο αι. υπήρξε 

διαφωνία στο Άγιον Όρος για το τί σημαίνει δεξιά του άρτου όσον αφορά την 

τοποθέτηση της μερίδας της Θεοτόκου. Το ζήτημα έληξε ειρηνικά μετά και από 

πατριαρχική παρέμβαση. Έτσι ως δεξιά του άρτου εννοείται το προς τα αριστερά του 

ιερουργούντος μέρος223. Υπάρχει και σχετική διάταξη στο εν χρήσει Ευχολόγιο. 

 

3.2.Η τάξη της Προσκομιδής 

Ο άγιος Φιλόθεος Κόκκινος επί του οποίου, όπως αναφέραμε, σταθεροποιήθηκε ο 

τρόπος τέλεσης της Προσκομιδής και εξαγωγής των μερίδων, γράφει τα εξής για την 

έναρξη της Ακολουθίας· «Εἶτα (μετά την ένδυση δηλαδή) ἐλθόντος τοῦ ἱερέως 

ποιοῦσιν ὁμοῦ (ιερέας και διάκονος) προσκυνήματα τρία ἔμπροσθεν τῆς προθέσεως 

λέγοντες ἕκαστος τό· ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι ἢ τό Ἐξηγόρασας ἡμᾶς. καί ποιεῖ ὁ ἱερεύς 

εὐλογητόν…»224. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης  ο οποίος έχει υπ΄ όψιν του 

συλλείτουργο γράφει σχετικά· «Ὁ δευτερεύων δέ τῶν ἱερέων ἐν τῇ προθέσει ἀπελθών 

μετά διακόνου τοῦ τά ἱερά σκεύη προευτρεπίσαντος, προσκυνήσας τρίς τῷ Θεῷ, 

ποιεῖται εὐλογητόν…»225. 

Έκτοτε η τάξη της Προσκομιδής παραδίδεται με μικρές βέβαια παραλλαγές στη 

μορφή που είναι σήμερα. Στη συνέχεια παραθέτουμε την τάξη αυτή όπως λιτά την 

παραθέτει σε σχετικό βιβλίο του ο μακαριστός π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης. Οι 

ιερείς μας βεβαίως γνωρίζουν την Ακολουθία από το ισχύον Ιερατικό της Αποστολικής 

Διακονίας, σε επιμέλεια του π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη: 

«Ὑπό τήν σημερινήν της μορφήν ἡ Προσκομιδή περιλαμβάνει: 

α) Ἑτοιμασίαν τοῦ ἄρτου ἐν τῷ Δισκαρίῳ καί ἔγχυσιν οἴνου καί ὕδατος εἰς τό Ἅγιον 

Ποτήριον. Τό διά τήν Θ. Εὐχαριστίαν προοριζόμενον τεμάχιον ἄρτου ἀποκόπτεται ἐκ 

 
221 Αποκρίσεις προς τινας ερωτήσεις Αρχιερέως, ΜΖ΄, PG 155, 893A. Για την εξέλιξη γενικότερα των 

μερίδων βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι πολλοί άρτοι και τα πολλά ποτήρια στη θεία Λειτουργία», 

ό.π., σσ. 599-614. Του ιδίου, «Η Θεοτόκος στη θεία Λειτουργία», στο: «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες..», 

σσ. 641-646. 
222 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ϟΔ΄, PG 155, 281C.  
223 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η περί Προσκομιδής έριδα στο Άγιον Όρος τον 17ο αι. Πρόσωπα και 

Κείμενα», στο: «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες…», σσ. 689-705.  
224 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.2. 
225 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΔ΄, PG 155, 264A. 
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τοῦ κέντρου προσφορᾶς τινος καί τοποθετεῖται εἰς τό κεντρον τοῦ Δισκαρίου, 

ὀνομάζεται δέ Ἀμνός. 

β) Ἐξαγωγήν καί παράθεσιν ἐν τῷ Δισκαρίῳ μερίδων πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί 

τῶν ἁγίων. Ἡ μερίς τῆς Θεοτόκου τοποθετεῖται πρός τά δεξιά τοῦ Ἀμνοῦ (ἀριστερά 

ὡς πρός τόν λειτουργοῦντα), αἱ δέ μερίδες τῶν ἁγίων πρός τά ἀριστερά τοῦ Αμνοῦ. 

γ) Ἐξαγωγήν μερίδων ὑπέρ ζώντων καί τεθνεώτων (συνοδευομένην ὑπό 

μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων αὐτῶν) καί τέλος ὑπέρ τοῦ λειτουργοῦ, αἱ ὁποῖαι 

τοποθετοῦνται εἰς τό κάτω μέρος τοῦ Δισκαρίου. 

δ) Κάλυψιν τῶν ἱερῶν σκευῶν διά τῶν ἰδιαιτέρων καλυμμάτων καί τοῦ ἀέρος καί 

θυμίασιν αὐτῶν. καί  

ε) Τήν εὐχήν τῆς Προθέσεως «ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν ὁ τόν οὐράνιον ἄρτον...» 

καί ἀπόλυσιν, ἐν τῇ ὁποίᾳ μνημονεύεται καί ὁ συντάκτης τῆς Λειτουργίας, ἡ ὁποία 

πρόκειται νά τελεσθῇ. 

Ἡ Προσκομιδή τελεῖται ὑπό τοῦ ἱερέως, πᾶσαι δέ αἱ ἐνέργειαι αὐτοῦ συνοδεύονται 

διά καταλλήλων ἁγιογραφικῶν χωρίων. Ὁ διάκονος πρό ἑκάστης ἐνεργείας 

ὑπενθυμίζει εἰς τόν ἱερέα διά καταλλήλου παρακελεύσεως τό πρακτέον. Λεπτομερῆ 

περιγραφήν τῆς Προσκομιδῆς εὑρίσκει τις εἰς τάς Λειτουργικάς φυλλάδας. 

Σημειοῦμεν μόνον ἐνταῦθα, ὅτι τό ἀναγραφόμενον ἐν αὐταῖς καί συνήθως 

λεγόμενον κατά τήν τοποθέτησιν τοῦ ἀστερίσκου χωρίον «Καὶ ἐλθών ὁ ἀστήρ ἔστη 

ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον» εἶναι μεταγενέστερον· ἀρχαιότερον καί ὀρθότερον εἶναι τό 

ὑπό τῶν κωδίκων μαρτυρούμενον «Τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοί ἐστερεώθησαν καί τῷ 

πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν» (Ψαλμ. λβ΄, 6), πρός τό ὁποῖον 

συμφωνεῖ καί ἡ παρακέλευσις τοῦ διακόνου «Στερέωσον, Δέσποτα». 

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Προσκομιδῆς γίνεται θυμίασις τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί τοῦ 

Ἁγίου Βήματος, ἔπειτα δέ ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τῶν Εἰκόνων καί τοῦ λαοῦ. Ἡ 

θυμίασις γίνεται ὑπό τοῦ διακόνου (ἢ ὑπό τοῦ ἱερέως) λέγοντος μυστικῶς τά τροπάρια 

«Ἐν τάφῳ σωματικῶς...» κ.λπ. καί τόν 50όν Ψαλμόν. Ἡ θυμίασις αὐτή δέν πρέπει νά 

συνδέηται πρός τήν Προσκομιδήν ἀλλά πρός τήν Θ. Λειτουργίαν· εἶναι δηλ. ἡ 

ἐναρκτήριος πρό τῆς Θ. Λειτουργίας προσφορά θυμιάματος. Διά τοῦτο, ὅταν μεταξύ 

τῆς Προσκομιδῆς καί τῆς ἐναρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας παρεμπίπτῃ κενός χρόνος, ἡ 
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θυμίασις πρέπει νά γίνηται ὄχι εὐθύς μετά τήν Προσκομιδὴν ἀλλ’ ὀλίγον πρό τῆς 

ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας, ἤτοι κατά τήν Δοξολογίαν»226. 

 

3.3.Τελετουργικά ζητήματα. Απαντήσεις Ιωάννου Μ. Φουντούλη 

 

Ερώτηση (α): Δύναται ὁ ἱερέας νά τελέσῃ προσκομιδήν, πρίν πάρῃ καιρόν καί πρίν 

ἐνδυθῇ τά ἱερά ἄμφια; 

Απάντηση: Ὄχι. Κατά τήν «Διάταξιν τῆς θείας Λειτουργίας» τοῦ πατριάρχου 

Φιλοθέου, ὡς καί καθ’ ὅλα τά χειρόγραφα ἡ προσκομιδή γίνεται μετά τήν ἀκολουθία 

τοῦ «καιροῦ» καί μετά τήν πλήρη ἔνδυσι τοῦ διακόνου καί τοῦ ἱερέως μέ τά ἄμφιά 

των227. 

 

Ερώτηση (β): Ἐπιτρέπεται ἱερεύς πού δέν πρόκειται νά λειτουργήσει νά κάνει 

προσκομιδή μέ τό ἐπιτραχήλιο μόνο; 

Απάντηση: Ἡ ἀπάντηση εἶναι σαφῶς ἀρνητική καί ὡς πρός τά δύο σκέλη της: 

Τήν προσκομιδή δέν μπορεῖ νά τελέσει ἄλλος ἱερεύς ἐκτός ἀπό ἐκεῖνον πού θά 

λειτουργήσει, οὔτε φορώντας μόνο τό ἐπιτραχήλιο, εἴτε αὐτός θά εἶναι ὁ λειτουργός 

εἴτε, τό χειρότερο, ἄλλος. Πρόκειται γιά ἀταξία, πού δέν τήν ἀμνηστεύει ἡ καλή 

πρόθεση, οὔτε ἡ εὐγενής κατά τά ἄλλα διάθεση γιά ἐξυπηρέτηση ἢ διευκόλυνση τοῦ 

λειτουργοῦ ἱερέως228. 

  

Ερώτηση (γ): Τινές τῶν ἱερέων, ὅταν πρόκειται νά θυμιάσουν, εὐλογοῦν τό 

θυμίαμα μέ τήν εὐχή «Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ὁ Θεός 

ἡμῶν…». Ἄλλοι λέγουν τήν εὐλογία αὐτή μόνο στήν Προσκομιδή, 

ἐνῶ σ’ἄλλες περιπτώσεις τό εὐλογοῦν μέ τό «Εὐλογητός ὁ Θεός 

ἡμῶν…». Ποιό ἀπό τά δύο εἶναι τό ὀρθότερο; 

Απάντηση: Κατά τήν ἐπικρατοῦσα σήμερα πρᾶξι ἡ εὐχή τοῦ θυμιάματος 

«Θυμίαμά σοι προσφέρομεν…» λέγεται μόνο κατά τήν ἀκολουθία τῆς προθέσεως, σ’ 

 
226 Κωνσταντίνος Παπαγιάννης (Πρωτοπρ.), Λειτουργική-Τελετουργική. Βοήθημα δια τους 

ιεροσπουδαστάς μέσων και ανωτέρων Ιερατικών Σχολών, Αθήναι 1973, σσ. 221-222.  
227 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Γ΄, σσ. 42-44.  
228 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ. 250-253. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ. 

242-243. Βλ. και Αθανάσιος Δ. Κατζιγκάς, Ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως ή Προσκομιδής, εκδ. 

«Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 60-61.  
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ὅλες δέ τίς ἄλλες περιπτώσεις κατά τήν θεία λειτουργία ἡ εὐλογία τοῦ θυμιάματος 

γίνεται μέ τό «Εὑλογητός ὁ Θεός ἡμῶν…»229. 

Στα παλαιά χειρόγραφα, σημειώνουμε εμείς, αλλά και στα πρώτα έντυπα 

λειτουργικά βιβλία δεν υπήρχε η ευχή του θυμιάματος. Φαίνεται πως επικράτησε να 

λέγεται στην Προσκομιδή από τον 12ο αι., αλλά σίγουρα και κατ΄επίδραση της 

Διάταξης Φιλοθέου του Κοκκίνου230. 

 

Ερώτηση (δ): Εἰς τήν ἀπόλυσιν τῆς προσκομιδῆς κατά τήν Κυριακήν λέγεται· «Ὁ 

ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς… καί ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…» ἢ μόνον «Ὁ 

ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…»; 

Απάντηση: Ἡ ἀνωτέρω ἀπόλυσις ἔχει τό χαρακτηριστικό τῆς ἀπολύσεως τῆς 

ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ νεώτερος συμβολισμός τῆς 

προσκομιδῆς τήν συνδέει πρός τήν γέννησι τοῦ Χριστοῦ. Σ’αὐτόν ὀφείλονται ἡ 

εἰσαγωγή τῆς φράσεως «Καί ἐλθών ὁ ἀστήρ ἔστη ἐπάνω, οὗ ἦν τό παιδίον», πού 

συνοδεύει τήν ἐπίθεσι τοῦ ἀστερίσκου, καί ἡ εἰκών τῆς γεννήσεως, πού κατά τούς 

νεωτάτους χρόνους τοποθετεῖται ἢ ζωγραφεῖται στήν κόγχη τῆς προσκομιδῆς. Ὁ 

συμβολισμός αὐτός εἶναι μεταγενέστερος καί ἐντελῶς δευτερεύων. Ἐφ’ ὅσον δέ καί οἱ 

δόκιμες ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων μένουν πιστές στήν παλαιά ὀρθή μορφή 

τῆς ἀρχῆς τῆς ἀπολύσεως («Χριστός ὁ ἀληθινός…» ἢ «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν 

Χριστός…» γιά τίς Κυριακές), δέν θά πρέπῃ νά ἀπομακρυνώμεθα ἀπό αὐτήν231. 

 

3.4.Θεολογική και συμβολική σημασία της Προσκομιδής 

Η Ποσκομιδή αποτελεί προοίμιο των όσων θα ακολουθήσουν στη θεία Λειτουργία. 

Όλα δε όσα τελούνται σ΄αυτήν διηγούνται το μυστήριο της σαρκώσεως και του πάθους 

του Χριστού «ἐν πίνακι»232 (εν συντομία), κατά τον ιερό Καβάσιλα. Την ίδια θεολογική 

προσέγγιση κάνει και ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης όταν γράφει ότι «τά τῆς 

 
229 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ. 148-149. Βλ. και Αθανάσιος Δ. Κατζιγκάς, ό.π., 

σ. 62.  
230 Την πληροφορία ότι η ευχή του θυμιάματος μαρτυρείται στην Προσκομιδή από τον 12ο αι. μας την 

δίδει η από τον Λέοντα Τουσκο (1173-1178) λατινική μετάφραση της Λειτουργίας του Χρυσοστόμου. 

Βλ. A. Jacob, “La traduction de la liturgie de St. J. Chrysostome par Leon Toscan”, στο: Orientalia 

Christiana Periodica 32 (1966) 136. Bλ. και π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, «Η Ακολουθία της Προθέσεως 

(Προσκομιδής)», ό.π., σσ. 83-84. Για την ευχή αυτή στη Διάταξη του Φιλοθέου Κοκκίνου βλ. Παν. Ν. 

Τρεμπέλας, ό.π., σ.4.  
231 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ.244-245.  
232 Νικόλαος Καβάσιλας, Εις την θείαν Λειτουργίαν, SC 4bis, 80 (= PG 150, 381A). 
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ἐνανθρωπήσεως ὧδε ἐκτυποῦνται καί τῆς σταυρώσεως» 233. Ο ίδιος μάλιστα μέσα από 

το περιεχόμενο και την εικόνα του δισκαρίου αναδεικνύει το θεολογικό, 

εκκλησιολογικό και ανθρωπολογικό νόημα της Προσκομιδής· «Διά τούτου τοῦ θείου 

τύπου καί τοῦ ἔργου τῆς ἱερᾶς Προσκομιδῆς τόν Ἰησοῦν αὐτόν καί τήν Ἐκκλησίαν 

αὐτοῦ μίαν πᾶσαν ὁρῶμεν, μέσον αὐτόν τό ἀληθινόν φῶς, τήν ζωήν τήν αἰώνιον 

κεκτημένην καί φωτιζομένην ὑπ’ αὐτοῦ καί συνεχομένην. Αὐτός μέν γάρ διά τοῦ ἄρτου 

μέσον ἐστιν· ἡ μήτηρ δέ διά τῆς μερίδος ἐκ δεξιῶν· οἱ ἅγιοι δέ καί ἄγγελοι ἐξ 

ἀριστερῶν· ὑποκάτω δέ ἅπαν τῶν ἐν αὐτῷ πιστευσάντων τό εὐσεβές ἄθροισμα. Καί 

τοῦτο ἐστι τό μέγα μυστήριον· Θεός ἐν ἀνθρώποις καί Θεός ἐν μέσῳ θεῶν, θεουμένων, 

ἐκ τοῦ κατά φύσιν ὄντως Θεοῦ σαρκωθέντος ὑπέρ αὐτῶν. Καί τοῦτο ἡ μέλλουσα 

βασιλεία καί τῆς αἰωνίου ζωῆς τό πολίτευμα· Θεός μεθ’ ἡμῶν ὁρώμενός τε καί 

μεταλαμβανόμενος»234 (στο δισκάριο δηλαδή βρίσκεται στο κέντρο ο Χριστός με τη 

μορφή του άρτου, η Παναγία δεξιά του, αριστερά του οι άγιοι και οι άγγελοι με τη 

μορφή βέβαια των μερίδων, και από κάτω όλοι οι πιστοί. Αυτό ακριβώς είναι το μέγα 

μυστήριο. Ο Θεός στους ανθρώπους και Θεός εν μέσω θεών, των ανθρώπων δηλαδή 

που με τη σάρκωση του Θεού Λόγου έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν κατά χάρη στη 

θέωση. Με τη μετάληψη δε του Θεού που σαρκώθηκε ο κοινωνών μετέχει από τώρα 

στη μέλλουσα βασιλεία και στο πολίτευμα της αιώνιας ζωής). 

Με το ως άνω θεολογικό περιεχόμενο της Προσκομιδής συμφωνούν και 

συνδέονται και τα όσα  γίνονται και λέγονται κατά την τέλεσή της. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε επιγραμματικά σε αυτά. Η ευχή πρώτα-πρώτα της Προθέσεως εκφράζει 

την Ιωάννεια θεολογία περί ουρανίου άρτου, του εκ του ουρανού καταβάντος235. 

Αναφέρεται δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού που σαρκώθηκε και έπαθε για τη 

σωτηρία του ανθρώπου236. Κατά τον ιερό Καβάσιλα «πᾶσα ἡ προσαγωγή τῶν δώρων 

εἰς ἀνάμνησιν γίνεται τοῦ Κυρίου καί διά πάσης ὁ αὐτοῦ καταγίνεται θάνατος» 237. Ο 

άγιος Συμεών τονίζει ιδιαίτερα τον ένζυμον άρτο που σημαίνει ότι «τέλειον ἦν τό 

πρόσλημμα, ὃ ὑπέρ ἡμῶν ὁ τοῦ Θεοῦ προσελάβετο Λόγος· καί σάρξ ἐγένετο, μή 

ἀλλοιωθείς· καί μετά ψυχῆς λογικῆς τε καί νοερᾶς ἦν, αὐτό τό ἀνθρώπινον 

 
233 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΖ΄, PG 155, 265C. Στην προσκομιδή και τη θεία Λειτουργία, 

γράφει ο π. Δημήτριος Στανιλοάε, υπάρχει διαρκώς η εργασία – ενέργεια του Χριστού που γεννιέται και 

σταυρώνεται. Βλ. Κων/νος Καραϊσαρίδης (Πρωτ/ρος), Η συμβολή του π. Δημητρίου Στανιλοάε στη μελέτη 

των λειτουργικών θεμάτων, Αθήνα 1997, σσ.221-222. 
234 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ϟΔ΄, PG 155, 285. 
235 Ιω., 6,51. 
236 Βλ. π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, «Η Ακολουθία της Προθέσεως (Προσκομιδής). Ιστορικολειτουργική 

θεώρηση», ό.π., σσ. 68-70. 
237 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 92 (= PG 150, 388A). 
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προσλαβόμενος· καί ὡς Θεός τέλειος, καί ἄνθρωπος τέλειός ἐστιν, ἵνα καί ἐμέ ὅλον 

ἀναπλάσῃ»238 (Αυτό που προσέλαβε δηλαδή ο σαρκωθείς Λόγος ήταν ο τέλειος 

άνθρωπος. Έγινε σάρκα (άνθρωπος) χωρίς καμίαν αλλοίωση ως προς τη θεότητά του. 

Έγινε άνθρωπος με τέλεια νοερά και λογική ψυχή. Ως τέλειος λοιπόν Θεός και τέλειος 

άνθρωπος ανέπλασε και εμένα, τον κάθε άνθρωπο δηλαδή).  

Υποστηρίζει επίσης και δέχεται μόνο τον τετραμερή άρτο, αλλά και το κυκλοειδές 

της σφραγίδος που υπάρχει επάνω στο πρόσφορο. Και τούτο προφανώς διότι 

παλαιότερα η  σφραγίδα μπορούσε να είναι και τετράγωνη και στρογγύλη. Ήθελε με 

τον τρόπο αυτό να διαφοροποιηθεί από τους Λατίνους στους οποίους η όστια έχει 

κυκλικό σχήμα. Γράφει σχετικά· «τετραμερής δέ ὁ ἄρτος, ἀλλ’ οὐ κυκλοτερής τε καί 

ἄζυμος, ὡς ὁ παρά τῶν Λατίνων θυόμενος… καί ὅτι τετραμερής πᾶς ὁ κόσμος καί 

αὐτός ὁ Λόγος τοῦ κόσμου δημιουργός… καί, ὅτι, τά πέρατα πάντα τοῦ κόσμου ἡγίασε 

σαρκωθείς ὁ Λόγος… Τά μέν τῆς οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος τέλεια ἐν τῷ ἄρτῳ καί ἐν 

τῷ σχήματι αὐτοῦ τετραμερεῖ ὄντι καθορᾶται· τά δέ τῆς θεότητος ἐν τῇ τοῦ ἄρτου 

σφραγίδι, ἥτις κυκλοειδής ἐστι, καί μέσον ταύτης ὁ σταυρός, ἢ αὐτός ὁ Σωτήρ 

ἐξεικονιζόμενος, τόν ἄναρχόν τε καί ἀτελεύτητον Λόγον σεσαρκωμένον πάντων ὁμοῦ 

δεικνύντων, καί Θεόν ὄντα καί καθ’ ἡμᾶς ὀφθέντα, καί σαρκωθέντα ἀληθῶς καί 

παθόντα, καί τόν ἐν μορφῇ Θεοῦ ὄντα καί ἐν μορφῇ ἀνθρώπου γενόμενον» 239 (Όσα 

δηλαδή αφορούν στην οικονομία του Σωτήρος κατά τρόπο τέλειο είναι ορατά στον 

άρτο και στο τετραμερές σχήμα του. Τα αφορώντα όμως στην θεότητά του 

συμβολίζονται από την σφραγίδα του άρτου, που είναι κυκλική και έχει στο μέσον της 

τον σταυρό ή και τον ίδιο το Σωτήρα να εικονίζεται, δείχνοντας έτσι τον άναρχο και 

ατελεύτητο Λόγο σαρκωμένο). 

Αφού λάβει ο ιερέας την πρώτη προσφορά τη σφραγίζει τρις φορές με τη λόγχη σε 

ανάμνηση του Κυρίου, «τό σωτήριον πάθος ἐξεικονίζων Χριστοῦ, καί τῶν αὐτοῦ 

μεμνημένος, ὡς εἴρηται, παθημάτων» 240. Με τη λόγχη πάλι στη συνέχεια και 

ξεκινώντας από δεξιά του αμνού όπου τα γράμματα IΣ «ἀνατέμνει ἐν τῇ σφραγίδι 

τετραμερῶς τήν προσφοράν» 241. Κάνοντας δηλαδή τετραμερή τομή εξάγει τον αμνό με 

τη λόγχη. Τα λόγια του Ησαΐα «ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν ἤχθη κ.τ.λ.» 242 που 

συνοδεύουν την πράξη σημαίνουν ότι το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας ήταν 

 
238 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΣT΄, PG 155, 265ΑΒ. 
239 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΖ΄, ΠΗ΄, PG 155, 265C· 268Α.  
240 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΠΔ΄, PG 155, 264Β.  
241 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., PG 155, 264Β.  
242 Ησ. 53,7.  
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προκηρυττόμενο από τους προφήτες243. Ο αμνός τοποθετείται υπτίως στον κυκλοτερή 

δίσκο καθώς «τυποῖ τόν οὐρανόν» 244, του διακόνου λέγοντος «θῦσον δέσποτα». Η 

σταυροειδής εν συνεχεία χάραξη διά της λόγχης στο πίσω μέρος του αμνού λεγομένου 

του «θύεται ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ» 245 δηλώνει «πῶς ἡ θυσία γέγονεν, ὅτι διά σταυροῦ» 246. 

Αφού τοποθετηθεί ο αμνός με τη σφραγίδα επάνω γίνεται η νύξη δια της λόγχης 

κάτω από τα γράμματα IΣ, του ιερέα λέγοντος «εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τήν 

πλευράν ἔνυξε…»247, για να δηλωθούν «ὅσα δή εἰς τό σωτήριον σῶμα τοῦ Σωτῆρος 

ἐγένετο» 248. Βάλλει στη συνέχεια ο ιερέας στο άγιο ποτήριο νάμα (οίνο) και ύδωρ εις 

τύπον του αίματος και του ύδατος τα οποία έρρευσαν από την πλευράν του Χριστού249. 

Ευλογεί την ένωση και ακολουθούν οι μερίδες. Από δεύτερη προσφορά βγαίνει η 

μερίδα της Θεοτόκου και τοποθετείται στα δεξιά του αμνού, ως βασίλισσα και 

«ἐγγυτέρα Θεῷ» 250. Από τρίτη προσφορά βγαίνουν οι μερίδες προς τιμήν των εννέα 

ταγμάτων (αγίων), οι οποίες και τοποθετούνται αριστερά του αμνού. Από την ίδια 

προσφορά βγαίνουν και οι μερίδες για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους, οι οποίες 

τοποθετούνται κάτωθεν του αμνού «ὑπέρ ἱλασμοῦ καί συγχωρήσεως αὐτῶν»251. 

Ακολουθεί η ετοιμασία του θυμιάματος με τη σχετική ευλογία και ευχή, η οποία, 

όπως αναφέραμε, μαρτυρείται στην Προσκομιδή από τον 12ο αι. και στη Διάταξη του 

Φιλοθέου Κοκκίνου (14ο αι.) 252. Θυμιάται και ο αστερίσκος την ώρα που τοποθετείται 

επί του δίσκου και υπεράνω του άρτου. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, επηρεασμένος 

προφανώς από τον άγιο Φιλόθεο Κόκκινο, επιλέγει τη στιγμή αυτή το στίχο «καί ἰδού 

ὁ ἀστήρ ἐλθών, ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον» 253 αναδεικνύοντες τον μεταγενέστερο 

συμβολισμό της Προσκομιδής που συνδέει την πράξη αυτή με «τά πραχθέντα ἐν τῇ  

γεννήσει. Ἐπεί καί σπηλαίου καί φάτνης τύπον εἰρήκαμεν εἶναι τήν πρόθεσιν»254. Από 

τον 12ο όμως αι. στο σημείο αυτό μαρτυρείται ο  ψαλμικός στίχος· «τῷ λόγῳ τοῦ 

Κυρίου οἱ οὐρανοί ἐστερεώθησαν»255. Αυτός προτείνεται και στο ισχύον Ιερατικό της 

 
243 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., PG 155, 264Β. 
244 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., PG 155, 264Β. Βλ. και  Δανιήλ Γεωργόπουλος (Ιεροδιδάσκαλος), Ιερά 

Ανθολογία περί των θείων επτά Μυστηρίων της Εκκλησίας, εν Βενετία 1833, σ. 24.  
245 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ΠΕ΄, PG 155, 264C. 
246 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 88 (= PG 150, 385A). 
247 Iω. 19, 34-35. 
248 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ΠΕ΄, PG 155, 264D. 
249 Ματθ. 26, 28· Μάρκ, 14,24. Βλ. και Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΒ΄, PG 155, 276Α. 
250 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΔ΄, PG 155, 284Α. 
251 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΔ΄, PG 155, 280D· 285B. 
252 Βλ. σχόλιο 118. 
253 Ματθ. 2,10. 
254 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΣΤ΄, PG 155, 285D. 
255 Ψαλμ. 32,6.  



Καιρός – Ένδυση -Προσκομιδή 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

95 

 

Αποστολικής Διακονίας καθόσον το εν λόγω χωρίο συνδέεται άμεσα με το συμβολισμό 

του δίσκου ως ουρανού256. 

Καλύπτεται στη συνέχεια ο δίσκος για να δηλωθούν «τά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 

Χριστοῦ, ὅτι ὡς ἄνθρωπος ἐβασίλευσε» 257. Καλύπτει επίσης και το ποτήριο ή τα 

ποτήρια «τά δηλοῦντα ὁμοίως τοῦ Κυρίου τήν σάρκωσιν» 258. Σκεπάζει ο ιερέας στη 

συνέχεια και τα δύο, δίσκο δηλαδή και ποτήριο, με τον μεγάλο αέρα «ὃς δή καί τό 

στερέωμα ἐν ᾧ ὁ ἀστήρ, καί τήν συνδόνα σημαίνει»259. Ο ιερός Καβάσιλας 

χαρακτηρίζει τα εν λόγω καλύμματα ως πέπλα τίμια, τα οποία πέρα από τον πρακτικό 

των χαρακτήρα τίθενται προκειμένου και δι’αυτού του τρόπου να αναδειχθεί το 

Χριστολογικό περιεχόμενο και νόημα της Προσκομιδής και να επισημανθεί ότι 

«συνεκαλύπτετο μέν τέως ἡ τοῦ σεσαρκωμένου Θεοῦ δύναμις, ἕως τοῦ καιροῦ τῶν 

θαυμάτων καί τῆς ἐξ οὐρανοῦ μαρτυρίας» 260. 

Μετά την ευχή της Προθέσεως, στην οποίαν αναφερθήκαμε, και την Απόλυση της 

Ακολουθίας, ο ιερέας αναχωρεί από το σημείο της Προθέσεως «αὐτήν τε τήν 

προσκομιδήν, καί τήν ἱεράν τράπεζαν σταυροειδῶς θυμιᾶ· εἶτα καί τό ἱερατεῖον ὅλον· 

δεικνύς τήν ἐκ τοῦ Θεοῦ πρώτην τῶν χαρισμάτων ἐν τοῖς ἁγίοις μετάδοσιν καί διά τῶν 

ἁγίων ἐν τοῖς λοιποῖς» 261. Η θυμίαση αυτή, που στις ενορίες συμπίπτει με τον χρόνο 

ψαλμωδίας της δοξολογίας και στις Ι. Μονές γίνεται κατά τη διάρκεια της έκτης ώρας, 

δεν σχετίζεται με την Ακολουθία της Προσκομιδής, αλλά αφορά τον καθαγιασμό του 

Ναού για την έναρξη της θείας Λειτουργίας262. «Θυμιᾷ πανταχόθεν» 263, σημειώνει ο 

ιερός Καβάσιλας, κατά την παράδοση που ανάγεται στην εποχή του αγίου Διονυσίου 

του Αρεοπαγίτου264. 

 

 

 
256 Σωφρόνιος Ιεροσολύμων (ψευδ.), Λόγος περιέχων την εκκλησιαστικήν άπασαν ιστορίαν…, PG 873, 

3988C. 
257 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΣΤ΄, PG 155, 285D. Βλ. και Δανιήλ Γεωργόπουλος (Ιεροδιδάσκαλος), 

ό.π., σ. 26.  
258 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΣΤ΄, PG 155, 285D. 
259Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΣΤ΄, PG 155, 288A.  
260 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 100(2) (= PG 150, 389D). Βλ. και π. Δημήτριος Τζέρπος 

(Ιεροδιδάσκαλος), «Η Ακολουθία της Προθέσεως (Προσκομιδής)», ό.π., σ. 85. 
261 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ϟΣΤ΄, PG 155, 288BC. Βλ. και Δανιήλ Γεωργόπουλος 

(Ιεροδιδάσκαλος), ό.π., σ. 26. 
262 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ.44-46. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη 

θεία Λατρεία, σ. 197. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Περί της Ευχής της Προσκομιδής και του νοήματος της 

θυμίασης», στο: Εφημέριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, σσ. 14-15.  
263  Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., ΙΑ΄, SC 4bis, 100 (3) (= PG 150, 389D). 
264 Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, 3, 2, PG 3, 425B.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Η τάξη του Καιρού στην Προηγιασμένη και στην περίοδο της Διακαινησίμου 

2. Ερωτήματα περί Καιρού και Προσκομιδής όπως απαντώνται στο έργο Ιωάννη 

Φουντούλη «Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας» 

3. Η περί μερίδων στην Προσκομιδή ιστορία και τάξη 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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3. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 

 

Λέξεις κλειδιά:  θεία Λειτουργία, Ιωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος, 

τελετουργία, ειρηνικά, αντίφωνα, αναγνώσματα, μικρή είσοδος, μεγάλη είσοδος, 

πληρωτικά, ασπασμός, αναφορά, κοινωνία, κοινωνικός, κήρυγμα, μελισμός. 

 

1. Η εικόνα της θείας Λειτουργίας μέχρι και τον 4ο μ.Χ. αι. 

Οι ρίζες της θείας Λειτουργίας βρίσκονται στην Καινή Διαθήκη και δη στην 

περιγραφή του Μυστικού Δείπνου. Η τελεσιουργία του Δείπνου αυτού περιγράφεται 

από τον Απόστολο Παύλο και τους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές. Η σχετική περί του 

θέματος έρευνα μας μιλά για δύο παραδόσεις που διακρίνονται στις τέσσερις διηγήσεις. 

Την πρώτη παράδοση περιγράφουν οι Απόστολος Παύλος και Ευαγγελιστής 

Λουκάς265. Στην περίπτωση αυτή προσφέρεται πρώτα ποτήριον ευχαριστίας, στη 

συνέχεια διανέμεται άρτος ευχαριστίας και ακολούθως δεύτερο ποτήριο «μετά τό 

δειπνῆσαι». Κατά την περιγραφή των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου266, τη 

δεύτερη δηλαδή παράδοση, δεν μαρτυρείται πρώτο ποτήριο. Η ευλογία δε του άρτου 

και του οίνου γίνεται σε μία συνεχή πράξη, το ένα μετά το άλλο, κατά τη διάρκεια του 

δείπνου «ἐσθιόντων αὐτῶν». 

Είναι σαφές ότι οι δύο παραδόσεις μαρτυρούν μίαν εξέλιξη όσον αφορά την 

τάξη της θείας Ευχαριστίας στα Καινοδιαθηκικά κείμενα267. Είναι σαφής επίσης και η 

τάση απομάκρυνσης της Ευχαριστίας από τα εβραϊκά δείπνα. Έτσι από τις βραδινές 

ώρες μεταφέρθηκε το πρωί και μάλιστα «καθ’ ἡμέραν» 268, κυρίως δε την «μία 

Σαββάτων» 269, δηλαδή «ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ» 270, ως ημέρα ανάστασης και παρουσίας 

του Κυρίου στο μέσον του λαού Του271. Τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος για την 

 
265 Α΄ Κορ. 11, 23-26· Λουκ. 22, 17-20. 
266 Ματθ. 26, 26-29· Μαρκ. 14, 22-26. 
267 Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική,  τόμος Α΄, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σσ. 121-124. Βλ. και 

Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, «Η τελεσιουργία της θ. Ευχαριστίας κατά τους δύο πρώτους αιώνας», εν 

Θεολογία 2 (1924), τ. Β΄, σσ. 153-156. 
268 Πράξ. 2, 46. 
269 Πράξ.  20,7· Α΄ Κορ. 16,2. 
270 Αποκ. 1,10. 
271 Βλ. Αλκιβιάδης Καλυβόπουλος, Χρόνος τελέσεως της θείας Λειτουργίας [Ανάλεκτα Βλατάδων, 3], 

Θεσσαλονίκη 1982. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), 

Θεσσαλονίκη 1981, σ. 35. Juan Daniélou, Αγία Γραφή και Λειτουργία. Η βιβλική θεολογία των μυστηρίων 
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τέλεση της Ευχαριστίας κατά τον Μυστικό Δείπνο αναδεικνύουν και την εσχατολογική 

προοπτική αυτού του Μυστηρίου, που συνιστά και την μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη 

θεία Ευχαριστία και την πασχάλια εβραϊκή τελετή. Αυτό δείχνει ο λόγος . «Ὁσάκις γάρ 

ἂν ἐσθίητε τόν ἄρτον τοῦτον καί τό ποτήριον πίνητε, τόν θάνατον τοῦ Κυρίου 

καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ» 272. 

Εκτός των ευλογιών του άρτου και του οίνου μπορούμε να επισημάνουμε και 

άλλα τελετουργικά στοιχεία κατά την τέλεση της θείας Ευχαριστίας στην αποστολική 

εποχή. Από πληροφορίες των Πράξεων αλλά και του Αποστόλου Παύλου φαίνεται πως 

η Ευχαριστία αρχικά γινόταν «κατ΄ οἶκον» 273, με την εκ των πιστών προσφορά των 

δώρων274, το άναμμα λαμπάδων275, το άκουσμα της διδαχής που σημαίνει ότι προηγείτο 

ανάγνωσμα276, τον ασπασμό ή «φίλημα τῆς εἰρήνης»277, την απάντηση με το «Αμήν» 

στις αυτοσχέδιες ευχές278, τη συμμετοχή στη θεία κοινωνία μετά τη συμφιλίωση του 

καθενός με το εκκλησιαστικό σώμα279 και την υμνολογία – δοξολογία του Θεού μετά 

την ευχαριστιακή μετοχή280. Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί εδώ ότι στη θεία 

Ευχαριστία εκφράζεται η ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος κατά το «εἷς ἄρτος, ἓν 

σῶμα οἱ πολλοί ἐσμέν . οἱ γἀρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν»281. Επικρατεί 

επίσης η λογικότητα (πνευματικότητα) 282, η ευταξία283 και η «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» 

284 τέλεση της λατρευτικής σύναξης. 

 
και εορτών κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας [Βασικές Αγιογραφικές Μελέτες, 3], «Άρτος Ζωής»,  

Αθήνα 1981, σσ. 257-276. 
272 Α΄ Κορ. 11, 26. Βλ. και Γεώργιος Ν. Φίλιας, ό.π., σσ. 134-136. 
273 Πράξ. 2,46.  
274 Α΄ Κορ. 11, 21-29. Βλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, «Η τελεσιουργία της θ. Ευχαριστίας κατά τους  

δύο πρώτους αιώνας», ό.π., σ. 161. 
275 Πράξ. 2018.  
276 Πράξ. 2, 42. 
277 Ρωμ. 16, 16· Α΄ Κορ. 16.20· Β΄ Κορ. 13,12· Α΄ Θεσ. 5, 26. 
278 Α΄ Κορ. 11, 23-26 και 14, 16.  
279 Α΄ Κορ. 11,28: «Δοκιμαζέτω δέ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καί οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ τοῦ 

ποτηρίου πινέτω».  
280 Ματθ. 26,30: «Καί ὑμνήσαντες ἐξῆλθον». Βλ. και Παντελεήμων Ροδόπουλος (Μητρ. Τυρολόης και 

Σερεντίου), «Η θεία λατρεία και η θεία Ευχαριστία κατά την αποστολικήν εποχήν», εν Μελέται Α΄. 

Κανονικά-Ποιμαντικά-Λειτουργικά-Οικουμενικά-Διάφορα [Ανάλεκτα Βλατάδων, 56], Θεσσαλονίκη 

1993, σσ. 609-613. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Τα διακονικά παραγγέλματα και η σ τάση των πιστών 

στη θεία Λειτουργία», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 123-127. 
281 Α΄ Κορ. 10, 17. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, «Στις πηγές της ευχαριστιακής ενότητας κλήρου και λαού», 

εν Σύναξη 50 (Απρ.-Ιούν. 1994) 13-29.  
282 Ρωμ. 12,1. 
283 Α΄ Κορ. 14,40: «Πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω», βλ. και Γεώργιος Φίλιας Ν., «Η έννοια 

και σημασία της παύλειας προτροπής στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας». « Πάντα εὐσχημόνως 

καί κατά τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορ. 14,40), εν Μελέτες ιστορίας και θεολογίας της Ορθοδόξου Λατρείας, 

εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σσ.97-113. 
284 Ιω. 4, 23-24. 
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Η θεία Ευχαριστία συνεχίζει να τελείται και κατά την αποστολική εποχή, αλλά 

και τους μετέπειτα αιώνες, κατά την εντολήν του Κυρίου «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν 

ἀνάμνησιν» 285. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η θεία Ευχαριστία πολύ ενωρίς 

αποδεσμεύθηκε από τα δείπνα και τα «κοινά συμπόσια» (αγάπες)286 και για λόγους 

ευλαβείας προτάχθηκε της τραπέζης και της λήψεως τροφής287. Δεν έχασε ποτέ η θεία 

Ευχαριστία το χαρακτήρα της ως επί το αυτό σύναξης κλήρου και λαού κατά τα 

πρότυπα της Καινής Διαθήκης. Ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας επίσης εξαίρει την 

Κυριακή «ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι’ αὐτοῦ καί τοῦ θανάτου αὐτοῦ» 288. Μιλά 

ακόμη για την ενότητα που απορρέει από το ένα θυσιαστήριο και την κοινή πίστη και 

λατρεία στον Ιησού Χριστό . «Πάντες ἐπί τό αὐτό ἐν τῇ προσευχῇ ἅμα συνέρχεσθε . 

μία δέησις ἔστιν κοινή, εἷς νοῦς, μία ἐλπίς, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει τῇ ἀμώμῳ τῇ εἰς Χριστόν 

Ἰησοῦν, οὗ ἄμεινον οὐδέν ἐστι.  Πάντες ὡς εἷς, εἰς τόν ναόν Θεοῦ συντρέχετε, ὡς ἐπί 

ἓν θυσιαστήριον, ἐπί ἕνα Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀρχιερέα τοῦ ἀγεννήτου Θεοῦ»289. Στο 

έργο του Ιγνατίου διακρίνονται οι βαθμίδες του κλήρου (επίσκοπος – πρεσβύτεροι – 

διάκονοι) 290, με τον επίσκοπο προεστώτα της ευχαριστιακής σύναξης ως εκφραστή της 

ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος291. 

Από τον 2ο μ.Χ. αι., σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ιουστίνου έχουμε πλήρη 

περιγραφή της θείας Λειτουργίας σε μία πολύ απλή μορφή. Η θεία Ευχαριστία ετελείτο 

κατά την του ηλίου ημέρα, δηλαδή την Κυριακή «ἐπειδή πρώτη ἐστίν ἡμέρα, ἐν ᾗ ὁ 

Θεός τό σκότος καί τήν ὕλην τρέψας κόσμον ἐποίησε, καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὃ 

ἡμέτερος σωτήρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκ νεκρῶν ἀνέστη»292. 

 
285 Λουκ. 22,19· Α΄ Κορ. 11, 24-25. 
286 Βλ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τό “ δεῖ καί αἱρέσεις εἶναι ἐν ἡμῖν” 3, PG 51, 257. Του ιδίου, Εις Α΄ 

Κορ. Ομιλία κζ΄, §1, PG 61, 223. Βλ. και Ευάγγελος Θεοδώρου, «Λειτουργία, Θεία», εν Θρησκευτική 

και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 8 (1966) 181. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί και χαρακτήρ της 

Χριστιανικής Λατρείας (Συμβολαί εις την ιστορίαν της Χριστιανικής Λατρείας), τόμ. Α΄, Αθήνα 21993, 

σ.138. 
287 Ιωάννης Μ.Φουντούλης, «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Λειτουργικοί τύποι 

της Ανατολής», εν Η θεία Ευχαριστία. Εισηγήσεις-Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιράς 

Μητροπόλεως Δράμας, Δράμα 2003, σ. 35. 
288 Βλ. Γεώργιος Φίλιας, «Η εκκλησιολογική θεώρηση της θείας Ευχαριστίας», εν Σύναξη 61 (Ιαν.-Μαρ. 

1997) 45-52.  
289 Ιγνάτιος Αντιοχείας, Προς Μαγνησίους, 7, 1-2, ΒΕΠΕΣ 2 (1955) 295. 
290 Ιγνάτιος Αντιοχείας, Προς Τραλλιανούς ΙΙΙ, 1, ΒΕΠΕΣ 2 (1955) 272. Βλ. και Παναγιώτης Ν. 

Τρεμπέλας , Αρχαί και χαρακτήρ…, σσ. 135-139. Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, Μαθήματα Λειτουργικής 

(τεύχος Α΄), Αθήναι 61993, σσ. 135-136. 
291 Ιωάννης Ζηζιούλας (Μητροπολίτης Περγάμου), Η ενότης της Εκκλησίας εν τη θεία Ευχαριστία και τω 

Επισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, εκδ. Γρηγόρη, εν Αθήναις 21990. Βλ. και Γεώργιος Δ. 

Μεταλληνός, Η θεολογική μαρτυρία της εκκλησιαστικής Λατρείας, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1995, σσ.193-202. 
292 Ιουστίνος, Α΄ Απολογία, 67, PG 6, 432A. 
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Στο αρχαϊκό αυτό σχήμα φαίνεται η ενότητα του σώματος και η ενεργός 

συμμετοχή όλων όσων απαρτίζουν αυτό το σώμα. Ο προεστώς αναγίνωσκε τα 

αναγνώσματα, «τά ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τά συγγράμματα τῶν 

προφητῶν, μέχρις ἐγχωρεῖ» 293, όσο έκρινε δηλαδή, αφού δεν είχαν διαμορφωθεί ακόμη 

οι περικοπές. Εν συνεχεία «διά λόγου τήν νουθεσίαν καί πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν 

τούτων μιμήσεως ποιεῖται»294. 

Οι πιστοί κατά τη διάρκεια του κηρύγματος κάθονταν, όπως και κατά την 

ανάγνωση των βιβλικών κειμένων. Γι΄αυτό σημειώνεται στο κείμενο· «ἔπειτα 

ἀνιστάμεθα κοινῇ πάντες καί εὐχάς πέμπομεν» 295.  Πρόκειται για αυτοσχέδιες κοινές 

ευχές κλήρου και λαού.  Ακολουθεί ο ασπασμός και η προσφορά άρτου, οίνου και 

ύδατος «τῷ προεστῶτι», ο οποίος διαβάζει την τελεστική και ευχαριστήρια ευχή296. 

«Πᾶς ὁ παρών λαός ἐπευφημεῖ λέγων, Ἀμήν» 297. Η ευχαριστιακή σύναξη τελειώνει με 

την από τους διακόνους κοινωνία «ἑκάστῳ τῶν παρόντων… ἀπό τοῦ εὐχαριστηθέντος 

ἄρτου καί οἴνου καί ὕδατος» 298. 

Στην περιγραφή της θείας Λειτουργίας από τον άγιο Ιουστίνο διαφαίνεται ότι 

όλοι προσφέρουν, όλοι εύχονται, όλοι κοινωνούν. «Μυστικές» ευχές δεν υπάρχουν. 

Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για την αποστολική και μεταποστολική εποχή, γιατί θα 

σήμαινε «σχίσματα» στο αδιαίρετο σώμα του Χριστού. Η απόκρυψη λειτουργικών 

στοιχείων επιβαλλόταν μόνο για τους αμύητους στη  χριστιανική πίστη, δηλαδή τους 

κατηχουμένους299. Δεν επιτρεπόταν επίσης τα τελούμενα να γίνονται «εἰκῆ ἢ 

ἀτάκτως». Ο καθένας ήξερε το λειτούργημά του και δεν μπορούσε να παραβεί «τόν 

ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα, ἐν σεμνότητι» 300. 

Και από άλλες πηγές αυτής της περιόδου γνωρίζουμε την ιδιαίτερη συμμετοχή 

του λαού στη θεία Λειτουργία και το βαθύτερο σύνδεσμο μεταξύ του κλήρου και των 

πιστών. Στην Αποστολική Παράδοση του Ιππολύτου Ρώμης (αρχές 3ου μ.Χ. αι.) 

 
293 Ιουστίνος, ό.π., 67, PG 6, 429B. 
294 Ιουστίνος, ό.π., 67, PG 6, 429B. 
295 Ιουστίνος, ό.π., 67, PG 6, 429B. 
296 Ιουστίνος, ό.π., 65, PG 6, 428A και 67, PG 6, 429Β. 
297 Ιουστίνος, ό.π., 65, PG 6, 428Β και 67, PG 6, 429C. 
298 Ιουστίνος, ό.π., 65, PG 6, 428B. 
299 Ιουστίνος, ό.π., 65, PG 6, 428Β. Βλ. και Ευάγγελος Θεοδώρου, «Λειτουργία, Θεία», εν Θ.Η.Ε. 8 

(1966) 181-182.Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί και χαρακτήρ…, σσ. 143-150. Του ιδίου, «Η 

τελεσιουργία της θ. Ευχαριστίας κατά τους δύο πρώτους αιώνας», ό.π., σσ. 265-271. 
300 Βλ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (Πρωτοπρ.), «Σχέσεις κλήρου και λαού στη λατρεία», εν Σύναξη 

50 (Απρ.-Ιούν. 1994)96.  
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φαίνεται ότι ο επίσκοπος προσφέρει τα δώρα της αγίας Εκκλησίας301. Είναι τα δώρα 

που φέρνουν οι λαϊκοί στο ναό, στην αρχή της θείας Λειτουργίας και οι διάκονοι 

προσκομίζουν στο θυσιαστήριο 302. Στο κείμενο της Αποστολικής Παράδοσης υπάρχει 

και ευχαριστιακή ευχή της Αναφοράς, της οποίας προηγείται για πρώτη φορά ο 

ευχαριστιακός διάλογος μεταξύ Επισκόπου και λαού: 

- Επίσκοπος: «Ὁ Κύριος μεθ’ ὑμῶν» ( =Dominus vobiscum) 

- Λαός: «Καί μετά τοῦ πνεύματός σου» (= Et cum spiritu tuo) 

- Επίσκοπος: «Ἄνω τάς καρδίας» (= Sursum corda) 

- Λαός: «Ἔχομεν πρός τόν Κύριον» (= Habemus ad Dominum) 

- Επίσκοπος: «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ» (= Gratias agamus Domino) 

- Λαός: «Ἄξιον καί δίκαιον» (= Dignum et justum est) 

Το κείμενο της Αναφοράς του Ιππολύτου είναι γραμμένο στα λατινικά303, αλλά 

έγινε η αποκατάστασή του στο ελληνικό πρωτότυπο από τον Lietzman304. Η εν λόγω 

ευχή συνιστά το παλαιότερο πρότυπο Αναφοράς από την οποία απουσιάζει η 

διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης περί δημιουργίας. Προχωρά απευθείας στο 

απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Μετά τα ιδρυτικά λόγια του Μυστηρίου γίνεται 

αναφορά στο θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου και στην ταύτιση των 

προσφερομένων δώρων, του άρτου και του οίνου, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. 

Ακολουθεί η επίκληση του αγίου Πνεύματος επί της προσφοράς της Εκκλησίας, ώστε 

αυτοί που κοινωνούν να πληρώνται εξ αυτού. Στην Αναφορά του Ιππολύτου δεν 

υπάρχει ο επινίκιος ύμνος305, μολονότι την εποχή αυτή είναι γνωστός στη λειτουργική 

πράξη306. 

Ο τέταρτος μ.Χ. αιώνας είναι η χρυσή εποχή και για τη λατρευτική ζωή της 

Εκκλησίας. Διάφοροι παράγοντες, όπως η ελευθερία της έκφρασης που επικράτησε 

στην αυτοκρατορία από την εποχή του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο κίνδυνος των 

αιρέσεων, η παρουσία μεγάλων Πατέρων στην Εκκλησία, η διαίρεση της 

αυτοκρατορίας σε μεγάλες περιοχές με ποικιλία πολιτιστικής έκφρασης, ο μοναχισμός, 

 
301 B. Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte [ Essai de reconstitution], Münster Westfalen, 

Aschendov 7, 1993, σ. 8 [Liturgie-wissenschaftliche Quellen und Forschungen, 39]. 
302 B. Botte, ό.π., σ. 10. 
303 Βλ. Anton Hänggi-Irmgard Pahl, Prex Eucharistica, Fibourg 1968, σσ. 80-81. 
304 Hans Lietzmann, Messe und Herrenmahl. Eine zur Geschichte der Liturgie, 1926, σ. 175. Βλ. και 

Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί και χαρακτήρ…, σ. 175. Ευάγγελος Θεοδώρου, Μαθήματα 

Λειτουργικής (τεύχος Α΄), σσ. 159-160. 
305  Ευάγγελος Θεοδώρου, ό.π., σσ. 160-164. 
306 Τερτυλλιανός, Adv. Marc. IV, 9 και 1, 23. Βλ. και Ωριγένης, Κατά Κέλσου VII, 34. 
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συνετέλεσαν στην κατά περιοχές διαφοροποίηση της λατρείας, αλλά και στην 

καταγραφή των λειτουργικών κειμένων στην ελληνική γλώσσα307. 

Οι πιο μεγάλες λειτουργικές οικογένειες (λειτουργικοί τύποι) της Ανατολής 

είναι της Αντιόχειας και η της Αλεάνδρειας. Στη Δυτική Αντιοχειανή παράδοση 

ανήκουν οι Λειτουργίες των Αποστολικών Διαταγών (Αντιόχεια), του αγίου Ιακώβου 

(Ιεροσόλυμα) και τα κείμενα των Λειτουργιών του Βυζαντινού λειτουργικού τύπου, ο 

οποίος διαμορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με λειτουργικά στοιχεία από την 

Αντιόχεια, αλλά και παραδόσεις από την Καππαδοκία και τις περιοχές της Θράκης και 

της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για τις Λειτουργίες αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 

Μεγάλου Βασιλείου και Προηγιασμένων Δώρων308. 

 

 

 

2. Η δομή των Λειτουργιών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

• Έναρξη - Ευλογημένη η βασιλεία... 

• Η μεγάλη συναπτή («ειρηνικά») 

• Ευχή α΄ αντιφώνου – εκφώνηση  

• Το α΄ αντίφωνο ή ο ρβ΄ ψαλμός 

• Μικρά συναπτή 

• Ευχή β΄ αντιφώνου – εκφώνηση  

• «Ὁ μονογενής...». Το β΄ αντίφωνο - ή 

ο ρμε΄ ψαλμός 

• Μικρά συναπτή 

• Ευχή γ΄ αντιφώνου – εκφώνηση  

• Το γ΄ αντίφωνο - ή οι μακαρισμοί 

• Η είσοδος μετά του Ευαγγελίου 

(«μικρά είσοδος») 

• Ευχή της εισόδου 

• Το εισοδικό 

• Τα απολυτίκια 

• Το κοντάκιο 

• Ευχή του τρισαγίου – εκφώνηση  

• Το τρισάγιο 

• Αποστολική ευλογία («Ἡ χάρις...») 

• Ο εισαγωγικός διάλογος 

• «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας» 

• «Ἔχομεν πρός τόν Κύριον» 

• «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ» 

• «Ἄξιον καί δίκαιον» 

• Η ευχή της Αναφοράς 

• Πρόλογος  

• Επινίκιος ύμνος 

• Ανάμνησις  

• Επίκλησις 

• Δίπτυχα 

• Τελική ευλογία («Καί ἔσται τά 

ἐλέη...») 

• Συναπτή («Πάντων τῶν ἁγίων 

μνημονεύσαντες...») 

• Τα δεύτερα πληρωτικά 

• Ευχή προ του «Πάτερ ἡμῶν» - 

εκφώνηση  

 
307 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), σσ. 46-52.  
308 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ. 83-88. Του ιδίου, «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας 

Ευχαριστίας. Λειτουργικοί τύποι της Ανατολής», εν Η θεία Ευχαριστία…, Δράμα 2003, σσ. 39-44. 

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η εξέλιξη της θείας Λατρείας σε Ανατολή και Δύση», εν «Ιερουργοί και 

Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας, εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 26-27.  
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• Προκείμενο του αποστόλου 

• Αποστολικό ανάγνωσμα 

• Ευχή προ του Ευαγγελίου. 

Αλληλουάριο 

• Ευαγγελικό ανάγνωσμα 

• Ομιλία 

• Η εκτενής 

• Η ευχή της εκτενούς – εκφώνηση  

• Οι δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων 

• Η ευχή υπέρ των κατηχουμένων – 

εκφώνηση  

• Μικρά συναπτή – «Σοφία» 

• Ευχή πιστών α΄ - εκφώνηση  

• Μικρά συναπτή – «Σοφία» 

• Ευχή πιστών β΄ - εκφώνηση  

• Ο χερουβικός ύμνος 

• Είσοδος των τιμίων δώρων («μεγάλη 

είσοδος») 

• Πληρωτικά 

• Ευχή της προσκομιδής – εκφώνηση  

• Ασπασμός της ειρήνης 

• Το σύμβολο της πίστεως 

• Η Κυριακή προσευχή – εκφώνηση  

• Ευχή κεφαλοκλισίας – εκφώνηση  

• Ύψωσις του αγίου άρτου 

o Ευχή υψώσεως 

o «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» 

• Κοινωνικόν 

o Μελισμός 

o Πλήρωμα ποτηριού 

o Ζέον 

o Κοινωνία κλήρου 

o «Μετά φόβου Θεοῦ...» 

o Κοινωνία λαού 

o Ευλογία («Σῶσον ὁ 

Θεός...») 

o «Πληρωθήτω...» 

o «Ὀρθοί· Μεταλαβόντες...» 

• Ευχή ευχαριστίας – εκφώνηση  

• Ευχή οπισθάμβωνος 

• «Εἴη τό ὄνομα...» 

• Ευλογία («Εὐλογία Κυρίου...») 

• Απόλυση 

 

 

3. Σύντομη αναφορά στην εξέλιξη και διαμόρφωση των Λειτουργιών Ιωάννου 

Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

 

Το κείμενο των Λειτουργιών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

είναι προϊόν μακράς εξελίξεως, με κοινά αλλά και διαφορετικά στοιχεία στη δομή των. 

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην Αναφορά, το πρωτογενές δηλαδή κείμενο που οι 

δύο μεγάλοι της Εκκλησίας Πατέρες συνέταξαν τον 4ο αι. Έκτοτε και μέχρι τον 10ο 

κυρίως αι. οι Λειτουργίες αυτές εξελίσσονται και αποκτούν τη δομή του έχουν μέχρι 

και σήμερα309. 

 

3.1.Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

 
309 Παν. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, Αθήναι 21982. Δημήτριος 

Μωραΐτης, Η αρχαιοτέρεα γνωστή μορφή των Λειτουργιών του Μ. Βασιλείου και του Χρυσοστόμου 

(ανάτυπον), Θεσσαλονίκη 1957. Robert F. Taft, The Great Entrance [Orientalia Christiana Periodica -

200], Roma 1978. Του ιδίου, A history of the Liturgy of St. John Chrysostome, vol. IV, The diptychs 

[Orientalia Christiana Periodica -238], Roma 1991. 
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Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία από τον 10ο 

αι. αντικατέστησε σε καθημερινή χρήση την παλαιότερη και εκτενέστερη αυτής 

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έχει χαρακτηριστεί ως ένα κείμενο ρωμαλαίο, 

«χωρίς ρητορισμούς και θεολογικές εξάρσεις, θαυμαστό για τον τρόπο που κατορθώνει 

να συνοψίσει σε λίγα λόγια, όσα οι άλλες αναφορές αναπτύσσουν δια μακρών»310. 

Για την γνησιότητα του εν λόγω κειμένου για πολλούς αιώνες είχαν διατυπωθεί 

αμφιβολίες, επειδή δεν υπήρχαν εσωτερικές ή εξωτερικές μαρτυρίες. Εδώ και τρεις 

δεκαετίες όμως δόθηκε μια πειστική απάντηση, όσον αφορά τη γνησιότητα της θείας 

Λειτουργίας που φέρει το όνομα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο διεθνούς 

φήμης λειτουργιολόγος Robert Taft, σε διάλεξη με θέμα: «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος καί ἡ Ἀναφορά πού φέρει τό ὄνομά του», ἡ οποία δόθηκε αγγλιστί, στη 

Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης την 19ην Μαρτίου 1990 και σε ελληνική μετάφραση 

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Κληρονομία»311 υπεστήριξε ότι η Αναφορά της 

Λειτουργίας του ιεροῦ Χρυσοστόμου αποτελεί επεξεργασμένη μορφή μιας 

προϋπάρχουσας Ἀντιοχειανής ελληνικής Αναφοράς, αυτής των Αποστόλων312. Την 

αναθεώρηση αυτή ο ιερός Πατήρ κατά πάσαν πιθανότητα την έκανε μεταξύ των ετών 

388-404, ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. 

Πριν τον Robert Taft, προς την κατεύθυνση αναζήτησης της αυθεντικότητας 

της θείας Λειτουργίας του ιερού Χρυσοστόμου, είχαν εργασθεί και άλλοι ερευνητές. Ο 

F. Van de Paverd π.χ. συγκέντρωσε και αξιολόγησε όλα τa χωρία του Χρυσοστόμου 

που αναφέρονται στη Λειτουργία313. «Μέ τόν τρόπο αὐτόν μπόρεσε νά φτάσει σέ μία 

προσεκτική ἀποκατάσταση τῆς μορφῆς τῆς λειτουργίας πού προϋποθέτουν τά 

συγγράμματά του τόσο στήν Ἀντιόχεια, ὅσο καί στήν Κωνσταντινούπολη»314. Ο 

αείμνηστος Γεώργιος Wagner επίσης, μητροπολίτης Ευδοκιάδος, ερεύνησε τα χωρία 

 
310 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Λειτουργικοί 

τύποι της Ανατολής», εν Η θία Ευχαριστία…, Δράμα 2003, σσ. 48-49.  
311 21 (1989) 285-308. Ο εν λόγω τόμος εκδόθηκε αναδρομικά τον Ιούνιο του έτους 1992. 
312 Για τη σχέση των δύο κειμένων μίλησαν παλαιότερα οι J.E. Rahmanti, Le liturgies orientales et 

occidentales étudiées separément et compares entre elles, Beyrouth  1929, σσ. 388, 403, 712· H. 

Engberding, “Die syrische Anaphora der Zwölf Apostel und ihre paralleltexte”, Oriens Christianus III, 

12 (1937) 213-247. Πρβλ. Χ.-Γ. Σουλτς, H βυζαντινή Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως και συμβολική 

έκφραση, μτφρ. π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, έκδ. «Ακρίτας», Αθήνα 1998, σ. 42. 
313 Βλ. Zur Geschichte der Messliturgie in Antiocheia und Konstantinopel gegen ende des vierten 

Jahrhunderts. Analyse der quellen bei Johannes Chrisostomos [Orientalia Christiana Analecta 187], 

Roma 1970. 
314 Χ.-Γ. Σουλτς, ό.π., σ. 214. 
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που υπάρχουν αντίστοιχα στην Αναφορά και στα συγγράμματα του ιερού 

Χρυσοστόμου315. 

Η πρωτοτυπία όμως του Robert Taft βρίσκεται στο ότι επιβεβαίωσε τα 

πορίσματα της προηγούμενης έρευνας αξιοποιώντας τις δυνατότητες του computer και 

εντόπισε παράλληλα της Λειτουργίας, «τά ὁποῖα συναντοῦμε ἀποκλειστικά στά ἔργα 

τοῦ Χρυσοστόμου καί ὄχι σ’ ἄλλους συγγραφεῖς»316. Έτσι π.χ. η περί Θεού αποφατική 

ορολογία «ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος», μολονότι είναι 

γνωστή και από άλλα κείμενα της εποχής του ιερού Χρυσοστόμου ή και παλαιότερα, 

«κανένας ἄλλος ἐκτός τοῦ Χρυσοστόμου δέν χρησιμοποιεῖ τά τέσσερα αὐτά ἐπίθετα 

μαζί καί κανένας άλλος ἐκτός τοῦ Χρυσοστόμου δέν τά χρησιμοποιεῖ μέ τήν ἴδια 

ἀκριβῶς σειρά», όπως συναντώνται στη θεία Λειτουργία317.  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η θεία Λειτουργία, ή καλύτερα 

τμήματα αυτής της Λειτουργίας φέρουν τη σφραγίδα της γραφίδας του μεγαλυτέρου 

διδασκάλου της Ευχαριστίας318, αλλά και κατ’ εξοχήν ερμηνευτού της Αγίας Γραφής, 

του ιερού Χρυσοστόμου. Όπως δε κάθε Λειτουργία, έτσι και η του αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου αποτελεί μία άριστη σύνδεση του βιβλικού λόγου και της προσφοράς 

των ευχαριστιακών δώρων. Ο λόγος και το μυστήριο είναι αδιάσπαστα. «Ὁ λόγος -

γράφει ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν- προϋποθέτει τό μυστήριο ὡς πλήρωμά του, ἐπειδή 

στό μυστήριο, ὁ Xριστός, ὁ Λόγος, γίνεται ἡ ζωή μας. Ὁ Λόγος συνάγει τήν Ἐκκλησία 

γιά νά σαρκωθεῖ μέσα της. Τό μυστήριο, χωρισμένο ἀπό τόν λόγο, κινδυνεύει νά 

θεωρηθεῖ μαγική πράξη, ἐνῶ ὁ λόγος δίχως τό μυστήριο κινδυνεύει νά ὑποβαθμισθεῖ 

σέ δόγμα»319. 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της θείας Λειτουργίας ο λόγος του Θεού 

διδάσκεται και κηρύττεται το Ευαγγέλιο, το οποίο κατά το βυζαντινό ερμηνευτή «ἐστίν 

μηνυτικόν τῆς παρουσίας Χριστοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καθ’ ἣν ὡράθη ἡμῖν οὐ δι’ 

 
315 Βλ. Der Ursprung der Chrysostomos liturgie, Münster W., Aschendorff 1973 (Liturgiewissenschaflich 

Quellen und Forschurgen 59). 
316 R. Taft, ό.π., σ. 296. 
317 R. Taft, ό.π., σ. 298. Πρβλ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Περί Ακαταλήπτου 3, 54-55, Sources Chrétiennes 

28, 190· 332-334: «Καλῶμεν τοίνυν αὐτόν τόν ἀνέκφραστον, τόν ἀπερινόητον Θεόν, τόν ἀόρατον, τόν 

ἀκατάληπτον...». 
318 Χρυσόστμος Π.. Αβαγιανός (νυν Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως), Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος: 

Doctor Eucharistiae (Διδάσκαλος της θ. Ευχαριστίας), Αθήνα 1997. 
319 Ευχαριστία. Το Μυστήριο της Βασιλείας, μτφρ. από τα Αγγλικά. Ιωσήφ Ροηλίδης, έκδ. «Ακρίτας», 

Αθήνα 22000, σ. 95. 
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αἰνιγμάτων, ἀλλ’ ἐμφανῶς»320, «ὡς ἄνθρωπος ἀληθῶς ἐφάνη καί ὡράθη ἡμῖν»321. Στο 

δεύτερο μέρος της θείας Λειτουργίας «ἡ οἰκονομία τοῦ Σωτῆρος σημαίνεται»322 κατά 

τον ιερό Καβάσιλα. Ολόκληρο δηλαδή το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του 

ανθρώπου που περιγράφεται στη Βίβλο υπομνηματίζεται στη θεία Λειτουργία και 

βιώνεται στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. «Οἱ σωτηριώδεις πράξεις τοῦ Θεοῦ 

“ἐπαναλαμβάνονται” χάριν τῆς ἀνθρωπότητος καί τοῦ κάθε πι- στοῦ»323. Το «ἔργον» 

του Χριστού επί της γης, για το οποίο κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης324 στη θεία 

Λειτουργία γίνεται προσωπική μας θεωρία, η οποία «κατ’ οὐσίαν οὐδέποτε 

ἐξαντλεῖται, ἀλλά παραμένει αἰωνίως νέα καί ζῶσα»325. 

Στη σκέψη και τη διδασκαλία τού ιερού Χρυσοστόμου αυτή ακριβώς η 

«ἀνάμνησις»326 του έργου της σωτηρίας ερμηνεύεται ως ανάμνηση του Χριστού και 

εμπειρία της παρουσίας Του· «τῆς παρουσίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού κατῆλθε ἀπό 

τόν οὐρανό καί σαρκώθηκε γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στόν οὐρανό»327. Όπως ο Χριστός είπε 

στους μαθητές του «ἐκάματε ἐκεῖνο (το ιουδαϊκό Πάσχα) γιά νά θυμᾶστε τά θαύματα 

τῆς Αἰγύπτου, ἔτσι νά κάμνετε καί αὐτό τό (δικό μου Πάσχα) γιά νά θυμᾶστε ἐμένα». 

Και συνεχίζει ο ιερός Πατήρ· «Ὅπως ὁ Μωϋσῆς λέγει “Αὐτό θά εἶναι αἰώνια ἀνάμνηση 

γιά σᾶς”328, ἔτσι καί ὁ Χριστός “γιά νά ἔχετε τήν ἀνάμνησή μου”329 μέχρις ὅτου 

ἐπανέλθω»330
. Πράγματι ό Χριστός είπε: «Οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ 

γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτό πίνω μεθ’ ὑμῶν καινόν ἐν 

 
320 Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Λόγος περιέχων την εκκλησιαστικήν άπασαν ιστορίαν και 

λεπτομερή αφήγησιν πάντων των εν τη Λεία ιερουργία τελουμένων, ΡG 873, 3997D· 400Α. Πρβλ. Ιωάννης 

Μ. Φουντούλης, «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ θείᾳ Λατρείᾳ», Λειτουργικά Θέματα Α΄, Θεσσαλονίκη 1977, 

σ. 50. Ευάγγελος Δ. Θεοδώρου, «Φαινομενολογική εξέτασις των σημείων επαφής μεταξύ της Καινής 

Διαθήκης και της χριστιανικής Λατρείας», Πόνημα Εὔγνωμον. Τιμητικός Τόμος ἐπί τῇ 40ετηρίδι 

συγγραφικῆς δράσεως καί τῇ 35ετηρίδι καθηγεσίας τοῦ Βασιλείου Μ. Βέλλα, εν Άθήναις 1969, σσ. 279- 

282. Πέτρος Βασιλειάδης, «Ο βιβλικός χαρακτήρας της ορθόδοξης Λατρείας», Lex Orandi. Λειτουργική 

Θεολογία και λειτουργική Αναγέννηση, έκδ. «Ἴνδικτος», Αθήναι 2005, σσ. 122-132. 
321 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία εκκλησιαστική και μυστική θεωρία, ΡG 98, 413Α. 
322 Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, 1, 6, ΡG 150, 369D. 
323 Δημήτριος Βακάρος (Μ. Πρωτ/ρος), «Ο βιβλικός λόγος στις Λειτουργίες Μ. Βασιλείου, Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου και των Προηγιασμένων Δώρων», Προσφορά Παντελεήμονι Β΄ τω Παναγιωτάτω 

Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης επί τη εικοσιπενταετηρίδι της Αρχιερατείας αυτού, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 66. 
324 Ἰω. 17, 4. 
325 Αρχιμ. Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ 

Αγγλίας 1992, σσ. 358-359. 
326 Λουκ. 22, 19. 
327 π. Αλέξανδρος Σμέμαν, ό.π., σ. 272 
328 Έξοδ. 3, 15: «Τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καί μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς». 
329 Α' Κορ. 11, 25-26. Πρβλ. Λουκ. 22, 19. 
330 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τό κατά Ματθαῖον, Ὁμιλία ΠΒ΄, ΡG 58, 739α': «Καθάπερ γάρ ἐκεῖνο 

ἐποιεῖτε, φησίν, εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ θαυμάτων, οὕτω καί τοῦτο εἰς ἐμήν. Ἐκεῖνο ἐξεχύθη εἰς 

σωτηρίαν τῶν πρωτοτόκων τοῦτο εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τῆς οἰκουμένης ἁπάσης. Τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμά 

μου, φησί, τό ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν... Καί καθάπερ Μωϋσῆς φησι, τοῦτο μνημόσυνον ὑμῖν 

αἰώνιον· οὕτω καί αὐτός, εἰς ἐμήν ἀνάμνησιν, ἕως ἂν παραγένωμαι». 
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τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου»331. «Ἔτσι, ἡ θεία Λειτουργία, πού εἶναι ἡ πρόγευση τοῦ 

δείπνου τῆς βασιλείας, εἶναι τό γεγονός πού ἑνώνει τό μυστικό δεῖπνο μέ τή βασιλεία 

τοῦ Θεοῦ. Στό χρονικό διάστημα ἀνάμεσα στό δεῖπνο καί τή βασιλεία ἱερουργεῖτε ἡ 

θεία Λειτουργία, δηλαδή ἡ ζωοφόρος ἀνάμνηση τοῦ δείπνου, πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν 

γεγενημένων καί τῆς ἴδιας τῆς βασιλείας» 332. 

 

3.2. Η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 

Ο μέγας Βασίλειος είναι ένας εκ των τριών Καππαδοκών Πατέρων και 

εξέχουσα προσωπικότητα της Εκκλησίας, με τεράστια συμβολή στα λειτουργικά 

θέματα333. Η θεία Λειτουργία του εκ Καισαρείας Ιεράρχη είναι αρχαιότερη από αυτήν 

του ιερού Χρυσοστόμου. Γι΄αυτό και στο παλαιότερο χειρόγραφο Ευχολόγιο, τον 

Βαρβερινό κώδικα 336, τέλη του 8ου αι., τίθεται πρώτη334. Πρόκειται για την επίσημη 

Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ετελείτο όλες τις Κυριακές και τις μεγάλες 

εορτές. Μετά τον 10ο αι. «περιορίσθηκε στίς σπουδαιότερες ἡμέρες τοῦ ἔτους, δηλαδή 

τήν Μεγάλη Πέμπτη, τήν παννυχίδα τοῦ Πάσχα (Μέγα  Σάββατο), τίς παννυχίδες τῶν 

Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων (ἑσπερινούς τῶν παραμονῶν τους), τίς πέντε 

Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί στήν μνήμη τοῦ συγγραφέως της, τοῦ 

Μεγάλου Βασιλείου» 335. 

Το ότι το εν λόγω κείμενο είναι πράγματι του μεγάλου αυτού Πατρός της 

Εκκλησίας φαίνεται τόσο από τη θεολογική ενότητα που έχει με το ευρύτερο 

συγγραφικό του έργο, όσο και από άλλες μαρτυρίες Πατέρων, Συνόδων και 

εκκλησιαστικών συγγραφέων. Από τις πλέον χαρακτηριστικές μαρτυρίες είναι αυτή 

του Λεοντίου του Βυζαντίου (540 μ.Χ.) ο οποίος θεωρεί τη Λειτουργία του Μεγάλου 

Βασιλείου θεόπνευστο κείμενο336. Στην εν Τρούλλω Σύνοδο (692) σημειώνεται ότι ο 

«Βασίλειος ὁ τῆς Καισαρέων ἀρχιεπίσκοπος, οὗ τό κλέος κατά πᾶσαν οἰκουμένης 

διέδραμεν», μας παρέδωσε την μυστικήν ιερουργίαν «ἐγγράφως»337. Το ίδιο ο άγιος 

 
331 Ματθ. 26, 29. 
332 Ιερομόναχος Γρηγόριος, Η θεία Λειτουργία. Σχόλια, Άγιον Όρος 31993, σσ.272-273. 
333 Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Ο μέγας Βασίλειος. Βίος και πολιτεία, συγγράμματα, θεολογική σκέψις 

[Ανάλεκτα Βλατάδων 27], Θεσσαλονίκη 1978. Βλ. και Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος Η ζωή ενός 

μεγάλου. Βασίλειος Καισαρείας, Αθήναι 1988. 
334 Stefano Parenti-Elena Velkovska, L’ Eucologio Barberini 336, Roma 22000, σ. 57-70. 
335 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Λειτουργικοί 

τύποι της Ανατολής», εν Η θεία Ευχαριστία…, Δράμα 2003, σ. 48.  
336 Κατά Νεστοριανών και Ευτυχιανών, Λόγος Γ΄, 19, PG 871, 1368C. 
337 32ος Κανόνας. Mansi 11, 156. Βλ. και Γ. Α. Ράλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των θείων και ιερών 

Κανόνων, τόμ. Β΄, Αθήνησιν 1852 (=φωτ. Ανατ.εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992), σ. 374.  
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Ιωάννης ο Δαμασκηνός (750) και η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος (787) χαρακτηρίζουν, 

όπως και ο Μ. Βασίλειος, τα τίμια δώρα προ του καθαγιασμού των ως «ἀντίτυπα»338. 

Στη συνείδηση, λοιπόν, της Εκκλησίας ο Μέγας Βασίλειος είναι ο συντάκτης 

της Λειτουργίας του. Μιας Λειτουργίας που είναι εκτενέστερη αυτής του ιερού 

Χρυσοστόμου και διακρίνεται για την ανυπέρβλητη ομορφιά της και την ασύγκριτη 

θεολογική της δύναμη339. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά 

θεολογικά γνωρίσματα της Αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου. Πρώτα-πρώτα 

απευθύνεται στο Θεό Πατέρα και όχι στην Αγία Τριάδα, όπως αυτή του ιερού 

Χρυσοστόμου. Αυτό είναι δείγμα της παλαιότητος της θείας Λειτουργίας, χωρίς να 

μειώνεται σε καμία περίπτωση ο Τριαδολογικός της χαρακτήρας. Άλλωστε στη 

συνέχεια σημειώνεται ότι ο παντοκράτωρ Θεός είναι «ὁ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτήρος, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν... παρ’ οὗ τό 

Πνεῦμα τό ἅγιον ἐξεφάνη» 340. 

Έντονη είναι επίσης και η πνευματολογία της Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, 

όπου το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως πηγή αγιασμού, ζωοποιός δύναμις, απαρχή 

των αιωνίων αγαθών, αρραβών της μελλούσης κληρονομίας341. Ξεχωριστή δε μνεία 

γίνεται στα έσχατα και το μυστήριο του θανάτου, τον αοίδιμο θάνατο, όπως 

σημειώνεται χαρακτηριστικά. Διατυπώθηκε μάλιστα ή άποψη ότι η Λειτουργία αυτή 

τελείται κατά τις Κυριακές της κατανυκτικής και πενθίμου περιόδου της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, διότι ακριβώς μιλά ιδιαίτερα για το θάνατο. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν 

ευσταθεί, διότι ακριβώς ο αναστάσιμος χαρακτήρας τόσο των Κυριακών, όσο και της 

 
338 Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως 14, 13,  PG 94, 1153 Β. Βλ. και 

Πρακτικά της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, Πράξις στ΄, Mansi 13, 261 εξ. Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, 

«Η Λειτουργία του Μ. Βασιλείου», εν Θεολογία 7-8 (1929-30) τ.ΚΔ΄, σσ. 70-75. Γεώργιος Ν. Φίλιας, 

«Η ευχαριστιακή επίκληση στις Λειτουργίες Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου Ναζιανζηνού», εν 

Μελέτες ιστορίας και θεολογίας της Ορθοδόξου Λατρείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σσ.147-148. 
339 Για τη θεολογία της Αναφοράς του Μεγ. Βασιλείου βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η θεία Λειτουργία 

του Μεγάλου Βασιλείου», εν Λειτουργικά  Θέματα Δ΄, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 25-52. Γεώργιος Φίλιας, 

«Η Ευχαριστιακή Αναφορά», εν Το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου 

Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Αθήνα 2004, σσ. 109-113. π. Βασίλειος Ι. 

Καλλιακμάνης, «Η Αναφορά της Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου», εν Χριστόδουλος. 

Αφιερωματικός Τόμος, Αθήναι 2010, σσ. 521-528. 
340 Για την περί Αγίας Τριάδος θεολογία κατά το Μέγα Βασίλειος βλ. Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος, Ουσία 

και ενέργειαι του Θεού κατά τον Μέγα Βασίλειον. Συμβολή εις την ιστορικοδογματικήν διερεύνησιν της 

περί ουσίας και ενεργειών του Θεού διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 21993. 
341 Βλ. Παναγιώτης Χρήστου, «Η περί του Αγίου Πνεύματος διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου», εν 

Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 10 (1955) 

227-240. Γεώργιος Ν. Φίλιας, ό.π., σσ.148-151. 
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ίδιας της Λειτουργίας δεν αίρεται ποτέ342. 

Μία σημαντική διαφορά του κειμένου της Αναφοράς του Μεγάλου Βασιλείου, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ότι τα τίμια δώρα χαρακτηρίζονται ως «ἀντίτυπα 

τοῦ ἁγίου σώματος καί αἵματος» πριν από την επίκληση και την μεταβολή των σε σώμα 

και αίμα. Προτυπώνουν δηλαδή αυτό που θα γίνουν. Σε άλλα κείμενα τα δώρα 

ονομάζονται αντίτυπα μετά τον καθαγιασμό τους, ως «ἀντίτυπα τῶν μελλόντων»343. 

 

3.3. Ομοιότητες και διαφορές των Λειτουργιών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου 

Βασιλείου 

Και οι δύο Λειτουργίες Χρυσοστόμου - Βασιλείου έχουν 20 ευχές: 

 

Α) Οι επτά συμπίπτουν 

1. Οι τρεις των αντιφώνων 

2. Η ευχή της καθέδρας του 

θυσιαστηρίου 

3. Η ευχή της εκτενούς 

4. Η ευχή του Χερουβικού 

5. Η ευχή της υψώσεως «Πρόσχες 

Κύριε...» 

 

Β) Τέσσερις διάφορες, αλλά αργότερα 

επικράτησαν αυτές του Μεγάλου 

Βασιλείου 

1. Ευχή προθέσεως 

2. Ευχή εισόδου 

3. Ευχή τρισάγιου 

4. Ευχή οπισθάμβωνος 

1. Μέχρι τα κατηχούμενα κοινές ευχές 

2. Τα διακονικά, οι εκφωνήσεις και οι 

απαντήσεις του λαού κοινά 

3. Του Μεγάλου Βασιλείου τελείται 

δέκα φορές το χρόνο, τις επίσημες 

μέρες 

4. Του Μεγάλου Βασιλείου είναι 

θεολογικότερη και εκτενέστερη και 

στο αρχαιότερο λειτουργικό 

χειρόγραφο πρώτη 

5. Η Λειτουργία του Μεγάλου 

Βασιλείου ως μεγαλυνάριο μετά τα 

δίπτυχα και το «Ἐξαιρέτως»... έχει το 

«Ἐπί σοί χαίρει...» και όχι το «Ἄξιόν 

ἐστιν...» 

6. Η Αναφορά στο Μέγα Βασίλειο 

γίνεται στον Πατέρα. Στον 

Χρυσόστομο έχουμε δύο στάδια, ένα 

προς τον Πατέρα και ένα προς τα 

 
342 Για τον προβληματισμό αυτό βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Ημέρες και χρόνος τελέσεως της θείας 

Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

2009, σσ. 220-221. 
343 Ιωάννης  Δαμασκηνός, PG 94, 1153ΒC. Βλ. σχετικά Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές  Μελέτες 

ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 200-201. 
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άλλα δύο αγιοτριαδικά πρόσωπα 
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Γ) Εννέα ευχές σαφώς διάφορες: είναι αρχαιότερες και ανήκουν στην προ του Η΄ 

αιώνα μορφή της Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου. 

1. Η ευχή υπέρ των κατηχουμένων «Κύριε ὁ 

Θεός ἡμῶν, ὁ ἐν οὐρανοῖς κατοικών...» 

2. Η α΄ ευχή των πιστών «Σύ, Κύριε, κετέδειξας 

ἡμῖν τό μέγα τοῦτο τῆς σωτηρίας 

μυστήριον...» 

3. Η β΄ ευχή των πιστών «Ὁ Θεός, ὁ 

ἐπισκεψάμενος ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς...» 

4. Η ευχή της προσκομιδής «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, 

ὁ κτίσας ἡμᾶς...» 

5. Η μεγάλη ευχή της Αναφοράς «Ὁ ὤν, 

δέσποτα, Κύριε Θεέ, Πάτερ, παντοκράτωρ...» 

6. Η ευχή προ του «Πάτερ ἡμῶν ὁ Θεός ἡμῶν, 

ὁ Θεός τοῦ σῴζειν...» 

7. Η ευχή της κεφαλοκλισίας «Δέσποτα Κύριε, 

«ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν...» 

8. Η ευχή της ευχαριστίας μετά την θεία 

μετάληψη «Εὐχαριστοῦμεν σοι, Κύριε ὁ 

Θεός ἡμῶν, ἐπί τῇ μεταλήψει...» 

9. Η ευχή ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ «ἐν τῷ 

συστεῖλαι τά ἅγια» «Ἤνυσται καί 

τετέλεσται ὅσον εἰς τήν ἡμετέραν 

δύναμιν...» 

 

4. Τελετουργική προσέγγιση και σύντομος θεολογικός σχολιασμός των επί μέρους 

πράξεων των θείων Λειτουργιών 

 

α) Σύντομες τελετουργικού χαρακτήρα παρατηρήσεις 

 

1. Στο «Εὐλογημένη...» το Ευαγγέλιο δεν υψώνεται, μόνον σταυρούται επί της αγίας 

Τραπέζης στο ειλητό. 

2. Οι ευχές αναγινώσκονται εις επήκοον, μετά τις αιτήσεις του διακόνου και προ της 

εκφωνήσεώς τους. 

3. Η θυμίαση κατά τα αναγνώσματα γίνεται στο αρχαιοπρεπώς ψαλλόμενο αλληλουάριο του 

αποστόλου, από τον διάκονο, με πάσα τάξη και άνεση. 

4. Στην μικρά είσοδο, μετά την ευχή της εισόδου και τη στιχομυθία ιερέως-διακόνου, το άγιο 

Ευαγγέλιο υψούται στο «Σοφία· Ὀρθοί», δεν σταυρούται. 

5. Όταν ο ιερεύς θυμιά, ο διάκονος ίσταται απέναντι φέρων στα χέρια του τον τίμιο σταυρό 

της ευλογίας, τον αποτεθημένο στην αγία Τράπεζα. 

6. Στη μεγάλη είσοδο ο διάκονος κρατεί επί της κεφαλής το άγιο δισκάριο και βλέπει την 

πορεία του κάτωθεν αυτού. Τα εκφωνητικά της μεγάλης εισόδου λέγονται τμηματικά υπό 

του διακόνου επαναλαμβανόμενα ένα προς ένα υπό του ιερέως. 

7. Οι ευλογίες προς τον αναγνώστη, τον ευαγγελιστή και τον λαό της συνάξεως δίδονται με 

το δεξί χέρι του ιερέως (ποτέ με ιερά αντικείμενα, όπως π.χ. άγιο Ποτήριο, Ευαγγέλιο, 

αέρα, σταυρό κ.λπ.). 
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8. Τα «Στῶμεν καλῶς...», «Τάς θύρας...», «Ὀρθοί· Μεταλαβόντες...» λέγει ο διάκονος 

εστραμμένος προς τον λαόν. Κατά το σύμβολο δε της πίστεως εκτελεί ρόλο κανονάρχου, 

για την εύτακτη απαγγελία του από όλη τη σύναξη. 

9. Στην εκφώνηση «Τόν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα...» αίρει ο διάκονος τον αστερίσκο από το 

δισκάριο. 

10. Μετά τό «Ἐξαιρέτως...» ο διάκονος λαμβάνει το θυμιατό από τον ιερέα και ίσταται πίσω 

από την άγια Τράπεζα θυμιών, μέχρι και το τέλος της ευχής: «Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου...». 

11. Ο διάκονος ζώνει το οράριό του όχι στο «Πάτερ ἡμῶν...», αλλά αφού εισέλθει στο βήμα, 

μετά την εκφώνηση «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις», χαλά δε αυτό προ του «Μετά φόβου...». 

12. Ιερείς και διάκονοι κοινωνούν χωρίς καθυστερήσεις, αμέσως μετά τον μελισμό του αμνού, 

την πλήρωση του ποτηρίου και τη ρίψη του ζέοντος, με το «Ἰδού προσέρχομαι...». Οι 

ευχές της μεταλήψεως ελέχθησαν ιδιωτικώς. 

13. Στη μετάληψη των πιστών ο διάκονος βοηθά τον ιερέα με το μάκτρο για την εύτακτη 

μετάδοση των αγίων δώρων. 

14. Προ του «Πάντοτε νῦν καί ἀεί...», ο ιερεύς παραδίδει το θυμιατό μαζί με το δισκάριο 

στον διάκονο, ο οποίος τα εισφέρει στην πρόθεση. 

15. Εξερχομένου του ιερέως για την απόλυση κλείουν πίσω του τα βημόθηρα, αυτός δε 

κατέρχεται στο μέσον του ναού, απολύει, δίδει την τελική ευλογία και μοιράζει το 

αντίδωρο. 

 

 

β) Η τελετουργία των δύο Λειτουργιών Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

και σύντομη θεολογική αναφορά στο συμβολισμό των επί μέρους πράξεων 

 

Η έναρξη των θείων Λειτουργιών με το «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…» 

 

Εάν υπάρχει διάκονος εξέρχεται του Βήματος, στέκεται μπροστά στην Ωραία Πύλη 

και εκφωνεί. 

 «Εὐλόγησον, δέσποτα» 

Ο Ιερέας δεν υψώνει το Ευαγγέλιο344, αλλά χαράσσει  δι’αυτού «τύπου σταυροῦ ἐπί 

 
344 Στο εν ισχύει Ιερατικό προβλέπεται ύψωση του Ευαγγελίου. Βλ. εκδ. Αποστολικής Διακονίας της 

Εκκλησίας της Ελλάδος 42002, σ.109 (Στο εξής: Ιερατικόν, 42002). Την άποψη αυτή δέχεται και στο 

λειτουργικό του υπόμνημα ο όσιος σήμερα Γερβάσιος Χ. Παρασκευόπουλος (Αρχιμ.) (Ερμηνευτική 

Επιστασία επί της θείας Λειτουργίας, Πάτραι 22005, σ. 202). Ο Ιωάννης Φουντούλης γράφει σχετικά: 

«Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἡ διά τοῦ Εὐαγγελίου σφράγησις γίνεται παντοῦ, πρᾶγμα τό ὁποῖο δηλοῖ, ὅτι 

πρόκειται γιά ἀρκετά παλαιό ἔθος, πού μέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιορισθῇ 

πότε ἀκριβῶς εἰσήχθη. Ἀντιθέτως ἡ ὕψωσις τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως γίνεται ἀπό μερικούς ἱερεῖς σήμερα, 
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τοῦ εἰλητοῦ» και εκφωνεί «λαμπρᾷ τῇ φωνῇ»345. 

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καί 

ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». 

Ο τρόπος έναρξης της θείας Λειτουργίας με τη δοξολογική εκφώνηση «Εὐλογημένη ἡ 

βασιλεία…» προέρχεται από την καθημερινή εκκλησιαστική ακολουθία του ασματικού-

ενοριακού Τυπικού και μνημονεύεται για πρώτη φορά από κείμενο περί Προηγιασμένης, 

αποδιδόμενο στον άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη (759-826) 346. Με τον τρόπο αυτό ο ιερέας 

προσκαλεί την παναγία Τριάδα να είναι παρούσα στο μυστήριο347, κηρύττει κατά τον ιερό 

Καβάσιλα την Τριάδα348, της οποίας κοινό έργο είναι η σωτηρία του ανθρώπου, και 

αναδεικνύει την εσχατολογική προσδοκία της ευχαριστιακής σύναξης349. 

 

Τα Ειρηνικά ή Μεγάλη Συναπτή 

Τα Ειρηνικά ή Μεγάλη Συναπτή κυριαρχεί το αίτημα που χαρακτηρίζεται έτσι γιατί 

της ειρήνης και η Εκκλησία «πάντας συνάπτει καί ὑπέρ πάντων εὔχεται» 350, είναι από τα 

δυναμικότερα και ωραιότερα στοιχεία της θείας Λειτουργίας. Είναι μία σειρά αιτημάτων, που 

ο διάκονος λέγει προ των αγίων θυρών (ή ο ιερεύς από την Αγία Τράπεζα) και που 

αναπτύσσονται κατά τρεις τριάδες, μία υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του 

σύμπαντος κόσμου και υπέρ του αγίου οίκου·η δεύτερη υπέρ του αρχιεπισκόπου και του 

κλήρου, υπέρ των αρχόντων, του στρατού, της πόλεως και των κατοίκων της και η τρίτη με 

ειδικά αιτήματα υπέρ ευκρασίας αέρων… υπέρ πλεόντων… και υπέρ του ρυσθήναι ημάς351. 

 
οὔτε μαρτυρεῖται ἀπό τήν σχετική παράδοση, οὔτε κοινῶς ἐπικρατεῖ. Ὁ ὅρος ‘ὑψοῖ’ (τό Εὐαγγέλιον), 

πού ἀπαντᾷ στά νεώτερα λειτουργικά βιβλία, πρέπει νά ἑρμηνευθῇ ὑπό τό φῶς τῆς παραδεδομένης 

τάξεως, τήν ὁποίαν κωδικοποιεῖ ἡ τυπική αὐτή διάταξις. Τό ‘ὑψοῖ’ δηλαδή πρέπει νά ἔχῃ τήν ἔννοιαν 

τοῦ ‘ἐγείρει’ – ‘κρατεῖ στά χέρια’ – τό Εὐαγγέλιο πού κεῖται ἐπί τῆς ἁγίας τραπέζης, ὄχι γιά ἄλλο λόγο, 

ἀλλά γιά νά χαράξῃ δι’αὐτοῦ ἐπί τῆς ἁγίας τραπέζης ἢ τοῦ κλειστοῦ ἀντιμηνσίου τόν τύπο τοῦ 

σταυροῦ… Τό ‘ὑψοῖ’ τῶν τυπικῶν διατάξεων τῶν χειρογράφων ἀναφέρεται στόν τόνο τῆς φωνῆς τοῦ 

ἱερέως καί ὄχι στό Εὐαγγέλιο» (Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.316). 
345 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…., σ. 213. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και 

μέλος στη θεία Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου. Υπομνήσεις Λειτουργικής Θεολογίας και Τάξεως, εκδ. 

Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 190. 
346 PG 99, 1690. Βλ. και Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ. 21-24.  
347 Ψευδ. Σωφρόνιος, Λόγος περιέχων την εκκλησιαστικήν ιστορίαν και λεπτομερή αφήγησιν πάντων των 

εν τη θεία ιερουργία τελουμένων, PG 873, 3991B.  
348 SC 4bis, 104= PG 150, 392D. 
349 Γερβάσιος Χ. Παρασκευόπουλος (Αρχιμ.), Ερμηνευτική Επιστασία…, σ.204, τέλος υποσημ.4. Βλ. και 

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Ερμηνευτικά ζητήματα της θείας Λειτουργίας», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, 

σσ. 1770-180. Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία 

Λειτουργία του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου [Θεία Λατρεία και Παιδεία 1],  εκδ. «Λυδία», Θεσσαλονίκη 
41995, σ. 130.  
350 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΤΛΒ΄, PG 155, 601D. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η θεία 

Λειτουργία ως το μυστήριο της ειρήνης», εν «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες…», σσ. 625-639. Νικόλαος 

Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 106-112. 
351 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 262. Για το βαθύτερο νόημα του θέματος της 

ειρήνης στο σημείο αυτό βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η θεία Λειτουργία ως το μυστήριο της ειρήνης», 

εν «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες…», σσ. 625-629. 
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Η αρχική θέση της μεγάλης συναπτής ήταν πριν από τον τρισάγιο ύμνο. Ως κατάλοιπο 

της αρχαίας αυτής πράξης, που διασώζεται στη θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου352, έμεινε 

η διακονική παρακέλευση· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», καθώς επίσης και η κατάληξη της 

εκφώνησης της ευχής «καί εἰς τούς αἰώνας των αἰώνων». Αυτήν τη λέγει ο διάκονος 

στραμμένος προς το λαό, δίνοντας με το οράριο το σημείο έναρξης του τρισαγίου. Η μετάθεση 

της μεγάλης συναπτής προ του πρώτου αντιφώνου έγινε από τον ΙΑ΄-ΙΓ΄ αι. 353. 

Στο αρχικό σχήμα των αιτημάτων της μεγάλης συναπτής δεν φαίνεται να υπήρχε το 

αίτημα «ὑπέρ τοῦ συμπολεμῆσαι καί ὑποτάξαι τούς πόδας αὐτῶν…» ή θα λεγόταν συνηνωμένο 

με το «ὑπέρ τῶν εὐσεβεστάτων καί θεοφυλάκτων βασιλέων ἡμῶν…»354. Δεν υπήρχε επίσης το 

αίτημα υπέρ του λαού, «τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν», το οποίο κατά την εποχή 

της Τουρκοκρατίας αντικατέστησε τη δέηση υπέρ των βασιλέων355. Στην ουσία όμως, 

σημειώνει ο Ιωάννης Φουντούλης, το νεότερο αίτημα «ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων 

χριστιανῶν» αποτελεί επανάληψη του παλαιοτέρου αιτήματος «ὑπέρ τῶν πίστει οἰκούντων» 

στον κόσμο356, το οποίο υπάρχει υπάρχει στη δεύτερη τριάδα των αιτημάτων. Σήμερα βεβαίως 

στη θέση του «ὑπέρ τῶν εὐσεβεστάτων καί θεοφυλάκτων βασιλέων ἡμῶν…», που διατηρείται 

στο Άγιον Όρος, λέγεται το «ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας» 357, 

αν και κατά τον Ιωάννη Φουντούλη τα όσα περιέχονται στο αίτημα αυτό «εἶναι τό λιγότερο 

φλύαρα» 358. 

Ολοκληρώνοντας τα τελετουργικά και άλλα αυτού του τμήματος359, που αναντίρρητα 

δίνει τον τόνο της Λειτουργίας ως «εἰρήνης μυστήριο» 360, να αναφέρουμε ότι «τό ὑπέρ τοῦ 

ἀρχιερέως αἴτημα λέγεται ὅπως ἔχει σέ ὅλα τά Ἱερατικά καί στά Εὐχολόγια: ‘Ὑπέρ τοῦ 

ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος)’. Ἡ προσθήκη τῆς λέξεως ‘πατρός’ πρό τοῦ ‘ἀρχιεπισκόπου’ 

εἶναι ἄτοπος» 361. Αυτήν την τάξη έχει και το Ιερατικό της Αποστολικής Διακονίας362. Η λέξη 

«πατρός» προέχεται από τη μοναχική παράδοση και ταιριάζει στο αίτημα υπέρ του 

ιερομονάχου-ηγουμένου μίας Μονής. «Σέ κάθε αἴτημα ὁ λαός – χορός ἀπαντᾶ ἐμμελῶς, ἀλλά 

 
352 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 2007, 

σ. 76. 
353 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Δ΄, σσ. 234-235. Juan Mateos, La célébration de la 

parole dans la Liturgie Byzantine [Orientalia Christiana Analecta 191] , Roma 1971, σσ. 26-33. 
354 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.263.  
355 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι, σ. 229. 
356 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 263.  
357 Ιερατικόν 42002, σ.110. 
358 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ. 214. 
359 Βλ. Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία του 

αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σσ.131-133. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Τα διακονικά παραγγέλματα 

και η στάση των πιστών στη θεία Λειτουργία», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σσ. 137-138. Περιοδικό 

«Εφημέριος», Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020, σσ.21-23. 
360 Ιωάννης Χρυσόστομος, Υπόμνημα εις τον άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν, ομιλία Ν, PG 58, 508. 
361 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ. 214. 
362 Ιερατικόν 42002, σ.110. 
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διπλά, μέ τό ‘Κύριε ἐλέησον’. Τό ‘Ἀμήν’λέγεται μόνο μετά τήν ἐκφώνηση363. Στό 

‘Αντιλαβοῦ… τῇ σῇ χάριτι’ λέγεται πάντοτε ‘Κύριε ἐλέησον’364 καί ὄχι ‘Ἀμήν’, ὅπως κακῶς 

συνηθίζουν κάποιοι» 365. Τέλος στο «τῆς Παναγίας ἀχράντου…» δεν παρεμβάλλεται το 

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» 366. Ο ψάλτης δε «ποτέ δέν καλύπτει, καί μάλιστα μέ 

ὑψηλότερη ἔνταση, ἐκφωνούμενες δεήσεις τοῦ διακόνου» 367. 

 

Αντίφωνα – Τυπικά 

 

Το τμήμα αυτό των δύο Λειτουργιών έχει πορεία μακράς εξέλιξης. Τα Αντίφωνα 

εκφράζουν την αρχαία ασματική-ενοριακή παράδοση της Εκκλησίας και παραπέμπουν στον 

εξ υπαμοιβής (οι δύο χοροί εναλλάσσονται) 368 τρόπο ψαλμωδίας όλων ή μερικών στίχων ενός 

ψαλμού επαναλαμβανόμενου κάθε φορά του εφυμνίου· «τά οὕτω δέ ψαλλόμενα ἄσματα ἢ 

ψαλμοί ἐκλήθησαν ἀντίφωνα» 369. Προηγείται η συναπτή, κατόπιν η ευχή, η οποία 

αναγινώσκεται εις επήκοον και του λαού, ακολουθεί η εκφώνηση η οποία απαγγέλλεται 

μελωδικά και κάθε ομάδα εκ των τριών Αντιφώνων ολοκληρώνεται με την ψαλμωδία των 

αντίστοιχων ψαλμών (στίχος-εφύμνιο). 

Τα τρία ψαλμικά Αντίφωνα, τα οποία κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης «εἰς τύπον 

τῆς Τριάδος ἄδονται» 370, εισήχθησαν σταδιακά στη θεία Λειτουργία από τον 6ο-8ο αι., με 

παλαιότερο το γ΄ αντίφωνο ως εισοδικό ψαλμό. Ο άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, που 

μνημονεύει και τα τρία Αντίφωνα, γράφει ότι «εἰσί τῶν προφητῶν αἱ προρρήσεις 

προκαταγγέλουσαι τήν παρουσίαν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» 371. Στο ίδιο θεολογικό κλίμα και ο ιερός 

Καβάσιλας, με δεδομένο ότι δια της Ευχαριστιακής θυσίας «τό μυστήριον τῆς τοῦ Χριστοῦ 

οἰκονομίας σημαίνεται» 372, θεωρεί τους ψαλμούς αυτούς ως «θεόπνευστα ρήματα τῶν 

προφητῶν"373 που «τόν πρῶτον καιρόν τῆς τοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας σημαίνουσι» 374. 

Όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο των ψαλμικών Αντιφώνων έχουμε δύο 

τύπους. Οι ψαλμοί είναι σταθεροί και στις δύο περιπτώσεις (91ος, 92ος, 94ος) τόσο για τις 

 
363 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 124 = PG 150, 401A:  «Οἱ πιστοί πάντες τό ‘Ἀμήν’ ἐπιλέγουσι, 

καί τοῦτο τό ῥῆμα βοήσαντες οἰκειοῦνται πάσας τάς ἐκείνου φωνάς». Βλ. και Παν. Ν. Τρεμπέλας, Αι 

τρεῖς Λειτουργίαι…, σ. 25(3). 
364 Η εκζήτηση του θείου ελέους κατά τον ιερό Καβάσιλα περιέχει ευχαριστία, εξομολόγηση, αλλά και 

εκζήτηση της αυτού βασιλείας, SC 4bis, 114(2) = PG 150, 396D. 
365 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ. 214. 
366 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις Β΄…, σσ. 319-326. 
367 Νκόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος στη θεία Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόμου, σ.191.  
368 Μέγας Βασίλειος, Επιστολή 207, PG 32, 764. 
369 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.27. Βλ. και Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και 

μέλος…, σσ. 56-64. Juan Mateos, La celebration…, σσ.34-45. 
370 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΤΜΖ, PG 155, 625Α. 
371 Ιστορία Εκκλησιαστική και Μυστική Θεωρία, PG 98, 401D. 
372 SC 4bis, 128(2) = PG 150, 404A. 
373 SC 4bis, 124(3) = PG 150, 401B. 
374 SC 4bis, 128(5) = PG 150, 404C. 
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Κυριακές, όσο και για τις καθημερινές. «Τά χαρακτηριζόμενα ως ‘καθημερινά’ ἀντίφωνα εἶναι 

τά ἀρχαῖα ἀντίφωνα τῶν Κυριακῶν κατά τό ἐνοριακό τυπικό» και έχουν αναστάσιμο 

περιεχόμενο375. Η διαφορά στους δύο τύπους των Αντιφώνων βρίσκεται στα εφύμνια, τά 

«ἀρχαῖα» και τα «νεώτερα». Μνημονεύονται στο λειτουργικό βιβλίο Ωρολόγιον το Μέγα. 

Οι τρεις ψαλμοί με τα «ἀρχαῖα» εφύμνια: 

α΄αντίφωνο: Ψαλμός 91ος («Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι…») 

  Εφύμνιο: «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…» 

β΄αντίφωνο: ψαλμός 92ος («Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…») 

  Εφύμνιο: «Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου…» 

γ΄αντίφωνο:  Ψαλμός 94ος («Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα…») 

  Εφύμνιο: «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ…»376 

 

Οι τρεις ψαλμοί με τα «νεώτερα» εφύμνια: 

α΄αντίφωνο: Ψαλμός 91ος («Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι…») 

  Εφύμνιο: «Ταῖς πρεσβείαις …» 

β΄αντίφωνο: ψαλμός 92ος («Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…») 

  Εφύμνιο: «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ…» 

γ΄αντίφωνο:  Ψαλμός 94ος («Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα…») 

  Εφύμνιο: Το απολυτίκιο377 

 

«Κατά τίς δεσποτικές ἑορτές οἱ ἀναστάσιμοι ψαλμοί ἀντικαταστάθηκαν μέ ἄλλους 

μεσσιανικούς ψαλμούς, πού προφητικά ἀναφέρονται στό θέμα τῆς ἑορτῆς. Ὡς πρός τά ἐφύμνια 

ἀκολουθήθηκε τό δεύτερο σχῆμα, μέ ἐφύμνιο δηλαδή στό γ΄ ἀντίφωνο τό ἀπολυτίκιο τῆς 

ἑορτῆς. Τό εἰσοδικό ἀποτελεῖ στίχο τοῦ ψαλμοῦ τοῦ γ΄ ἀντιφώνου. 

Ἀργότερα, κατά μίμηση τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν, καταρτίσθηκαν εἰδικά ἀντίφωνα καί 

γιά τίς θεομητορικές ἑορτές. Εἶχε ἤδη ὅμως ξεχασθεῖ ὁ ὀρθός τρόπος συνθέσεώς τους. Οἱ στίχοι 

λαμβάνονται συνήθως κατ’ ἐκλογήν καί τό εἰσοδικό δέν εἶναι πιά στίχος τοῦ γ΄ ἀντιφώνου, 

ἀλλά τό ‘Δεῦτε προσκυνήσωμεν…’ τῶν κοινῶν ἀντιφώνων» 378. 

Αρχικά κατά τις μη εορτάσιμες ημέρες ως εισοδικό τροπάριο ψαλλόταν ο ύμνος «Ὁ 

μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ» που αποδίδεται στον Ιουστινιανό (527-563) 379 και 

θεωρείται μικρό σύμβολο πίστεως καθόσον με αυτόν ομολογοῦμε το Χριστό ως νικητή της 

 
375 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Δ΄, σ.42. 
376 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.215. 
377 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ. 216. 
378 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.216. 
379 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας, εκδ. «Ο Σωτήρ» , Αθήναι 21978, 

σ. 188. 
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αμαρτίας και του θανάτου380. Από τον 10ο αι. το τροπάριο αυτό μετατέθηκε στο τέλος του β΄ 

αντιφώνου ως περισσή, όπως μέχρι και σήμερα, ως κάτι δηλαδή που περισσεύει και ψάλλεται 

εντονότερα381. 

Όσον αφορά τώρα τα Τυπικά πρόκειται για μοναχική Ακολουθία που με κυρίαρχους 

ψαλμούς τους 102 και 145, τους μακαρισμούς και άλλα στοιχεία ψάλλεται εις τύπον της θείας 

Λειτουργίας μετά την στ΄ ώρα ή την θ΄ κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή382. Από το τυπικό της 

Ευεργέτιδος (12ος αι.) ενσωματώθηκαν στη θεία Λειτουργία των Κυριακών ή των εορτασίμων 

ημερών ή γενικότερα των Λειτουργιών των Αγρυπνιών. Το θέμα γενικεύθηκε, κατοχυρώθηκαν 

τα Τυπικά και οι Μακαρισμοί στο Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας383, 

τουλάχιστον τις Κυριακές, ενώ οι παραδοσιακά γνωστοί αντιφωνικοί ψαλμοί (91ος, 92ος, 93ος) 

κρίθηκαν κατάλληλοι για τις καθημερινές. 

Σε νεότερη σύμπραξη Τυπικών-Μακαρισμών και Αντιφώνων τείνει να γίνει καθεστώς 

στις Ενορίες η ψαλμώδηση στίχων από τα Τυπικά (102, 145) με εφύμνια από τα γνωστά κοινά 

αντίφωνα. Από το μπέρδεμα αυτό πάντως είναι προτιμότερο ή να ψάλλουν μόνο τα Τυπικά-

Μακαρισμοί με τις προδιαγραφές που τα διέπουν (τροπάρια από την γ΄ και στ΄ ωδή του κανόνα) 

ή να ψαλλούν οι παραδοσιακοί ψαλμοί των Αντιφώνων με τα εφύμνιά της τόσο τις καθημερινές 

όσο και τις Κυριακές. Των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών τα Αντίφωνα, όπως 

αναφέραμε, έχουν την ιδιαιτερότητά των όπως προβλέπεται από το Τυπικό384. 

 

 

Η Είσοδος μετά του Ευαγγελίου 

 

Μετά την ψαλμωδία των τριών αντιφώνων και συγκεκριμένα προς το τέλος του τρίτου 

αντιφώνου γίνεται η λεγόμενη «μικρά είσοδος». Ο όρος είναι τεχνικός και είναι γνωστός από 

τον 12ο-13ο αι. προς διάκριση από την «μεγάλη είσοδο» 385. Πρόκειται για την πρώτην κατά 

τον άγιο Μάξιμο του Ομολογητή είσοδο στην αγία Εκκλησία του αρχιερέα, την πράξη η οποία, 

«τῆς πρώτης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ διά σαρκός εἰς τόν κόσμον τοῦτον 

παρουσίας τύπου καί εἰκόνα φέρειν ἐδίδασκε»386. 

 
380 Γρηγόριος Ιερομόναχος, Η θεία Λειτουργία, Σχόλια, « Σύναξη» , Αθήνα 1982, σ.191.  
381 Ιωάννης Β. Κογκούλης- Χρήστος Κ. Οικονόμου- Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, 

σ.136. 
382 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λογική Λατρεία, Αθήνα 31997, σσ. 365-369. 
383 Γεώργιος Βιολάκης, Τυπικόν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Αθήναι- Θεσσαλονίκη ά.έ., σ.31. 
384 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Γ΄, σσ. 44-46. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ. Δ΄, σσ. 34-

43. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄…, σσ.17-28. 
385 Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σ. 192. Juan Mateos, La celebration…, σσ.68-70. 

Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σσ. 217-218. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ. Ε΄, σσ.156-163. 
386 Περί της εξελίξεως αυτού του τμήματος των δύο Λειτουργιών βλ. Juan Mateos, La celebration…, 

σσ.71-90. Του ιδίου, «Η μικρά είσοδος της θείας Λειτουργίας» , εν Γρηγόριος ο Παλαμάς 56 (1973) 365-

381. Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ. 38-41. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, 

τόμ. Ε΄, σσ.46-50. 



Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

120 

 

Οι ιερείς αρχικά εισήρχοντο, ενδεδυμένοι με τα άμφιά των, με το λαό από το αίθριο 

και έμπαιναν στον κυρίως ναό για να αρχίσει η θεία Λειτουργία. Επειδή επρόκειτο να διαβαστεί 

το Ευαγγελικό ανάγνωσμα μετέφεραν και το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο, που βρισκόταν 

έξω από τον κυρίως ναό στο αίθριο και το τοποθετούσαν στον άμβωνα, απ΄ όπου γινόταν η 

ανάγνωση387. Επρόκειτο δηλαδή για είσοδο, κλήρου και λαού, στο ναό τουλάχιστον μέχρι και 

τον 12ο αι.388. Γι’ αυτό και προ των βασιλικών αυλών «ἀνεγινώσκετο ἡ εὐχή τῆς εἰσόδου καί 

ηὐλογεῖτο ἡ πύλη, ἡ ‘εἴσοδος τῶν ἁγίων’, δηλαδή ἡ εἴσοδος τοῦ ναοῦ (αὐτό εἶναι τό πιθανότερο 

νόημα τῆς εὐλογίας ‘Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου…’389. Σέ μία παλαιά εὐχή τῆς 

εἰσόδου, παλαιότερα ἀπό τήν σημερινή, πού σώζεται στό ἀρχαιότερο βυζαντινό Εὐχολόγιο, 

τόν Βαρβερινό κώδικα 336 τοῦ Η΄ αἰῶνος, στήν Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου, γίνεται σαφής 

ὑπαινιγμός στήν εἴσοδο κλήρου καί λαοῦ, ὁλοκλήρου δηλαδή τῆς ἐκκλησίας στόν ναό: 

‘Εὐεργέτα καί τῆς κτίσεως ταύτης δημιουργέ, πρόσδεξαι προσιοῦσαν τήν ἐκκλησίαν…’» 390. 

Από τον 12ο αι. η είσοδος μετά του Ευαγγελίου γίνεται στο ιερό βήμα και όχι στο Ναό. 

Από αυτήν την εποχή είναι γνωστή και η νεότερη ευχή της εισόδου «Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεός 

ἡμῶν…»391, η οποία αναφέρεται στη συλλειτουργία αγγέλων και ιερέων392 και αναγινώσκεται 

στο κέντρο του Ναού393. Η ευχή αυτή αφορά και τις δύο βυζαντινές θείες Λειτουργίες394. Η 

φράση μάλιστα «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου…» που και αυτή είναι γνωστή από τον 

12ο αι. 395 και συνοδεύεται με ευλογία δια της χειρός του ιερέα, αφορά την λιτανευτική πομπή 

προς το άγιο βήμα και την «εἰς τό θυσιαστήριον – κατά τον ιερό Καβάσιλα – εἰσαγωγή τοῦ 

Εὐαγγελίου» 396. Ακόμη και η κίνηση του διακόνου να δείχνει «πρός ἀνατολάς μετά τοῦ 

ὠραρίου» (διάταξη Φιλοθέου, 14ος αι.) 397, επιβεβαιώνει το νόημα της εισόδου στο ιερό βήμα 

και όχι στο ναό όπως συνέβαινε αρχικά. 

Ο ιερεύς λοιπόν λαμβάνει το Ευαγγέλιο από την αγία Τράπεζα, ή το δίδει στο διάκονο 

αν υπάρχει, και προπορευομένης λαμπάδας που συμβολίζει το θείο φως398, εισοδεύει «στό 

ἐμπρός μέρος τοῦ κυρίως ναοῦ, κάτω ἀπό τά προσκυνητάρια καί πρός τό μέσον» 399. Εκεί μετά 

 
387 Μάξιμος Ομολογητής, Μυσταγωγία, Εισαγωγή-Σχόλια Πρωτ/ρος Δημήτριος Στανιλοάε, μετάφραση 

Ιγνάτιος Σακαλής, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1973, σ. 174 (5-9) 

= PG 91, 688C. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η θεία Λειτουργία: Συγκεφαλαίωση του μυστηρίου 

της θείας Οικονομίας» , εν « Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες» …, σσ. 548-549.  
388 Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, Λόγος περιέχων την εκκλησιαστικήν άπασαν ιστορίαν…, PG 873, 3997. 
389 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.48. 
390 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.48. 
391 Robert Taft, “The Pontifical Liturgy of the Great Church according to a twelfth-century diataxis in 

codex British Museum add. 34060”, εν Orientalia Christiana Periodica 45 (1979) 284. 
392 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τε του θείου Ναού, PG 155, 720B. 
393 Βλ. Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ.6-7. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, 

τόμ. Β΄, σ.234. 
394 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ.162-165. 
395 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.6. 
396 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 130(6) = PG 150, 404D. 
397 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.6. 
398 Σωφρονίου Ιεροσολύμων, ό.π., PG873, 3993C.  
399 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.218. 
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την ανάγνωση της σχετικής ευχής, τη στιχομυθία ιερέα-διακόνου, τον ασπασμό του 

Ευαγγελίου από τον ιερέα και την ευλογία της εισόδου, το ιερό Ευαγγέλιο δεν σταυρώνεται 

αλλά υψώνεται κατακόρυφα στο «Σοφία· Ὀρθοί» 400. Για το σημείο αυτό ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης δίδει την εξής ερμηνεία· «Τοῦτο δέ κηρύττει καί ὁ διάκονος, τό Εὐαγγέλιον 

ἀνυψῶν, τήν τοῦ Σωτῆρος ἔγερσιν καί αὐτοῖς καταγγέλων, καί μεγαλοφώνως ἐκβοῶν, ‘Σοφία, 

ὀρθοί’, δι’ ἔργων καί λόγων μαρτυρῶν τήν ἀνάστασιν»401. Σαφής η αναφορά στο δια του 

Ευαγγελίου σωτηριώδες έργο του Χριστού κάτι για το οποίο κάνουν λόγο και άλλοι πατέρες, 

όπως οι Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως402 και ιερός Καβάσιλας, ο οποίος σημειώνει 

χαρακτηριστικά· «Διά γάρ τοῦ Εὑαγγελίου ὁ Χριστός δηλοῦται»403. 

Ακολουθεί το Εισοδικό που είναι στίχος από τον ψαλμό του τρίτου αντιφώνου. Το πιο 

συνηθισμένο Εισοδικό που ψάλλεται τις Κυριακές και τις καθημερινές είναι το «Δεῦτε 

προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ»404. Ψάλλεται κανονικά από τους χορούς, το λαό, 

αλλά κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας επικράτησε να ψάλλεται από τους ιερείς, από 

επίδραση της αρχιερατικής πράξης. Το Εισοδικό είναι πρόσκληση για προσκύνηση του 

αναστηθέντος και αναληφθέντος Χριστού405. 

 

Το Τρισάγιον 

 

Ως «τρισάγιον» στο σημείο αυτό των δύο Λειτουργιών εννοούμε τον τριαδικό ύμνο 

«Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἱσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος» που λέγεται έτσι επειδή περιέχει τρεις φορές 

τη λέξη «ἅγιος». Οι ρίζες του είναι βιβλικές και εμπνέεται τόσο από τον ὕμνο τῶν ἀγγέλων, 

όπως περιγράφεται στον Ησαΐα· «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ…»406, όσο και από τη 

φράση του ψαλμωδού· «Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν, τόν ἰσχυρόν, τόν ζῶντα»407, 

ψάλλοντάς τον υμνούμε τον ένα Θεό ως Τριάδα. Και αυτό είναι το βαθύτερο περιεχόμενό του· 

«Ὡς Τριάδα τόν Θεόν ἀνυμνοῦμεν»408. 

Ο τρισάγιος ύμνος δεν είναι αρχικό στοιχείο της θείας Λειτουργίας, αλλά ξεκίνησε ως 

εφύμνιο ενός ψαλμού και συγκεκριμένα του 79ου, «Ὁ ποιμαίνων τόν Ἰσραήλ, πρόσχες…», ο 

οποίος ψαλλόταν τον 5ο αι. αντιφωνικά κατά την είσοδο του κλήρου και του λαού στο ναό. 

Από τον 6ο αι. εντάχθηκε στη θεία Λειτουργία με τη μορφή και το σχήμα που έχει μέχρι και 

 
400 Βλ. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σ.195. 
401 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., PG 155, 720C. 
402 PG 98, 405C. 
403 Ό.π., SC 4bis, 146(1) = PG 150, 412C. Βλ. και Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, σ.140. 
404 Ψαλμ. 94,6. 
405 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., PG 155, 720C. 
406 Ησαΐας 6,3. 
407 Ψαλμ. 41,3. 
408 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 146(3) =  PG 150, 412D. Βλ. και Χαρίλαος Τζώγας, «Ο τρισάγιος 

ύμνος», εν Θεολογικόν Συμπόσιον. Χαριστήριον εἰς τόν Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967, σσ. 275-287. 
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σήμερα. Προηγείται η συναπτή, η οποία ενώ αρχικά περιείχε πολλά αιτήματα σιγά-σιγά 

συρρικνώθηκε και έμεινε μόνο η φράση που και σήμερα ακούμε· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ως 

διακονική παρακέλευση. Ακολουθεί η ευχή «Ὁ Θεός ὁ ἅγιος…», που είναι δέηση στο Θεό να 

δεχθεί τον τρισάγιο ύμνο και κατακλείεται με την εκφώνηση· «Ὅτι ἅγιος εἶ…». Γι’ αυτήν τη 

σειρά γράφει ο ιερός Καβάσιλας τα εξής: «Ὁ δέ ἱερεύς πρό μέν τῆς ὑμνήσεως ταύτης ἱκετεύει 

τόν Θεόν δέξασθαι τόν ὕμνον καί χάριν ἀντιδοῦναι τοῖς ὑμνηταῖς, … καί τήν αἰτίαν 

προστίθησιν· ‘Ὅτι ἅγιος εἶ…». Καί τοῦτο ἐκβοήσας καί δοξολογίαν προσθείς, τῆς ὑμνήσεως 

τοῦ τρισαγίου πρός τόν ἱερόν λαόν σύνθημα τοῦτο ποιεῖται·καί αὐτοί τῇ δοξολογίᾳ τό ‘Ἀμήν’, 

κατά τό εἰωθός, ἐπειπόντες, τοῦ ὕμνου ἄρχονται» 409. Την ορθή θέση της ευχής προ της 

ψαλμωδίας του τρισαγίου επισφραγιζομένης δια της εκφωνήσεως υπερασπίζεται και το 

Ιερατικό της Αποστολικής Διακονίας, με την υποσημείωση ότι «ἡ εὐχή αὕτη κατά τήν 

κρατοῦσαν συνήθειαν λέγεται ψαλλομένου τοῦ τρισαγίου ὕμνου, ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ 

ἐκφώνησις·ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεός ἡμῶν…»410. 

Ο «τρισάγιος ύμνος» ψάλλεται αρχικά τρεις φορές, ακολουθεί το «Δόξα… καί νῦν…» 

με το ακροτελεύτιό των, όπως λέγεται «Ἅγιος ἀθάνατος…» και επαναλαμβάνεται πιο 

μελωδικά στη συνέχεια. Είναι το λεγόμενο «δύναμις» ἢ περισσή κατά τον παλαιό όρο της 

ενοριακής ψαλμωδίας. Ο διάλογος που ακολουθεί μετά το «τρισάγιον» μεταξύ ιερέα και 

διακόνου («Κέλευσον … - Εὑλογημένος… - Εὑλόγησον… - Εὐλογημένος εἶ…») κάνει λόγο 

για ευλογία της «ἄνω καθέδρας», τον επισκοπικό θρόνο δηλαδή που βρισκόταν στο κέντρο του 

συνθρόνου. «Ἔπειτα – σημειώνει ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, μετά δηλαδή την είσοδο των 

ιερέων στο ιερό βήμα – καί ἡ εἰς τό ἱερόν σύνθρονον ἄνοδος καί καθέδρα γίνεται, τόν τύπον 

σώζουσα τοῦ ἀνελθόντος εἰς οὐρανούς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκ δεξιῶν τε τοῦ Πατρός 

καθίσταντος»411. 

Στην «ἄνω καθέδρα» κάθεται μόνο «ὁ ἐπιχώριος ἀρχιερεύς. Οἱ ἱερεῖς πάντοτε πλαγίως, 

δεξιά καί ἀριστερά τοῦ θρόνου, κατά τάξη. Μόνο ὁ πρῶτος ἱερεύς μετακινείται πρό τῆς ἁγίας 

τραπέζης κατά τό ἀλληλουάριο γιά νά εὐλογήσει τόν ἀναγνώστη τοῦ ἀποστόλου καί τό 

θυμίαμα, νά διαβάσει τήν εὐχή πρό τοῦ Εὐαγγελίου καί νά εὐλογήσει τόν ἀναγνώστη τοῦ 

ἀποστόλου καί τό θυμίαμα, νά διαβάσει τήν εὐχή πρό τοῦ Εὐαγγελίου καί νά εὐλογήσει τόν 

Εὐαγγελιστή, τόν διάκονο δηλαδή πού θά ἀναγνώσει τό Εὐαγγέλιο. Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ 

Εὐαγγελίου μόνο αὐτός στέκεται στήν ὡραία πύλη, καί ἀκροᾶται, παραλαμβάνει τό Εὐαγγέλιο, 

τό ἀποθέτει στήν ἁγία Τράπεζα καί ἐπιστρέφει στή θέση του, ὅπου κάθεται γιά νά ἀκούσει τό 

κήρυγμα. Μετά ἀπό αὐτό ὅλοι οἱ λειτουργοί ἐπιστρέφουν στις θέσεις τους περί τήν ἁγία 

 
409 Ό.π., SC 4bis, 148(1) - 150 =  PG 150, 413 ΑΒ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, 

σσ.270-273. Για την εξέλιξη αυτού του τμήματος βλ. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, 

σσ. 40-46. Juan Mateos, La célébration…, σσ.90-126. Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, σσ. 141-143. 
410 Ιερατικόν 42000, σ.114. 
411 Διάλογος…, ϞΒ΄, PG 155, 293C. 
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τράπεζα. 

Αὐτή ἡ διάταξη τηρεῖται στό συλλείτουργο καί κατ’ ἀναλογίαν ὅταν λειτουργεῖ ἕνας 

ἱερεύς μέ διάκονο» 412. Η τάξη αυτή σήμερα φαίνεται ως μία άσκοπη διαδικασία, αλλά διασώζει 

μία παλαιά λειτουργική πράξη, η οποία θα μπορούσε να επανέλθει τουλάχιστον όταν υπάρχει 

ιερατικό συλλείτουργο. 

 

  

 
412 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.220.  
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Σχεδιάγραμμα ιστορικής εξέλιξης των διαφόρων στοιχείων της λειτουργίας  

ως και τη μικρή είσοδο (κατά προσέγγιση) 413 

 

1) 4° - 5° αιώνα:      Απλή είσοδος κλήρου και λαού στο ναό (με το Ευαγγέλιο) 

▪ Ευλογία του λαού από το λειτουργό με το «Εἰρήνῃ πᾶσι» 

▪ Αναγνώσματα (από το κέντρο του ναού, γιατί εκεί ήταν 

αρχικά ο άμβωνας) 

▪ Κήρυγμα κ.λπ. 

2) 5° - 6° αιώνα:  Το τρισάγιο ως εφύμνιο ενός ψαλμού (79ου), αντιφωνικά 

ψαλλόμενου από όλους κατά την είσοδο 

▪ Ευλογία του λαού κ.λπ. 

3) 6° - 7° αιώνα:      Στην είσοδο , αντιφωνικός ψαλμός, με εφύμνιο - εισοδικό 

τροπάριο το «Ὁ μονογενής» τις ημέρες που δεν υπήρχε γιορτή  

▪ Ευχή τρισαγίου, τρισάγιος ύμνος (χωρίς ψαλμό) 

4) 7° - 10° αιώνα:      Η είσοδος κλήρου και λαού γίνεται χωριστά στο ναό 

▪ Τα αντίφωνα γίνονται τρία με την προσθήκη άλλων δύο, 

αναγκαίων για την κάλυψη του χρόνου τέλεσης της 

προσκομιδής. Τα αντίφωνα συνοδεύονται από τις 

αντίστοιχες συναπτές και ευχές 

▪ Κατά την διάρκεια του τρίτου αντιφώνου γίνεται ή είσοδος 

του Ευαγγελίου («μικρά εἴσοδος») και αρχίζει να διαβάζεται 

η σημερινή ευχή της εισόδου. (Την εποχή δηλαδή αυτή χάνει 

η είσοδος το αρχικό της νόημα και σκοπό και διαμορφώνεται 

η νέα της μορφή) 

▪ Μεγάλη συναπτή («εἰρηνικά») 

▪ Ευχή και τρισάγιος ύμνος 

▪ Μετάβαση των λειτουργών στο σύνθρονο (πίσω δηλαδή από 

την αγία Τράπεζα) και ευλογία της «ἄνω καθέδρας» (του 

κεντρικού επισκοπικού θρόνου) 

▪ Ευλογία του λαού κ.λπ. 

▪  

 
413 Βλ. Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, 

σσ.144-145.  
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5) 10° -11° αιώνα:       Εισάγεται στη θεία λειτουργία  η αρχική τριαδική ευλογία· 

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός...» 

▪ Το τροπάριο «Ὁ μονογενής» μετατίθεται ως «περισσή» στο 

2ο αντίφωνο 

▪ Η συναπτή από το τρισάγιο μετατίθεται στην αρχή της 

Λειτουργίας, μετά δηλαδή το «Εὐλογημένη...», όπου 

βρίσκεται μέχρι σήμερα 

6) 12° αιώνα:  Αυξάνονται τα τροπάρια του τρίτου αντιφώνου, κυρίως στα 

μοναστήρια. 

 

Τα Αναγνώσματα 

 

Κεντρικό στοιχείο της Λειτουργίας του Λόγου είναι τα βιβλικά κείμενα. Απ’ 

αρχής  αναγινωσκόταν «τά ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων  ἢ τά συγγράμματα τῶν 

προφητῶν»414.  Η Γραφή δηλαδή αποκτούσε λειτουργικό ενδιαφέρον. Σήμερα  βέβαια  

για διάφορους λόγους η Παλαιά Διαθήκη μεταφέρθηκε στον εσπερινό των εορτών και 

σε ορισμένες άλλες ακολουθίες (Ώρες κ.λπ.), αν και καλό θα ήταν να διαβάζονται 

παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα στη θεία Λειτουργία, αφού η Παλαιά Διαθήκη είναι 

«παιδαγωγός εἰς Χριστόν» 415. Όπως  οι ψαλμωδίες, γράφει ο Καβάσιλας εννοώντας τα 

ψαλμικά Αντίφωνα, έτσι και οι Γραφές «προκαθάρσια τινά πρός τά μυστήρια» 416. Μας 

αγιάζουν δηλαδή  και μας προετοιμάζουν για το μυστήριο της Ευχαριστίας. Γι’αυτό 

και για την κατανόησή των χρειάζεται ο φωτισμός και η αποκάλυψη του αγίου 

Πνεύματος417. Τα διακονικά  δε παραγγέλματα «Πρόσχωμεν, Σοφία, Πρόσχωμεν» προ 

του Αποστόλου και «Σοφία· Ὀρθοί» προ του Ευαγγελίου σημαίνουν το να μη 

στέκονται οι πιστοί με ραθυμία και αμέλεια, αλλά να έχουν το νου τους προσηλωμένο 

στα τελούμενα, αναγινωσκόμενα και ψαλλόμενα418. 

Των δύο αναγνωσμάτων προηγούνται τα προκείμενά των, με τις σχετικές  

ευλογίες-ειρηνεύσεις αναγνώστου και ευαγγελιστού και τη θυμίαση όχι κατά τον 

Απόστολο αλλά κατά το αρχαιοπρεπώς ψαλλόμενο «ἀλληλουάριο» = προκείμενο του 

 
414 Ιουστίνος, Απολογία Α΄, κεφ. 67, PG 6, 429.  
415 Γαλ. 3, 29. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.221.  
416 SC 4bis, 130(6) =  PG 150, 404C. 
417 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις την Γένεσιν, Ομιλία ΚΑ΄, PG 53, 175. 
418 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 148-150 =  PG 150, 413Α-416Α. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, 

«Τα διακονικά παραγγέλματα και η στάση των πιστών στη θεία Λειτουργία», εν «Ιερουργοί και 

Φιλοθεάμονες»…, σσ.141-142. 
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Ευαγγελίου419. Στο σημείο  αυτό υπάρχει πράγματι διασάλευση της τάξης. Αντί π.χ. της 

απλής προσωπικής ειρήνευσης «Εἰρήνη σοι» στον αναγνώστη και ευαγγελιστή 

προστίθενται αδόκιμες εκφράσεις όπως «τῷ ἀναγινώσκοντι», «καί παντί τῷ λαῷ» κ.ά. 

420. Σε  ορισμένους ναούς «ὁ ἀναγνώστης παραλαμβάνει τον Ἀπόστολο ἀπό τόν ἱερέα 

κατά τό ‘Δύναμις’ του τρισαγίου ἀπό τήν ὡραία πύλη καί τόν παραδίδει ὅταν τελειώνει 

τήν ἀνάγνωση κατά τήν εὐλογία» 421. Ο Απόστολος όμως είναι βιβλίο του αναλογίου 

και όχι της αγίας Τραπέζης. 

Γενικότερα για την αταξία που παρατηρείται στο σημείο αυτό των 

Αναγνωσμάτων παραπέμπουμε στη σχετική παρατήρηση του ισχύοντος Ιερατικού: 

«Τά κατά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου μετά τοῦ προκειμένου 

καί τοῦ ἀλληλουαρίου διετάξαμεν κατά τήν  ἀρχαίαν ὀρθήν τάξιν. Εἶναι ἀνάγκη εἰς τό 

σημεῖον τοῦτο τῆς θ. Λειτουργίας νά ἀποκατασταθῇ ἡ διασαλευθεῖσα τάξις, 

ἐπαναφερομένης τῆς ψαλμωδίας τοῦ προκειμένου καί  κυρίως τοῦ ‘Άλληλούϊα’ μετά 

τῶν στίχων αὐτοῦ, ὥστε νά ἀποφεύγεται τό ἄτοπον τῆς θυμιάσεως καί τῆς μεταβάσεως 

τοῦ διακόνου εἰς τόν ἄμβωνα καθ’ ὃν χρόνον ἀναγινώσκεται ὁ Ἀπόστολος. Ὁ 

ἀπαιτούμενος πρός τοῦτο ὀλίγος χρόνος εἶναι  δυνατόν νά ἐξοικονομηθῇ εὐκολώτατα, 

ἐάν καταργηθοῦν τά ὑπό τῶν ψαλτῶν συνηθιζόμενα ἀργά ‘Δύναμις’ τοῦ Τρισαγίου» 

422. 

 

Το κήρυγμα 

 

Το κήρυγμα  λέγεται αμέσως μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα ως ερμηνευτική 

εμβάθυνση στα νοήματα των περικοπών που ακούστηκαν. Με καλή προετοιμασία από 

τον ιερέα, σε διάρκεια ολίγων λεπτών και σε γλώσσα που δεν κρατά σε απόσταση τους 

πιστους423, έρχεται ως νουθεσία και πρόκληση μίμησις των Ευαγγελικών 

μηνυμάτων424, ως λόγος παρακλήσεως κατά τις  Αποστολικές Διαταγές425. Πρόκειται 

για το κήρυγμα του Χριστού καθόσον «τά εὐαγγελικά  ῥήματα αὐτοῦ εἰσι τοῦ 

Χριστοῦ» 426.  

 
419 Σκρέττας Νικόδημος (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σσ.198-199. 
420 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.222. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ.331-335. 
421 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ. 223. 
422 Ιερατικόν 42002, σ.335. 
423 π. Βασίλειος Θερμός, Ιερουργείν τον λόγον της αληθείας Σου, Αθήνα 2019, σσ.215-218.  
424 Ιουστίνος, Απολογία Α΄, PG 6, 429B.  
425 SC 336, 150 (12): “ Καί μετά τήν πρόσρησιν προσλαλησάτω τῷ λαῷ λόγους παρακλήσεως». 
426 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ϞΗ΄, PG 155, 293C. Περί της θέσεως του κηρύγματος στη θεία 

Λειτουργία βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ομιλητική, Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 128-129. Φίλιας Γεώργιος, 
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Υπάρχει  η άποψη, που δυστυχώς στην πράξη είναι και  η κρατούσα, ότι το 

κήρυγμα μπορεί να γίνεται στο κοινωνικό, για να κερδίζεται χρόνος και να υπάρχει 

περισσότερος κόσμος. «Μέ τό ἴδιο σκεπτικό – επισημαίνει ο Ιωάννης Φουντούλης – 

κατά πρῶτο λόγο τά ἀναγνώσματα θά ἔπρεπε νά μετατοπισθοῦν στό τέλος τῆς 

Λειτουργίας. Ἐκτός τούτου στήν πρόταση αὐτή ὑπάρχει ὑποσυνείδητα μιά ἀνατροπή  

ἀξιῶν· τό κήρυγμα τίθεται σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπό τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου 

τῆς θείας εὐχαριστίας, ἀφοῦ οἱ καθυστερημένοι ἐκκλησιαζόμενοι χάνουν μέν τή 

λατρεία κερδίζουν  ὅμως τό κήρυγμα. Τό δέ ἄλλο ἐπιχείρημα, ὅτι μέ τή μετάθεση στό 

κοινωνικό κερδίζεται ὁ χρόνος ἐκεῖνος καί δέν ἐπιβραδύνεται ἡ Λειτουργία, εἶναι 

τελείως ἀντιλειτουργικό. Τό κοινωνικό εἶναι ὀργανικό στοιχεῖο τῆς θείας Λειτουργίας, 

χρόνος ὠφέλιμος γιά τήν  προπαρασκευή γιά τήν προσέλευση στη θεία κοινωνία καί 

ὄχι νεκρός χρόνος γιά εὐσεβεῖς διδασκαλίες. Ἂν ὁ λειτουργός εἶναι καί ὁ ὁμιλητής, 

ὅπως πρέπει κατ’ ἀρχήν νά εἶναι, ἡ ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ εἶναι γι’αὐτόν πολύτιμη καί 

κατάλληλη μόνο γιά νά κοινωνήσει καί νά προετοιμάσει τήν κοινωνία τοῦ λαοῦ» 427. 

 

Η Μεγάλη Εκτενής 

 

Πρόκειται για την  «παρά πάντων εὐχή» σύμφωνα  με την έκφραση του ιερού 

Καβάσιλα. Λέγεται από όλους με δύναμη ψυχής, και για όλους που τηρούν το 

Ευαγγέλιο και μιμούνται τη φιλανθρωπία του Θεού428. Μ’αυτήν την έννοια έχει 

οικουμενικό  χαρακτήρα, με ενδιαφέρον  για όλους, ζώντες, νεκρούς, παρόντες, 

απόντες, κατηχουμένους και πιστούς. Γι ‘αυτό, όπως γράφει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, 

«ἡ ἐπακολουθοῦσα εὐχή ὀρθῶς ἐπιγράφεται εὐχή τῆς ἐκτενοῦς ἱκεσίας, διότι δέν 

ἀναφέρεται σέ  ὁρισμένη τάξη, ἀλλά στό πλήρωμα ὁλόκληρο, καί τῶν κατηχουμένων 

συμπεριλαμβανομένων» 429. 

Η εκτενής ουδέποτε πρέπει να παραλείπεται και μετά το Ευαγγέλιο να 

ακούγεται απευθείας η εκφώνηση «Ὅπως ὑπό τοῦ κράτους σου…» ἠ το πολύ και η 

ευχή πιστών β΄ «Πάλιν καί πολλάκις…» της οποίας κατακλείδα είναι η ως άνω 

εκφώνηση. Το Ιερατικό της Αποστολικής Διακονίας επισημαίνει αυτήν την αδυναμία 

 
Εκκλησιαστική Ρητορική και εκφορά του σύγχρονου θεολογικού λόγου, εκδ.Γρηγόρη, Αθήνα 2008. 

Τρύφων Τσομπάνης, Το μυστήριο και η διακονία του λόγου, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2010, σσ.102-

121. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σσ. 200-204. 
427 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.226. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ. 248-252. 
428 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 158(2) =  PG 150, 417Α.  
429 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.58. 
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η οποία κυριαρχεί για διάφορους λόγους και κυρίως «χάριν κακῶς ἐννοουμένης 

συντομίας» 430. Ο Ιωάννης Φουντούλης χαρακτηρίζει την παράλειψη της εκτενούς ως 

αληθινό ‘δυστύχημα’. «Ὄχι μόνο ἀπό ἀπόψεως δομῆς  εἶναι ἕνα πραγματικό ποίημα 

θαυμαστοῦ  κάλλους («Εἴπωμεν πάντες ἐξ  ὅλης ψυχῆς καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν  

εἴπωμεν…, ἀλλά καί λόγῳ πλαστικότητάς της, παρουσιάζει θαυμάσιες δυνατότητες για 

την προσθήκη  αἰτημάτων καί ὀνομάτων ζώντων καί τεθνεότων, ἀσθενῶν, δωρητῶν, 

νεονύμφων κ.ο.κ. Ἀντί ἀντιπαραδοσιακῶς νά προστίθενται στά εἰρηνικά αἰτήματα 

ὑπέρ τῶν  ἐποχουμένων , ἱπταμένων, προσφύγων, γηροκομουμένων’ καί τά ὅμοια καί 

ἀντί νά ἀπαριθμοῦνται μετά τό περιληπτικό ὅλων ‘Πάντων ὑμῶν μνησθείη Κύριος ὁ 

Θεός ἐν τῇ βασιλείᾳ  αὐτοῦ’, σειρές ὁλόκληρες καταστάσεων καί ὀνομάτων κατά τήν 

μεγάλην εἴσοδο, θά μποροῦσαν ὅλα αὐτά νά βροῦν  θέση στά αἰτήματα τῆς ἐκτενοῦς» 

431. 

 

Τα Κατηχούμενα: «Δεήσεις ὑπέρ τῶν κατηχουμένων» 

 

 

Οι κατηχούμενοι ήταν αυτοί τους οποίους η Εκκλησία κατηχούσε και 

προετοίμαζε για να βαπτισθούν το Πάσχα. Η τάξη  αυτή παρευρισκόταν στη θεία 

Λειτουργία μέχρι το σημείο αυτό και κατόπιν αποχωρούσε «ὡς  ἀμύητος του θείου 

βαπτίσματος καί τῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων» 432. Για τους κατηχουμένους ο ιερός 

Χρυσόστομος παρήγγειλε να προσεύχονται οι πιστοί «ἐκτενῶς» 433 ώστε να  αξιωθοῦν  

της χάρης του αγίου βαπτίσματος. 

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αἱ δεήσεις ὑπέρ τῶν κατηχουμένων παρουσιάζονται σήμερα 

αναχρονιστικές. Ἡ τάξις  τῶν κατηχουμένων δέν ὑπάρχει πιά, οὔτε παρίσταται στή θεία 

Λειτουργία κατηχούμενοι καί ὅμως καλοῦνται ἀπό τόν διάκονο ἢ τόν ἱερέα νά 

εὐχηθοῦν, νά κλίνουν τάς κεφαλάς καί νά προέλθουν. Ἀλλά ὁ ἀναχρονισμός αὐτός, 

πού  λογικά μᾶς ἐνοχλεῖ σήμερα καί πού δέν εἶναι ὁ μόνος ἀναχρονισμός πού βρίσκεται 

στή θεία Λατρεία, εἶναι μόνο ἐξωτερικός, γιατί ἀφορᾷ μόνο στήν μορφή καί στόν τρόπο 

πού εἰσάγονται οἱ αἰτήσεις αὐτές. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε εἶχε καί  ἔχει κατηχουμένους. 

Εἶναι τά ἀβάπτιστα νήπια και ὅλοι ὅσοι στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἀκούουν τόν λόγο 

 
430 Ιερατικόν 42002, σ. 117. 
431 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Ε΄, σ.222.  
432 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., PG 98, 417B. 
433 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλία 2 εις την Β΄ προς Κορινθίους, PG 61, 399. Για την τάξη αυτή βλ. 

Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ. 61-64. 
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τοῦ Θεοῦ καί ἑτοιμάζονται νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Γι’αὐτούς  δεόμεθα νά 

ἀξιωθοῦν ‘ἐν καιρῷ εὐθέτω  τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως τῶν 

ἁμαρτιῶν καί τοῦ ἐνδύματος  τῆς ἀφθαρσίας’ καί νά ἑνωθοῦν μέ τήν ἁγία καθολική 

καί ἀποστολική Ἐκκλησία καί νά συγκαταριθμηθοῦν  στήν ἐκλεκτή ποίμνη τοῦ 

Κυρίου» 434. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δύο θείες Λειτουργίες 

αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Το κεντρικό όμως νόημα και των δύο ευχών των 

κατηχουμένων, Χρυσοστόμου και Βασιλείου , που λέγονται «πρό τοῦ δηλωθῆναι τό 

εἰλητόν», είναι το ίδιο. Αναφέρονται στην αγάπη των πιστών για όσους βρίσκονται 

μακριά από την Εκκλησία και εύχονται ώστε γρήγορα μακριά από την Εκκλησία και 

εύχονται ώστε γρήγορα να γίνουν μέλη τίμα του εκκλησιαστικού σώματος435. Είναι 

πολύ σοφή  δε η παρατήρηση  του Ιωάννη Φουντούλη, ότι «ἡ μετάθεσις  καί ἡ μυστικῶς 

ἀνάγνωσις τῶν δεήσεων τούτων μετά τῆς ἐκτενοῦς καί τῶν δεήσεων τῶν πιστῶν κατά 

τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, ἡ συνηθιζόμενη εἰς τάς ἐνορίας 

σήμερον, δημιουργεῖ ἀνεπιθυμήτους λειτουργικάς περιπλοκάς  καί λογικῶς εἶναι ἔτι 

ἀτοπωτέρα τοῦ ἀναχρονισμοῦ»436. 

 

Δεήσεις των πιστών 

 

Αφού απλωθεί το ειλητόν διαβάζεται εις επινίκιον και η πρώτη ευχή των 

πιστών. Στη Λειτουργία του Χρυσοστόμου ζητείται να παραστούν οι λειτουργοί άξιοι 

ενώπιον του αγίου θυσιαστηρίου, με την δύναμη του αγίου Πνεύματος και μετά 

καθαρού συνειδότος437. Στη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου γίνεται λόγος για την 

με την δύναμη του αγίου Πνεύματος λειτουργική διακονία και προσφορά 

ευπρόσδεκτης θυσίας ενώπιον του Κυρίου. Η δεύτερη ευχή των πιστών στη θεία 

Λειτουργία του Χρυσοστόμου « Πάλιν καί πολλάκις σοί προσπίπτομεν…» 

παρουσιάζει ένα κριτικό πρόβλημα. Στη χειρόγραφη παράδοση αντί του «μετά φόβου 

καί ἀγάπης λατρεύειν σοι» υπερτερεί η γραφή «μετά φόβου καί ἀγάπης λατρεύουσί 

σοι» ή «μετά φόβου καί ἀγάπης λατρεύοντάς σοι»438. Ο Ιωάννης Φουντούλης στην 

 
434 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σ.142. 
435 Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σσ. 86-67. 
436 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Κείμενο Λειτουργικής, τεύχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι, σ.231. 
437 Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σσ.90-91. 
438 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ερμηνεία επτά δύσκολων σημείων του κειμένου της θείας Λειτουργίας από 

το Νικόλαο Καβάσιλα (Ανάτυπο από τον τόμο του Συνεδρίου για την αγιοποίηση του Νικολάου 

Καβάσιλα), Θεσσαλονίκη 1984, σσ.160-161. 
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έκδοση της θείας Λειτουργίας κρατά τη γραφή «λατρεύουσί σοι»439. Το Ιερατικό της 

Αποστολικής Διακονίας επισημαίνει τις διαφορετικές γραφές αλλά προκρίνει «τήν 

γραφήν ‘λατρεύειν σοι’, ὄχι μόνον διότι αὕτη ἔχει ἐπικρατήσει, ἀλλά καί διότι 

εὑρίσκομεν αὐτήν ὁμαλωτέραν συντακτικῶς»440. Όσον αφορά το περιεχόμενο, η 

δεύτερη ευχή των πιστών στη Λειτουργία του Χρυσοστόμου κάνει λόγο για την 

ανένοχο και Λειτουργία του Χρυσοστόμου κάνει λόγο για την ανένοχο και ακατάκριτη 

παράσταση στο άγιο θυσιαστήριο, για την πνευματική προκοπή και την δια των 

μυστηρίων μετοχή στην επουράνιο βασιλεία441. Η δεύτερη ευχή των πιστών στη 

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ζητά ο λειτουργός να έχει δύναμη λόγου «εἰς τό 

ἐπικαλεῖσθαι τήν χάριν τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος ἐπί τῶν μελλόντων προτίθεσθαι 

δώρων». 

 

Η Μεγάλη Είσοδος 

 

Πρόκειται για την μεταφορά των τιμίων δώρων από την πρόθεση στο 

θυσιαστήριο, την αγία Τράπεζα. Η πράξη αυτή αρχικά γινόταν πολύ απλά. Οι διάκονοι 

μετέφεραν = προσκόμιζαν τον άρτο και τον οίνο από την τράπεζα των προθέσεων που 

βρισκόταν στο Νάρθηκα. Ο Επίσκοπος παρελάμβανε τα τίμια δώρα στην ωραία πύλη, 

για την εναπόθεσή των στο άγιο θυσιαστήριο και την περαιτέρω διαδικασία 

καθαγιασμού των. Από τον 6ο αι., και για συμβολικούς καθαρά λόγους, η μεταφορά 

έγινε επισημότερη και μεγαλοπρεπέστερη, αφού συμμετείχαν και οι ιερείς, ακόμη και 

ο αυτοκράτορας. Η επισημότητα αυτή έδωσε, μετά τον 12ο κυρίως αι., το 

χαρακτηρισμό «μεγάλη», σ’αντίθεση με την «μικρή», η οποία έχασε σιγά-σιγά το 

αρχικό νόημά της442. 

Μιλήσαμε πριν για τους συμβολικούς λόγους που συνέβαλαν στη διαμόρφωση 

της μεγάλης εισόδου, η οποία  χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη είσοδος και γίνεται «κατά 

 
439 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι, σ.252. 
440 Ιερατικόν 42002, σσ.121, 335. 
441 Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σ.92. Βλ. και Παύλος Κουμαριανός (Πρωτ/ρος), 

«Η θεολογία της βυζαντινής θείας Λειτουργίας με βάση την βυζαντινή θεία Λειτουργία», εν Σύναξη 151 

(Ιούλ.-Σεπτ. 2019)51. 
442 Για τη διαμόρφωση και εξέλιξη της Μεγάλης Εισόδου βλ. Robert Taft, The Great Entrance 

[Orientalia Christiana Analecta, 200], Roma 1978. Παναγ.Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ.71-

76. Ιωάννης Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ. 47-51, 234-237. Τρύφων Τσομπάνης, Η μεγάλη 

είσοδος στην εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 2000. Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, σσ.155-159. 
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μίμησιν τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ Χριστοῦ»443. Ερμηνεύεται δηλαδή, ως προέλευση του 

μεγάλου βασιλέως «εἰς μυστικήν θυσίαν καί ὑπό χειρῶν ἐνύλων βασταζόμενον»444. 

Από τα γεγονότα λοιπόν της εν Χριστώ οικονομίας, η μεγάλη είσοδος συνδέεται με την 

πορεία του Κυρίου προς το Πάθος· «Τήν ἀπό Βηθανίας πρός τήν Ἱερουσαλήμ δηλοῖ 

τοῦ Κυρίου εἰσέλευσιν» κατά τον Θεόδωρο Ανδίδων445. Ο Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων 

υπογραμμίζει πως «τά ἅγια ἀπό τῆς προθέσεως ἕως τοῦ θυσιαστηρίου προέρχονται, εἰς 

τύπον τῆς τοῦ κόσμου διαγωγῆς τοῦ Χριστοῦ ἕως τῆς ταφῆς αὐτοῦ» 446. Ο άγιος 

Μάξιμος ο Ομολογητής βλέπει εσχατολογικά τα τελούμενα κατά την μεγάλη είσοδο, 

ως «ἀρχή καί προοίμιον» της καινούργιας διδαχής που θα γίνει στους ουρανούς, 

σχετικά με την οικονομία του Θεού για μας447. Ο ιερός Καβάσιλας  συνδυάζοντας κατά 

κάποιον τρόπο το ιστορικό με το εσχατολογικό στοιχείο  τονίζει ότι τα γινόμενα κατά 

την μεγάλην είσοδο «σημασίαν ἔχειν τῆς ἐσχάτης τοῦ Χριστοῦ ἀναδείξεως» και 

παραπέμπουν στην είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, «ὑπό πολλῶν 

παραπεμπόμενος καί ὑμνούμενος» 448. Τα δώρα, συνεχίζει ο Καβάσιλας, εισέρχονται 

στο θυσιαστήριο «σεμνῶς ὡς ἔξεστι καί κοσμίως», αλλά με λαμπάδες, θυμιάματα και 

κάθε επισημότητα· όπως ακριβώς γίνεται με την προς το Θεό προσφορά δώρων από 

τους βασιλείς, οι οποίοι τα κομίζουν και εισάγουν (προσφέρουν) «ἐστεφανωμένοι» 449. 

Η όλη τελετουργική διαδικασία της μεγάλης εισόδου πλαισιώθηκε από 

σημαντικά λειτουργικά στοιχεία με πρακτικό και συμβολικό ενδιαφέρον. Τα στοιχεία 

αυτά είναι ο χερουβικός ύμνος, γνωστός από τον 6ο αι. 450, η ευχή «Οὐδείς ἄξιος…» ως 

προπαρασκευαστική ευχή του λειτουργού από τον 8ο αι., προερχόμενη από την 

αλεξανδρινή παράδοση, ο 50ός ψαλμός και το «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…», 

που εκτός Κυριακών αντικαθίσταται από το τριπλό «Δεῦτε προσκυνήσωμεν…». Η σε 

νεότερους κώδικες ματρυρούμενη προσθήκη του «‘Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι’ 

προφανῶς ἀποσκοποῦσε στό νά μετριασθῇ κάπως ὁ κατανυκτικός χαρακτήρ τοῦ 

τμήματος αὐτοῦ τῆς ἀκολουθίας κατά τίς Κυριακές καί νά ἐξαρθῇ ὁ πασχάλιος 

 
443 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία εκκλησιαστική…, PG 98, 420C.  
444 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., PG 98, 420A. 
445 PG 140, 441B. 
446 PG 873, 4001A. 
447 Μυσταγωγία, Εισαγωγή-Σχόλια Πρωτ/ρος Δημήτριος Στανιλοάε, μετάφραση Ιγνάτιος Σακαλής, 

Αθήναι 1973, σ.198 (1-5) = PG 91, 693C. 
448 Εις την θείαν Λειτουργίαν, SC 4bis, 162(3) – 164 =  PG 150, 420C. 
449 Ό.π., SC 4bis, 162(1) =  PG 150, 420C. 
450 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Ε΄, σσ.180-186. 
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χαρακτήρ των» 451. 

Με την έναρξη της ψαλμωδίας του Χερουβικού «Οἱ τά χερουβίμ μυστικῶς 

εἰκονίζοντες…» (στη Λειτουργία Χρυσοστόμου), «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ…» 

(Μ. Πέμπτη), καί «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…»(Μ. Σαββάτου που τελείται η 

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου) ο ιερέας ξεκινά να διαβάζει χαμηλόφωνα ενώπιον 

της αγίας Τραπέζης την ευχή «Οὐδείς ἄξιος…» και προσκυνεί τρις. Στο «Καί τῇ 

ζωοποιῷ Τριάδι του τρισαγίου ὕμνου», που αναφέρεται στο βιβλικό τρισάγιο («Ἅγιος, 

ἅγιος, ἅγιος, Κύριος  Σαβαώθ…») πού θα ψαλεῖ σέ λίγο» 452, γίνεται η θυμίαση από τον 

ιερέα κατά την τάξη (αγία Τράπεζα, πρόθεση, εικόνες τέμπλου και λαό). Στο «πᾶσαν 

τήν (ή το ορθότερον νῦν) βιοτικήν» γίνεται η προετοιμασία για την έξοδο της μεγάλης 

εισόδου· «Μή ὄντος διακόνου ὁ ἱερεύς ἐπιθέτει τόν ἀέρα ἐπί τῶν ἑαυτοῦ ὤμων καί 

λαμβάνει τό μέν ἅγιον ποτήριον ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί, τόν δέ ἅγιον δίσκον ἐν τῇ ἀριστερᾷ». 

Ο χερουβικός για την είσοδο διακόπτεται στο «ὡς τόν βασιλέα…», τον Χριστό δηλαδή 

που θα υποδεχθούμε στη συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια του μυστηρίου και κυρίως 

κατά τη θεία κοινωνία. 

Εάν βέβαια υπάρχει διάκονος ο αέρας τίθεται στον ώμο του, και κρατώντας τον 

άγιο δίσκο στο ύψος της κεφαλής του453, προηγείται της πομπής που διέρχεται το ναό 

εκφωνώντας διαδοχικά και τμηματικά με τον ιερά το «Πάντων ὑμῶν…». Χωρίς και 

μία μνημόνευση ονομάτων από την ωραία πύλη τα δώρα εναποτίθενται στο άγιο 

θυσιαστήριο, για να ακολουθήσει η άρση των καλυμμάτων από το δίσκο και το ποτήριο 

και η κάλυψή των με τον αέρα αφού πρώτα θυμιάσει αυτού ο ιερέας. 

 

Τα  Πληρωτικά 

 

Πρόκειται για μία σειρά αιτημάτων που συμπληρώνουν την πριν από τη μεγάλη 

είσοδο εκτενή. Τα αιτήματα εκείνα είχαν οικουμενικό χαρακτήρα και αναφέρονταν σ’ 

όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Τώρα τα αιτήματα έχουν περισσότερο προσωπικό 

χαρακτήρα και αφορούν την πνευματική ζωή· «Τήν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, 

εἰρηνικήν καί ἀναμάρτητον» κ.λπ. Τα πνευματικά αυτά αιτήματα (δεύτερα 

Πληρωτικά) επαναλαμβάνονται πριν από την Κυριακή Προσευχή, μετά δηλαδή την 

 
451 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σ. 202. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σσ. 286-

289.  
452 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τε του θείου Ναοῦ, PG 155, 728B. 
453 Ιωάννης M. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σσ.32-33. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄…, σ.231. Στο 

Ιερατικόν της Αποστολικής Διακονίας υπάρχουν οδηγίες για το θέμα αυτό (σ. 123, σχ.54). 
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ευχή της Αναφοράς, «Ἱστορικῶς ἐξηγεῖται ἀπό τό συμβιβασμό δύο παραδόσεων, πού 

διαμορφώθηκαν μετά τήν μετάθεση τῶν πληρωτικῶν ἀπό τήν ἀρχική τους θέση, πού 

ἦταν πρό τῆς ἀπολύσεως τῶν κατηχουμένων ἢ μετά τίς δύο εὐχές τῶν πιστῶν» 454. 

 

Ευχή Προσκομιδής 

 

Λέγεται έτσι γιατί τα τίμια δώρα έχουν ήδη προσκομισθεί και αποτεθεί στο άγιο 

θυσιαστήριο. Αποχωρίσθηκαν από κάθε κοινή χρήση και αφιερώθηκαν ειδικότερα στο 

Θεό455. Είναι ευχή υπέρ του ιερέα, ο οποίος απευθυνόμενος στο Θεό Πατέρα εύχεται 

υπέρ του ιερέα, ο οποίος απευθυνόμενος στο θεό Πατέρα εύχεται να τον αξιώσει 

«προσενεργεῖν σοι δῶρά τε καί θυσίας πνευματικάς» (Ευχή Χρυσοστόμου) 456. Στην 

ευχή του Μεγάλου Βασιλείου ζητείται να γίνουν οι λειτουργοί άξιοι «προσφέρει σοι 

τήν λογικήν ταύτην καί ἀναίμακτον θυσίαν ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν 

τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων». 

 

Ἁσπασμός – Ομολογία (Σύμβολο Πίστεως) 

 

Ο ιερός Καβάσιλας σχολιάζοντας το πριν από την αγία Αναφορά τμήμα, λέγει 

ότι ο ιερέας καθόσον πλησιάζει προς την τελετή και ευρισκόμενος στο σημείο να 

αγγίζει τη φρικτή θυσία καθαρίζει και προετοιμάζει τον εαυτό του και το λαό «μέ τήν 

προσευχή καί τήν πρός ἀλλήλους ἀγάπη καί ὁμολογία τῆς πίστεως» 457. 

Το παράγγελμα, «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους…» που ο διάκονος λέγει 

εστραμμένος προς το λαό458 αποτελεί λειτουργική επανάληψη της φράσης του 

Αποστόλου Παύλου· «Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ» 459 και «ἀσπάσασθε 

ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης» 460 του αποστόλου Πέτρου. Στηρίζεται επίσης  στο λόγο 

του Κυρίου περί συμφιλίωσης πριν την προσφορά του δώρου μας «ἐπί τό 

θυσιαστήριον»461. Είναι γεγονός ότι ο ασπασμός κατέστη δομικό στοιχείο της 

Λειτουργίας κάθε λειτουργικού τύπου. Αρχικά αφορούσε όλο το λαό αλλά έμεινε μόνο 

 
454 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σσ. 231-232. 
455 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Λειτουργικόν, Αθήνα 91976, σ. 298. 
456 Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σσ. 101-103. 
457 Ό.π., SC 4bis, 164(1) = PG 150, 420D- 421A. 
458 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.230. 
459 Α΄ Κορ. 16,20. 
460 Α΄ Πέτρ. 5, 14. 
461 Ματθ. 5, 23-24. 
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μεταξύ των λειτουργών στα συλλείτουργα. Οι ιερείς ασπάζονται τους ιερείς και οι 

διάκονοι τους διακόνους. «Ἀνταλλάσσονται δέ σταυροειδῶς καί ἀσπάζονται τό χέρι ὁ 

ἕνας τοῦ ἄλλου, ἀξιοπρεπῶς καί χωρίς βία καί πρό παντός χωρίς ἄκαιρες ἐκδηλώσεις 

ταπεινοφροσύνης» 462. Ο χρόνος του ασπασμού καλύπτεται με την ψαλμωδία του 

«Άγαπήσω σε Κύριε…» στην περίπτωση που τελείται συλλείτουργο. Διαφορετικά 

ψάλλεται τον «Πατέρα Υἱόν καί ἅγιον Πνεῦμα. Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον», 

προς ομολογία της Τριάδος. Τονίζεται έτσι ο συνδυασμός της ενότητας της πίστεως με 

την κοινωνία της αγάπης. Δύο βασικοί παράγοντες, προϋποθέσεις, για την μετοχή μας 

στην Ευχαριστία. 

Το παράγγελμα «τάς θύρας, τάς θύρας· ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν», απευθυνόμενο 

και αυτό από το διάκονο προς το λαό, ερμηνεύεται κατά δύο τρόπους. Η μία άποψη 

θέλει ολόκληρη τη φράση να σχετίζεται με την αρχαϊκότατη συνήθεια ο διάκονος να 

παραγγέλνει, από τον άμβωνα που στεκόταν, σε άλλους διακόνους, υποδιακόνους ή 

και πιστούς να προσέχουν τις θύρες του ναού ώστε να μην εισέλθουν σ’αυτόν οι 

αμύητοι και άπιστοι463. Η άλλη άποψη δέχεται ότι το ήμισυ του παραγγέλματος αφορά 

την πρόνοια για την επιτήρηση των θυρών και το άλλο ήμισυ αποβλέπει στη διέγερση 

της προσοχής του εκκλησιάσματος προκειμένου να απαγγελθεί το σύμβολον της 

πίστεως464. 

Μέχρι του ΙΑ΄ αι. η λέξη «θύρα» σήμαινε την έξω πόρτα του ναού, αλλά πολύ 

ενωρίς δόθηκαν και διάφοροι συμβολισμοί, όπως είναι η μετατόπιση της ψυχής από τα 

ορατά και αισθητά «εἰς τά ὑπέρ νοῦν καί διάνοιαν» 465. Ο Θεόδωρος Ανδίδων (ΙΒ΄ αι.) 

είναι ο πρώτος που ταυτίζει τις «θύρες» με αυτές του ιερού βήματος. Γι’ αυτό κάνει 

λόγο για το κλείσιμο των αγίων θυρών του ιερού και των βήλων την ώρα αυτή στα 

μοναστήρια. Το άνοιγμά του γίνεται ξανά μετά την αγία Αναφορά466. Η ερμηνεία δε 

που δίδει στο παράγγελμα είναι ότι δεν πρέπει «ἀλογίστως καί ἀσόφως» να 

προσφέρουμε ευπρόσδεκτη θυσία στο Θεό, αλλά να γνωρίζουμε «μετά καθαρότητος» 

πως τα του νοητού κόσμου «πρωτότυπα» σχετίζονται με τα εν τη Λειτουργία 

τελούμενα467. 

Από τον ΙΔ΄ αι. επίσης έχουμε μία νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό. Ο άγιος Νικόλαος 

 
462 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.233.  
463 Διαταγαί των αγίων Αποστόλων 10, 2, SC 336, 166. 
464 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.92. 
465 Συμεών Νέος Θεολόγος, Κεφάλαια Ηθικά 3, 36, SC 122, 392.  
466 PG 140, 445B. 
467 PG 140, 444C. 
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ο Καβάσιλας συνδέει το «ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν» με τη βιβλική φράση «σοφίαν δέ 

λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις» 468, και ταυτίζει τις «θύρες» με τις αισθήσεις του σώματος 

με τις οποίες πρέπει να γνωρίσουμε την αληθινή σοφία469. Κατά τον άγιο Συμεών 

Θεσσαλονίκης οι θύρες του βήματος κλείνουν μετά την μεγάλην είσοδον και ανοίγουν 

στο «τάς θύρας, τάς θύρας» 470, 

Στη συνέχεια ο διάκονος «διευθύνει διακριτικά, μέ κίνηση τῆυς χειρός 

(«χειρονομία») πού κρατεῖ τό ὀράριο, τήν ἀπαγγελία» 471 του συμβόλου της πίστεως, 

το οποίο μέσω του βαπτίσματος εισήχθη στη θεία Λειτουργία του 6ου αι. και λέγεται 

«παρά πάντων» 472, δηλαδή από όλα τα μέλη που είναι εκείνη την ώρα στο ναό. Την 

ώρα αυτή επίσης γίνεται ο ριπισμός των τιμίων δώρων, παλαιότερα με τα ριπίδια 

(φτερά παγωνιού ή μεταλλικά εξαπτέρυγα) για την εκδίωξη των εντόμεων. Αυτό μετά 

τον 14ο αι. μέχρι και σήμερα γίνεται για καθαρά συμβολικούς λόγους, με το 

λειτουργικό άμφιο «ἀέρας» 473. 

 

Σχεδιάγραμμα ιστορικής εξέλιξης και διαμόρφωσης των στοιχείων  

της λειτουργίας από τη μεγάλη είσοδο ως την αγία αναφορά. 

 

1) 4ο - 5ο  αιώνα:    μεταφορά και απόθεση δώρων στην αγία Τράπεζα 

▪ «Εἰρήνη πᾶσι» 

▪ ασπασμός τής αγάπης 

2) 5ο - 7ο αιώνα: + ύμνος τής μεγάλης εισόδου (573-4: χερουβικός ύμνος) 

▪ μεταφορά, απόθεση και αποκάλυψη των δώρων 

+ πλύσιμο χεριών (χερνιψία) 

+ ευχή της προσκομιδής  

▪ «Εἰρήνη πᾶσι» 

▪ ασπασμός αγάπης 

+ «πιστεύω» 

3)  8ο  - 10ο  αιώνα:      χερουβικό 

 
468 Α΄ Κορ. 2, 6. 
469 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis,  168 = PG 150, 421D. 
470 Διάλογος…, ϞΗ΄, PG 155, 296C· 732A. 
471 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ. 234.  
472 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ϞΗ΄, PG 155, 296C. 
473 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σσ. 92-94. Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις 

Λειτουργίαι…, σσ.92-94. Παναγ. Ι. Σκαλτσής, «Μυσταγωγία ἐστί τά τελούμενα», Ερμηνευτικά 

Υπομνήματα της θείας Λειτουργίας κατά τον 19ον αιώνα [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα -

12], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκης 2020, σσ. 86-94. 
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+ ευχή χερουβικού «Οὐδείς ἄξιος» 

+ θυμίαση των δώρων στο σκευοφυλάκιο 

• μεταφορά των δώρων κ.λπ. 

+ θυμίαση τής αγίας Τράπεζας και των δώρων 

• πλύσιμο χεριών (χερνιψία) 

+ διάλογος μεταξύ ιερέα και διακόνου μετά την 

μεγάλη είσοδο 

+ συναπτή μέ αίτήσεις'(πληρωτικά) 

• ευχή προσκομιδής  

• «Εἰρήνη πᾶσι» 

• ασπασμός αγάπης 

• «πιστεύω» 

4) Διάφορα στοιχεία που εισήλθαν μετά το 12ο αιώνα: 

α) θυμίαση της αγίας Τράπεζας, του βήματος και του εικονοστασίου  

β) μνημόνευση κατά την μεγάλη είσοδο «Πάντων ὑμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεός....» 

γ) τα διάφορα τροπάρια τη στιγμή της απόθεσης των δώρων στην αγία Τράπεζα 

δ) ο διάλογος ιερέα – διακόνου αναπτύσσεται 

ε) τριαδική ομολογία πριν από τον ασπασμό της αγάπης· «Πατέρα, Υἱόν καί ἅγιον 

Πνεῦμα» 

στ) ο ασπασμός περιορίζεται μόνο μεταξύ των ιερέων 

ζ) το «ρίπισμα» του «αέρα» πάνω από τα δώρα την ώρα του «πιστεύω» 474. 

 

Σημ. Το + δηλώνει το καινούργιο στοιχείο που εισήλθαν στη θεία Λειτουργία. 

 

Η Αγία Αναφορά 

 

Πρόκειται για το πρωτογενές, αρχικό κείμενο της θείας Λειτουργίας, το οποίο 

περιλαμβάνει την ευχαριστία του Θεού, ως δημιουργού του ορατού και αοράτου 

κόσμου, τον επινίκιο ύμνο, το τμήμα της αναμνήσεως και των ιδρυτικών λόγων, την 

επίκληση και τα δίπτυχα475. Ο όρος Αναφορά έχει διάφορες έννοιες, αλλά κρατάμε την 

 
474 Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, 

σσ.164-165.  
475 Για το περιεχόμενο και την εξέλιξη της Αναφοράς βλ. Γεώργιος Φίλιας, «Η Ευχαριστιακή Αναφορά», 

εν Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου [Σειρά 

Ποιμαντική Βιβλιοθήκη, 8] , Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2004, σσ. 101-
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εξήγηση του Αναστασίου Σιναΐτη (περί το 600), ο οποίος γράφει ότι «Ἀναφορά  λέγεται 

διά τό πρός τόν Θεόν ἀναφέρεσθαι» 476. 

Του κειμένου της Αναφοράς, το οποίο είναι διαφορετικό στις δύο Λειτουργίες 

προηγούνται ενδιαφέροντα λειτουργικά στοιχεία. Πρώτον το διακονικό παράγγελμα 

«Στῶμεν καλῶς», το οποίο κατά τον ιερό Καβάσιλα σχετίζεται με την σταθερότητα 

στην πίστη και την ομολογία που κάναμε λέγοντες όλοι μαζί το σύμβολο της 

πίστεως477. Ο Θεόδωρος Ανδίδων το συνδέει με όσα θα ακολουθήσουν λέγοντας ότι 

την ώρα αυτή πρέπει να είμαστε ξάγρυπνοι και σταθεροί478. Το «πρόσχωμεν τήν ἁγίαν 

ἀναφοράν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν» παραπέμπει στο λόγο του Χριστού περί καταλλαγής 

και συμφιλίωσης πριν από τη θεία κοινωνία479. Η απάντηση του λαού «Ἔλεον 

εἰρήνης», θυσίαν ἀνέσεως» ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από τους υπομνηματιστές480. 

Την πλέον θεολογική ερμηνεία δίδει ο ιερός Καβάσιλας ο οποίος λέγει ότι 

«προσφέρομεν οὐ μόνον μετ’ εἰρήνης ἀλλά καί αὐτήν τήν εἰρήνην ἀντί δώρου καί 

θυσίας ἑτέρας» 481. 

Ακολουθεί ο διάλογος ιερέα και λαού, παλαιότατο στοιχείο της θείας 

Λειτουργίας, ο οποίος ξεκινά με την αποστολική ευλογία «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ…»482. Η ευλογία αυτή προξενεί σε μας «τά ἀπό τῆς ἁγίας Τριάδος 

ἀγαθά… ἀπό μέν τοῦ Υἱοῦ χάριν483, ἀπό δέ τοῦ Πατρός ἀγάπην, ἀπό δέ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος κοινωνίαν». Η ευλογία δίδεται από τον ιερέα με το χέρι. Η συνήθεια  να 

δίδεται με τον αέρα  είναι πολύ μεταγενέστερη αναγόμενη στην περίοδο της 

Τουρκοκρατίας484. «Ἡ πράξη αὐτή προῆλθε ἀπό τήν ἀνάγκη νά λειτουργεῖ μόνος ὁ 

ἱερεύς χωρίς διάκονο καί νά ριπίζει διαρκῶς τά ἅγια, πού εἶναι τότε ἀκάλυπτα, γιά τήν 

ἀποδίωξη τῶν ἐντόμων. Ὁ ἱερεύς δέν ἐγκατέλειπε τόν ριπισμό κατά τήν εὐλογία, ἀλλά 

στρεφόταν μόνο κατά τήν τό ‘εἴη μετά πάντων  ὑμῶν’ πρός στιγμήν πρός τό λαό καί 

 
126. Του ιδίου, «Μελωδία και προσευχή στην Αγία Αναφορά», εν Σύναξη 95 (Ιούλ.-Σεπτ. 2005) 48-51. 

Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σσ.105-117. Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. 

Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, σσ.165-180. 
476 Λόγος περί της Αγίας Συνάξεως, PG 89, 833C. Βλ. περισσότερα Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, 

«Ερμηνευτικά ζητήματα της θείας Λειτουργίας», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σσ. 189-193.  
477 Ό.π., SC 4bis, 168(2)-170 = PG 150, 421D· 424A. 
478 PG 140, 444D. 
479 Ματθ. 5, 23-24. 
480 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ερμηνεία επτά δυσκόλων σημείων του κειμένου της θείας Λειτουργίας 

από το Νικόλαο Καβάσιλα, σσ. 161-163. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η θεία Λειτουργία ως το 

μυστήριο της ειρήνης», εν «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες», σσ. 635-636.  
481 Ό.π., SC 4bis, 170 = PG 150, 424Α. 
482 Β΄ Κορ. 13, 14. 
483 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 170(4) = PG 150, 424BC.  
484 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.234. 
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ἐπέστρεφε στήν ἁγία τράπεζα. Δέν ὑπάρχει λόγος νά συνεχίζεται ἡ πράξη αὐτή» 485. 

Τα πλέον ενδιαφέροντα από τελετουργικής πλευράς στοιχεία της Αναφοράς 

είναι τα εξής: Μετά το «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας» που σημαίνει ότι η Ευχαριστία  δε 

ν επιτελείται στη γη, αλλά στον ουρανό χωρίς βεβαίως κάποια τοπική μετάσταση εκ 

μέρους μας486, ακολουθεί το «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ».  Η στάση του ιερέα κατά 

την στιγμή αυτή δεν προσδιορίζεται ακριβώς από τις παλαιές εκδόσεις και τα 

χειρόγραφα. Στις νεότερες πάλι εκδόσεις δεν υπάρχει συμφωνία. Στο ισχύον Ιερατικόν 

της Αποστολικής Διακονίας (2000) γράφεται ότι «Ὁ ἱερεύς στρέφεται πρός ἀνατολάς». 

Στο Ιερατικόν του 1977 σημειώνεται ότι «ὑποκλίνεται ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ 

δεσπότου Χριστοῦ». Το «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ» είναι λειτουργική προσταγή 

απευθυνόμενη προς το λαό. Αν λοιπόν θέλαμε  «βάσει θεολογικῶν κριτηρίων νά 

προσδιορίσουμε τήν θέση τοῦ ἱερέως κατά τήν ὥρα τῆς ἀπαγγελίας  τοῦ 

‘Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ’, αὐτή θά ἔπρεπε νά εἶναι ὄχι πρός τήν ἁγία τράπεζα, ἀλλά 

πρός τόν λαό. Ἔτσι μᾶλλον δικαιώνεται ἡ παραδοσιακή στάση, μέ τήν ἔννοια ὅτι μετά 

ἀπό τό ‘Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ’, πού λέγεται πρός  τό λαό, ἐπιστρέφοντας ὁ 

ἱερεύς;στήν ἁγία τράπεζα, ὑποκλίνεται πρός τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ τοῦ τέμπλου, 

‘κάνει σχῆμα’ πρός αὐτήν κατά τήν συνήθη λειτουργική ἔκφραση» 487. 

Κατά τον επινίκιο ύμνο ο διάκονος αίρει τον αστερίσκο εκ του αγίου δίσκου 

«καί ποιήσας δι’αὐτοῦ τύπον σταυροῦ ἐπ’ αὐτοῦ ἀσπάζεται αὐτόν καί ὑποθέτει μετά 

τῶν καλυμμάτων» 488. Μετά τα ιδρυτικά λόγια «Λάβετε, φάγετε…» και «πίετε ἐξ αὐτοῦ 

πάντες…» ακολουθεί  η εκφώνηση «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν κατά πάντα 

καί διά πάντα». Η ορθότερη γραφή είναι «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέροντες κατά 

πάντα καί διά πάντα» 489. Το Ιερατικόν της Αποστολικής  Διακονίας κάνει τη σχετική 

επισήμανση με τη σημείωση ότι κρατά τη γραφή «προσφέρομεν» και όχι 

«προσφέροντες» «διότι αὕτη ἔχει ἤδη παγιωθῇ διά τῆς μακραίωνος χρήσεως, ἀλλά καί 

διότι δέν παραβλάπτει τήν σύνταξιν καί τήν ἔννοιαν τῆς εὐχῆς» 490. Την ώρα αυτή ο 

ιερεύς «διασταυροῖ τάς χεῖρας καί λαμβάνων διά τῆς δεξιᾶς χειρός το δισκάριον καί 

διά τῆς ἀριστερᾶς τό ποτήριον ὑψοῖ ὀλίγον καί κινεῖ εἰς σχῆμα σταυροῦ καί πάλιν 

 
485 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.234. 
486 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Ερμηνευτικά ζητήματα της θείας Λειτουργίας», εν Λειτουργικές Μελέτες 

ΙΙ, σσ. 193-197. 
487 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Ε΄, σ. 273. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και 

μέλος…, σ.210.  
488 Ιερατικόν 42002, σ.129. 
489 Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.110. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ερμηνεία επτά 

δυσκόλων σημείων…, σσ. 163-165. 
490 Ιερατικόν 42002, σ. 335. 



Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

139 

 

ἀποθέτει αὐτά» 491. 

Επισημαίνουμε εδώ ότι μετά τους ιδρυτικούς λόγους και το «τά σά ἐκ τῶν 

σῶν…» στη θεία Λειτουργία  του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει η πρόταση «Καί 

προτεθέντες τά ἀντίτυπα τοῦ ἁγίου σώματος καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου, σοῦ 

δεόμεθα, καί σέ παρακαλοῦμεν». Η έννοια της φράσης αυτής στο Μέγα Βασίλειο είναι 

ότι ο άρτος είναι τύπος και εικόνα των τιμίων δώρων, αλλά προ του καθαγιασμού 

των492. Κατά την επίκληση ο ιερέας σφραγίζει τον άρτο, τον οίνο και στην τρίτη 

σφράγιση και τα δύο μαζί την ώρα που στη Λειτουργία του Χρυσοστόμου λέγει το 

«Μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ», στη δε Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 

λέγει «τό  ἐκχυθέν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς». Η προσθήκη του «Μεταβαλών…» στη 

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου είναι μεταγενέστερη (15ος αι.) προσθήκη, χωρίς 

όμως καμία ιστορική, λειτουργική και θεολογική  τεκμηρίωση493. 

Στο τελευταίο τμήμα της Αναφοράς, τα Δίπτυχα, γίνεται μνημόνευση των 

ζώντων, των κεκοιμημένων και μεταξύ αυτών ακόμη και των αγίων, «ἐξαιρέτως τῆς 

Παναγίας». Η υπέρ  των αγίων προσφορά της Ευχαριστίας έχει  χαριστήριο και όχι 

ικετήριο χαρακτήρα. Προσάγονται τα δώρα ως ευχαριστία στο Θεό που μας έδωσε 

τους αγίους και ιδιαίτερα την Παναγία «ὡς οὔσης ἁγιοσύνης ἐπέκεινα πάσης» 494. Πριν 

το «Ἐξαιρέτως» θυμιά ο ιερέας τρις εκ γ΄ τα άγια. Μετά το «Ἐξαιρέτως» ο διάκονος 

παίρνει το θυμιατό από τον ιερέα και ιστάμενος πίσω από την αγία Τράπεζα, θυμιά και 

διαβάζει τα δίπτυχα , πρώτα των κεκοιμημένων και μετά των ζώντων μέχρι και το τέλος 

της ευχής «Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου προφήτου Προδρόμου…»495. Αυτήν την ώρα γίνεται η 

ύψωση του αντιδώρου496 και ψάλλονται τα θεομητορικά μεγαλυνάρια «Ἄξιόν ἐστιν…» 

(Λειτουργία Χρυσοστόμου) και «Ἐπί σοί χαίρει…» (Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου). 

Κανένα άλλο μεγαλυνάριο δεν ψάλλεται  κατά τη στιγμή αυτή στη θεία Λειτουργία497. 

 
491 Ιερατικόν 42002, σ.130. 
492 Ιωάννης Δαμασκηνός, PG 94, 1152-1153. 
493 Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Γ΄, σσ. 60-68. Παναγιώτης 

Ι. Σκαλτσής, «Το ‘Μεταβαλών’ στην Επίκληση της θείας  Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου», εν 

Μωϋσέως Ωδή, Αφιερωματικός Τόμος προς τιμήν του μακαριστού Γέροντος Μωϋσέως του Αγιορείτου, 

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδείου, Άγιον Όρος 2017, σσ. 647-656. Για την επίκληση στη Λειτουργία 

του Μεγάλου Βασιλείου βλ. Γεώργιος Ν. Φίλιας, «Η ευχαριστιακή επίκληση στις Λειτουργίες Βασιλείου 

του Μεγάλου και Γρηγορίου Ναζιανζηνού», εν Μελέτες ιστορίας και θεολογίας Ορθοδόξου Λατρείας, 

εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σσ.139-155. 
494 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 210(~7) = PG 150, 441D. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Ερμηνεία επτά δυσκόλων σημείων…, σσ. 165-168. 
495 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Γ΄, σσ. 289-296. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄…, σ. 

237. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχμ.), Λόγος και μέλος…, σ.213. 
496 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις Α΄…, σσ. 214-218. 
497 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.237. 
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Στη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μεταξύ των δεήσεων υπέρ των ζώντων 

υπάρχει και μία υπέρ του λειτουργού ιερέα· «Μνήσθητι, Κύριε, κατά τό πλῆθος τῶν 

οἰκτιρμῶν σου καί τῆς ἐμῆς ἀναξιότητος· συγχώρησόν μοι πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν 

τε καί ἀκούσιον· καί μή διά τάς ἐμάς ἁμαρτίας κωλύσῃς τήν χάριν τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος ἀπό τῶν προκειμένων δώρων». Το  θέμα που προκύπτει είναι πως είναι 

δυνατόν οι αμαρτίες του λειτουργού να εμποδίσουν τη χάρη του αγίου Πνεύματος στα 

ήδη καθαγιασμένα δώρα. Η απάντηση είναι ότι αυτό το αίτημα  δεν σχετίζεται με τον 

καθαγιασμό των δώρων, αλλά από τον ενδεχόμενο σκανδαλισμό των πιστών ένεκα 

κακής συμπεριφοράς του ιερέα. Γι’αυτό σε αρκετά σημεία εύχεται να προσφέρει τα 

δώρα «μετά καθαρού   συνειδότος» 498. 

Η Αναφορά ολοκληρούται με το «Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ…» και 

την ευλογία του λαού από τον ιερέα με το χέρι και όχι με το σταυρό. Αμέσως μετά  και 

στις δύο Λειτουργίες μεταξύ των διακονικών υπάρχει και το «ὑπέρ τῶν 

προσκομισθέντων καί ἁγιασθέντων τιμίων δώρων». Πώς όμως είναι δυνατόν να 

εύχεται ο ιερέας για τα δώρα, αφού είναι ήδη καθαγιασμένα και η σύναξη ετοιμάζεται 

για τη θεία μετάληψη. Την απάντηση δίδει πάλι ο ιερός Καβάσιλας ο οποίος βλέπει με 

ευρύτερη έννοια το «ὑπέρ» σημειώνοντας ότι η δέηση γίνεται προκειμένου όχι να 

αγιασθούν τα δώρα, αλλά να αγιασθούν οι πιστοί499. 

Η θεία Λειτουργία βαίνει προς το τέλος με την προετοιμασία για τη θεία 

κοινωνία και τη συμμετοχή στην Ευχαριστία. Από τα βασικότερα στοιχεία της 

προπαρασκευής  για τη θεία μετάληψη είναι η Κυριακή Προσευχή «Πάτερ ἡμῶν» λόγω  

του ευχαριστιακού της περιεχομένου. Στη θέση αυτή μνημονεύεται από τον 4ο μ.Χ. αι. 

από τον άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων500. Την ώρα αυτή ο διάκονος αφού εισέλθει μετά 

το «Πρόσχωμεν. Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» στο ιερό βήμα ζώνεται, για πρακτικούς και 

συμβολικούς λόγους, σταυροειδώς το οράριό του, το οποίο και «χαλᾶ» = ξεζώνεται 

μετά τη θεία κοινωνία στο «Πληρωθήτῳ» 501. 

 

Ύψωση – Μελισμός – Μετάληψη 

 

 
498 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 214(3-6) = PG 150, 444D-445A. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Ερμηνεία επτά δυσκόλων σημείων…, σσ. 169-170. 
499 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 216(8) = PG 150. 445ΒC.  
500 SC 4bis, 126, 160(11-12)- 166 = PG 33, 1119Δ-1124Α.  
501 Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και λόγος…, σ.217. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις …, τόμ.Γ΄, σσ.72-77. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄…, σσ.240-241. 
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Μετά την Κυριακή προσευχή και την ευχή της κεφαλοκλισίας ο διάκονος 

εκφωνεί «Πρόσχωμεν» και ο ιερέας «τά ἅγια τοῖς ἁγίοις». Εδώ ο ιερέας υψώνει τον 

άρτο και όχι όλο  το δισκάριο,  διότι μόνο ο άρτος μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού502. 

Όπως ο σταυρωθείς Κύριος είναι άγιος, γράφει ο Συμεών Θεσσαλονίκης, έτσι και «οἱ 

τούτου μέτοχοι ἅγιοι ὀφείλουσιν εἶναι» 503. Ἀγιοι γράφει ο Καβάσιλας είναι αυτοί οι 

οποίοι «πρός τήν τελειότητα ἐκείνην ἐπείγονται μέν, λείπονται δέ ἔτι» 504. Την ώρα 

αυτή κλείνουν και τα βημόθηρα για συμβολικούς λόγους, αφού πρώτα γίνει η ύψωση 

του άρτου505.  Ακολουθεί ο μελισμός, το τεμάχισμα δηλαδή του αμνού σε τέσσερα 

μέρη, για πρακτικούς αλλά  και συμβολικούς λόγους. «Ἡ κλᾶσις τοῦ ἄρτου τοῦ τιμίου 

τήν σφαγήν δηλοῖ» 506. Με τον μελισμό ο Χριστός τεμαχίζεται «γιά νά χορτάσει τούς 

πάντας» 507, χωρίς αυτό να σημαίνει πως σε κάθε μερίδα έχουμε ένα τμήμα του 

Χριστού· «Κἄν μερίζεται, ἀμέριστος διαμένει καί ἄτμητος, ἐφ’ ἐνί ἑκάστῳ μέρει τῶν 

τεμνομένων ὁ αὐτός ὅλος Θεάνθρωπος μεριζόμενός τε καί εὑρισκόμενος» 508. Σε κάθε 

κομμάτι είναι ολόκληρος  ο Χριστός. Μία από τις μερίδες, αυτή που γράφει τη λέξη 

Ιησούς (ΙΣ), ρίπτεται στο άγιο ποτήριο και γίνεται έτσι η ένωση του σώματος και του 

αίματος. Η ένωση σημαίινει πως το σώμα και το αίμα είναι ένα· «Ὅτι εἷς ἐστιν ὁ 

Χριστός, εἰ καί ἐν ποτηρίῳ καί ἄρτῳ καθορᾶται» 509. Μετά την ένωση ο ιερέας ρίχνει 

στο άγιο ποτήριο ζεστό νερό, το ζέον λέγοντας «Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν ἁγίων 

σου…».  «Τό μέν γάρ ὕδωρ, τοῦτο αὐτό τε ὕδωρ ὂν καί πυρός μετέχον, τό Πνεῦμα 

σημαίνει τό ἅγιον, ὃ καί ὕδωρ λέγεται καί ὡς πῦρ ἐφάνη τότε τοῖς τοῦ Χριστοῦ 

μαθηταῖς ἐμπεσόν» 510. 

 

Κοινωνία – Κοινωνικό 

 

Στη συνέχεια κοινωνούν οι ιερείς κατά την αρχαία τάξη· χωριστά το σώμα και 

χωριστά το αίμα. Η κοινωνία εκ του ποτηρίου γίνετια άπαξ, «ἂν καί μαρτυρεῖται, χωρίς 

 
502 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Ε΄, σσ.67-73, και τόμ. Β΄, σσ.82-92.  
503 Διάλογος…, ϞΘ’, PG 155, 197D. 
504 Ό.π., SC 4bis, 222(1) = PG 150, 448D. 
505 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σσ.241-242. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ.103-

107. Ιωάννης Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Η θεία Λειτουργία…, σ.185. 
506 Ευτύχιος Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος περί του Πάσχα και της θείας Ευχαριστίας, PG 286, 239A. 
507 Ιωάννης Χρυσόστμος, Υπόθεσις της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής, ομιλ. ΚΔ΄, PG 61,200. 
508 Θεόδωρος Ανδίδων, PG 140, 464D.  
509 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ϞΘ΄, PG 155, 300B. 
510 Νικόλαος Καβάσιλας, ό.π., SC 4bis, 228(4) = PG 150, 452BC. Για την ιστορία και τους συμβολισμούς 

του ζέοντος  βλ. Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, The precomunion rites, 

vol. V [Orientalia C hristiana Analecta 261], Roma 2000, σ. 441εξ. 
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ὅμως ἐπαρκή αἰτιολόγηση, καί ἡ τριπλή πόσις τοῦ ποτηρίου» 511 . Το Ιερατικόν της 

Αποστολικής Διακονίας προβλέπει την τριπλή μετάληψη512. Κατά τη διάρκεια της 

κοινωνίας τόσο των ιερέων εντός, όσο και των πιστών εκτός του βήματος ψάλλεται 

στίχος ψαλμικός ή εξωβιβλικός με ευχαριστιακό περιεχόμενο και σκοπό ακριβώς να 

καλύψει τον χρόνο της θείας κοινωνίας. Γι’αυτό και δεν επιτρέπεται να ψάλλονται 

ύμνοι άσχετοι με την θεία κοινωνία, όπως π.χ. Πολυέλαιοι, το «Ἁγνή Παρθένε 

Δέσποινα» κ.ά. Το Τυπικό προβλέπει ποιο είναι το κοινωνικό της Κυριακής, και της 

κάθε ημέρας, και περισσότερο των εορτών. Ο τρόπος ψαλμωδίας επίσης δεν πρέπει να 

κουράζει. Το κοινωνικό μπορεί να επαναλαμβάνεται μετά από κάθε στίχο του ψαλμού 

από τον οποίον επιλέγεται. «Ἄλλος τρόπος ψαλμωδίας τοῦ κοινωνικοῦ ἦταν ἡ  

ψαλμωδία τοῦ κοινωνικοῦ ψαλμοῦ κατ’ ἀντιφωνίαν, κατά στίχο δηλαδή ἀπαντητικά 

μεταξύ δύο χορών, χωρίς την επανάληψη τοῦ ἐφυμνίου στίχου, ὅπως κατά τόν 

προηγούμενο τρόπο, ἀλλά πάντα μέ κατά στίχο ἐφύμνιο τό ‘Ἀλληλούϊα’» 513. 

 

Η μετά την Κοινωνία λειτουργική τάξη 

 

Μετά τη θεία μετάληψη κλήρου και λαού ο ιερέας ευλογεί με το χέρι το λαό 

και λέγει «Σῶσον, ὁ Θεός, τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου». Ο 

χορός ψάλλει το «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν…» γιατί η θεία Ευχαριστία είναι φως 

πνευματικό. Ο ιερέας θυμιά τα άγια λέγοντας χαμηλόφωνα «Ὑψώθητι ἐπί τούς 

οὐρανούς…», που παραπέμπει προφητικά στην ανάληψη του Κυρίου514. Παραδίδει στη 

συνέχεια στο διάκονο το θυμιατό με το δισκάριο για να το μεταφέρει και εναποθέτει 

στην πρόθεση. 

Λαμβάνει κατόπιν το δισκάριο, το αναδεικνύει στο λαό λέγοντας ήσυχα το 

«Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν» και εκφωνεί το «Πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων», και το τοποθετεί στην πρόθεση δίπλα στο δισκάριο515. Η πράξη αυτή 

καλύπτεται από ένα πολύ σημαντικό ευχαριστιακό τροπάριο «Πληρωθήτω τό στόμα 

 
511 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…., σσ.245-246. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ.209-

213. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, σ.221. 
512 Ιερατικόν 42002, σ.139. 
513 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σσ.242-243. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, 

«Λειτουργικές Απορίες», εν Εφημέριος (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018) 14-16. Παναγ. Ν. Τρεμπέλας, 

«Αι τρεις Λειτουργίαι…», σ. 147. 
514 Ψαλμ. 56,6.  
515 Με το τρόπο αυτό το «Πάντοτε νῦν καί ἀεί…» κατανοείται ως μία λειτουργική ανάπλαση των λόγων 

του Χριστού κατά την ανάληψη· «Ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 

αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ερμηνεία επτά δυσκόλων σημείων…, σ. 171. 
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ἡμῶν αἰνέσεως, Κύριε…», που είναι γνωστό από τον 7ο μ.Χ. αι., καθόσον μαρτυρείται 

από το Πασχάλιο Χρονικό516. Η ευχαριστία ολοκληρώνεται με το «Ὀρθοί· 

Μεταλαβόντες…» και την ευχή «μετά τό πάντας μεταλαβεῖν». 

 

Απόλυση 

 

Η θεία Λειτουργία τελείωνε με το «ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν…». Η 

οπισιθάμβωνος ευχή, διαφορετική σε κάθε Λειτουργία, ήταν ευχή απολύσεως, αλλά 

και ευλογία του λαού. Γι’αυτό λεγόταν πίσω από τον άμβωνα και προς το λαό. 

Αποτελεί σφραγίδα και ανακεφαλαίωση όλων των αιτημάτων της θείας Λειτουργίας 

και τον καλύτερο επίλογο που θα μπορούσε αυτή να έχει517. Ως νέα ευχή απολύσεως 

είναι το «Εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος…» και κατόπιν γίνεται η «μεγάλη» απόλυση 

«Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν… ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος». Ο ιερεύς κανονικά 

θα πρέπει να κάνει την απόλυση «ὡς πρός τό μέσον τοῦ ναοῦ (μεταξύ τῶν 

προσκυνηταρίων) καί φορῶντας τό καλυμμάχιο.Ὁ διάκονος δέν ἀποσύρεται μετά τό 

«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», αλλά παραμένει δίπλα στον ιερέα μέχρι του «Δι’ εὐχῶν…». 

«Ἡ ὡραία πύλη κλείεται» 518. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 

 

Πρόκειται για προσπάθειες που έκαναν πατέρες και εκκλησιαστικό συγγραφείς 

κυρίως μετά τον Ζ' αιώνα, να ερμηνεύσουν θεολογικά και να σχολιάσουν συστηματικά 

τη θεία Λειτουργία. Σκοπός τους ήταν η λειτουργική παιδεία του λαού του Θεού και 

ταυτόχρονα η πρακτική βοήθεια των ιερέων για σωστότερη άσκηση του λειτουργικού 

τους έργου. Και σήμερα μπορούμε όλοι μας στα ανεπανάληπτα αυτά κείμενα να 

ανακαλύψουμε το νόημα και το πνευματικό μεγαλείο της θείας Λειτουργίας. 

 

Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως (+733), «Ιστορία εκκλησιαστική και μυστική 

 
516 PG 92, 1001. Βλ. και  Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Κείμενα Λειτουργικής, τεύχ. Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι,  

σ. 232. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄…., σ.248. 
517 Θεόδωρος Ανδίδων, PG 140, 465B. 
518 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.249. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος…, 

σσ.226-227. 
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Λειτουργίαν και περί της εν Χριστώ ζωής, εισαγωγή-κείμενο- μετάφραση-

σχόλια από τον Παναγ. Κ. Χρήστου, Φιλοκαλία των νηπτικών και ασκητικών, 
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Στανιλοάε, μετάφρ. Ιγνάτ. Σακαλής, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 
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253-304. 
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Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

145 

 

ιστορίαν καi λεπτομερή αφήγησιν πάντων των εν τη θεία ιερουργία 

τελουμένων», ΡG 873, 3981-4001. 

 

B) BOHΘΗΜΑΤΑ 

 

Mateos Juan, «Η μικρά είσοδος της θείας Λειτουργίας», εν Γρηγόριος ο Παλαμάς 

ΝΣΤ΄, Θεσσαλονίκη 1973, σσ.365-381. 

Taft Robert, «Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η Αναφορά που φέρει το όνομά 

του», Κληρονομιά, 21 (1989) 283-308. 

Βεργωτής Γεώργιος, «Η θεία Ευχαριστία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και οι 

κοινωνικές της προεκτάσεις», ανάτυπο από τον τόμο: Πρακτικά ΙΣΤ' 

Θεολογικού Συνεδρίου Ι.Μ. Θεσσαλονίκης με θέμα: Ο ιερός  Χρυσόστομος, 

Θεσσαλονίκη 1996. 

Γρηγόριος Ιερομόναχος, Η θεία Λειτουργία. Σχόλια, Άγιον Όρος 1983. 

Ευδοκίμωφ Παύλος, Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας. Η Λειτουργία του αγίου 

Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1996. 

Ζηζιούλας Ιωάννης (Μητροπ. Περγάμου), Η ενότης της Εκκλησίας εν τη θεία 

Ευχαριστία και των Επισκόπων κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, εκδ. 

Γρηγόρη, εν Αθήναις 21990. 

Η θεία Ευχαριστία (Εισηγήσεις-Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου Ιεράς Μητρόπολης 

Δράμας έτους 2003), Δράμα 2003. 

Η θεία Λειτουργία (Εισηγήσεις, Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητρόπολης 

Δράμας έτους 1998), Δράμα 1998. 

Θεοδώρου Ευάγγελος Δ., «Λειτουργία Θεία», εν Θ.Η.Ε. 8 (1960) 181-182. 

Θεοδώρου Ευάγγελος Δ., Μαθήματα Λειτουργικής (τεύχος Α΄), Αθήναι 61993. 

Ιερατικόν, Επιμελητής Πρωτ/ρος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, έκδ. Αποστολικής 

Διακονίας της Εκκλησίας  της Ελλάδος, Αθήνα 42002. 

π. Καλυβόπουλος Αλκιβιάδης, Ο χρόνος τελέσεως της θείας Λειτουργίας (διδ. 

διατριβή), Θεσσαλονίκη 1982. 

π. Καλλιακμάνης Βασίλειος, «Η Αναφορά της Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου», εν 

Χριστόδουλος. Αφιερωματικός Τόμος, Αθήναι 2010. 

Κογκούλης Ιωάννης, Τελετουργική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Βασισμένη 

στις παραδόσεις του καθηγητού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής π. 



Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

146 

 

Νεκταρίου Κοτζιά, Θεσσαλονίκη 2018. 

Κογκούλης Ιωάννης Β. - Οικονόμου Χρήστος Κ. - Σκαλτσής Παναγιώτης Ι., Η θεία 

Λειτουργία του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 20025.  

Κορακίδης Αλέξανδρος, Η Ερμηνεία της θείας Λειτουργίας. Τελετουργική και 

θεολογική, Αθήνα 2005. 

Κουμαριανός Παύλος (Πρωτ/ρος), «Η γονυκλισία κατά την τέλεση του μυστηρίου της 

θείας Ευχαριστίας», εν Σύναξη 119 (Ιούλ.-Σεπτ. 2011) 44-56. 

Κουμαριανός Παύλος (Πρωτ/ρος), «Η θεολογία της βυζαντινής θείας Λειτουργίας με 

βάση την βυζαντινή θεία Λειτουργία», εν Σύναξη 151 (Ιούλ.-Σεπτ. 2019) 48-

57. 

Μεταλληνός Γεώργιος Δ., Η θεολογική μαρτυρία της εκκλησιαστικής Λατρείας, εκδ. 

Δόμος, Αθήνα 1995. 

Μωραΐτης Δημήτριος Ν., «Η Λειτουργία του Μ. Βασιλείου», εν Θεολογία 7-8 (1929-

30) 70-75. 

Νάσσης Χρυσόστομος (Διάκονος), Η τελεσιουργία του μυστηρίου της Ευχαριστίας, εκδ. 

«Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2007. 

Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Λειτουργική-Τελετουργική. Βοήθημα για τους 

ιεροσπουδαστές Μέσων και Ανωτέρων Ιερατικών Σχολών, Αθήνα 1973.  

Παπαθωμάς Γρηγόριος (Αρχιμ.), Η αντικανονική Γονυκλισία της Κυριακής (Πατερική 

και Κανονική Μαρτυρία), εκδ. Επέκταση [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη 33], 

Κατερίνη 2017. 

Παρασκευόπουλος Γερβάσιος (Αρχιμ.), Ερμηνευτική επιστασία επί της θείας 

Λειτουργίας, Πάτρα 22005.  

Ροδόπουλος Παντελεήμων († Μητρ.Τυρολόης και Σερεντίου), «Η θεία λατρεία και η 

θεία Ευχαριστία κατά την αποστολικήν εποχήν», εν Μελέται Α΄. Κανονικά-

Ποιμαντικά-Λειτουργικά-Οικουμενικά-Διάφορα [Ανάλεκτα Βλατάδων, 56], 

Θεσσαλονίκη 1993. 

Σκαλτσής Ι. Παναγιώτης, Λειτουργικές Μελέτες Β', Θεσσαλονίκη 2011. 

Σκαλτσής Παναγιώτης Ι., «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και 

Θεολογίας της Λατρείας [Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα -1], εκδ. 

Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014. 

Σκαλτσής Παναγιώτης Ι., «Μυσταγωγία ἐστί τά τελούμενα». Ερμηνευτικά Υπομνήματα 

της θείας Λειτουργίας κατά τον 19ον αιώνα [Λειτουργικά και Υμνολογικά 

Παράλληλα -12], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2020. 



Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

147 

 

Σκαλτσής Παναγιώτης Ι., «Το ‘Μεταβαλών’ στην Επίκληση της θείας Λειτουργίας του 

Μεγάλου Βασιλείου», εν Μωϋσέως Ωδή, Αφιερωματικός Τόμος προς τιμήν του 

μακαριστού Γέροντος Μωϋσέως του Αγιορείτου, Ιερά Μεγίστη Μονή 

Βατοπεδίου, Άγιον Όρος 2017, σσ.647-656. 

Σκρέττας Νικόδημος (Αρχιμ.), Λόγος και μέλος στη θεία Λειτουργία του ιερού 

Χρυσοστόμου. Υπομνήσεις Λειτουργικής Θεολογίας και Τάξεως, εκδ. 

Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2016. 

Σκρέττας-Πλεξίδας Νικόδημος (Αρχιμ.), Η περί θείας Ευχαριστίας και των προνομίων 

της Κυριακής διδασκαλίας των Κολλυβάδων (διδακτορική διατριβή), 

Θεσσαλονίκη 2008. 

Σμέμαν Αλέξανδρος, Ευχαριστία, Μετάφραση από τα Αγγλικά: Ιωσήφ Ροπλίδης, 

Αθήνα 22000. 

Σμέμαν Αλέξανδρος, Η αποστολή της εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, Αθήνα 19932, σ. 

159-179. 

Σουλτς Χ.Γ., Η βυζαντινή Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως και συμβολική έκφραση, Αθήνα 

1998. 

Σταυρόπουλος Αλέξανδρος, Μνήμη και λήθη στη θεία Λειτουργία, Αθήνα 1989. 

Τζώγας Χαρίλαος, «Ο τρισάγιος ύμνος», εν Θεολογικόν Συμπόσιον. Χαριστήριον εις 

τον Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967, σσ.275-287. 

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας (Πρακτικά Γ' Πανελλήνιου Λειτουργικού 

Συμποσίου), Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004. 

Τρεμπέλας Παναγιώτης Ν., «Η τελεσιουργία της θείας Ευχαριστίας κατά τους δύο 

πρώτους αιώνας», εν Θεολογία 2(1924), τ.Β΄. 

Τρεμπέλας Παναγιώτης Ν., Η ρωμαϊκή λειτουργική κίνησις και η πράξις της Ανατολής. 

Η συμμετοχή του λαού εν τη Λατρεία και η εκφώνησις των ευχών της 

Λειτουργίας, Αθήναι 1949.  

Τρεμπέλας Παναγιώτης Ν., Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, Αθήνα 

1982. 

Τρεμπέλας Παναγιώτης Ν.,  Αρχαί και χαρακτήρ της Χριστιανικής Λατρείας (Συμβολαί 

εις την ιστορίαν της Χριστιανικής Λατρείας), τόμ.Α΄, Αθήνα 21993.  

Τσομπάνης Τρύφων, Η μεγάλη είσοδος στην Εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 2000. 

Τσομπάνης Τρύφων, Η Γονυκλισία, Θεσσαλονίκη 2000. 

Φίλιας Γεώργιος Ν., «Στις πηγές της ευχαριστιακής ενότητας κλήρου και λαού», εν 

Σύναξη 50 (Απρ.-Ιούν. 1994). 



Θείες Λειτουργίες Ιωάννου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

148 

 

Φίλιας Γεώργιος Ν., Ο τρόπος αναγνώσεως των ευχών στη Λατρεία της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας κατά τα χειρόγραφα Ευχολόγια Η΄-ΙΔ΄ αιώνων, εκδ. Γρηγόρη, 

Αθήνα 1997. 

Φίλιας Γεώργιος Ν., «Έννοια και σημασία της παύλειας προτροπής στη λειτουργική 

παάδοση της Εκκλησίας». «Πάντα εὐσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω» (Α΄ 

Κορ. 14,40), εν Μελέτες ιστορίας και θεολογίας της Ορθοδόξου Λατρείας, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σσ.97-113./ 

Φίλιας Γεώργιος Ν., «Ευχαριστιακή επίκληση στις Λειτουργίες Βασιλείου του 

Μεγάλου και Γρηγορίου Ναζιανζηνού», εν Μελέτες ιστορίας και θεολογίας της 

Ορθοδόξου Λατρείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2002, σσ.139-155. 

Φίλιας Γεώργιος Ν., «Η εκκλησιολογική θεώρηση της θείας Ευχαριστίας», εν Σύναξη 

61 (Ιαν.-Μάρ. 1997) 45-52. 

Φίλιας Γεώργιος Ν., «Η Ευχαριστιακή Αναφορά», εν Το μυστήριο της θείας 

Ευχαριστίας. Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου [Σειρά 

Ποιμαντική Βιβλιοθήκη, 8], Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, Αθήνα 2004, σσ. 101-126. 

Φίλιας Γεώργιος Ν., «Μελωδία και προσευχή στην Αγία Αναφορά», εν Σύναξη 95 

(Ιούλ.-Σεπτ. 2005) 48-51. 

Φίλιας Γεώργιος Ν., Λειτουργική, τόμ.Α΄, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., «Η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου), εν Λειτουργικά 

Θέματα Δ΄, Θεσσαλονίκη 1979. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 

1981. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Γ΄, Θείαι Λειτουργίαι, 

Θεσσαλονίκη 2007. 

Φουντούλης Ιωάννης, Απαντήσεις εις Λειτουργικές Απορίας, εκδ. Αποστολικής 

Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα, τόμ.Α΄, 41991· τόμ.Β΄, 31989· 

τόμ.Γ΄, 21991· τόμ.Δ΄, 21991· τόμ.Ε΄, 2003. 

Φουντούλης Ιωάννης, Ερμηνεία επτά δυσκόλων σημείων του κειμένου της θείας 

Λειτουργίας από τον Νικόλαο Καβάσιλα (Ανάτυπο από τον τόμο του 

Συνεδρίου για την αγιοποίηση του Νικολάου Καβάσιλα), Θεσσαλονίκη 1984. 

Φουντούλης Ιωάννης, Λειτουργική Α'. Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 62007. 

Ψαριανός Διονύσιος Λ. (+Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης), Η θεία Λειτουργία, Αθήναι 

31990. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ο τρόπος αναγνώσεως των ευχών στη θεία Λειτουργία 

2. Τα πολλά ποτήρια στη θεία Λειτουργία 

3. Η ερμηνεία της θείας Λειτουργίας κατά τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης (PG 

155, 254-304) 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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4. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ 

(ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 

 

1. Δομή των Λειτουργιών Προηγιασμένων Δώρων 

Βυζαντινή Προηγιασμένη Ιεροσολυμητική Προηγιασμένη 

Ιακώβου 

Έναρξη με «εὐλόγησον Δέσποτα» 

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία… 

Προοιμιακός (Ψ.ΡΓ΄) 

Μεγ. Συναπτή, α΄ ευχή Λυχνικού 

Στιχοχλογία ψαλτηρίου «Πρός 

Κύριον»  

σε τρεις στάσεις 

Ψαλμοί Λυχνικού 

(ρμ΄ κ.τ.λ.) 

Στιχηρά  

Είσοδος 

 

Φῶς Ἰλαρόν 

Αναγνώσματα (2) 

 

Κατευθυνθήτω 

Εκτενής Μεγάλη, Ευχή 

Κατηχούμενα 

Δεήσεις των πιστών 

 

Είσοδος των Προηγιασμένων 

«Νῦν αἱ δυνάμεις…» 

Πληρωτικά, αιτήσεις, Κυριακή 

προσευχή 

(ευχή μετά το ἀποτεθῆναι τά ἅγια) 

 

Κεφαλοκλισία 

Μελισμός, Ένωσις, κοινωνία 

Κοινωνικό: 

«Γεύσασθε…» 

 

«Εὐλογήσω τόν Κύριον…» 

«Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν…» 

Ευχαριστία: «Ὀρθοί-

Μεταλαβόντες…», κ.τ.λ. 

Έναρξη με «Δεῦτε 

προσκυνήσωμεν» 

Προοιμιακός 

 

Στιχολογία ψαλτηρίου: «Πρός 

Κύριον» 

σε τρεις στάσεις 

Ψαλμοί Λυχνικού (ρμ΄ κ.τ.λ.) 

Στιχηρά 

Είσοδος από το κάτω μέρος του 

ναού, συναπτή, ευχή αναγνωσμάτων 

Αναγνώσματα (3), «φῶς ἱλαρόν» 

και  

Ευαγγέλιο (Μεγάλης Εβδομάδος) 

Καταξίωσον. Στιχηρά 

Εκτενής, Αίτησις, Ευχή 

Κατηχούμενα, φωτιζόμενοι 

Λιτή (Είσοδος στο ιερό) 

«Κατευθυνθήτω», «Νῦν 

Ἀπολύεις» 

Απόλυση των κατηχουμένων 

Η είσοδος των Προηγιασμένων 

«Νῦν αἱ δυνάμεις…» 

Σύμβολον της Πίστεως 

 

Κεφαλοκλισία: «Στῶμεν 

καλῶς…» 

Καθολική συναπτή 

Κυριακή προσευχή 

 

Κεφαλοκλισία 

Ύψωση, Μελισμός, Ένωση, 

Μετάληψη, κοινωνικό 

«Γεύσασθε» 
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Απόλυση, δύο ψαλμοί λγ΄ και ρμδ΄ Ευχαριστία: «Πλήρωσον τό στόμα 

μου…» 

(Τροπάριο) κ.τ.λ. 

 

Κεφαλοκλισία 

Απόλυση 

 

2. Έννοια, γενεσιουργά αίτια, πηγές και εξέλιξη των Λειτουργιών 

Προηγιασμένων Δώρων 

 

Με τον όρο Προηγιασμένη εννοούμε την ακολουθία εκείνη που είναι 

συνδεδεμένη με τον Εσπερινό των νηστίμων ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 

προκειμένου οι πιστοί να κοινωνήσουν από τίμια δώρα (άρτο και οίνο) που 

προαγιάσθηκαν σε προηγηθείσα πλήρη θεία Λειτουργία. Πρόκειται δηλαδή για 

Εσπερινό με θεία Κοινωνία. Ελλείπει το τμήμα της Αναφοράς της Λειτουργίας όπου 

γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων519. «Τά προηγιασμένα δῶρα προτίθενται κατά 

τήν Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων γιά νά κοινωνήσουν ἀπ΄ αὐτά καί νά ἁγιασθοῦν 

οἱ πιστοί. Μέ ἄλλα λόγια ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων εἶναι μετάληψις, 

κοινωνία» 520. 

Για να δούμε την προδρομική μορφή και τα γενεσιουργά αίτια αυτής της 

ακολουθίας – Λειτουργίας θα πρέπει να μελετήσουμε παλαιά λειτουργικά πρότυπα και 

παραδόσεις. Αναφερόμεθα πρώτον στο θέμα της νηστείας της περιόδου της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής και δεύτερον στην πράξη της συνεχούς συμμετοχής στη θεία 

Ευχαριστία. Τις δύο αυτές παλαιότατες λειτουργικές παραδόσεις, που είναι και οι 

κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων, τις 

κρατά η μεγάλη Τεσσαρακοστή521 «μέ σκοπό τήν ἐκτενέστερη προσευχή καί τή 

βαθύτερη προετοιμασία τῶν πιστῶν γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως 

τοῦ Κυρίου μας»522. 

Να σχολιάσουμε πρώτα το θέμα της νηστείας και το πώς συνδέεται με τη 

διαμόρφωση της Προηγιασμένης. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης γράφει ότι η 

 
519 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, Η Λειτουργία των Προηγιασμένων, Θεσσαλονίκη 1955, σ.5. 
520 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λογική Λατρεία, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 31997, σ.50. 
521 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Λειτουργικές ιδιομορφίες των ακολουθιών της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής», εν Αξίες και Πολιτισμός. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Θεοδώρου, Αθήνα 1991, 

σσ. 207-236. 
522 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Αρχαϊκά στοιχεία στη θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων», εν 

Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2011, σ.229. 
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Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων είναι αρχαία παράδοση. Προέρχεται μάλιστα 

«ἄνωθεν καί ἐκ τῶν διαδόχων τῶν ἀποστόλων… ἐξ ἀρχῆς γεγενημένην δι’αὐτήν τήν 

νηστείαν»523. Η νηστεία στην αρχαία Εκκλησία εθεωρείτο βασική προϋπόθεση 

συμμετοχής στη θεία Ευχαριστία και οι πιστοί καθ’όλη την ημέρα και από το δείπνο 

της προηγουμένης έμειναν άσιτοι, προκειμενου να κοινωνήσουν524. 

Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή από πολύ παλαιά απαγορευόταν η τέλεση της 

θείας Λειτουργίας εκτός Σαββάτου και Κυριακής· «ὅτι οὐ δεῖ ἐν τῇ Τεσσαρακοστῇ 

ἄρτον προσφέρειν, εἰ μή ἐν Σάββασι καί Κυριακαῖς μόνον» 525. Τις καθημερινές ή 

άμνημες λεγόμενες ημέρες, και κυρίως την Τετάρτη και Παρασκευή, οι χριστιανοί 

νήστευαν, απείχαν κάθε τροφής μέχρι την ενάτη ώρα· «Δι’ὅλου μέν τοῦ ἔτους ἡ 

νηστεία φυλάττεται ἐν τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ, φημί δέ τετράδι καί προσαββάτῳ, 

ἕως ὥρας ἐνάτης» 526. Δεν επιτρεπόταν επίσης ο εορτασμός μνημών μαρτύρων κατά τις 

νήστιμες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο σχετικός εορτασμός μετετίθετο το 

επόμενο Σάββατο ή Κυριακή· «Ὅτι οὐ δεῖ ἐν Τεσσαρακοστῇ μαρτύρων γενέθλια 

ἐπιτελεῖν, ἀλλά τῶν ἁγίων μαρτύρων τάς μνήμας ποιεῖν ἐν τοῖς Σάββασι καί ταῖς 

Κυριακαῖς» 527. 

Η ως άνω λειτουργική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την παράδοση να 

κοινωνούν οι πρώτοι χριστιανοί συχνά528, ακόμη και τις ημέρες της νηστείας μετά την 

ενάτη και κατά τις εσπερινές συνάξεις, οδήγησε την Εκκλησία να οικονομήσει τα 

πράγματα και να διαμορφώσει μία ακολουθία για τις ευχαριστιακές ανάγκες της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη Λειτουργία των 

Προηγιασμένων Δώρων, προκειμένου οι χριστιανοί να μπορούν να κοινωνούν και τις 

ημέρες της νηστείας. Προς τούτο συνέδραμε και η εμπειρία διατήρησης μέρους των 

 
523 Συμεών Θεσσαλονίκης, Αποκρίσεις προς τινας ερωτήσεις Αρχιερέως, PG 155, 904A. 
524 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων [Κείμενα Λειτουργικής 8], 

Θεσσαλονίκη 1978, σ.6. 
525 Κανών 49 Λαοδικείας.  
526 Επιφανίου, Περί πίστεως, PG 42, 828A. Διαταγαί των Αποστόλων, 7, 23, SC 336, 50. Bλ. και Ιωάννης 

Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.15. Δημήτριος Β. Τζέρπος, «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας 

των Προηγιασμένων Δώρων», εν Η θεία Ευχαριστία. Εισηγήσεις – Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της 

Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 2003, Δράμα 2003, σ.163. 
527 Κανών 51 Λαοδικείας.  
528 Η συνεχής ευχαριστιακή κοινωνία μαρτυρείται από την Καινή Διαθήκη, σύμφωνα με την οποία οι 

πιστοί ήσαν «καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντες τε κατ’οἶκον ἄρτον» 

(Πράξ. 2,46), αλλά και από πληροφορίες Πατέρων και συγγραφέων των πρώτων χριστιανικών χρόνων. 

Βλ. Τερτυλλιανός, De oratione, PL I, 1160A-1161A. Ιγνάτιος, Προς Ρωμαίους, ΧΙΙΙ, BEΠΕΣ 2, 266-

267. Μέγας Βασίλειος, Επιστολή 93, PG 32, 484-485. Bλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις 

Λειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, Αθήναι 1982, σ.195. Αθανάσιος Γκίκας (Πρωτ/ρος), 

Προϋποθέσεις και συχνότητα προσέλευσης στη θεία Μετάληψη. Ποιμαντική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 

1994. Νικόδημος Σκρέττας (Αρχιμ.), Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη 

διδασκαλία των Κολλυβάδων, εκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2008. 
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αγιασμένων Δώρων για έκτακτες ανάγκες του χριστιανικού πληρώματος529, αλλά και 

το έθος των ερημιτών πατέρων να κρατούν άρτο από τη Λειτουργία της Κυριακής και 

να κοινωνούν καθημερινά μόνοι των ή καθ’ ομάδες· «Πάντες γάρ οἱ κατά τάς ἐρήμους 

μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστιν ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἀφ’ ἑαυτῶν 

μεταλαμβάνουσιν» 530. Για τις ανάγκες αυτής της κοινωνίας διαμορφώθηκε και η 

ακολουθία των Τυπικών (κατά τον τύπο της θείας Λειτουργίας) 531. 

«Η Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων εἶναι ἀκριβῶς ἡ κοινωνία, περί τῆς ὁποίας 

ἐγένετο λόγος ἀνωτέρω, τεθεῖσα εἰς λειτουργικώτερα πλαίσια. Συνάπτεται εἰς τήν 

ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, τήν παλαιάν σύναξιν, καί κατ’ οὐσίαν οὐδέν ἄλλο 

περιλαμβάνει εἰ μή τήν μεταφοράν τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐκ τῆς προθέσεως εἰς 

τό θυσιαστήριον καί τήν κοινωνίαν, πλαισιωμένην, κατά τό πρότυπον τῆς θείας 

Λειτουργίας, ὑπό εὐχῶν προπαρασκευαστικῶν διά τήν μετάληψιν καί εὐχαριστηρίων 

μετ’ αὐτήν καί τῆς συνήθους κατακλεῖδος τῆς θείας Λειτουργίας»532. Μ’αυτήν την 

έννοια η Λειτουργία των Προηγιασμένων είναι ακολουθία εσπερινού στο πλαίσιο της 

οποίας η κοινωνία κατακλείει τη νηστέια. 

 

2.1.Η βυζαντινή Προηγιασμένη 

Η παλαιότερη πληροφορία για τη βυζαντινή Προηγιασμένη προέρχεται από το 

Πασχάλιο Χρονικό, κείμενο του 7ου αι. «Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπί Στεργίου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τῆς α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ἰνδικτιῶνος δ’ ἤρξατο 

ψάλλεσθαι μετά τό, ‘Κατευθυνθήτω’, ἐν τῷ καιρῷ τοῦ εἰσάγεσθαι τά προηγιασμένα 

δῶρα εἰς τό θυσιαστήριον ἀπό τοῦ σκευοφυλακίου μετά τό εἰπεῖν τόν ἱερέα ‘Κατά τήν  

δωρεάν τοῦ Χριστοῦ σου’ εὐθέως ἄρχεται ὁ λαός· ‘Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν 

ἡμῖν λατρεύουσιν·’ ιδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεύς τῆς δόξης. Ἰδού θυσία μυστική 

τετελειωμένη δορυφορεῖται· πίστει καί φόβῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου 

γενώμεθα. Ἀλληλούϊα. Τοῦτο δέ οὐ μόνον ἐν ταῖς νηστείαις προηγιασμένων 

εἰσαγομένων ψάλλεται, ἀλλά καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ὁσάκις ἂν προηγιασμένα 

 
529 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σ.20.  
530 Μέγας Βασίλειος, Επιστολή 93, PG 32, 484-485.  
531 Βλ. Stefanos Alexopoulos, The Presanctified analysis of its origins, evolution, and structural 

components, Leuven – Paris 2009, σσ. 8-30. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λογική Λατρεία, σσ. 50-51.  
532 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.7. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τόμ.Α΄, 

Αθήνα 41991, σσ.256-259. Sebastian Janeras, “La partie résperale de la Liturgie byzantine des 

Présanctifiés”, εν Orientalia Christiana Periodica 30 (1964) 193-222. Miguel Arranz, “La Liturgie des 

Présanctifiés de l’ ancient Euchologe Byzantin”, εν Orientalia Christiana Periodica 47 (1981) 332-288. 
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γίνονται»533. Η εν Τρούλλω επίσης Σύνοδος (692) μας πληροφορεί για το πότε τελείται 

η Προηγιασμένη· «Ἐν πάσαις ταῖς τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς· τῶν νηστειῶν· ἡμέραις 

παρεκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς καί τῆς ἁγίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡμέρας γινέσθω ἡ 

τῶν Προηγιασμένων ἱερά Λειτουργία»534. 

Ιστορικές μαρτυρίες για τη βυζαντινή Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 

έχουμε αρκετές και σημαντικές μετά τον 9ο αι. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Νικηφόρος (806-815) γράφει· «Ὅτι οὐ δεῖ νηστεύειν τούς μοναχούς τῇ Τετράδι τῆς 

Τυροφάγου καί τῇ Παρασκευῇ καί μετά τήν τῶν προηγιασμένων ἀπόλυσιν ἐσθίειν 

τυρόν ὅπου ἂν εὑρεθῶσιν»535. Μας πληροφορεί δηλαδή εκτός των άλλων και ότι η 

Προηγιασμένη ετελείτο και την Τετάρτη και Παρασκευή της Τυροφάφου536. Πολύ 

σημαντικό σε ερμηνευτικό επίπεδο είναι το αποδιδόμενο στον άγιο Θεόδωρο το 

Στουδίτη υπόμνημα, όχι παλαιότερο του 12ου αι., με τον τίτλο· «Ἑρμηνεία της θείας 

Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων» 537. Στο κείμενο αυτό, το οποίο χαρακτηρίζει ως 

«μυστικωτέρα» την εν λόγω Λειτουργία,  δίδονται οδηγίες για τον τρόπο τέλεσής 

της538. Σε Διάταξη Πατριαρχική περί Προσκομιδής του 11ου αι. δίδεται οδηγία περί 

φυλαξεως άρτου από την Κυριακή της Τυροφάγου και καθ’ όλες τις Κυριακές της Μ. 

Τεσσαρακοστής προς τέλεση των Προηγιασμένων539.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης 

και το έργο του Αγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Μιχαήλ Οξείτη (1143-

1146), με τον τίτλο «Δήλωσις προς τον Βασιλέα περί της των Προηγιασμένων 

Μυσταγωγίας»540. Είδηση (Διάταξη) του 15ου αι., αλλά και Ερμηνεία της Λειτουργίας 

των Προηγιασμένων Δώρων του 16ου αι., έχει εκδώσει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας541. 

Από τα πλέον σημαντικά ερμηνευτικά κείμενα-υπομνήματα της Προηγιασμένης 

είναι το έργο του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης «Ἀποκρίσεις πρός τόν Πενταπόλεως 

 
533 PG 92, 989 AB. Bλ. και Δημήτριος Μωραΐτης, ό.π., σ.6. 
534 Γεώργιος Ράλλης-Μιχαήλ Ποτλής, Σύνταγμα Ιερών Κανόνων (ανατύπωσις Μ. Γρηγόρη, Αθήναι 

1966), τόμ.2, σ.427. 
535 Κανών 1, PG 100, 852Α. 
536 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σ.7. 
537 PG 99, 1687-1690.  
538 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σ.7. 
539 Διάταξις τῆς Προσκομιδῆς παρά τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως σταλεῖσα τῷ κυρίῳ Παύλῳ 

ὑποψηφίῳ Καλλιπόλεως, εν Mai-Cozza Luzzi, Nova Patrum Bibliotheca, τόμ.Χ, Ρώμη 1905, σσ.167-

171. 
540 Βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Αρχείον Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 31-35. Βλ. και Νικόλαος Ουσπένση, Η 

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ιστορία και Πράξη, μετάφραση-σχόλια, βελτιωμένη έκδοση Μ. 

Πρωτ/ρου Δημητρίου Βαιάρου, Θεσσαλονίκη 1998, σσ.177-182. L. Allatius, De missa 

praesanctificatorum apud Graecos, Dessertutio, De Ecclesia Occidentalis atque orientalis perpetua 

consensione libritres, Κολωνία 1648 (ανατ. 1970). 
541 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, σσ.195-198. Βλ. και 

Alekséj Dmitrievskij, Opisanie…, τόμ. ΙΙ, Ευχολόγια, σσ. 394-395. Νικόλαος Ουσπένσκιν, ό.π., σσ.183-

186· 195-207. J. Goar, Ευχολόγιον, sive Ritualle Graecorum, Graz 1960, σ.161. 
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Γαβριήλ»542. Ο ίδιος επίσης μιλά και αλλού για την Προηγιασμένη και τη σύνδεσή της 

με την ασματική παράδοση της Τριθέκτης543. 

Όσον αφορά το συγγραφέα της βυζαντινής Προηγιασμένης έχει αποδοθεί στον 

αδελφόθεο Ιάκωβο, το Μέγα Βασίλειο, το Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως Α΄, τον 

Επιφάνιο Κύπρου, τον πάπα Γρηγόριο το Διάλογο, τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο 

κ.ά. Κανένας όμως δεν συγκεντρώνει τεκμηριωμένες θέσεις ότι αυτός είναι που 

συνέγραψε την εν λόγω ακολουθία544. 

Είδαμε παραπάνω ότι η Προηγιασμένη τελείται όλες τις άμνημες ημέρες της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής (κανών 52 της εν Τρούλλω), καθώς επίσης την Τετάρτη και 

την Παρασκευή της Τυροφάγου παλαιότερα (Νικηφόρος Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως). Ετελείτο ακόμη και την Μεγάλη Παρασκευή, «ἀλλά τελικῶς 

αἱ ἡμέραι αὗται ἐθεωρήθησαν λειτουργικῶς ἄπρακτοι, προφανῶς ἐξ ἐπιδράσεως τοῦ 

μοναχικοῦ ἱεροσολυμητικοῦ τυπικοῦ»545. Σύμφωνα με μαρτυρία του Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου (806-815) η Προηγιασμένη ετελείτο κάθε Τετάρτη 

και Παρασκευή όλου του έτους έως και την 14η Σεπτεμβρίου546. Το τυπικό της Μονής 

της Ευεργέτιδος (12ος αι.) ορίζει ότι η Προηγιαασμένη «τελεῖται πᾶσαν τήν ἁγίαν 

τεσσαρακοστήν μέχρι τῆς Μεγάλης Τετάρτης»547. 

Στα νεότερα χρόνια η Προηγιασμένη ορίσθηκε να τελείται κάθε Τετάρτη και 

Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος, τις 

τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, και τις εορτές αγίου Χαραλάμπους (10 

Φεβρουαρίου), την ευρέσεων της κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου (24 

Φεβρουαρίου), των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων (9 Μαρτίου) όταν συμπέσουν 

εντός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εκτός φυσικά Σαββάτου και Κυριακής548. Την 

εορτή του Ευαγγελισμού δεν τελείται Προηγιασμένη διότι αυτή η ημέρα είναι εορτή 

χαράς και όχι πένθους549. 

 
542 Ερώτησις ΝΕ΄, ΝΣΤ΄, ΣΖ΄, ΝΗ΄, ΝΘ΄, PG 155, 904, 909, 912. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος 

(Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., 

σσ.159-160. 
543 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΤΝΒ΄-ΤΝΚ΄, PG 155, 649D-660A. Βλ. και Νικόλαος 

Ουσπένσκιν, ό.π., σσ.187-194. 
544 Βλ. Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σσ. 23-26. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων 

Δώρων, σ.7.  
545 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.6. 
546 J.B. Pitra, Juris ecclesiast.Graecorum historia et monumenta, 1868, τόμ. Β΄, σ. 321. 
547 Alejsej Dmitrievskij, Opisanie Liturgitseskich Rukopisej, τόμ. Ι, Τυπικά, σ. 517. 
548 Δημήτριος Β. Μωραΐτης, ό.π., σ.12. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργίαι Προηγιασμένων 

Δώρων, σ.8.  
549 Δημήτριος Β. Μωραΐτης, ό.π., σ.12.  
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Από όσα αναφέρθηκαν για τον χρόνο τέλεσης της Λειτουργίας των 

Προηγιασμένων Δώρων έγινε σαφής η σύνδεσή της με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για 

τους λόγους που εξηγήσαμε. Σε σχετικό ερώτημα «Διατί οὐ τελεῖται τά Προηγιασμένα 

καί ἐν ταῖς ἄλλαις νηστείαις», ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης απαντά· «ὅτι αὕτη παρά 

τάς ἄλλας μόνη πρώτη ἐστί καί ἐξαίρετος καί τοῦ Κυρίου νηστεία· καί ἐν αὐτῇ μόνῃ 

ἐν ταῖς τῆς ἑβδομάδος πέντε ἡμέραις τοῦτο δή παραδίδοται ἐνεργεῖν εἰς μεῖζον ἡμῶν 

ἀγώνισμα»550. Χωρίς δηλαδή να παραθεωρούνται οι άλλες νηστείες, η Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή είναι η του Κυρίου νηστεία. 

Αναφέρθηκε επίσης ο χρόνος τελέσεως της Προηγιασμένης εντός της ημέρας 

και επισημάνθηκε ότι «περί μέν τήν ἐνάτην ὥραν ταύτην ποιοῦμεν τήν τελετήν, 

ἀποσώζοντες τόν ὅρον τῆς νηστείας» 551. Η ώρα αυτή και η σύνδεση της ακολουθίας 

με τον εσπερινό θυμίζει την αρχική τέλεση της θείας Ευχαριστίας με τις εσπερινές 

συνάξεις552. Κατά την περίοδο βέβαια της τουρκοκρατίας η Προηγιασμένη, 

συνδεδεμένη πάλι με τον εσπερινό, μετατέθηκε πρωινές ώρες προς διευκόλυνση όσων 

ήθελαν να κοινωνήσουν και δεν μπορούσαν να κρατήσουν αυτόν τον όρο μέχρι την 

ενάτη. «Τελευταῖα, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, γίνεται ἐπαινετή προσπάθεια 

ἐπαναφορᾶς της στόν ἀρχαϊκό χρόνο τελέσεως, ὁπότε ἀποκτᾶ καί τό ἰδιαίτερο νόημά 

της ἡ ὁλοήμερη νηστεία. Ὑπό τίς σημερινές συνθῆκες αὐτό εἶναι δυνατό μόνο τήν 

Τετάρτη, γιατί τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς ἔχει ἤδη καταληφθεῖ ἀπό τή λαοφιλῆ 

ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν. Ἡ τέλεσή τους πρό τῆς Προηγιασμένης εἶναι λειτουργικά 

ἀπαράδεκτη, μετ’αὐτή δέ ὁμοίως ἀδόκιμη. Ἐκτός αὐτοῦ μέ τή σύνδεση τῶν δύο θά 

δημιουργηθεῖ μία μακροτάτη ἀκολουθία πρός ζημίαν καί τῶν δύο» 553. 

 

2.2.Η Ιεροσολυμητική Προηγιασμένη Ιακώβου του Αδελφοθέου 

Στη λειτουργική μας παράδοση εκτός της βυζαντινής Προηγιασμένης απαντούν 

και άλλα παραδείγματα, όπως π.χ. η Αλεξανδρινή Λειτουργία Προηγιασμένων με το 

όνομα του αποστόλου Μάρκου από την οποία διασώζεται μόνο η ευχή μετά τη 

μετάληψη των τιμίων δώρων554. Στον Αντιοχειανό λειτουργικό τύπο και δη στην 

 
550 Ερώτησις ΝΣΤ΄, PG 155, 904B. 
551 Συμεών Θεσσαλονίκης, Ερώτησις ΝΕ΄, PG 155, 904A. 
552 Βλ. Αλκιβιάδης Κ. Καλυβόπουλος, Χρόνος τελέσεως της θείας Λειτουργίας [Ανάλεκτα Βλατάδων, 

37], Θεσσαλονίκη 1982. 
553 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 32000, σσ.266-

267.  
554 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 73. 

Βλ. και Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σσ.105-106. 
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Ιεροσολυμητική παράδοση, εκτός από τη φερόμενη με το όνομα του αγίου Ιακώβου 

του αδελφοθέου Λειτουργία, σώζονται κάποιες ευχές και διακονικά Προηγιαασμένης 

Λειτουργίας με το όνομα πάλι του αποστόλου Ιακώβου555. 

Έμμεσα στην Προηγιασμένη του Ιακώβου αναφέρονται οι υπομνηματιστές της 

Λειτουργίας του Χρυσοστόμου Θεόδωρος Ανδίδων και ψευδο-Σωφρόνιος 

Ιεροσολύμων. Οι δύο αυτοί ερμηνευτές αναφερόμενοι στις τρεις βυζαντινές 

Λειτουργίες, Μεγάλου Βασιλειου, Ιωάννη Χρυσοστόμου και Προηγιασμένου γράφουν 

ότι η τελευταία για άλλους είναι έργο του αποστόλου Ιακώβου και για άλλους του 

αποστόλου Ιακώβου και για άλλους του αποστόλου Πέτρου· «Καί νῦν πρό τῶν ἄλλων 

ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ θείου Χρυσοστόμου κρατεῖ μετά 

γε τῆς τῶν Προηγιασμένων, ἤν τινες μέν Ἰακώβου εἶναι φασι τοῦ ὁνομασθέντος 

ἀδελφοῦ Κυρίου, ἕτεροι δέ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου καί κορυφαίου καί ἄλλοι ἄλλων»556. 

Η σύγχυση είναι σαφής, αλλά και ο υπαινιγμός σαφέστερος περί υπάρξεως 

Λειτουργίας Προηγιασμένων Δώρων αποδιδόμενης στον απόστολο Ιάκωβο, δηλαδή 

στην Ιεροσολυμητική παράδοση. 

Σαφείς όμως μαρτυρίες για την εν λόγω Προηγιασμένη έχουμε από τον 12ο αι. 

σε δύο σημαντικές και έγκυρες πηγές. Πρόκειται για το  Σιναϊτικό χειρόγραφο 1040, 

των μέσων του 12ου αι. με «Διακονικά της Προηγιασμένης Λειτουργίας του αγίου 

Ιακώβου» 557, και το Τυπικόν της Αναστάσεως του κώδικα τιμίου Σταυρού 43, του 

έτους 1122558. 

Στον Σιναϊτικό κώδικα 1040 δεν υπάρχουν ιερατικές ευχές. Σώζονται μόνο 

Διακονικά με ελάχιστες τυπικές διατάξεις που αναδεικνύουν τους αρμούς και την 

αρχιτεκτονική δομή της Ιεροσολυμητικής Προηγιασμένης. Στην αρχή π.χ. γίνεται 

αναφορά στην πρώτη κλίση των γονάτων. Έπεται μία σειρά αιτημάτων και ακολουθεί 

 
555 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.80. St. Verhelst, “Les Présanctifiés de saint Jacques », εν 

Orientalia Christiana Periodica 61 (1995) 381-405. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία 

Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου του Αδελφοθέου [Κείμενα Λειτουργικής 19], Θεσσαλονίκη 1979. Του 

ιδιου, Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, τόμ.Ε΄, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2003. Του 

ιδίου, Λειτουργική Α΄…., σσ.269-271. 
556 Θεόδωρος Ανδίδων, Προθεωρία κεφαλαιώδης περί των εν τη θεία Λειτουργία γινομένων συμβόλων 

και μυστηρίων λα΄, PG 140, 460C. Πρβλ. Ψευδο-Σωφρόνιος, Λόγος περιέχων την εκκλησιαστικήν άπασαν 

ιστορίαν και λεπτομερή αφήγισιν πάντων των εν τη θεία ιερουργία τελουμένων, PG 87, 3981D. Βλ. και 

Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου του Αδελφοθέου, σ.5. 
557 Βλ. Aleksej Dmitrievskij, Opisanie Liturgitseskich Rukopisej, τόμ.ΙΙ, Ευχολόγια, Kiev 1901 (ανατ. 

Hildesheim 1965), σσ.128-133. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου 

του Αδελφοθέου, σσ.5-6. Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σσ.5-6. Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σσ.100-

105.  
558 Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Τυπικόν της εν Ιεροσολύμοις Εκκλησίας», εν Ανάλεκτα 

Ιεροσολυμητικής Σταχυολογίας, τ.Β΄, Πετρούπολις 1894, σσ.32-83. 
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η αίτηση από τον Διάκονο για τη δεύτερη κλίση των γονάτων «μετά τό πληρωθῆναι τά 

ἀναγνώσματα». Ο Διάκονος συνεχίζει τα αιτήματα και γίνεται αναφορά στους 

κατηχουμένους με το· «Μή τις τῶν κατηχουμένων, μή τις τῶν ἀμυήτων, μή τις τῶν μή 

δυναμένων ἡμῖν συνδεηθῆναι. Ἀλλήλους ἐπίγνωτε. Ἀλλήλους γνωρίσατε. Τάς θύρας 

κλείσατε. Ὀρθοί πάντες». 

Ο Διάκονος συνεχίζει με την τρίτη σειρά αιτημάτων, την οποίαν ο καθηγητής 

Ιωάννης Φουντούλης, κατά το παράδειγμα της θείας Λειτουργίας Ιακώβου του 

αδελφοθέου, ονομάζει «Καθολική Συναπτή». Στα τελευταία αυτά αιτήματα γίνεται 

λόγος για τους προσκυνητές των αγίων τόπων των Ιεροσολύμων, για την περίοδο των 

νηστειών «καί ὑπέρ τῶν προσκομισθέντων καί προαγιασθέντων τιμίων, ἐνδόξων, 

ἐπουρανίων, μυστικῶν, θείων δώρων». Οι αναφορές αυτές στηρίζουν το επιχείρημα 

ότι εδώ δεν πρόκειται για τη βυζαντινή Προηγιασμένη, αλλά για μία άλλη παράδοση 

καθαρά Ιεροσολυμητική. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τα προ της Κυριακής 

Πληρωτικά, για το «Πάτερ ἡμῶν…», την κεφαλοκλισία και τα της μεταλήψεως· 

«Μετά φόβου Θεοῦ πρόσχωμεν… Ὀρθοί οἱ μεταλαβόντες …». Η ακολουθία απολύει 

με το «Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. Ἐν εἰρήνῃ καί ἀγάπῃ Θεοῦ 

πορευθῶμεν». 

Στο Τυπικό της Αναστάσεως περιγράφεται η τάξη της Προηγιασμένης, 

Εσπερινός δηλαδή, όπως ετελείτο στα Ιεροσόλυμα την Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη 

Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Από τις δύο λοιπόν λειτουργικές πηγές τεκμηριώνεται ότι 

έχουμε Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων φερόμενη υπό το όνομα του αγίου 

Ιακώβου του αδελφοθέου· «Ὁ ἀπόστολος οὗτος δέν εἶναι βεβαίως δυνατόν νά εἶναι ὁ 

συγγραφεύς τῆς παρούσης Λειτουργίας, ἡ ὁποία, παρά τά ἀρχαϊκά της στοιχεῖα, 

προϋποθέτει μακράν λειτουργικήν ἐξέλιξιν. Τό ἀποστολικόν πάντως ὄνομα εἶναι 

ἐνδεικτικόν τῆς παλαιότητος καί τῆς προελεύσεως αὐτῆς» 559. 

Με βάση τα παραπάνω κείμενα που έχουν καινά στοιχεία και ιδιαίτερα με βάση 

το Τυπικό της Αναστάσεως που είναι πληρέστερο, ο μακαριστός καθηγητής της 

Λειτουργικής Ιωάννης Φουντούλης προέβη στην αποκατάσταση προς λειτουργική 

χρήση του κειμένου της Ιεροσολυμητικής Προηγιασμένης. Για το σημαντικό αυτό 

εγχείρημα σημειώνει χαρακτηριστικά: «Πρός κάλυψιν τῶν ὑπαρχόντων κενῶν 

ἐδανείσθημεν εὐχάς καί διατάξεις ἐκ τῆς Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Ἰακώβου, ἰδίᾳ εἰς τό 

τμῆμα τό ἀφορῶν εἰς τά μετά τήν εἴσοδον τῶν Προηγιασμένων μέχρι τῆς κοινωνίας, 

 
559 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου του Αδελφοθέου, σ.7. 
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κατά τάς ἐνδείξεις τάς παρεχομένας ἐκ τῶν ἀρχικῶν φράσεων τῶν εὐχῶν τῶν δύο 

κωδίκων καί τῶν ἐκφωνήσεων. Οὕτως ἡ ἐπιχειρούμενη ἀποκατάστασις τοῦ κειμένου 

τῆς Λειτουργίας ταύτης θά παραμείνῃ εἰς πολλά σημεῖα ὑποθετική, μέχρις ὅτου εὑρεθῇ 

ἱερατικόν περιέχον τό πλῆρες κείμενον τῶν εὐχῶν αὐτῆς, ἂν ποτέ εὑρεθῇ»560
. 

Συγκρινόμενη η εν λόγω Προηγιασμένη με εκείνη της βυζαντινής παράδοσης θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι είναι εκτενέστερη, καθόσον περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία του 

εσπερινού, όπως το «Καταξίωσον», απόστιχα, λιτή και το «Νῦν ἀπολύεις»561. 

 

3. Θεολογική αναφορά στις Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων 

 

α) Θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο σημείο αυτό με θεολογικό σχόλιο 

σχετικά με την ευχαριστιακή διάσταση του ποτηρίου-οίνου της Προηγιασμένης. Είναι 

δηλαδή ευχαριστιακός ο οίνος τη στιγμή που ως κοινός δεν έχει προαγιασθεί, όπως ο 

προτέλειος άρτος; Και αν δεχθούμε την άποψη ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς το 

ζήτημα αυτό, τότε πώς εξηγείται ότι στον μαρτυρούμενο, όπως είδαμε, από τον 7ο αι. 

χερουβικό ύμνο της Προηγιασμένης «Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν…» γίνεται λόγος 

για «θυσία  μυστική τετελειωμένη», που την ώρα της Μεγάλης Εισόδου δορυφορείται 

προκειμένου οι πιστοί να προσέλθουν στη θεία κοινωνία και να γίνουν «μέτοχοι ζωῆς 

αἰωνίου»; Είναι δυνατόν σε τελική ανάλυση να υπάρξει ευχαριστιακή θυσία 

τετελειωμένη, χωρίς οίνο, και θεία Λειτουργία μόνο με καθαγιασμένο άρτο; 

Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες φαίνεται ότι στην αρχαία Εκλκησία για την 

κατ’ιδίαν κοινωνία των πιστών στο σπίτι εκρατείτο ξηρός άρτος562, αν και για την 

κατ’ιδίαν μετάληψη «τῶν ‘ναχωρητῶν ἐν ὄρεσι» ο άρτος ήταν εμβαπτισμένος με αίμα 

και μεταφερόταν «ἐν πυξίῳ τινί καθαρῷ»563. Υπήρχε λοιπόν διπλή πράξη όσον αφορά 

τον τρόπο διατήρησης των ευχαριστιακών δώρων. Λόγω αμφισβήτησης μάλιστα του 

ευχαριστιακού χαρακτήρα του οίνου της Προηγιασμένης ίσχυσε και εδώ διπλή πράξη 

ως προς τον τρόπο καθαγιασμού του οίνου. Κατά μία παράδοση ο οίνος της 

Προηγιασμένης καθαγιαζόταν με ενστάλλαξη δια της λαβίδος αγιασμένου οίνου στον 

άρτο ή και με εμβάπτιση του άρτου στον οίνο. Η πράξη αυτή πρωτομαρτυρείται από 

 
560 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.8-9.  
561 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄…, σ.270. 
562 Τερτυλλιανός, Περί Προσευχής, 19. 
563 Διάταξις της Προσκομιδής παρά του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κοσμά Α΄ (1075-1081) 

σταλείσα τω κυρ Παύλω υποψηφίω Καλλιπόλεως, εν Mai-Cozza Luzzi, Nova Patrum Bibliotheca, τόμ. 

Χ, Ρώμη 1905, 167-171. Βλ. και Νικολάου Ουσπένσκυ, ό.π., σσ.174-175. 
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τα τέλη του δωδέκατου αι., αλλά επικρατεί και γενικεύεται μετά τον δέκατο πέμπτο αι. 

564. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη πράξη που ίσχυε στην Εκκλησία της 

Κωνσταντινουπόλεως ο καθαγιασμός του οίνου της Προηγιασμένης γινόταν με την 

ένωση του ιερουργηθέντος άρτου και του κοινού οίνου κατά τη θεία μετάληψη. Την 

πληροφορία αυτή για τη σχετική με το θέμα μας λειτουργική παράδοση της 

Κωνσταντινουπόλεως την δίδει ο πατριάρχης Μιχαήλ Οξείτης (12ος αι.) 565. Συμφωνεί 

επίσης με το έθος της Μεγάλης Εκκλησίας και το κείμενο με την παλαιότερη Διάταξη 

της Προσκομιδής (12ος αι.). 

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό οι προηγιασμένοι άρτοι διαφυλάσσονταν «οὐ 

κατασταλαζομένου τιμίου αἵματος ἐν ἐκείνοις· διόπερ καθ’ ἑκάστην τῶν νηστίμων 

ἡμερῶν ἑτοιμάζεται καί ἁγιάζεται Προηγιασμένης ἐπιτελουμένης· εἰς ὃ καί ὁ 

προτέλειος ἄρτος ὑψούμενός τε καί κατακλώμενος ἐμβάλλεται. Καί τίς ἡ χρεία αἷμα 

προεμμιγῆναι ἅγιον τῷ θείῳ ἄρτῳ; Ἡ γάρ Προηγιασμένη ὑπέρ τῆς τελειώσεως μόνον 

τοῦ ἁγίου γίνεται ποτηρίου» 566. 

Το ως άνω κείμενο περί Προσκομιδής θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη προ-

ενστάλλαξης οίνου στον αγιασμένο άρτο, διότι η Προηγιασμένη γίνεται ακριβώς για 

την τελείωση μόνο του ποτηρίου. Έχουμε έτσι μίαν άλλη διάσταση στο θέμα του 

καθαγιασμού του οίνου. Γίνεται προφανώς λόγος για μία αρχαϊκή πιθανή συνήθεια, 

σύμφωνα με την οποία «τά δύο εὐχαριστιακά εἴδη εἶχαν δύο ξεχωριστές καί 

διαστελλόμενες καθαγιαστικές εὐχές, μία ἐπί τοῦ ποτηρίου καί μία ἐπί τοῦ ἄρτου»567. 

Σχετική μαρτυρία μας δίδει και ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος γράφει· «Ἐν 

ποτηρίῳ δέ ὑαλίνῳ ἀφορισμένῳ προβαλών οἶνον καί εὐξάμενος τά συνήθη μετέχω ὁ 

ἀνάξιος τοῦ δώρου»568. 

 
564 Βλ. J. Goar, Ευχολόγιον, σ.161. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.196.  
565 Μιχαήλ Οξείτης (12ος αι.), Δήλωσις προς τον Βασιλέα περί των Προηγιασμένων μυσταγωγίας, εν L. 

Allatius, De missa praesanctificatorum apud Graecos, Dissertatio, De Ecclesia Occidentalis atque 

orientalis perpetua consensione libritres, Κολωνεία 1648 (ανατ. 1970). Βλ. και Ν. Ουσπένσκυ, ό.π., 

σ.180. 
566 Μιχαήλ Γ΄ (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως), 1170-1178, Διάταξη της Προσκομιδής τω κυρ Παύλω 

υποψηφίω Καλλιπόλεως, εν A. Jacob, “La letter patriarcale du Typicon de Casale et l’ évèque Paul de 

Gallipoli”, εν Rivista di studi bizantini e neoellenici 24 (1987) 143-163. 
567 Χρυσόστομος Νάσσης (Διάκονος), Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της Ευχαριστίας. Κανονική 

διδασκαλία και λειτουργική τάξη [Κανονικά και Λειτουργικά 5], εκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2007, 

σσ.481-483.  
568 Επιστολή 554, 48-56· G. Fatouros, Theodori Studitae epistolae [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 

XXXI], τόμ. ΙΙ, Βερολίνο 1992, σ.849.  
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Σε κάθε περίπτωση η πράξη που επικράτησε ως ακριβέστερη κατά τη βυζαντινή 

περίοδο είναι αυτή της Μεγάλης Εκκλησίας, η διατήρηση δηλαδή μόνο ξηρού άρτου. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης ο άγιος άρτος ως ιερουργηθείς 

είναι ενωμένος με το θείον αίμα· «Τά προηγιασμένα ἁγιώτατα δῶρα οὐδέν διά τῶν 

ἐπιγινομένων εὐχῶν προσλαμβάνουσι, τέλεια γάρ εἰσι»569. Στον άρτο δηλαδή, το σώμα, ενυπάρχει και το 

αίμα· «καί γάρ τετελεσμένα εἰσί τά μυστήρια, καί αὐτό τό σῶμα καί αἷμα τοῦ 

Χριστοῦ»570. Ο κοινός λοιπόν οίνος στην Προηγιασμένη, κατά τον άγιο Συμεών, δεν 

καθαγιάζεται με κάποια ξεχωριστή ευχή, αλλά μετά το μελισμό και την είσοδο της άνω 

μερίδος στο ποτήριο αγιάζεται «τῇ μετοχῇ καί ἑνώσει τοῦ ζωοποιοῦ ἄρτου, σώματος 

ἀληθῶς ὄντος τοῦ Χριστοῦ καί ἡνωμένου τῷ αἵματι»571.  

Στις μέρες μας, όπως σημειώνεται και στα σύγχρονα λειτουργικά βιβλία, ο 

διατηρούμενος καθαγιασμένος άρτος είναι εμβαπτισμένος στο αίμα, όπως ακριβώς 

συμβαίνει, κατά αρχαίο μάλιστα έθος, στην περίπτωση διατήρησης προηγιασμένου 

άρτου για τις ανάγκες κοινωνίας των ασθενών. Πρόβλημα αμφισβήτησης του 

ευχαριστιακού χαρακτήρα του κοινού ποτηρίου δεν τίθεται572. Τέτοιο ζήτημα 

δημιουργήθηκε στη ρωσσική λειτουργική πράξη τον 17ο αι. προφανώς από επίδραση 

των επί του θέματος απόψεων και μεταρρυθμιστικών θέσεων Πέτρου του Μογίλα573. 

Στην ελληνική όμως ορθόδοξη παράδοση υπάρχει βαθιά πεποίθηση ότι η 

Προηγιασμένη είναι «μικρά τις εὐχαριστία καί ἀνάμνησις τῶν εἰς ἡμᾶς εὐεργεσιῶν τοῦ 

Θεοῦ» 574. Ξεχωριστή ευχή ασφαλώς για τον αγιασμό του ποτηρίου, όπως πιθανόν σε 

κάποιες περιπτώσεις συνέβαινε στην αρχαία εποχή, δεν υπάρχει. Με βάση τα όσα 

αναφέραμε και δη όσα γράφει ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης το πρόβλημα είναι 

λυμένο, εφόσον ο οίνος καθαγιάζεται κατά τη μίξη-ένωση με τον καθαγιασμένο άρτο. 

 
569 Αποκρίσεις…, ΝΖ΄, PG 155, 909B.  
570 Αποκρίσεις…, ΝE΄, PG 155, 904B. 
571 Αποκρίσεις…, ΝΖ΄, PG 155, 909D. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, 

σσ.10-11: «Τό ποτήριον δέν ἦτο καθηγιασμένον καί καθηγιάζετο εἴτε διά τῆς ἑνώσεως μετά τοῦ τιμίου 

σώματος ‘τῇ μετοχῇ’, ἐφ’ ὅσον τό ζῶν σῶμα μετέχει καί αἵματος, ἢ διά τῆς ἑνώσεως τοῦ ἐπί τοῦ ἁγίου 

ἄρτου ἐπικεχρισμένου αἵματος μετά τοῦ οἴκου τοῦ ποτηρίου. Ὑπό τοιαύτην εὐρυτέραν ἔννοιαν δύνανται 

νά ἑρμηνευθοῦν καί αἱ φράσεις τῶν εὐχῶν αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τό ‘τίμιον σῶμα καί τό ζωοποιόν αἷμα’». 
572 Περί του θέματος αυτού βλ. Χρυσόστομος Νάσσης (Πρεσβύτερος), «Είναι ευχαριστιακός ο 

χαρακτήρας των Προηγιασμένων Δώρων;», εν Γηθόσυνον Σέβασμα. Αντίδωρον τιμής και μνήμης εις τον 

μακαριστόν Καθηγητήν της Λειτουργικής Ιωάννην Μ. Φουντούλην († 2007), τόμ.Β΄, εκδ. οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη ά.έ., Θεσσαλονίκη 2013, σσ.1387-1420. 
573 A. Raes, “La communion au calice dans l’ office byzantin des présanctifiés”, εν Orientalia Christiana 

Peeriodica 20 (1954) 116-174. 
574 A. Κορακίδης, Iωάσαφ Εφέσου († 1437) (Ιωάννης Βλαδύντερος), Βίος – έργα – διδασκαλία, Αθήνα 

1992, σ.214. 
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Ανάλογη περίπτωση έχουμε, όταν υπάρχουν προς κοινωνία των πιστών πολλά 

ποτήρια. Τουλάχιστον σήμερα ο καθαγιασμός των γίνεται με τον μερισμό του άρτου 

εντός αυτών, μετά τον μελισμό βεβαίως του αμνού και την κοινωνία των ιερέων575. 

Όταν επίσης την ώρα της θείας κοινωνίας υπάρχει έλλειψη οίνου είναι δυνατή η 

πρόσθεσή του, και ο καθαγιασμός του γίνετια πάλι με την μίξη576. Το ποτήριο της 

Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων είναι ευχαριστιακό, όπως ευχαριστιακός 

είναι και ο άρτος. Οι ευχές άλλωστε και των δύο Προηγιασμένων Λειτουργιών, 

Βυζαντινής και Ιεροσολυμητικής, αποτυπώνουν με σαφήνεια την αλήθεια αυτή, ότι 

δηλαδή οι πιστοί στη μυστική και τετελειωμένη θυσία κοινωνούν και μεταλαμβάνουν 

του αγίου σώματος και αίματος του Χριστού577. 

β) Αναφέρθηκε  παραπάνω ότι η παράδοση της Λειτουργίας των 

Προηγιασμένων Δώρων αποτελεί γεγονός ανάμνησης των ευεργεσιών του Θεού προς 

εμάς. Πράγματι αποτελεί ευεργεσία και προνόμιο πνευματικό, σε μια περίοδο 

χαρμολύπης, να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς μετοχής στο μυστήριο της θείας 

Ευχαριστίας και δυνατότητα εμβάθυνσης στο ευχαριστιακό ήθος για την αναμονή της 

αναστάσιμης εμπειρίας το Πάσχα. «Ἡ θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων – γράφει 

ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης – εἶναι μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί 

κατανυκτικότερες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά συγχρόνως καί μία διαρκής 

πρόσκλησις γιά τήν συχνή κοινωνία τῶν θείων μυστηρίων. Μία φωνή ἀπό τά βάθη τῶν 

αἰώνων, ἀπό τήν ἀρχαία ζωντανή παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Φωνή πού λέγει ὅτι ὁ 

πιστός δέν μπορεῖ νά ζῇ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ ἂν δέν ἀνανεώνῃ διαρκῶς τήν ἕνωσί του 

μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς, τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Κυρίου. Διότι ὁ Χριστός εἶναι ‘ἡ ζωή 

ἡμῶν’»578. 

Ο καιρός της νηστείας νοηματοδοτείται ακριβώς από τη μετάληψη «τῶν 

ἁγιασμάτων αὐτοῦ, εἰς ἀποτροπήν – κατά τα διακονικά της Ιεροσολυμητικής 

Προηγιασμένης – παντός πονηροῦ πράγματος, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου, καί εἰς 

 
575 Βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι πολλοί άρτοι και τα πολλά ποτήρια στη θεία Λειτουργία», εν Εις 

μαρτύριον τοις έθνεσι. Τόμος χαριστήριος κ.κ. Βαρθολομαίον, Θεσσαλονίκη 2011, σσ.741-784. Το ίδιο 

και στο: «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας [Λειτουργικά 

και Υμνολογικά Παράλληλα -1], εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.563-616. 
576 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, Αθήνα 41991, σσ.563-616. 
577 Βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Ο οίνος στη Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων», εν «Ιερουργοί 

και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας, σσ.857-865. 
578 Κολ.3,4. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λογική Λατρεία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, Αθήνα 31997, σ.54. 
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κοινωνίαν καί δωρεάν τοῦ ἁγίου Πνεύματος»579. Η όλη λειτουργική ζωή της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής και περισσότερο η μυστηριακή εμπειρία αγιάζει και μεταμορφώνει 

τον όλον άνθρωπο ως  ψυχοσωματική οντότητα. Προς την αγιοπνευματιακή αυτή 

πραγματικότητα και αλλοίωση εν Χριστώ στρέφεται και ο προ του «Πάτερ ἡμῶν…» 

ευχητικός λόγος πάλι της Λειτουργίας των Προηγιασμένων του αγίου Ιακώβου· 

«ἁγίασον, δέσποτα, καί τάς ἡμετέρας ψυχάς καί τά σώματα καί τά πνεύματα καί 

ψηλάφησον τάς  διανοίας καί ἀνάκρινον τάς συνειδήσεις καί ἔκβαλλε ἀφ’ ἡμῶν πᾶσαν 

ἔννοιαν πονηράν, πάντα λογισμόν ἀσελγῆ, πᾶσαν ἐπιθυμίαν καί ἐνθύμησιν αἰσχράν, 

πάντα λόγον ἀπρεπῆ, πάντα φθόνον, τῦφον καί ὑπόκρισιν, πᾶν ψεῦδος, πάντα δόλον, 

πάντα περισπασμόν βιοτικόν, πᾶσαν πλεονεξίαν, πᾶσαν κενοδοξίαν, πᾶσαν κακίαν, 

πάντα θυμόν, πᾶσαν ὀργήν, πᾶσαν μνησικακίαν, πᾶσαν βλασφημίαν, πᾶσαν ῥᾳθυμίαν, 

πᾶσαν κίνησιν σαρκός τε καί πνεύματος ἀπηλλοτριωμένην τοῦ θελήματος τῆς 

ἁγιότητός σου» 580. 

Σε μία ευχή της Βυζαντινής Προηγιασμένης και συγκεκριμένα στη β΄ ευχή των 

πιστών μεταξύ άλλων σημειώνονται και τα εξής: «ἀξίους ἡμᾶς ποιῆσαι τῆς ὑποδοχῆς 

τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καί Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ βασιλέως τῆς δόξης. Ἰδού γάρ τό 

ἄχραντον αὐτοῦ σῶμα καί τό ζωοποιόν αἷμα κατά τήν παροῦσαν ὥραν εἰσπορευόμενα, 

τῇ μυστικῇ ταύτῃ προτίθεσθαι μέλλει τραπέζῃ, ὑπό πλήθους στρατιᾶς οὐρανίου 

ἀοράτως δορυφορούμενα· ὧν τήν μετάληψιν ἀκατάκριτον  ἡμῖν δώρησαι, ἵνα δι’ αὐτῶν 

τό τῆς διανοίας ὄμμα καταυγαζόμενοι υϊοί φωτός καί ἡμέρας γενώμεθα»581. 

Πράγματι μέσα στο πέλαγος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Προηγιασμένη 

θεία Λειτουργία, Βυζαντινή τε και Ιεροσολυμητική, είναι πρόσκληση «εἰς τήν ζωήν 

τήν αἰώνιον», έκφραση υποδοχής του Χριστού, εν όψει και του Πάσχα. Γι’αυτό και η 

νηστεία, αλλά και κάθε άλλη ασκητική διαδικασία, γονυκλισία κ.λπ., δεν είναι 

αυτοσκοπός και στείρα δοκιμασία. Είναι δρόμοι ασκητικού ήθους και τρόποι 

ετοιμασίας για την ακατάκριτον μετάληψιν. Πουθενά αλλού, σημειώνει ο Αλέξανδρος 

Σμέμαν, δεν υπάρχει το αληθινό νόημα της νηστείας και πουθενά η Σαρακοστή δεν 

αποκαλύπτεται καλύτερα ή πληρέστερα παρά μόνο κατά τις μέρες εκείνες που τελείται 

η εσπερινή θεία Κοινωνία (Λειτουργία Προηγιασμένων) και αποκαλύπτεται όχι μόνο 

το νόημα της Σαρακοστής, αλλά και της Εκκλησίας και της χριστιανικής ζωής στην 

 
579 Aleksej Dmitrievskij, Opisanie…, τόμ.ΙΙ, σ. 132. Βλ. και Ευάγγελος Θεοδώρου Δ., Η μορφωτική αξία 

του ισχύοντος Τριωδίου, εν  Αθήναις 1958, σσ.81, 133, 139.  
580 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου του Αδελφοθέου, σ.56. 
581 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων [Κείμενα Λειτουργικής 8], 

Θεσσαλονίκη 1978, σσ.54-55. 
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ολότητά τους «ἐν Χριστῷ» όλη η ζωή, ολόκληρος ο χρόνος, η ιστορία, ο ίδιος ο κόσμος 

έχει γίνει προσδοκία, προετοιμασία, ελπίδα, ανάληψη582. Η Προηγιασμένη Λειτουργία 

μολονότι γίνεται «συνεσκιασμένως καί πενθηρῶς» 583 κατά τον άγιο Θεόδωρο το 

Στουδίτη, δεν χάνει τον ευχαριστιακό και αναστάσιμο χαρακτήρα. 

 

 

4. Τελετουργικά ζητήματα και θεολογικός σχολιασμός  

των επιμέρους λειτουργικών πράξεων των δύο Προηγιασμένων Λειτουργιών 

 

Η κάθε Προηγιασμένη δομείται σε δύο μέρη, σε αυτό τον Εσπερινό και σε αυτό 

της θείας Κοινωνίας. Και οι δύο ακολουθίες τελούνται συναπτώς προς την ακολουθίαν 

της Θ΄ ώρας. Ο άγιος άρτος, ολόκληρος και όχι τμήμα αυτού584, είναι έτοιμος – 

καθαγιασμένος από την προηγηθείσα θεία Λειτουργία του Σαββάτου ή της 

Κυριακής585. Είναι μάλιστα τοποθετημένος, χωρίς βεβαίως μερίδες, στην αγία Τράπεζα 

σε αρτοφόριο υπτίως. Και τούτο για πρακτικούς λόγους «διά νά μή κατασταλάξῃ ἐκ 

τοῦ θείου αἵματος εἰς τήν μοῦσαν» και γενικότερα στο αρτοφόριο586. Οίνος – τίμιον 

αίμα δεν διατηρείται διότι ο καθαγιασμός τους όπως ήδη αναφέρθηκε, γίνεται δια της 

ενώσεως με τον τίμιον άρτιον κατά την μίξη. 

Σχετικά με την ετοιμασία και τον καθαγιασμό του άρτου κατά τη Λειτουργία 

του Σαββάτου ή της Κυριακής της περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο 

Ιερατικό της Εκκλησίας της Ελλάδος σημειώνονται τα εξής: «Ὅταν λοιπόν μέλλῃ ὁ 

ἱερεύς νά τελέσῃ Προηγιασμένην, ἐν τῇ Προσκομιδῇ τοῦ Σαββάτου ἢ τῆς Κυριακῆς, 

μετά τήν περικοπήν καί ἀπόθεσιν ἐν τῷ δισκαρίῳ τοῦ διά τήν ἡμέραν ἐκείνην 

προοριζομένου ἀμνοῦ, περικόπτει τόσους ἄλλους, ὅσας Λειτουργίας πρόκειται νά 

τελέσῃ ἐντός τῆς ἑβδομάδος, λέγων εἰς ἕνα ἕκαστον· Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου… Ὡς 

πρόβατον ἐπί σφαγήν… θύεται ὁ ἀμνός… καί Εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τήν 

 
582 Al. Schmemann, Μεγάλη Σαρακοστή. Πορεία προς το Πάσχα, εκθ. «Ακρίτας», Αθήνα 1984, σ.64. 
583 PG 99, 1688A. 
584 Συμεών Θεσσαλονίκης, Αποκρίσεις…, ΝΗ΄, PG 155, 912A: «Ὀφείλει δέ καί ὁ ἄρτος μή τμῆμα εἶναι, 

ἀλλά τέλειος, ὡς ἂν μελισθῇ κατά τό ἔθος καί κλασθείς μεταδοθῇ». Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις…, τόμ.Δ΄, Αθήνα 1994, σσ.157-158.  
585 Ιερατικόν, έκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Επιμελητής Πρωτ/ρος 

Κωνσταντίνος Παπαγιάννης), Αθήνα 42002, σσ.208-209 (στο εξής Ιερατικόν 42002). 
586 Δανιήλ Γεωργόπουλος, Ιερά Ανθολόγια των επτά μυστηρίων, εκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 

1979, σσ.100-101. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και ερμηνευτικά της 

Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σσ.167-168. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…,  

τόμ. Γ΄, Αθήνα 21991, σσ.51-52.  
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πλευράν ἔνυξε. Τοποθετεῖ δέ αὐτούς ἐν τῷ ἄνω μέρει τοῦ δισκαρίου καί τότε ἐπιλέγει· 

καί εὐθέως ἐξῆλθεν … καί ἐγχέει εἰς τό ἅγιον ποτήριον οἶνον καί ὕδωρ. Εἶτα εὐλογεῖ 

τήν ἕνωσιν καί ποιεῖ τά λοιπά τῆς Προσκομιδῆς κατά τό σύνηθες. 

Κατά δέ τόν καθαγιασμόν σφραγίζει τούς ἄρτους λέγων, ὡς συνήθως, Καί 

ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον, ἑνικῶς καί οὐχί πληθυντικῶς. Ὅταν δέ λέγῃ Τά ἅγια 

τοῖς ἁγίοις, ὑψοῖ πάντας τούς ἄρτους ὁμοῦ, ἀκολούθως δέ μελίζει τόν διά τήν ἡμέραν 

ἐκείνην προοριζόμενον, ρίπτει τήν μερίδα IC εἰς τό ἅγιον ποτήριον καί ἐγχέει τό ζέον. 

Ἔπειτα λαβών διά της ἀριστερᾶς χειρός ἕνα ἕκαστον τῶν λοιπῶν ἄρτων αἵματος 

σταυροειδῶς. Καί ἀποθέτει αὐτόν ὕπτιον ἐν τῷ ἀρτοφορίῳ. 

Σημειωτέον δέ ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις Προηγιασμένης διά τμήματος τοῦ 

ἄρτου, ἀλλ’ ὀφείλει νά εἶναι οὗτος ὁλόκληρος, διά νά γίνῃ κανονικῶς ὁ μελισμός 

αὐτοῦ. 

Τέλος ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορά τοῦ ἁγίου ἄρτου ἀπό ἑνός ναοῦ εἰς ἕτερον587 

διά τήν τέλεσιν Προηγιασμένης» 588. 

Στο πλαίσιο της ετοιμασίας για την έναρξη της Προηγιασμένης οι λειτουργοί 

παίρνουν «καιρό» κατά απλό και αρχαιοπρεπή τρόπο και εν συνεχεία ενδύονται. Η 

διαδικασία αυτή σύμφωνα με τη χειρόγραφη παράδοση γίνεται στο τελευταίο 

«Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε…» των μακαρισμών «ποιοῦντες προσκυνήματα εἰς τόν 

προεστῶτα καί τούς χορούς, οὐδέν λέγοντες ἢ μή μόνον τό ‘Δι’ εὐχῶν…’ ἢ τό ‘Ὁ Θεός 

ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ’ καί ἀσπαζόμενοι ἢ μή τάς ἁγίας εἰκόνας, εἰσήρχοντο εἰς 

τό βῆμα. Ἐκεῖ ἐνδύοντο ἅπασαν τήν ἱερατικήν στολήν, μηδέν λέγοντες ἢ μόνον τό 

‘Δι’εὐχῶν…’, θυμιᾷ ὁ ἱερεύς τό βῆμα καί τόν λαόν καί εἶτα ἄρχεται τῆς 

Λειτουργίας»589. 

Σύμφωνα με νεώτερες διατάξεις, ο «καιρός» λαμβάνεται κατά τους ψαλμούς της 

Θ΄ ώρας. Και τούτο διότι συνηθίζεται να διαβάζονται τα Τροπάρια κ.λπ. και  δεν 

υπάρχει ο ανάλογος χρόνος που απαιτείται για τον «καιρό» και την ένδυση590. Την 

πράξη αυτή καταγράφει και το Ιερατικό της Εκκλησίας της Ελλάδος ως εξής: 

«Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τῆς ἱερουργίας, ἀρχόμενος τῆς Θ’ ὥρας κλείεται το 

 
587 Η απαγόρευση αυτή έχει σχέση με την αποφυγή λειτουργικής αταξίας ή και βεβήλωσης των αγίων 

κατά τη μεταφορά τους. Κατ’άλλην άποψη σχετίζεται με το ότι στα μοναστήρια ο Εσπερινός με τον 

οποίον συνάπτεται η Προηγιαασμένη τελείται μόνο στο καθολικό της μονής και όχι στα παρεκκλήσια. 

Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σσ.156-158. Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), 

«Τελετουργικά και ερμηνευτικά της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σ.169. 
588 Ιερατικόν 42002, σσ.208-209. 
589 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.11. 
590  Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π.  
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καταπέτασμα τῆς ὡραίας πύλης, καί ὁ ἱερεύς μετά τοῦ διακόνου ἀπέρχονται καί 

ποιοῦσι μετάνοιαν ἔμπροσθεν τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου· εἶτα ἔρχονται ἐνώπιον τῆς 

ὡραίας πύλης και προσκυνοῦν τρίς λέγοντες καθ’ ἑαυτούς ‘Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων 

πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησν  ἡμᾶς». Καί ἀσπασάμενοι τάς 

ἁγίας εἰκόνας καί αἰτησάμενοι συγχώρησιν παρά τοῦ λαοῦ εἰσέρχονται εἰς τό ἱερόν καί 

προσκυνοῦσι τρίς ἐνώπιον τῆς ἁγίας τραπέζης καί ἀσπάζονται αὐτήν»591. 

Όσον αφορά τα ιερά άμφια (πλήρη στολή) που οι ιερείς ενδύονται αμέσως μετά 

τον «καιρόν», αυτά είναι πένθιμα, δηλαδή πορφυρά (βαθιά κόκκινα)· «Εἶτα, κατά τό 

Ἱερατικόν, ὁ ἱερέας ἐνδύεται πένθιμον στολήν (ἄνευ ἐπιγονατίου καί σταυροῦ), 

σφραγίζων καί ἀσπαζόμενος ἕκαστον τῶν ἀμφίων καί λέγων μόνον τό ‘Δι’ εὐχῶν…’. 

Σφραγίζει δέ καί τά τοῦ διακόνου ἄμφια λέγων ὡσαύτως τό ‘Δι’ εὐχῶν…»592.  «Ὑπέρ 

ὅλης τῆς ἁγίας καί μεγάλης Τεσσαρακοστῆς οἱ ἱερεῖς τε καί διάκονοι πορφυρᾶ στιχάρια 

καί φελώνας φοροῦσιν, πλήν τῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἑορτῆς, τῶν Βαΐων καί τοῦ 

Μεγάλου Σαββάτου» 593. Ερμηνεύοντας ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης αυτήν την 

παρατήρηση γράφει ότι το πορφυρούν χρώμα «τό πάθος ἐκ τούτου καί τόν θάνατον 

σημαίνοντες τοῦ Κυρίου» 594. 

 

4.1.Τελετουργικά της Βυζαντινής Προηγιασμένης 

Οι ιερείς αφού ενδυθούν «καί νιψάμενοι τάς χεῖρας προσκυνοῦσι καί πάλιν τρίς 

ἐνώπιον τῆς ἁγίας τραπέζης λέγοντες· Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καί ἐλέησόν 

με. Καί ἀσπάζεται ὁ ἱερεύς τό ἱ. Εὐαγγέλιον καί τήν ἁγίαν τράπεζαν καί σφραγίζει 

ἁπλῶς τήν κεφαλήν τοῦ διακόνου. Ὁ δέ διάκονος ἀσπάζεται τήν ἁγίαν Τράπεζαν καί 

τήν χεῖρα τοῦ ἱερέως. Ἀνοιγείσης δέ τῆς ὡραίας πύλης ποιεῖ ὁ ἱερεύς τήν ἀπόλυσιν τῶν 

ὡρῶν. 

Ἔναρξις 

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ  διάκονος ἐξελθών ἵσταται ἐνώπιον τῆς ὡραίας πύλης καί 

ἐκφωνεῖ· 

Εὐλόγησον, δέσποτα. 

 
591 Ιερατικόν 42002, σ.210. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και ερμηνευτικά 

της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σσ.169-170. Σχετικά με το θέμα του χρόνου και 

του τρόπου με τον οποίον παίρνει «καιρόν» ο ιερέας πριν αρχίσει την τέλεση της Προηγιασμένης βλ. 

Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, Αθήνα 1991, σσ.158-161· τόμ.Β΄, Αθήνα 31989, 

σσ.270-271· τόμ.Γ΄, Αθήνα 21991, σ.104. 
592 Ιερατικόν, 42002, σ.210. 
593 Pseudo-Kodinos, Traité des offices, εκδ. J. Verpeaux, Paris 1966, σ.223 εξ.  
594 Διάλογος…, ΤΝΒ΄, PG 155, 652C. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και 

Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σ.171. 
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Ὁ δέ ἱερεύς ποιῶν διά τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου τύπον σταυροῦ ἐπί τοῦ εἰλητοῦ 

ἐκφωνεῖ· 

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύμαος, νῦν 

καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν» 595. 

Να σημειώσουμε επίσης ότι στους μακαρισμούς γίνεται θυμίαση του βήματος 

καί του λαού ως προπαρασκευή για την τέλεση της θείας Λειτουργίας. 

Η βυζαντινή λοιπόν Προηγιασμένη αρχίζει με την τριαδολογική δοξολογία· 

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…», κάτι που προϋποθέτει την τάξη του ασματικού ενοριακού 

τυπικού. Στην «Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων» του 

ψευδοΘεοδώρου Στουδίτη γράφεται ότι η εν λόγω Λειτουργία δεν ξεκινά με το 

«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…» που παραπέμπει σε τρόπαιο νίκης, αλλά αρχίζει με το 

«Εὐλογητός ὁ Θεός, ὡς ταπεινότητος σύμβολον καί ἱκετηρίας ἀπαραθραύστου» 596. 

Αντιθέτως ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, επί της εποχής του οποίου η Προηγιασμένη 

ήταν συνδεδεμένη με την ασματική Τριθέκτη597, αναφέρει ως τρόπο έναρξης το 

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…», όπως ακριβώς στην πλήρη θεία Λειτουργία. Το 

αιτιολογεί μάλιστα θεολογικά λέγοντας ότι με τον τρόπο αυτό βλέπουμε 

«ἐμφαντικώτερον τά τῆς οἰκονομίας Χριστοῦ τυπούμενα».  Το «Εὐλογημένη ἡ 

βασιλεία…» εκφράζει τη θεολογία περί του ενιαίου της βασιλείας και φύσεως του 

Τριαδικού Θεού598. 

 

Προοιμιακός – Ευχές 

Τον προοιμιακό ψαλμό αναγινώσκει ο προεστώς. Ο δε ιερέας αναγινώσκει τις 

ευχές του Λυχνικού πλην των τεσσάρων πρώτων599. Στη νεότερη τάξη συνηθίζεται, 

αδοκίμως βέβαια, να διαβάζονται όλες οι ευχές των αντιφώνων που προέρχονται από 

την ασματική παράδοση, την ώρα του Προοιμιακού. Ως πρότυπο η πράξη αυτή έχει το 

παράδειγμα του μοναχικού εσπερινού. Σχετικό σχόλιο που υπάρχει στο Ιερατικό της 

 
595 Ιερατικόν, 42002, σσ.210-211. 
596 PG 99, 1688B. 
597 Διάλογος…, ΤΝΒ΄, ΤΝΓ΄, ΤΝΔ΄, ΤΝΕ΄, PG 155, 649D-660A. 
598 Διάλογος…, ΤΜΖ΄, PG 155, 625A. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Αρχαϊκά στοιχεία στη θεία 

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 

2011, σσ.232-233. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Δ΄, Αθήνα 1994, σσ.153-157. Δημήτριος 

Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των Προηγιασμένων 

Δώρων», ό.π., σσ.171-172. Stefanos Alexopoulos, The Presanctified Liturgy in the byzantine rite…, 

σσ.133-142.  
599 Ιερατικόν…, 42002, σ.211. 
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Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρει τα εξής· «Ἐθέσαμεν εἰς τά Εἰρηνικά καί τάς τρεῖς 

μικράς συναπτάς τάς τέσσαρας πρώτας εὐχάς τοῦ Λυχνικοῦ, αἱ δέ λοιπαί ὡρίσαμεν νά 

ἀναγινώσκονται, ὡς συνήθως κατά τήν διάρκειαν τοῦ Προοιμιακοῦ»600. 

 

Τα «Πρός Κύριον» 

Πρόκειται για το 18ο Κάθισμα του ψαλτηρίου που ονομάζεται «Πρός Κύριον» 

από τη φράση «Πρός Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα…» με την οποίαν αρχίζει ο 

πρώτος  ψαλμός. Το Κάθισμα αυτό, που στην Προηγιασμένη δομείται ασματικά σε 

τρεις στάσεις μεταξύ των οποίων υπάρχουν μικρές συναπτές, ευχές και εκφωνήσεις, 

αποτελείται από 15 ψαλμούς (119-133). Στις μεγάλες εορτές, Πάσχα, Πεντηκοστή και 

Σκηνοπηγία, οι ευσεβείς Ιουδαίοι έψαλλαν τους ψαλμούς αυτούς, καθώς ανέβαιναν 

ώρας το ναό του Σολομώντος κατά τις ιερές αποδημίες των στα Ιεροσόλυμα. Γι’αυτό 

ονομάζονταν Ωδές των Αναβαθμών601. Έτσι ονομάζονται μέχρι και σήμερα, Ωδές των 

Αναβαθμών ή Αναβαθμοί και στιχολογούνται σε κάθε Εσπερινό των νηστίμων ημερών 

Μ. Τεσσαρακοστής. Το λειτουργικό τους ενδιαφέρον στην Προηγιασμένη είναι ότι 

εντάσσονται σε ασματικά πλαίσια, για να διαβαστούν μεταξύ των τριών στάσεων οι 

ευχές των ασματικών αντιφώνων, και κατά την ανάγνωσή των γίνεται η προπαρασκευή 

των τιμίων δώρων. Ο ιερέας «ἀσκεπής ἀπέρχεται εἰς τήν Πρόθεσιν καί λαμβάνει τό 

δισκάριον, τόν ἀστερίσκον καί τό κάλυμμα καί φέρει αὐτά εἰς τήν ἁγίαν Τράπεζαν, 

ἐκτυλίξας δέ τό εἰλητόν τοποθετεῖ ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ τόν ἅγιον δίσκον…»602 κ.λπ. Κατά 

τή χειρόγραφη παράδοση η διαδικασία αυτή γινόταν ή πριν από την έναρξη της 

ακολουθίας και αμέσως μετά την ένδυση των ιερέων ή κατά τον προοιμιακό ή κατά τα 

περισσότερα χειρόγραφα στη στιχολογία του 18ου Καθίσματος, πράξη η οποία και 

τελικώς επικράτησε603. Η νεωτερική τάξη να γίνεται η μεταφορά του άρτου στον στίχο 

«Ἐν ταῖς νυξίν ἐπάρατε τάς χεῖρας ὑμῶν…» προήλθε «ἐξ ἐσφαλμένου συσχετισμοῦ 

καί πρακτικῶς παρέχει δυσκολίας, δεδομένου ὅτι ὁ στίχος οὗτος εἶναι ὁ προτελευταῖος 

τοῦ τελευταίου ψαλμοῦ τῆς γ΄ στάσεως»604. Δεν μένει δηλαδή αρκετός χρόνος για να 

 
600 Ιερατικόν…, 42002, σ.340. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων…, 

σ.12. Του ιδίου, Η Λειτουργία των Προηγιασμένων και αι ευχαί των αντιφώνων του Λυχνικού, ολόκληρο. 

Stefanos Alexopoulos, The Presanctified Liturgy in the byzantine rite…, σσ.142-148.  
601 Παναγιώτης Μπρατσιώτης, Αι ωδαί των αναβαθμών του Ψαλτηρίου, Εισαγωγή, Κείμενον Ο, Σχόλια, 

Παράφρασις, εκδ. Χαρ. Συνοδινός, εν Αθήναις 21956. 
602 Ιερατικόν 42002, σ.213. 
603 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία των Προηγιασμένων και αι ευχαί των αντιφώνων του Λυχνικού, 

σ.296. 
604 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.13. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, 

Αθήνα 31989, σσ.213-216. Του ιδίου, τόμ.Ε΄, Αθήνα 2003, σσ.370-375. 
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πραγματοποιηθεί με άνεση η πρόθεση των δώρων. Τα της προθέσεως του άρτου 

σήμερα, όπως και η έκχυσις νάματος και ύδατος  γίνονται στην αγία Τράπεζα. Κατά 

παλαιότερη τάξη ο ιερέας «μεταφέρει τό ἀρτοφόριον εἰς τήν Πρόθεσιν καί, ἐκτελέσας 

ἐκεῖ πάντα τ’ ἀνωτέρω, ἐπαναφέρει αὐτό εἰς τήν ἁγίαν Τράπεζαν»605. 

 

Η ευλογία του εσπερινού φωτός 

Μετά την ψαλμωδία των ψαλμών του Λυχνικού (140, 141, 129 και 116) μετά 

των Τροπαρίων σε δέκα στίχους, τη θυμίαση του θυσιαστηρίου και του ναού, ψάλλεται 

το Θεοτοκίον και γίνεται η είσοδος μετά θυμιατού κατά τη συνήθη τάξη. Είσοδος με 

Ευαγγέλιο γίνεται σε εορτές αγίων και στις Προηγιασμένες της Μεγάλης Εβδομάδος. 

Αναγινώσκεται το «Φῶς ἱλαρόν…», η αρχαία φωνή κατά το Μ. Βασίλειο606 με την 

οποίαν οι χριστιανοί υποδέχονταν το άναμμα των λύχνων και ανάγονταν στο ιλαρό 

φως, το «φῶς τοῦ κόσμου» 607, που είναι ο Χριστός. 

Στην Προηγιασμένη όμως έχουμε κάτι το ξεχωριστό, την αναδίπλωση όπως 

λέγεται του εσπερινού φωτός. Μετά το πρώτο ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη 

και δη από τη Γένεση ή από την Έξοδο αν είναι Μεγάλη Εβδομάδα, και τα σχετικά 

προκείμενα, ο αναγνώστης λέγει «κέλευσον» και ο ιερέας «κρατῶν ἐν τῇ δεξιᾷ 

λαμπάδα και θυμιατήριον ἐξηρτημένον ποιεῖ σχῆμα σταυροῦ δι’αὐτῶν ἐνώπιον τῆς 

ἁγίας Τραπέζης λέγων· Σοφία· ὀρθοί. Καί στραφείς πρός τόν λαόν καί εὐλογῶν αὐτόν 

διά τῆς λαμπάδος ἐκφωνεῖ· Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι». Ο αναγνώστης συνεχίζει με 

την ανάγνωση των Παροιμιών η περικοπή από τον Ιώβ κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Για τη σημασία αυτής της φράσης «φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι», έχουν 

διατυπωθεί διάφορες γνώμες. Κατά μίαν άποψη το «φῶς Χριστοῦ…» αναφέρεται στα 

αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης, των οποίων οι συγγραφείς φωτίσθηκαν και 

εμπνεύσθηκαν από το φως του Χριστού608. Ο Σμέμαν μιλά για την εκπλήρωση των 

προφητειών στο πρόσωπο του Χριστού609, και ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης 

δικαιολογεί την ένταξη αυτής της φράσης μεταξύ των δύο αναγνωσμάτων λέγοντας ότι 

η Γένεση διηγείται την δημιουργία των όντων, η δε Παροιμία αινιγματωδώς «καί 

Σοφίαν αὐτόν τόν Υἱόν ὀνομάζει» 610. Ορισμένοι συνδέουν το «φῶς Χριστοῦ…» με 

 
605 Ιερατικόν 42002, σ.213, σχ.93. 
606 Περί του Αγίου Πνεύματος 29, PG 32, 205A. 
607 Ιω. 9,5. 
608 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σ.95.  
609 Al. Schmemann, Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πορεία προς το Πάσχα, σ.67. 
610 Διάλογος…, ΤΝΔ΄, PG 155, 657BC. 
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τους κατηχουμένους και δη τους φωτιζομένους οι οποίοι από τα μέσα της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής ετοιμάζονταν εντονότερα για το Βάπτισμα – φώτισμα κατά το 

Πάσχα611. Ο συσχετισμός αυτός, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, δεν ευσταθεί, διότι 

στην εσπερινή σύναξη δεν συμμετείχαν μόνο οι κατηχούμενοι, αλλά και οι πιστοί. 

«Ἀλλά καί τόν Ι΄ αἰώνα, ὁπότε γιά πρώτη φορά ἀπαντᾶ τό ‘φῶς Χριστοῦ…’ στήν 

Προηγιασμένη612, οἱ διακρίσεις τῶν τάξεων τῶν κατηχουμένων εἶχαν πιά ἀτονήσει» 613. 

Την απάντηση στο αληθινό νόημα της φράσης «Φῳς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι» θα 

μας τις δώσουν οι πηγές και το πώς αυτές τοποθετούν την τάξη αυτού του Τμήματος 

της Προηγιασμένης. Είναι μαρτυρημένο ότι το «Σοφία· όρθοί» ήταν παράγγελμα 

διακονικό που είχε σχέση με τη στάση του λαού στα γινόμενα την ώρα αυτή, την ώρα 

δηλαδή της εισόδου, κατά την οποίαν ο διάκονος είχε κύριο ρόλο. 

Τον αρχαίο λοιπόν τρόπο ανάμματος, μεταφοράς από το διάκονο και ευλογίας 

του εσπερινού φωτός στη Λειτουργία των Προηγιασμένων μας τον διασώζουν τα 

λειτουργικά χειρόγραφα, το  Τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως και ο 

άγιος  Συμεών Θεσσαλονίκης. Κατά τον άγιο Συμεών η σταυροειδής σφράγιση και 

ευλογία του λαού δεν γινόταν από το ιερό βήμα, αλλά από το μέσον του ναού. Εκεί 

κρατώντας λαμπάδα κατέληγε ο διάκονος εν πομπή, μετά την ευλογία του φωτός που 

ζητούσε από τον ιερέα λέγων· «Εὐλόγησον, δέσποτα, τό φῶς». Ο ιερέας έλεγε «Ὅτι 

σύ εἶ ὁ φωτισμός ἡμῶν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε…». Προπορευομένων 

αναγνωστών με μανουάλια διήρχετο το βόρειο κλίτος και έφτανε στη βασιλική πύλη 

του ναού. Μόλις ολοκληρωνόταν η ανάγνωση της Γενέσεως εισόδευε μέχρι τα μέσα 

του ναού («ὄπισθεν τοῦ ἄμβωνος»). Από εκεί έλεγε το «Σοφία· ὀρθοί. Φῶς Χριστοῦ 

φαίνει πᾶσι» και εισερχόταν στο άγιο βήμα614. Άναβαν εκείνη τη στιγμή τα φώτα, καθ’ 

όσον «οὐδέ φῶτα ἀνάπτονται ἄχρι καί τῆς Παροιμίας ἐν τῇ Προηγιασμένῃ Λειτουργίᾳ» 

615. 

Κατά μίαν άλλην παράδοση του Τυπικού της Αγίας Σοφίας 

Κωνσταντινουπόλεως, η εισόδευση του διακόνου στο μέσον του ναού δεν γινόταν 

μεταξύ των δύο αναγνωσμάτων, αλλά αμέσως μετά από αυτά. «Καί εἰς τό τέλος τῶν 

 
611 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, ό.π., σ.95. Al. Schmemann, ό.π., σ.67.  
612 Juan Mateos, Le Typicon de la Grand Église, τόμ.Ι [Orientalia Christiana Annalecta, 165], Roma 

1962, σ.246. 
613 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, Αθήνα 31989, σ.217. Βλ. και Παναγιώτης Ι. 

Σκαλτσής, «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι» και «Κατευθυνθήτω» στη Λειτουργία των Προηγιασμένων 

Δώρων», εν Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2011, σσ.251-253. 
614 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΤΝΔ΄, PG 155, 657CD. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.15. 
615 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΤΝΒ΄, PG 155, 653B. 
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δύο ἀναγνωσμάτων λαμβάνει ὁ διάκονος τό μανουάλιον καί εἰσοδεύει λέγων τό ‘φῶς 

Χριστοῦ φαίνει πᾶσι’. Καί εὐθέως λέγει ὁ διάκονος ‘Σοφία’ καί ὁ πρεσβύτερος ‘Εἰρήνη 

πᾶσι’ καί ὁ  ψάλτης τό ‘Κατευθυνθήτω’» 616. Αυτή ήταν και η αρχική θέση του «φῶς 

Χριστοῦ…» που σημαίνει ότι δεν έχει σχέση μετα αναγνώσματα αλλά με το 

«Κατευθυνθήτω». «Ἡ μετάθεσίς του μεταξύ τῶν ἀναγνωσμάτων ἔγινε ἀργότερα, 

προφανῶς γιά νά δοθῆ χρόνος γιά τό ἄναμμα τῶν φώτων τοῦ ναοῦ, ὥστε κατά τό 

‘Κατευθυνθήτω’ νά εἶναι ὁ ναός φωταγωγημένος» 617. Η αναφώνηση «φῶς Χριστοῦ 

…» ήταν ακριβώς τό σύνθημα για να ανάψουν τα φώτα, που μέχρι την ώρα εκείνη ήταν 

σβηστά. Το «Κέλευσον» δε το έλεγε ο κανδηλάπτης ζητώντας από τον προεστώτα την 

ευχή και την άδεια να ασκήσει το έργο του618. 

Από το σημείο αυτό αλλάζει και το κλίμα της όλης ακολουθίας καθόσον 

εισερχόμαστε στο κύριο μέρος της Λειτουργίας των Προηγιασμένων, που είναι η θεία 

Κοινωνία. 

 

«Το Κατευθυνθήτω» 

«Καί εὐθύς ὁ ἱερεύς θυμιῶν τήν ἁγίαν τράπεζαν ψάλλει· Κατευθυνθήτω ἡ 

προσευχή μου…»619. Πρόκειται για αναδίπλωση του 140ού ψαλμού με ασματικό 

τρόπο. Ο τρόπος ψαλμωδίας του, ως εφύμνιο δηλαδή μετά από κάθε στίχο και 

συγκεκριμένα τους 1,3 και 4 του ψαλμού, με «Δόξα… Καί νῦν…» και με επανάληψή 

του μελωδικότερα στο τέλος ως «περισσή», μοιάζει με την ψαλμωδία των αντιφώνων 

του ασματικού τυπικού620. Φαίνεται έτσι η σύνδεσή του με τον ασματικό εσπερινό με 

τον οποίον αρχικά ήταν συνδεδεμένη η Προηγιασμένη στις ενορίες. 

Η όλη του δομή επίσης μοιάζει με αυτήν των προκειμένων. Ένας στίχος 

προτάσσεται του ψαλμού (= πρόκειται) και προψάλλεται, ενώ υποψάλλεται ύστερα 

κατά τη στιχολογία του ψαλμού ολοκλήρου ή ορισμένων στίχων αυτού621. Δεν θα είναι 

λοιπόν λάθος να ισχυριστούμε ότι το «Κατευθυνθήτω» αντιστοιχεί προς το προ του 

 
616 Juan Mateos, Le Typicon…, s.246. 
617 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ.220-221. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Φῶς 

Χριστοῦ φαίνει πᾶσι» και «Κατευθυνθήτω» στη Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, ό.π., σσ.255-

256. Stefanos Alexopoulos, The Presanctified Liturgy in the byzantine rite…, σσ. 149-193. Νικόλαος 

Ουσπένσκυ, Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ιστορία και πράξη, σ.59εξ. 
618 Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των 

Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σ.178-179. 
619 Ιερατικόν 42002, σ.216. 
620 Sebastian Janeras, “La partie respérale de la liturgie byzantine des prèesanctifiés”, εν Orientalia 

Christiana Periodica, τ. ΧΧΧ (1964) 20-7-209. 
621 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Γ΄, Αθήνα 21991, σσ.105-106.  
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Αποστόλου προκείμενο ή προ του Ευαγγελίου Αλληλουάριο622 και δεν είναι δυνατόν 

να θεωρηθεί ως Κοινωνικό που ψάλλεται σε μία εποχή που η Λειτουργία των 

Προηγιασμένων Δώρων ήταν στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής της623. Ευαγγελικό 

ανάγνωσμα έχουμε στις Προηγιασμένες των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης 

Εβδομάδος, καθώς επίσης Απόστολο και Ευαγγέλιο έχουμε στις μνήμες των 

εορταζομένων αγίων624. 

 

Δεήσεις υπέρ των Κατηχουμένων 

Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων ενταγμένη σε μία λειτουργική 

περίοδο που διασώζει πολλά παλαιά λειτουργικά πρότυπα κρατά τις δεήσεις και την 

ευχή υπέρ των κατηχουμένων προκειμένου με το Βάπτισμά των να λυτρωθούν «τῆς 

παλαιᾶς πλάνης καί τῆς μεθοδειας ἀντικειμένου» και να συγκαταριθμηθούν στη λογική 

ποίμνη του Χριστού625. Οι κατηχούμενοι, που συγκροτούσαν ξεχωριστή τάξη στην 

αρχαία Εκκλησία, εκατηχούντο τρία ολόκληρα χρόνια προκειμένου να ετοιμαστούν 

καλά για το βάπτισμά των το Πάσχα626. 

Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή προστίθενται και τα διπλοκατηχούμενα, 

δεήσεις δηλαδή «ὑπέρ τῶν πρός τό φώτισμα εὐτρεπιζομένων». Αυτό γίνεται από την 

Τετάρτη της μεσονηστίμου εβδομάδος μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη· «Ὅσοι 

κατηχούμενοι προέλθετε· οἱ κατηχοχύμενοι προέλθετε· οἱ κατηχούμενοι προέλθετε· 

ὅσοι πρός τό φώτισμα προέλθετε, εὔξασθε οἱ πρός τό φώτισμα · τοῦ Κυρίου 

δεηθῶμεν». Οι φωτιζόμενοι ως ξεχωριστή τάξη προετοιμάζονταν εντονότερα με 

εξορκισμούς και άλλα πνευματικά αθλήματα ώστε να λάβουν επάξια το Βάπτισμα και 

επίσημα από την Εκκλησία το  βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου627. 

Αυτήν λοιπόν την παράδοση διασώζει η Λειτουργία των Προηγιασμένων 

Δώρων628, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και στην πλήρη θεία 

 
622 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.206. Νικόλαος Ουσπένσκυ, ό.π., σ.132. 
623 Al. Schmemann, ό.π., σ.67. 
624 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σ.206. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Η Λειτουργία των 

Προηγιασμένων Δώρων, σ.17. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και 

Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σσ.181-183. 
625 Βλ. σχετική ευχή Προηγιασμένης. 
626 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι…, σσ.61-64. 
627 Ηλίας Α. Βουλγαράκης, Αι κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ιεραποστολική Θεώρηση 

[Ανάλεκτα Βλατάδων, 25], Θεσσαλονίκη 1977, σ.93. Χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, Οι κατηχήσεις του 

Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1992. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σσ.17-18. 
628 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η ανάγνωση των ‘Διπλοκατηχουμένων’», εν Εφημέριος 68 (Ιανουάριος-

Φεβρουάριος 2019), τεύχ.1ον, σσ.13-15.  
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Λειτουργία. Στο ερώτημα γιατί να υπάρχουν τα κατηχούμενα στις Λειτουργίες τη 

στιγμή που ο θεσμός αυτός έχει αποδυναμωθεί, την απάντηση τη δίδει ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος γράφει ότι «ἀεί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἰσί κατηχούμενοι» 629, και 

αναφέρεται στα αβάπτιστα βρέφη και όσους άλλους θέλουν να ενταχθούν στην 

Εκκλησία. Ο θεσμός αυτός επιβιώνει στις χώρες της Ιεραποστολής. Η ένταξη δε στη 

θεία Λειτουργία αυτής της κατηγορίας ανθρώπων αποτελεί πράξη αγάπης αλλά και 

ευθύνης έναντι όσων αναζητούν την πίστη στο Χριστό και την πασχάλια εμπειρία της 

Ανάστασης και της ελπίδας630. 

 

Η Είσοδος των Τιμίων Δώρων 

α) Τα δώρα μεταφέρονται εν σιγή από την πρόθεση στο θυσιαστήριο 

προπορευομένων του διακόνου με λαμπάδα θυμιώντας τα άγια και τον ιερέα λέγοντας 

μόνο το «Ἅγιος ὁ Θεός…» ή το «Δι’ εὐχῶν…».  

β) Προηγουμένως ο ιερέας κατά τον τύπον της πλήρους θείας Λειτουργίας θυμιά 

την αγία Τράπεζα, την Πρόθεση, τις εικόνες, το λαό λέγοντας καθ’ εαυτόν τό «Δεῦτε 

προσκυνήσωμεν…» και τον 50ό ψαλμό μέχρι τον «ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει». 

γ) Στη συνέχεια ο ιερέας και ο διάκονος προσκυνούν τρεις φορές την αγία 

Τράπεζα, την ασπάζονται όπως και το ειλητό, προσκυνούον και τα τίμια δώρα στην 

Πρόθεση, και τα ασπάζονται λέγοντες καθ’ εαυτούς το «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ 

ἁμαρτωλῷ καί ἐλέησόν με». 

δ) Ο ιερέας κατόποιν θέτει τον αέρα επί της κεφαλής του και λαμβάνει τα δώρα 

ως συνήθως631 ή κατά αρχαιότερη τάξη το δίσκο τιμητικά επί της κεφαλής, διότι 

σ’αυτόν υπάρχει «τό πανάγιον αὐτοῦ σῶμα μετά τοῦ θειοτάτου αἵματος» 632, και το 

ποτήριο στο δεξί του χέρι633. 

ε) «Ἡ σήμερον παρ’ ἡμῖν συνηθιζομένη κάλυψις τῆς κεφαλῆς τοῦ ἱερέως διά 

τοῦ ἀέρος δέν μαρτυρεῖται ὑπό τῶν χειρογράφων. Προφανῶς εἰσήχθη ἢ πρός δήλωσιν 

πένθους καί μετανοίας, ἢ εἰς ἔνδειξιν εὐλαβείας, διότι ἐπί τῆς κεφαλῆς ἐτίθετο τό 

δισκάριον μετά τῶν προηγιασμένων, ἢ ὀφείλεται εἰς διατήρσησιν ἀρχαιοπρεπεστέρου 

τρόπου τοποθετήσεως τοῦ ἀέρος ἐπί τῆς κεφαλῆς καί τῶν νώτων τοῦ ἱερέως» 634. 

 
629 Περί του θείου ναού, PG 155, 725CD. 
630 Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των 

Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σσ.184-187. 
631 Κωνσταντίνος Παπαγιάννης (Πρωτ/ρος), Λειτουργική-Τελετουργική, Αθήναι 1973, σ.270. 
632 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΤΝΕ΄, PG 155, 657D και Αποκρίσεις…, ΝΕ΄, PG 155, 904B.  
633 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Απαντήσεις…, τόμ.Ε΄, σσ.112-114. 
634 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.19.  
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στ) Ευχή χερουβικού κατά την είσοδο δεν λέγεται, διότι η Λειτουργία είναι 

τετελεσμένη, ψάλλεται όμως ο από τον 7ο μ.Χ. αι. (Πασχάλιο Χρονικό) μαρτυρούμενος 

χερουβικός ύμνος «Νῦν αἱ δυνάμεις…», ο οποίος και διακόπτεται στο «ὁ  βασιλεύς τῆς 

δόξης» για να γίνει η είσοδος από τη βόρεια πύλη στο σωλέα και ωραία πύλη635. Όπως 

αναφέρθηκε η είσοδος γίνεται εν σιγή. Ονόματα δεν μνημονεύονται. Σχετική 

μνημόνευση «μπορεῖ νά γίνῃ κατά τήν ἐκτενῆ τῆς Προηγιασμένης, ὅπως γίνεται καί 

στίς ἄλλες ἐκτενεῖς, στόν ἑσπερινό καί στόν ὄρθρο» 636. Ο Κύριος εισπορεύεται ως 

βασιλεύς της δόξης και οι πιστοί προσκαλούνται να προσέλθουν με πίστη και πόθο στο 

ποτήριο της ζωής637. 

ζ) Κατά την είσοδο των τιμίων δώρων προβλέπεται γονάτισμα των πιστών «ἐπ’ 

ἐδάφους», κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνει στην πλήρη θεία Λειτουργία. Στην 

Προηγιασμένη· «Καί προσπίπτειν θερμῶς αὐτῷ ὀφείλομεν – σημειώνει ο άγιος 

Συμεών Θεσσαλονίκης - ἐπ’ ἐδάφους καί συγχώρησιν ἐξαιτεῖσθαι τῶν ἐσφαλμένων, 

καί πάντων μεμνῆσθαι πιστῶν, δηλονότι κατά τον καιρόν τῆς εἰσόδου» 638. Αυτό 

συμβαίνει, πάλι κατά τον άγιο Συμεών, «ὡς τετελεσμένων ὄντων τῶν θείων δώρων, 

καί αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἀληθῶς ὄντος» 639. 

 

Προετοιμασία για τη θεία Κοινωνία 

Κεντρικό στοιχείο της προετοιμασίας για τη θεία μετάληψη είναι η Κυριακή 

Προσευχή («Πάτερ ἡμῶν…»). Οι ευχές επίσης που προηγούνται όπως π.χ. η ευχή 

«μετά τό ἀποτεθῆναι τά ἅγια ἐν τῇ ἁγίᾳ Τραπέζῃ» κάνουν λόγο για καθαρό συνειδός, 

πρόσωπο ανεπαίσχυντο και πεφωτισμένη καρδιά προκειμένου οι πιστοί να 

κοινωνήσουν των ζωοποιών μυστηρίων και να ενωθούν μυστικά με τον Χριστό. 

Ύψωση του αγίου άρτου δεν προβλέπεται. Ο προηγιασμένος άρτος έχει ήδη 

υψωθεί με τους άλλους άρτους κατά την τέλεια Λειτουργία. Τώρα πριν ο ιερέας 

εκφωνήσει «Τά προηγιασμένα ἅγια τοῖς ἁγίοις», «ἅπτεται» ή «δεικνύει» τα δώρα που 

είναι καλυμμένα640. Τα σχετικά με το μελισμό, την ένωση και το ζέον είναι ίδια με ό,τι 

 
635 Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των 

Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σ.191. 
636 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σ.259. 
637 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η είσοδος των τιμίων δώρων στην Προηγιασμένη θεία Λειτουργία», εν 

Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2011, σσ.237-248.  
638 Αποκρίσεις…, ΝΕ΄, PG 155, 904B. 
639 Διάλογος…, ΤΝΕ΄, PG 155, 657D. 
640 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.19. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Δ΄, 

Αθήνα 1994.  
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γίνεται στην πλήρη θεία Λειτουργία641. Ιδιαίτερα για το ζέον ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης γράφει ότι εισάγεται «οὐ χάριν τινός τελειώσεως, ἐπεί οὐδέ κατά τήν 

τελείαν Λειτουργίαν διά τελείωσίν τινα εἰσάγεται, ἀλλ’ ἵνα χλιαροῦ τοῦ φρικτοῦ 

ποτηρίου γευόμενοι, ἐννοοῦμεν, ὡς καί νεκρωθέντες Χριστοῦ, τό ζωοποιόν αὐτοῦ 

σῶμα ἀχώριστον ἦν καί ἀδιαίρετον τῆς θεότητος, ὡς καί ἡ θεία ψυχή καί τῶν ἐνεργειῶν 

τοῦ Πνεύματος πλῆρες» 642. 

 

Κοινωνικό – Οπισθάμβωνος ευχή – Διανομή αντιδώρου 

Το Κοινωνικόν, όπως αναφέρθηκε και στο κείμενο για την πλήρη θεία 

Λειτουργία, καλύπτει το χρόνο κοινωνίας τόσο των λειτουργών όσο και των πιστών. 

Η Προηγιασμένη μας διασώζει ένα από τα παλαιότερα κοινωνικά, το «Γεύσασθε καί 

ἴδετε…» από τον 33ο ψαλμό643. 

Ως οπισθάμβωνος ευχή αναγινώσκεται η ευχή «Δέσποτα παντοκράτωρ, ὁ πᾶσαν 

τήν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας…». Στη λειτουργική μας παράδοση και δη στο 

Βαρβερινό Ευχολόγιο 336 μαρτυρείται και η ευχή «Ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς 

γης…»644. 

Το αντίδωρο, που είναι αγιασμένο από την πλήρη θεία Λειτουργία, δίδεται χάριν 

ευλογίας μετά την απόλυση και προ του «Δι’ εὐχῶν…» κατά την ανάγνωση των 

ψαλμών 33 (το αρχαίο κοινωνικό) και 144 ( ψαλμός της ακολουθίας της τραπέζης) 645. 

 

Σύντομη περιγραφή της τάξης της Βυζαντινής Προηγιασμένης  

κατά τον Ιωάννη Φουντούλη646 

 

Ο ιερεύς κατά την ψαλμωδία της Θ' ώρας ενδύεται την ιεράτική του στολή και 

θυμιά. Η έναρξις γίνεται με το «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» κατά τον τύπο της θείας 

λειτουργίας. Αναγινώσκεται ο προοιμιακός, ο 103ος δηλαδή ψαλμός, που περιγράφει 

το δημιουργικό έργο του Θεού· «Εὐλογεῖ, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός μου, 

ἐμεγαλύνθης σφόδρα ....». Είναι το προοίμιο του εσπερινού, αλλά και όλης της 

 
641 Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), «Τελετουργικά και Ερμηνευτικά της Λειτουργίας των 

Προηγιασμένων Δώρων», ό.π., σσ.191-196.  
642 Αποκρίσεις…, ΝΗ΄, PG 155, 912AB. Bλ. και Β. Μυστακίδη, «Λειτουργικά. Εἰ χρεία τοῦ ζέοντος καί 

ἐν Προηγιασμένῃ Λειτουργίᾳ», εν Εκκλησιαστική Αλήθεια 21 (1897/1898) 78-80, 85-87. 
643 Δημήτριος Β. Τζέρπος, ό.π., σσ.196-197. 
644 Βλ. Ιερατικόν 42002, σσ. 228-229 και 308. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων 

Δώρων, σ.74. 
645 Ιερατικόν 42002. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, σ.20.   
646 Λογική Λατρεία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 31997, σσ.52-54.  
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ακολουθίας του νυχθημέρου, που αρχίζει, ως γνωστό, κατά τον εβραϊκό τρόπο, από την 

εσπέρα· πρώτο μέρος του εικοσιτετραώρου θεωρείται η νύκτα. Ύστερα ο διάκονος, ή 

εν απουσία του ο ιερεύς, θέτει στο στόμα των πιστών τα αιτήματα της προσευχής· «Ἐν 

εἰρήνῃ του Κυρίου δεηθῶμεν», τα ειρηνικά. Ακολουθεί η ανάγνωσις του ΙΗ' 

καθίσματος του Ψαλτηρίου· «Πρός Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα καί 

εἰσήκουσέ μου .. . .». Είναι το τμήμα του Ψαλτηρίου που έχει καθορισθεί να 

αναγινώσκεται κατά τους εσπερινούς της Τεσσαρακοστής. Ο ιερεύς εν τω μεταξύ 

ετοιμάζει στην πρόθεση τα προηγιασμένα από την λειτουργία του προηγουμένου 

Σαββάτου η της Κυριακής τίμια δώρα. Αποθέτει τον άγιο άρτο στο δισκάριο, κάμνει 

την ένωση του οίνου και του ύδατος στο άγιο ποτήριο και τα καλύπτει. Ο εσπερινός 

συνεχίζεται με την ψαλμωδία των ψαλμών του λυχνικού και των κατανυκτικών 

τροπαρίων των εκάστοτε ημερών, που παρεμβάλλονται στους τελευταίους στίχους των 

ψαλμών αυτών και γίνεται η είσοδος. Διαβάζονται δύο αναγνώσματα από την Παλαιά 

Διαθήκη, ένα από την Γένεσι και ένα από το βιβλίο των Παροιμιών. Θα σταθούμε για 

λίγο στην κατανυκτική ψαλμωδία του «Κατευθυνθήτω», του δευτέρου στίχου του 

140ου ψαλμού. Ψάλλεται μετά από τα αναγνώσματα έξι φορές, από τον ιερέα και τους 

χορούς, ενώ ο ιερεύς θυμιά την αγία τράπεζα: 

«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· 

ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή». 

Κατόπιν γίνεται η εκτενής δέησις υπέρ των τάξεων των μελών της Εκκλησίας, 

των κατηχουμένων, των ετοιμαζομένων διά το άγιον βάπτισμα, «τῶν πρός τό φώτισμα 

εὐτρεπιζομέ- νων», και των πιστών. Και μετά την απόλυση των κατηχουμένων έρχεται 

το δεύτερο μέρος, η κοινωνία των μυστηρίων. 

Την μεταφορά των προηγιασμένων δώρων από την πρόθεση στο θυσιαστήριο, 

που γίνεται με άκρα κατάνυξη, ενώ οι πιστοί προσπίπτουν «μέχρις ἐδάφους», 

συνοδεύει η ψαλμωδία του αρχαίου ύμνου «Νῦν αἱ δυνάμεις»: 

«Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν  

σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν·  

ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεύς τῆς δόξης. 

Ἰδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται. 

Πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, 

ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. 

Ἀλληλούϊα». 
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Η προπαρασκευή για την θεία κοινωνία περιλαμβάνει κυρίως την Κυριακή 

προσευχή («Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς .... τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν 

σήμερον ....»), ακολουθεί η κοινωνία και μετ’ αὐτήν ἡ εὐχαριστία. Και η λειτουργία 

κλείει με την κατανυκτική οπισθάμβωνο ευχή. Είναι δέησις, που συνδέει την τέλεση 

της κατανυκτικής αυτής λειτουργίας προς την περίοδο των Νηστειών. Ο πνευματικός 

αγώνας της Τεσσαρακοστής είναι σκληρός, αλλά και η νίκη κατά των αοράτων εχθρών 

είναι βεβαία για τους αγωνιζομένους τον καλόν αγώνα. Η ανάστασις δεν είναι μακράν. 

Ας την διαβάσωμε προσεκτικά. Είναι από τα ωραιότερα λειτουργικά κείμενα: 

«Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ πᾶσαν τήν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας, ὁ διά τήν 

ἄφατόν σου πρόνοιαν καί πολλήν ἀγαθότητα ἀγαγών ἡμᾶς εἰς τάς πανσέπτους ἡμέρας 

ταύτας, πρός καθαρισμόν ψυχῶν καί σωμάτων, πρός ἐγκράτειαν παθῶν, πρός ἐλπίδα 

ἀναστασεως· «ο διά τεσσαράκοντα ἡμερῶν πλάκας χειρίσας τά θεοχάρακτα γράμματα 

τῷ θεράποντί σου Μωσεῖ, παράσχου καί ἡμῖν, ἀγαθέ, τόν ἀγῶνα τόν καλόν 

ἀγωνίσασθαι, τόν δρόμον τῆς νηστείας ἐκτελέσαι, τήν πίστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι, τάς 

κεφαλάς τῶν ἀοράτων δρακόντων συνθλᾶσαι, νικητάς τε τῆς ἁμαρτίας ἀναφανῆναι καί 

ἀκατακρίτως φθᾶσαι προσκυνῆσαι καί τήν ἁγίαν ἀνάστασιν». 

 

4.2.Τελετουργικά της Ιεροσολυμητικής Προηγιασμένης Ιακώβου του 

αδελφοθέου 

Αναφέραμε ότι και η Ιεροσολυμητική Προηγιασμένη συνδέεται με τον 

εσπερινό, ο οποίος είναι πληρέστερος. Η ενάτη ώρα δε δεν ψάλλεται ολόκληρη, αλλά 

μέχρι του «Μή δή παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος». Φαίνεται ότι η ακολουθία της Θ΄, ο 

Προοιμιακός και τα «Πρός Κύριον» εψάλλοντο από τους δύο χορούς· «πραείᾳ τῇ 

φωνῇ», κατά έναν τρόπο απαγγελτικό. Το ίδιο και οι στίχοι των ψαλμών του Λυχνικού 

στην αρχή των οποίων «Κατευθυνθήτω» γίνεται η θυμίαση των εικόνων και του λαού. 

Στην πρώτη στάση των Αναβαθμών («Πρός Κύριον») και στον ψαλμό «Ἦρα 

τούς ὀφθαλμούς μου εἰς τά ὄρη…», οι ιερείς μεταφέρουν τα δώρα από την αγία 

τράπεζα στην Πρόθεση. 

 Τα στιχηρά κατά μεν τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τετάρτη είναι τρία, 

κατά δε τη Μεγάλη Τρίτη έξι. Η είσοδος γίνεται από το κάτω μέρος του ναού· «Τοῦ 

θεοτοκίου ψαλλομένου εἰσέρχονται οἱ ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι, ἠλλαγμένοι πενθίμους 
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στολάς, μετά τοῦ Εὐαγγελίου καί ἵστανται εἰς τό κάτω μέρος τοῦ ναοῦ παρά τάς ὡραίας 

πύλας· πληρωθέντος δέ τοῦ τροπαρίου, λέγει ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί»647. 

Στο κέντρο του ναού πρέπει να υπάρχει άμβωνας (δισκέλι) για την ανάγνωση 

των βιβλικών κειμένων και το κήρυγμα κατά την αρχαία παράδοση. Οι ιερείς καλόν 

είναι να είναι τρεις διάκονοι, δύο ενδεδυμένοι ομοιόμορφα, αν είναι δυνατόν τα 

πένθιμα (πορφυρά) ενδύματα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη και για θυμιατό. 

Ευαγγέλιο υπάρχει μόνο αν η Προηγιασμένη αυτή τελεσθεί τις πρώτες ημέρες της 

Μεγάλης Εβδομάδος. Όσον αφορά τα εκ της Παλαιάς Διαθήκης αναγνώσματα κατά 

τις δύο πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος προβλέπονται τρία (Γένεση, 

Παροιμίες, Ησαΐας). Κατά την Μεγάλη Τετάρτη και εκτός Μεγάλης Εβδομάδος 

προβλέπονται δύο (Γένεση, Παροιμίες). 

Τα απόστιχα τροπάρια εκτός Μεγάλος Εβδομάδος μπορεί να είναι από τον 

εσπερινό του Τριωδίου τέσσερα ή από τα υπολειφθέντα στιχηρά του ‘Κύριε, 

ἐκέκραξα…’ ή και τα στιχηρά του Μηναίου, με τους κοινούς στίχους των αποστίχων 

του εσπερινού («Πρός σέ ἦρα τούς ὀφθαλμούς μου…» και «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, 

ἐλέησον ἡμᾶς…»). Στην εν λόγω Προηγιασμένη το τυπικό προβλέπει και δύο 

γονυκλισίες, μία μετά την είσοδο και μία μετά τα απόστιχα του διακόνου λέγοντος· 

«Ἔτι, κλείνοντες τά γόνατα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». 

Ακολουθεί η εκτενής, με τη σχετική ευχή, τα κατηχούμενα, οι δεήσεις υπέρ των 

φωτιζομένων οι οποίες μάλιστα είναι διπλές. «Ἡ λιτή ἐγίνετο ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου 

Κωνσταντίνου εἰς τόν ναό τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου ἐτελεῖτο ἡ Προηγιασμένη. Τοῦτο 

προϋποθέτει, ὅτι ἡ προσκομιδή τῶν προηγιασμένων δέν ἐγίνετο κατά τό κάθισμα τοῦ 

ψαλτηρίου, ὡς εἰς τήν βυζαντινήν Προηγιασμένην, ἀλλά κατά τήν ψαλμωδίαν τοῦ ἀντί 

τοῦ χερουβικοῦ ψαλλομένου ὕμνου ‘Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν…’… Ὡς τροπάρια 

λιτῆς δύνανται νά χρησιμοποιηθοῦν ἐκ τῆς ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας, ἓν τῶν ἑσπερίων 

καί τό μαρτυρικόν τοῦ ἤχου ἢ τό ‘Σήμερον τό προφητικόν…’ καί τό ‘Οὐκέτι φλογίνη 

ρομφαία…’ κατά τήν Δ΄ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν»648. 

Ανοίγουν εν συνεχεία οι πύλες για να εισέλθουν οι κληρικοί και να γίνει η 

είσοδος· «Κρούει δέ ὁ ἀρχιδιάκονος τήν πύλην καί ἀνοίγοντες, εἰσέρχονται οἱ κληρικοί 

εἰς τό βῆμα». Ψάλλεται το «Κατευθυνθήτω» (τρεις φορές), απαγγέλλεται στίχο-στίχο 

το «Νῦν ἀπολύεις», το «Κύριε, ἐλέησον» (μ΄) και γίνεται η είσοδος των δώρων 

 
647 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων Ιακώβου του Αδελφοθέου [Κείμενα 

Λειτουργικής  19], Θεσσαλονίκη 1979. 
648 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.12-13. 
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ψαλλομένων του «Νῦν αἱ δυνάμεις τῷ οὐρανῷ…». Τα δώρα μεταφέρει ο πρώτος 

ιερέας καλυμμένος με τον αέρα. 

Μετά την είσοδο λέγεται-απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως. Ακολουθεί 

κεφαλοκλισία, καθολική συναπτή, η Κυριακή Προσευχή και κεφαλοκλισία. Την ώρα 

του Κοινωνικού (Ψαλμός 33, Γεύσασθε καί ἴδετε…) γίνεται ο μελισμός του άρτου, η 

ένωση και η μετάληψη. Το σχετικό τυπικό της Ιεροσολυμητικής Προηγιασμένης, όπως 

και αυτής του Ιακώβου είναι αρκετά περίπλοκο. Γι’αυτό αν οι ιερείς δυσκολεύονται 

μπορούν να το κάνουν κατά τη βυζαντινή παράδοση. 

«Ι. Κλᾷ τόν ἄρτον καί κρατεῖ τῇ δεξιᾷ τό ἤμισυ 

καί τῇ ἀριστερῇ τό ἤμισυ καί βάπτει τό ἐν τῇ  

δεξιᾷ ἐν τῷ κρατήρι λέγων· 

Ἕνωσις τοῦ παναγίου σώματος καί τοῦ 

τιμίου αἵματος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί 

Σωτῆρος ἡμών Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Καί σφραγίζει τό ἐν τῇ ἀριστερᾷ μέρος καί 

ἐναλλάξει κρατῶν τά δύο μέρη· σφραγίζει τό 

ἄλλο ἤμισυ· εἶτα, συνάψας τά μέρη καί βάψας 

αὐτῶν τά λοιπά δύο ἄκρα ἐν τῷ κρατήρι καί 

σφραγίζων τούς λοιπούς ἄρτους, λέγει ἐφ’ 

ἑκάστης βάψεως τόν τῆς ἑνώσεως λόγον καί 

εὐθέως ἄρχεται μελίζειν καί πρό πάντων 

δίδωσιν εἰς ἕκαστον κρατῆρα μίαν μερίδα 

ἁπλῆν, λέγων· 

Ἥνωται καί ἡγίασται καί τετελείωται 

εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος. 

Εἶτα ποιεῖ διπλάς μερίδας ἑκάστῳ τῶν 

κληρικῶν καί βάπτει εἰς τόν κρατῆρα· 

Δ. Κύριε, εὐλόγησον. 

I. Ηὐλόγηται ὁ Θεός, ὁ εὐλογῶν καί 

ἁγιάζων ὑμᾶς, τούς ἐν φόβῳ Θεοῦ μελίζοντας 

καί πάντας τούς ἐν πίστει μεταλαμβάνειν 

μέλλοντας. 

Κ. Ἀμήν. 

I. Καί ὅταν πληρώσῃ μελίζειν, λέγει· 
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Τῆς κατά φιλανθρωπίαν παρασχεθείσης 

ἡμῖν παρά σοῦ θείας χάριτος, τά ὑπέρ ἡμᾶς 

ἐτολμήσαμεν· προσερχόμεθα οὖν μετά φόβου 

τοῖς ἁγίοις σου μυστηρίοις, δέσποτα, σέ 

αἰτούμενοι, εἴ τι δι’ ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἡμῖν 

παρῶπται, συγγνώμων γενοῦ, Κύριε ὁ Θεός 

ἡμῶν. 

 

Καί πάλιν ὅταν μεταλαμβάνειν μέλλῃ· 

Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ 

οὐράνιος ἄρτος, ἡ τροφή τοῦ παντός κόσμου, 

ἥμαρτον εἰς τὀν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου καί 

οὐκ εἰμί ἄξιος μεταλαβεῖν τῶν ἁγίων καί 

ἀχράντων σου μυστηρίων, ἀλλά διά τήν σήν 

ἀγαθότητα καί ἄφατον μακροθυμίαν ἄξιόν με 

ποίησον καί ἀκατάκριτον καί ἀνεπαίσχυντον 

μετασχεῖν τοῦ παναγίου σου σώματος καί τοῦ 

τιμίου αἵματος εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς 

ζωήν αἰώνιον. 

Εἶτα μεταλαμβάνει καί μεταδίδωσι τῷ 

κλήρῳ. Ὅτε δέ ἐπαίρουσι τούς δίσκους καί 

τούς κρατῆρας εἰς τό μεταδοῦναι τῷ 

λαῷ·…»649 

Η όλη Ακολουθία ολολκηρώνεται με την Ευχαριστία «ὅπως γένηται ἡμῖν ἡ μετάληψις τῶν 

ἁγιασμάτων αὐτοῦ εἰς ἀποτροπήν παντός πονηροῦ πράγματος, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου καί 

εἰς κοινωνίαν καί δωρεάν τοῦ ἁγίου Νεύματος». Το «Ἐν εἰρήνῃ καί ἀγάπῃ Θεοῦ πορευθῶμεν» 

είναι η απολυτική ευλογία. 

 

Διάγραμμα τέλεσης Ιεροσολυμητικής Προηγιασμένης  

την Τετάρτη της Δ΄ Εβδομάδος των Νηστειών  

 

(Αποκατάσταση κατ’αναλογίαν) 

 

 
649 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.62-63. 
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Στιχηρά εις το «Κύριε, ἐκέκραξα». Ἦχος δ΄ 

Η των αγαθών πρόξενος νηστεία... (δίς). 

Ἕτερον. Ἦχος πλ. α' 

Οἱ ἐν κρυπτῷ τάς ἀρετάς ἐργαζόμενοι... 

Μαρτυρικόν. Ἦχος ὁ αὐτός 

Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς... 

Δόξα... Και νῦν... Ἰδιόμελον. Ἦχος γ' 

Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὀ τήν ἐκούσιον... (δοξαστικόν στιχηρῶν ἑσπερινοῦ Γ' 

Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν) 

Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ 

Στιχηρόν εἰς τήν εἴσοδον. Ἦχος πλ. β' 

Σήμερον τό προφητικόν πεπλήρωται λόγιον... (κάθισμα από γ' ᾠδῆς Γ' 

Κυριακής τῶν Νηστειῶν, τροπάριον β') 

Προκείμενον. Ἦχος δ'. Ψαλμός οα' 

Εὐλογητός Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος. 

Στίχ. Ὁ Θεός, τό κρῖμά σου τῷ βασιλεῖ δός. 

Γενέσεως τό ἀνάγνωσμα (ΘΊ8-Γ1) 

Ἦσαν οἱ υἱοί Νῶε...καί ἐγεννήθησαν αὐτοῖς υἱοί μετά τόν κατακλυσμόν. 

Προφητείας Ἠσαΐου τό ἀνάγνωσμα (κς'21-κζ'9) 

Ἰδού Κύριος ἀπό τοῦ ἁγίου...ἐκκεκομμένα ὥσπερ δρυμός μακράν, (ἀνάγνωσμα 

Τριθέκτης τῆς ἡμέρας) 

Παροιμιῶν τό ἀνάγνωσμα (ιβ'23-ιγ'9) 

Ἀνήρ συνετός θρόνος αἰσθήσεως... δίκαιοι δε οἰκτίρουσι καί ἐλεοῦσι. 

Προκείμενον. Ἦχος δ'. Ψαλμός οβ' 

Ἐμοί δέ τό προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι. 

Στίχ. Ὡς ἀγαθός ὁ Θεός τῷ Ἰσραήλ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ. 

Ἀπόστιχα. Ἦχος α'. Πανεύφημοι μάρτυρες 

Νηστείας ἐν ὕδατι ψυχάς... 

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν 

αὐτοῦ. 

Ἀποστόλων καύχημα, σταυρέ... 

Στίχ. Ὁ δέ Θεός βασιλεύς ἡμῶν πρό αἰώνων εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς. 

Ἦχος βαρύς. Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας 

Σήμερον τόν σταυρόν τοῦ Κυρίου... 

Δόξα...Καί νῦν... 

Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ... 

Τροπάριον εἰς τήν λιτην. Ἦχος πλ. β' 
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Μόνον ἐπάγη τό ξύλον, Χριστέ... (κάθισμα ἀπό γ' ᾠδῆς Γ' Κυριακής τῶν 

Νηστειῶν, τροπάριον γ') 

Κοντάκιον. Ἦχος βαρύς 

Οὐκέτι φλόγινη ῥομφαία... 

Κοινωνικόν 

Γεύσασθε καί ἴδετε... (Ψαλμ. λγ') 

Εὐχή ὀπισθάμβωνος 

Ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ὁ Θεός, ὁ προορίσας τάς ἁγίας σου ἡμέρας 

τῶν νηστειῶν διά τε τοῦ νόμου καί προφητῶν καί εὐαγγελιστῶν καθάρσεως καί 

σωτηρίας εἶναι προξένους, καταξίωσον καί ἡμᾶς ἅπαντας τόν δρόμον τῆς νηστείας 

εὐαρέστως ἐπιτελέσαι, τήν πίστιν ἀκλινῆ διατηρῆσαι καί τάς θείας σου ἐντολάς 

ἀμέμπτως μέχρι τέλους φυλάξαι· ἄγγελον δέ εἰρήνης ἔντειλαι διατηρεῖν τάς εἰσόδους 

ἡμῶν καί ἐξόδους καί τά  διαβήματα ἀσφαλίζειν καί κατευθύνειν εἰς ὁδούς 

δικαιωμάτων σου, προσδεχόμενος καί τόν τῆς νηστείας καί γονυκλισίας ἡμῶν ἅγιον 

καιρόν, ἀνταμειβόμενος ἡμᾶς ἐν εὐλογίαις πνευματικαῖς καί ἀγαθαῖς δωρεαῖς· ὅπως 

παρά σοῦ ἐλέους τυχόντες, δόξαν σοι ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ ἁγίῳ 

Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, (κώδ. Barb.). 336) 

Ἢ ἡ συνήθης τῆς Προηγιασμένης Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ πᾶσαν τήν 

κτίσιν…»650  

  

 
650 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.77-80. 
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5. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ  

ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ 

(ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝΗ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 

 

1. Δομή της Λειτουργίας των Αποστολικών Διαταγών 

Έναρξη  

Εἰρήνη πᾶσι  

Καί τῷ πνεύματί σου  

Αναγνώσματα (5) 

Ομιλία 

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου...» 

Ακροώμενοι 

Κατηχούμενοι 

Ενεργούμενοι 

Φωτιζόμενοι 

Εν μετανοία 

Πιστοί 

Ασπασμός - Χερνιψία 

Προσφορά δώρων 

Αγία Αναφορά (Επινίκιος, ιδρυτικοί λόγοι, ανάμνηση, επίκληση) 

Δεήσεις προ θείας Κοινωνίας, ύψωσις - μελισμός 

Θεία Κοινωνία: Κοινωνικό, ψαλμ. 33, «Εὐλογήσω τόν Κύριον...» 

Εσχάτη Ευχαριστία 

Κεφαλοκλισία - Απόλυσις 

 

2. Σύντομη αναφορά στην ιστορία, τα χαρακτηριστικά και τις θεολογικές 

τάσεις της θείας Λειτουργίας των Αποστολικών Διαταγών 

Μεταξύ των Λειτουργιών της Αντιοχειανής οικογένειας του 4ου μ.Χ. αι. είναι 

και η Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών που γράφτηκε στην Αντιόχεια της 

Συρίας στα τέλη του 4ου αι. Φέρεται υπό το όνομα του Κλήμεντος Ρώμης, όπως και 

γενικότερα η κανονικολειτουργική συλλογή των Αποστολικών Διαταγών με τις πολύ 

σημαντικές πληροφορίες για τη Λατρεία και την τάξη της Εκκλησίας των πρώτων 

χρόνων. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο λόγιος συγγραφέας – ίσως κληρικός – κρύβει το 
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όνομά του, επεξεργάζεται παλαιότερο υλικό και χρησιμοποιεί τη γραφίδα του για να 

καταγράψει την αποστολική παράδοση της Εκκλησίας651. Σχετικά με το θέμα του 

συγγραφέα της εν λόγω Λειτουργίας ο μακαριστός Καθηγητής, Μητροπολίτης 

Παντελεήμων Ροδόπουλος σε σχετική επιστημονική του μελέτη γράφει· «Ἀκριβεστέρα 

ὅμως  ἐξέτασις τῶν πραγμάτων κατέδειξεν, ὅτι αἱ Ἀποστολικαί Διαταγαί εἶναι ἔργον 

εὐφυοῦς τινος καί μορφωμένου ἀνδρός ἐκ Συρίας, ζήσαντος κατά τόν 4ον αἰῶνα 

διατελοῦντος μάλιστα καί ὑπό ἐπίδρασιν Ἀρειανικήν… Εἶναι προφανές ὅτι 

συγγραφεύς τῆς Λειτουργίας τοῦ VIII βιβλίου, ὡς καί πάντων τῶν βιβλίων τῶν 

Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, δέν εἶναι δυνατόν  νά εἶναι Κλήμης ὁ Ρώμης»652. 

Η Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών επονομαζόμενη και «Κλημέντειος 

Λειτουργία», περιέχεται εν περιλήψει στο δεύτερο βιβλίο της γενικότερης αυτής 

συλλογής653 και σε πλήρη μορφή υπάρχει στο όγδοο βιβλίο654.  Το μειονέκτημα αυτού 

του κειμένου, που είναι ταυτόχρονα και πλεονέκτημα, γράφει ο καθηγητής Ιωάννης 

Φουντούλης, είναι ο φιλολογικός περισσότερο χαρακτήρας της Λειτουργίας· «Δέν 

παραδίδεται δηλαδή ὑπ’ αὐτῆς κείμενον χρησιμοποιηθέν εἰς τήν λειτουργικήν πρᾶξιν 

Ἐκκλησίας τινός, ἀλλά ἰδιωτική καί ἰδεατή  της μορφή, ὑπό τήν ὁποίαν ὅμως θά ἐτέλει 

τήν λειτουργίαν καί αὐτός ὁ συγγραφεύς αὐτῆς, ἂν ἦτο λειτουργός. Ἐν πάσῃ ὅμως 

περιπτώσει, ἡ ἔνταξις τῆς Λειτουργίας ταύτης ἐντός τοῦ ἐνιαίου φιλολογικοῦ ἔργου 

τῶν ‘Ἀποστολικῶν Διαταγῶν’ διεφύλαξεν αὐτήν ἀπό τάς ἐπερχομένας βαθμηδόν εἰς 

τά ἐν χρήσει λειτουργικά βιβλία ἀλλοιώσεις»655. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε την αναγνωρισιμότητα της Λειτουργίας 

των Αποστολικών   Διαταγών από τη συνείδηση της Εκκλησίας. Ο Επιφάνιος Κύπρου 

π.χ. αναφέρει και αξιοποιεί τις Αποστολικές Διαταγές στο κείμενό του Κατά 

Αιρέσων656. Στη Λειτουργία αυτή αναφέρεται και ο Λεόντιος ο Βυζάντιος 

χαρακτηρίζοντάς την ως «αναφορά των αποστόλων»657. Το ίδιο και ο ψευδο-Πρόκλος 

σημειώνει ότι ο Κλήμης έγραψε τη Λειτουργία καθ’ υπαγόρευση των αποστόλων658. 

 
651 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 1981, σσ.76-77. 

Του ιδίου, «Η θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών» , εν Λειτουργικά Θέματα Ε΄, Θεσσαλονίκη 

1986, σσ.13-14. 
652 Παντ. Ροδόπουλος (Αρχιμ., μετέπειτα Μητροπ. Τυρολόγης και  Σερεντίου), Η Αναφορά της 

Λειτουργίας του Κλήμεντος, Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλονίκη 1959, σσ.17-18. 
653 Sources Chrétiennes 320, 310-320 (57). 
654 SC 336, 144-216 (= PG 1, 555-1156). 
655 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία των ‘ Αποστολικών Διαταγών’  [ Κείμενα Λειτουργικής 

13], Θεσσαλονίκη 1978, σσ.6-7. Του ιδίου, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), σ.78. 
656 45, PG 41, 836B. 
657 Κατά Νεστοριανών και Ευτυχιανιστών, λόγος γ΄  , PG 86, 1368C. 
658 Λόγος περί παραδόσεως της θείας Λειτουργίας, PG 65, 849B. 
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Μαρτυρία για τις Αποστολικές Διαταγές μας δίδει και χωρίο του Οικουμενίου, 

επισκόπου Τρίκκης (περί τον 10ο αι.) στο έργο του περί των Πράξεων659. Νικόλαος ο 

Μεθώνης επίσης και Μάρκος ο Ευγενικός αξιοποιούν για θεολογικούς λόγους τη 

Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών. Ο πρώτος για να αντιμετωπίσει την άποψη 

περί Ευχαριστίας ότι ο άρτος και ο οίνος δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού660. Ο 

δεύτερος για να στηρίξει τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας περί του καθαγιασμού 

των δώρων διά της επικλήσεως του αγίου Πνεύματος661. Διαφορετική άποψη 

εκφράζουν η εν Τρούλλω Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος (692) και ο μέγας Φώτιος 

όπου γίνεται λόγος για νοθεία του κειμένου των Αποστολικών Διαταγών υπό 

αιρετικών662. Ενδεικτική βέβαια της σπουδαιότητος και της φήμης αυτής της 

Λειτουργίας είναι η πληροφορία ότι η Εκκλησία του Ιλλυρικού με πρωτεύουσα τη 

Θεσσαλονίκη, πριν από την εικονομαχία είχε ως Λειτουργία της τη Λειτουργία των 

«Ἀποστολικῶν Διαταγῶν».  Η πληροφορία αυτή στηρίζεται σε αρχαιολογικά ευρήματα 

και στοιχεία663. 

Η θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, η οποία όπως αναφέρθηκε δεν 

υπέστη τις  αλλοιώσεις που υπέστησαν άλλα λειτουργικά κείμενα, μας διασώζει 

ενδιαφέροντα αρχαϊκά στοιχεία κάτι που της δίδει ιδιαίτερη λειτουργική αξία. Η 

είσοδος γίνεται εν σιγή και η ακολουθία ξεκινά απευθείας με την ευλογία «Εἰρήνη 

πᾶσι» και τα αναγνώσματα. Ο αριθμός των αναγνωσμάτων είναι πέντε, δύο από την 

Παλαιά Διαθήκη και τρία από την Καινή. Ανά δύο δε αναγνώσματα ψάλλονται τα 

προκείμενα κατά την αρχαία παράδοση· «Ἀνά δύο δέ γενομένων ἀναγνωσμάτων, 

ἕτερός τις τοῦ Δαυΐδ ψαλλέτω τούς ὕμνους, καί ὁ λαός τά ἀκροστίχια ὑποψαλλέτω»664. 

Το κήρυγμα  είναι στη θέση του αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Χαρακτηρίζεται 

μάλιστα ως «λόγος παρακλήσεως»665. Διατηρούνται επίσης η χερνιψία και πριν από 

αυτήν οι τάξεις των ακροωμένων οι οποίοι συμπαθούσαν το χριστιανισμό, καθώς και 

των κατηχουμένων, των ενεργουμένων υπό πνευμάτων ακαθάρτων, των φωτιζομένων, 

 
659 PG 118, 153 εξ.  
660 PG 135, 513D. 
661 PG 160, 1080B- 1081B. 
662 Κανών 2 της εν Τρούλλω. Βλ. και Φωτίου, Βιβλιοθήκη Καν. 112.113. Παντ. Ροδόπουλος (Αρχιμ. 

Μετέπειτα Μητροπ. Τυρολόης και Σερεντίου), ό.π., σσ.12-14. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία 

των Αποστολικών Διαταγών, σσ.8-9. 
663 D.I. Pallas, Monuments et Textes. Remarques sur la liturgie dans quelques basiliques 

paléochrétiennes de l’ Illyricum oriental, εν Αθήναις 1980, σσ.112-113. Βλ. και Ιωάννης Μ. 

Φουντούλης, « Η θεία Λειτουργία των ‘Αποστολικών Διαταγών’» , εν Λειτουργικά Θέματα Ε΄, 

Θεσσαλονίκη 1986, σ.11. 
664 Βιβλίο ΙΙ, 57, SC 320, 312. 
665 Βιβλίο ΙΙΙ, 5, SC 336, 150. 
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των εν  μετανοία και φυσικά των πιστών. Η ευχή της Αναφοράς είναι εκτενέστατη και 

διακρίνεται για το έντονο ιουδαϊκό της πνεύμα και το οικολογικό περιεχόμενο. Η εν 

λόγω Λειτουργία δεν έχει Σύμβολο Πίστεως, ζέον, μερίδες, Κυριακή Προσευχή666. 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι η Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών περνά το 

μήνυμα ότι μεταλαμβάνουν όλοι. 

Σε θεολογικό επίπεδο η εν λόγω Λειτουργία έχει σε κάποιο σημείο διατυπώσεις 

μιας αρχαϊκής θεολογίας, που θα μπορούσαν  να χαρακτηρισθούν ημιαρειανικές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκφραση· «Αὐτόν δέ πρό πάντων αἰώνων 

γεννήσας βουλήσει καί δυνάμει καί ἀγαθότητι ἀμεσιτεύτως». Το κείμενο της 

Αναφοράς γενικότερα εκφράζει την Ορθόδοξη Θεολογία καθόσον ανυμνεί τον Θεόν 

ως δημιουργού του κόσμου· «ὁ τά πάντα ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι παραγαγών διά 

τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ». Αναφέρεται επίσης στην μεταξύ των τριών προσώπων της 

Αγίας Τριάδος σχέση και κυρίως στη σχέση μεταξύ Πατρός και Υιού. Η 

Πνευματολογία δεν είναι ανεπτυγμένη, κάτι που αποτελεί  δείγμα παλαιότητος. 

Σχετικά  με το πρόσωπο του Χριστού και το έργο του όσον αφορά τη σωτηρία του 

ανθρώπου κάνει λόγο για την σάρκωσή του, το πάθος, το θάνατο, την ανάσταση, την 

εις ουρανούς επάνοδο και την μέλλουσα αυτού Δευτέρα παρουσία «ἐν ᾗ ἔρχεται μετά 

δόξης και δυνάμεως κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς καί ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατά τά ἔργα 

αὐτοῦ». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα η Λειτουργία λέγει για την 

σκοπιμότητα της δημιουργίας. Σκοπός της δημιουργίας είναι ο κοσμοπολίτης 

άνθρωπος. Το σκότος «εἰς ἀνάπαυλαν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ κινουμένων ζώων», ο ήλιος 

«εἰς ἀρχάς τῆς ἡμέρας» και η σελήνη «εἰς  ἀρχάς τῆς νυκτός»· το ύδωρ «πρός πόσιν 

καί κάθαρσιν», ο αέρας «πρός εἰσπνοήν καί ἀναπνοήν καί φωνῆς ἀπόδοσιν» και το πυρ 

«πρός σκότους παραμυθίαν, πρός ἐνδείας ἀναπλήρωσιν καί τό θερμαίνεσθαι ἡμᾶς καί 

φωτίζεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ»667. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου είναι 

και ο προνοητής αυτού. Διά των μυστηρίων δε και της πνευματικής ζωής μέσα στην 

Εκκλησία τον καθοδηγεί προς τα έσχατα και την σωτήριον ανάσταση. 

 

3. Τελετουργικά της θείας Λειτουργίας των Αποστολικών Διαταγών 

 
666 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η θεία Λειτουργία των ‘ Αποστολικών Διαταγών’» , ό.π., σ.20.  
667 Βλ. Παντ. Ροδοπούλου (Αρχιμ., μετέπειτα Μητρ. Τυρολόγης και Σερευτίων), Η Αναφορά της 

Λειτουργίας του Κλήμεντος, σσ.87-93. 
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Κατά τον όρθρο οι ιερείς παίρνουν «καιρό», ενδύονται και κάνουν την 

προσκομιδή όπως ακριβώς και κατά την τάξη των βυζαντινών Λειτουργιών 

Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου. Η προσκομιδή θα μπορούσε να γίνει με λιτό 

τρόπο την ώρα που ψάλλεται ο χερουβικός ύμνος. 

Η είσοδος, όπως αναφέρθηκε, γίνεται εν σιγή. Προς διακόσμησή της όμως θα ήταν 

δυνατόν να ψαλεί το γ΄ αντίφωνο της Λειτουργίας με τους σχετικούς στίχους ή το 

τροπάριο της ημέρας668. Στο μέσον του ναού βρισκόταν ο θρόνος του Επισκόπου· 

«Κείσθω δέ μέσος ὁ τοῦ ἐπισκόπου θρόνος, παρ’ ἑκάτερα δέ αὐτοῦ καθεζέσθω τό 

πρεσβυτέριον, καί οἱ διάκονοι παριστάσθωσαν εὐσταλεῖς τῆς πλείονος ἐσθῆτος»669. Οι 

λειτουργοί λοιπόν εισοδεύουν και στέκονται στη μέση του ναού κυκλικά, με μέτωπο 

προς το λαό. 

 

Α΄ ιερεύς 

α΄ διάκονος   β΄ διάκονος 

Β΄ ιερεύς   Γ΄ ιερεύς 

δισκέλι 

λαμπάδα 

θυμιατό 

Mε την άνοδο του προεστώτος στην καθέδρα εδίδετο ο ασπασμός της ειρήνης· 

«Εἰρήνη πᾶσιν» ή «Εἰρήνη ὑμῖν». Όπως όταν εισέρχονται κάποιοι σε ένα σπίτι, πριν 

απ’ όλα εύχονται  για την ειρήνη του οίκου αυτού, πολύ περισσότερο αυτοί που 

εισέρχονται στην εκκλησία «ἐπεύχεσθαι τῷ λαῷ τήν τοῦ Θεοῦ εἰρήνην»670. 

Ακολουθούν τα πέντε αναγνώσματα, δύο από την Παλαιά (Νόμος, Προφήται) και τρία 

από την Καινή (Πράξεις, Επιστολαί, Ευαγγέλιον) ή και περισσότερα σύμφωνα με το 

δεύτερο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών· «Μέσος δέ ὁ ἀναγνώστης ἐφ’ ὑψηλοῦ 

τινος ἑστώς ἀναγινωσκέτω τά Μωϋσέως καί Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τά τῶν Κριτῶν καί τῶν 

Βασιλειῶν, τά τῶν Παραλειπομένων καί τά τῆς Ἐπανόδου, πρός τούτοις τά τοῦ Ἰώβ 

καί τά Σολομῶντος καί τά τῶν Ἑξκαίδεκα προφητῶν»671. Σχηματικά το τμήμα αυτό 

των αναγνωσμάτων, όπου καλόν είναι να υπάρχει διαδοχική εναλλαγή αναγνωστών, 

έχει ως εξής: 

 
668 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία των «Αποστολικών Διαταγών» , σ.11.  
669 57, SC 320, 312. 
670 54, SC 320, 304. 
671 57, SC 320, 312. 
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Πρόσχωμεν 

Νόμος 

Προφήτης 

-Προκείμενο 

Πράξεις 

Επιστολή 

-Αλληλουάριο (θυμίαση) 

Ευαγγέλιο 

Αποστολική ευλογία· Επειδή προηγείτο χειροτονία επισκόπου γι’αυτό στο 

κείμενο σημειώνεται ότι «ἀσπασέσθω ὁ χειροτονηθείς τήν ἐκκλησίαν, λέγων· ‘ Ἡ 

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ 

κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύματος μετά πάντων ὑμῶν’» 672. 

Ακολουθεί το κήρυγμα (λόγοι παρακλήσεως), και «ἀναστάντων ἁπάντων ὁ 

διάκονος ἐφ’ ὑψηλοῦ τινος ἀνελθών κηρυττέτω· Μή τις  τῶν ἀκροουμένων, μήτις τῶν 

ἀπίστων». Ανάλογες διακονικές προτροπές και ευχές υπήρχαν για όλες τις τάξεις των 

ανθρώπων που εισήρχοντο στην εκλησία και μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα 

αναχωρούσαν673. 

«Τήν ἐποχή ἐκείνη τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν διαρθρωμένο σέ ὁρισμένες 

τάξεις. Γι’ αὐτούς στή συνέχεια γίνονται οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πιστοί 

δέονται γιά ὅλους αὐτούς ἀνάλογα μέ τίς εἰδικές τους ἀνάγκες. Οἱ διάκονοι θέτουν τά 

αἰτήματα τῆς προσευχῆς, ὁ λαός ἀπαντᾶ μέ τό ‘Κύριε, ἐλέησον’, ὁ ἱερεύς ἀναπέμπει 

τήν εἰδική γιά τήν κάθε κατηγορία εὐχή, πού εὐλογεῖται καί ἀπολύεται. Ἔτσι πρῶτα 

ἀπολύονται οἱ ‘ἀκροώμενοι’, δηλαδή οἱ μή χριστιανοί πού ἀπό περιέργεια ἢ ἀπό 

ἐνδιαφέρον ἐρχόταν στή σύναξη, ἄκουαν τά ἀναγνώσματα καί τό κήρυγμα 

(‘ἀκροώμενοι’), ἀλλά δέν εἶχαν ζητήσει νά ἐνταχθοῦν στούς κατηχουμένους. 

Ἀκολουθοῦσαν οἰ δεήσεις ὑπέρ τῶν κατηχουμένων, τῶν ὑποψηφίων δηλαδή 

χριστιανῶν, πού εἶχαν δηλώσει ὅτι ἐπιθυμοῦν νά βαπτισθοῦν καί ἐπί τρία χρόνια 

διδασκόταν τή σχετική «κατήχηση» - μύηση δηλαδή στή χριστιανική διδασκαλία. 

Μετά τήν ἀπόλυσή τους νέες δεήσεις ὑπέρ τῶν ‘ἐνεργουμένων’, τῶν 

κατηχουμένων δηλαδή ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα. 

 
672 5, SC 336, 150.  
673 6-9, SC 335, 150-166. 
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Μετά ἀπό τήν εὐλογία καί τήν ἀπόλυση καί αὐτῶν ἀκολουθοῦσαν δεήσεις ὑπέρ 

τῶν ‘φωτιζομένων’, τῶν κατηχουμένων δηλαδή πού εἶχαν συμπληρώσει τήν κατήχησή 

τους καί ἐντατικά ἑτοιμαζόταν γιά τό βάπτισμα. Μετά τήν εὐλογία ἀπελύοντο καί 

αὐτοί. 

Τέλος ἀκολουθοῦσαν οἱ δεήσεις, ἡ εὐλογία καί ἡ ἀπόλυση τῶν ‘ἐν μετανοίᾳ’,  

τῶν χριστιανῶν δηλαδή ἐκείνων πού ἔπεσαν σέ βαριά παραπτώματα καί βρισκόταν σέ 

ἐπιτίμιο, πού δέν τούς ἐπέτρεπε τήν παρακολούθηση τῆς θείας λειτουργίας – τή 

συμμετοχή δηλαδή στά αχραντα μυστήρια. 

Ἔμεναν πιά μόνο οἱ πιστοί. Αὐτοί ἀναφέρουν ἐκτενεῖς δεήσεις γιά ὅλες τίς 

ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας καί γιά ὅλες τίς συνθῆκες τοῦ βίου. Αὐτοί δέν ἀπολύονται. Θά 

παραμείνουν γιά τήν ἱερουργία τῶν μυστηρίων, γιά νά μετάσχουν σ’αὐτά»674. 

Μέχρι το σημείο αυτό (έναρξη, αναγνώσματα, ψαλμωδία προκειμένων, 

κήρυγμα, δεήσεις) ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της θείας Λειτουργίας των 

Αποστολικών Διαταγών, η Λειτουργία του Λόγου. Είναι σαφής η λιτότητα και η 

απλότητα αν λάβουμε υπ΄ όψιν ότι στις βυζαντινές Λειτουργίες έχουν γίνει σημαντικές 

προσθήκες μέσα στο χρόνο, όπως π.χ. αντίφωνα, τρισάγιος ύμνος κ.λπ. 

Οι πιστοί που έμεναν στο ναό έκλιναν γόνυ πριν τις δεήσεις δια των οποίων 

«πάντες συντόνως» παρακαλούσαν το Θεό «διά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» 675. Οι πυλωροί 

φρόντιζαν να μην μπει κάποιος αμύητος στην εκκλησία· οι διάκονοι φρόντιζαν για τους 

άνδρες και οι διακόνισσες για τις γυναίκες676.  Ο διάκονος επίσης είχε την ευθύνη 

γενικότερα της τάξης στο ναό· «μήτις ψιθυρίσῃ ἢ νυστάξῃ ἢ γελάσῃ ἢ νεύσῃ· χρή γάρ 

ἐν Ἐκκλησίᾳ ἐπιστημόνως καί νηφαλέως καί ἐγρηγορότως ἐστάναι, ἐκτεταμένην 

ἔχοντα τήν ἀκοήν εἰς τόν τοῦ Κυρίου λόγου» 677. 

Μετά την ανάγνωση της ευχής «Κύριε παντοκράτορ, ὕψιστε ὁ ἐν ὑψηλοῖς 

κατοικῶν…» ακολουθεί ο ασπασμός, του διακόνου λέγοντος· «Ἀσπάσασθε ἀλλήλους 

ἐν φιλήματι ἁγίῳ» και «ἀσπαζέσθωσαν οἱ τοῦ κλήρου τόν ἐπίσκοπον, οἱ λαϊκοί ἄνδρες 

τούς λαϊκούς, αἱ γυναῖκες τάς γυναῖκας» 678, ή κατ΄ άλλη περιγραφή «ἀλλήλους οἱ 

ἄνδρες καί ἀλλήλας αἱ γυναῖκες τό ἐν Κυρίῳ φίλημα»679. Οι υποδιάκονοι στη συνέχεια 

 
674 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η θεία Λειτουργία των ‘ Αποστολικών Διαταγών’ εν Λειτουργικά Θέματα 

Ε΄, σ.17. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 52007,σσ. 257-260. Για 

τις τάξεις αυτές στην αρχαία Εκκλησία βλ. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν 

Αθήναις κώδικας, Αθήναι 1982, σσ.61-64. 
675 10, SC 336, 166. 
676 57, SC 320, 314. 
677 57, SC 320, 316. 
678 11, SC 336, 174.  
679 57, SC 320, 318. 
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πρόσεχαν να μην εξέλθει κανείς, το ίδιο και οι διακόνισσες, «μήτε ἀνοιχθείη ή θύρα, 

κἄν πιστός ᾗ, κατά τόν καιρόν τῆς ἀναφορᾶς. Εἷς δέ ὑποδιάκονος διδότω ἀπόρριψιν 

χειρῶν τοῖς ἱερεῦσιν, σύμβολον καθαρότητος ψυχῶν Θεῷ ἀνακειμένην»680. Στον 

ασπασμό ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, που αποκατέστησε το κείμενο των 

Αποστολικών Διαταγών για λειτουργική χρήση,  πρόσθεσε την ψαλμωδία των στίχων 

2-3α  του 17ου ψαλμού. Στη χερνιψία επίσης πρόσθεσε τους στίχους 6-8 του 25ου 

ψαλμού681. Και τούτο προς κάλυψη και διακόσμηση των σχετικών πράξεων. 

Στη συνέχεια ιερείς, διάκονοι και υποδιάκονοι παίρνουν τη λαμπάδα, το θυμιατό 

και το Ευαγγέλιο και εισέρχονται στο βήμα. Ο πρώτος ιερέας θυμιά το θυσιαστήριο 

και τα δώρα. Τα δίδει στους διακόνους (με αέρες) και τα υποδέχεται στην ωραία πύλη, 

όπως ο αρχιερέας σήμερα, αφού πρώτα τα θυμιάσει. Όλα αυτά καλύπτονται από την 

ψαλμωδία του 23ου ψαλμού «Ἄρατε πύλας…» που ψάλλεται «σχολαίως» ως 

χερουβικό. Στην περίπτωση που η προσκομιδή τελεσθεί στο σημείο αυτό, αμέσως μετά 

την είσοδο, μπορεί να γίνει απλά ως εξής: 

- Εἰς ἀνάμνησιν 

- Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν… 

- Εἷς τῶν στρατιωτῶν… 

- Εὐλογημένη ἡ ἕνωσις… 

Η αγία Αναφορά , της οποίας προηγείται ο σχετικός διάλογος, είναι κείμενο 

απαιτητικό και δύσκολο. Γι’αυτό απαιτεί καλή προετοιμασία . Μπορεί να μοιραστεί 

μεταξύ των τριών ιερέων, αν και ανήκει στον πρώτο ιερέα. Στο «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, 

Κύριος  Σαβαώθ…» αίρονται ο αέρας και ο αστερίσκος. Στην επίκληση ευλογεί ο 

ιερέας τον άρτο, ευλογεί και το ποτήριο682. Η ύψωση, ο μελισμός και η ένωση μπορούν 

να γίνουν κατά τη βυζαντινή παράδοση. 

«Ἡ ρίψις εἰς τό ἅγιον ποτήριον ζέοντος ὕδατος εἶναι νεωτερισμός, προσιδιάζων εἰς 

μόνον τόν βυζαντινόν λειτουργικόν τύπον. Ἡ κοινωνία τοῦ λαοῦ ἐγένετο ὑπό τά δύο 

εἴδη κεχωρισμένως, ὡς περιγράφεται ὑπό τοῦ ἁγίου Κυρίλλου (Κατήχησις 23, 21-

22_καί ὡς διεσώθη παρ’ ἡμῖν εἰς τήν κοινωνίαν τῶν διακόνων»683. Ως κοινωνικό 

 
680 12, SC 336, 176. 
681 Θεία Λειτουργία των «Αποστολικών Διαταγών»  [ Κείμενα Λειτουργική 13] , σσ. 15, 30. 
682 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η θεία Λειτουργία των ‘ Αποστολικών Διαταγών’» , εν Λειτουργικά 

Θέματα Ε΄, σσ. 19-20. 
683 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία των «Αποστολικών Διαταγών»  [ Κείμενα Λειτουργικής 

13], σσ.16-17. 
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ψάλλεται ο στίχος του 33ου ψαλμού «Γεύσασθε καί ἴδετε…». Ο τύπος της απολύσεως 

δε είναι «Ἀπολύεσθε ἐν εἰρήνῃ». 

 

4. Δομή της Λειτουργίας Ιακώβου του Αδελφοθέου 

• Ευχές προπαρασκευαστικές (3) 

• Είσοδος («Ὁ Μονογενής» ὡς εἰσοδικό) 

• Ευχή 

• Τρισάγιο (συναπτή, ευχή, εκφώνηση) 

• Αναγνώσματα (Παλαιά Διαθήκη, Προκείμενο, Απόστολος, ευχή θυμιάματος προ 

Ευαγγελίου. Αλληλουάριο. Εκτενής, ευχή προ του Ευαγγελίου, Ευαγγέλιο) 

• Κήρυγμα 

• Σχολάσωμεν εκτενῶς (δεήσεις) 

• Ευχή μετά το Ευαγγέλιο 

• Απόλυση Κατηχουμένων 

• Προσκομιδή (Μεγάλη Είσοδος) 

• «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία.....» 

• Ευχές 

• Σύμβολο της Πίστεως 

• Προπαρασκευαστικές δεήσεις («Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...», «Μεγαλύνατε τόν 

Κύριον...», Καθολική συναπτή, Εὐχές) 

• Αναφορά (διάλογος, πρόλογος, επινίκιος ύμνος, ιδρυτικοί λόγοι, επίκληση, δίπτυχα) 

• Προετοιμασία για θεία Κοινωνία 

• Κυριακή Προσευχή 

• Κεφαλοκλισία 

• Ύψωση, μελισμός, ένωση, μετάληψη 

• Κοινωνικό «Γεύσασθε καί ἴδετε» (ολόκληρος ὁ ψαλμός λγ΄) 

• Ευχαριστία («Πλήρωσον τό στόμα μου αἰνέσεως, Κύριε…») 

• Κεφαλοκλισία 

• Ἀπόλυση. 

 

5. Σύντομη αναφορά στην ιστορία, τα χαρακτηριστικά και τη θεολογία της θείας 

Λειτουργίας του αγίου Ιακώβου 
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Όπως η θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, στην οποίαν 

αναφερθήκαμε, έτσι και η θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου ανήκει στον 

Αντιοχειανό λειτουργικό τύπο. Αποδίδεται ασφαλώς στον Απόστολο Ιάκωβο, αδελφό 

και μαθητή του Κυρίου684, αλλά και πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων685. Αυτό 

σημαίνει ότι η αποδιδόμενη σε αυτόν Λειτουργία φέρει τη σφραγίδα της 

Ιεροσολυμητικής πράξης και παράδοσης. Το κύρος και η ακτινοβολία της Σιωνίτιδος 

πόλης και ιδιαίτερα του προσώπου του αποστόλου Ιακώβου, συνέτειναν ώστε πολύ 

εύκολα η εν λόγω Λειτουργία να διαδοθεί και σε άλλα μέρη όπως την Αίγυπτο, τη 

Συρία, το Σινά, την Αρμενία, την Ελλάδα, την Νότιο Ιταλία και τις Σλαβικές χώρες. 

«Διά τούς λόγους ἀκριβῶς τούτους ἡ Λειτουργία αὕτη ἐπέδρασεν ἐπί τήν διαμόρφωσιν 

τῶν κατά τόπους Λειτουργιῶν, ἀλλά ἐδέχθη ἐξ αὐτῶν ἐπιδράσεις, ἰδίᾳ ἐκ τοῦ 

βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου, ὑπό τοῦ ὁποίου τελικῶς καί υποκατεστάθη» 686. 

Το γεγονός  ότι στην εν λόγω θεία Λειτουργία γίνεται λόγος για τους  διωγμούς, 

τους προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα, τους κατηχουμένους, τη θεολογία των δύο πρώτων 

οικουμενικών  Συνόδων, αυτό δείχνει ότι το λειτουργικό κείμενο δεν είναι παλαιότερο 

του 4ου αι.  Το ίδιο μαρτυρούν  και οι επιδράσεις από τη βυζαντινή παράδοση, όπως 

π.χ. είναι το σύμβολο της πίστεως, «ὁ μονογενής Υἱός…», ο τρισάγιος ύμνος με τη 

συναπή και την ευχή, και η μεγάλη είσοδος όπως αυτή αναπτύχθηκε μετά τον 5ο-6ο αι. 

687, και το «Σιγησάτω…» από βυζαντινή επίδραση. Υπάρχουν ασφαλώς και στοιχεία 

αρχαϊκά όπως το ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη, η αρχαιοπρεπής μορφή των 

διπτύχων, ο διαφορετικός τρόπος μελισμού και ενώσεως των δώρων, η κατά τον 

παλαιό τρόπο ψαλμωδία του Κοινωνικού, ολόκληρος δηλαδή ο ψαλμός 

επαναλαμβανομένου σε κάθε στίχο του «Γεύσασθε καί ἴδετε…», καθώς επίσης και ο 

τρόπος κοινωνίας κατά την αρχαία τάξη, ξεχωριστά ο άρτος και ξεχωριστά ο οίνος. 

Σημαντικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο της θείας Λειτουργίας 

του αγίου Ιακώβου μας δίδει ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην Πέμπτη 

μυσταγωγική κατήχησή του. Στο κείμενο αυτό φαίνονται και οι συμβολισμοί των επί 

μέρους λειτουργικών πράξεων688. 

 
684 Γαλ. 1,19. 
685 Πράξ. 12, 17. 
686 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου [Κείμενα Λειτουργικής 5], 

Θεσσαλονίκη 1977, σ.5. Του ιδίου, «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. 

Λειτουργικοί τύποι της Ανατολής», εν Η θεία Ευχαριστία. Εισηγήσεις-Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου 

της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας έτους 2003, Δράμα 2003, σσ.54-55. 
687 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.6. Του ιδίου, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), 

Θεσσαλονίκη 1981, σ.79. 
688 Sources Chrétiennes 126, 146-148. PG 33, 1109-1128. 
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Α) Περιγραφή της Ιεροσολυμιτικής Λειτουργίας από τον άγιο Κύριλλο - Αρχαϊσμοί. 

• Περιγράφει μόνο τη Λειτουργία των πιστών, διότι απευθύνεται σε νεοφώτιστους οι 

οποίοι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το τμήμα αυτό. 

• Στην τέταρτη Μυσταγωγική Κατήχηση μιλά  γενικά για τη θεία Ευχαριστία και στην 

πέμπτη δίδει το διάγραμμα της θείας Λειτουργίας. Στις κατηχήσεις αυτές διασώζονται 

οι αρχαιότερες μαρτυρίες για ορισμένα σημεία της θείας Λειτουργίας.  

• Για πρώτη φορά μαρτυρούνται η χερνιψία, ο επινίκιος ύμνος, μετά του προλόγου του, 

η εκφώνηση «τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» και η ερμηνεία της, «Ἡ Κυριακή Προσευχή», η 

ευχαριστήρια ευχή μετά τη μετάληψη, οι κεκοιμημένοι στα δίπτυχα, ο ξεχωριστός 

τρόπος κοινωνίας. 

• Δεν αναφέρονται οι ιδρυτικοί λόγοι. από τη Λειτουργία του Ιακώβου φαίνεται ότι δεν 

παρελείποντο στην ιεροσολυμιτική πράξη. 

 

Β) Διάγραμμα Λειτουργίας των Πιστών 

• Χερνιψία: Έχει πρακτική σκοπιμότητα, αλλά και συμβολική σημασία, αφού δηλώνει 

την καθαρότητα της ψυχής πριν την τέλεση του μυστηρίου. «Σύμβολον τοῦ δεῖν ἡμᾶς 

πάντων καθαρεύειν τῶν ἁμαρτημάτων τε και ἀνομημάτων» 

• Ασπασμός: «Τό φίλημα τοῦτο ἀνακίρνησι τάς ψυχάς ἀλλήλας». «Τό φίλημα 

διαλλαγή ἐστι» 

• «Ἄνω τάς καρδίας» 

• «Ἔχομεν πρός τόν Κύριον» 

• «Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ» 

• «Ἄξιον καί δίκαιον» 

• Πρόλογος επινικίου: «Μνημονεύομεν οὐρανοῦ, καί γῆς, καί θαλάσσης, ἡλίου καί 

σελήνης, ἄστρων καί πάσης κτίσεως λογικῆς τε καί ἀλόγου, ὁρατῆς τε και 

ἀοράτου...» 

• Επινίκιος: «Μνημονεύομεν καί τῶν σεραφείμ, ἅ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ ἐθεάσατο 

Ἡσαΐας... Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ» 

• Επίκληση (μεταβολή των δώρων) 
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Είναι πραγματική και γίνεται «διά τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος» 

• Δίπτυχα. ζώντων και τεθνεώτων. Οι υπέρ 

των τεθνεώτων ικετευτικές δεήσεις 

εισάγονται στη θεία Λειτουργία την εποχή 

του Κυρίλλου. «Μεγίστην ὄνησιν 

πιστεύοντες ἔσεσθαι ταῖς ψυχαῖς». 

• Κυριακή Προσευχή 

• «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις». «Ἅγια τά προκείμενα, ἐπιφοίτησιν δεξάμενα ἁγίου Πνεύματος, 

ἅγιοι καί ὑμεῖς, Πνεύματος ἁγίου καταξιωθέντες». 

• Κοινωνικό Αρχαίο «Γεύσασθε καί ἴδετε, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος» (ψαλμ.33). 

«Γευόμενοι γάρ οὐκ ἄρτου καί οἴνου γεύεσθε, ἀλλά ἀντιτύπου σώματος καί αἵματος 

Χριστοῦ». 

• Τρόπος Κοινωνίας «Μή τεταμένοις τοῖς τῶν χειρῶν καρποῖς  

προσέρχου, μηδέ διηρημένοις τοῖς δακτύλοις ἀλλά τήν ἀριστεράν θρόνον ποιήσας τῇ δεξιᾷ, 

ὡς μελλούσῃ βασιλείᾳ ποτηρίῳ τοῦ αἵματος, μή ἀνατείνων τάς χεῖρας, ἀλλά κύπτων καί 

τρόπῳ προσκυνήσεως καί σεβάσματος λέγων τό «Ἀμήν». 

• Ευχαριστήρια ευχή  «Εἶτα ἀναμείνας τήν εὐχήν μετά τη μετάληψη  εὐχαρίστει τῷ Θεῷ 

τῷ καταξιώσαντί σε τῶν τηλικούτων μυστηρίων» 

Εκτός του αγίου Κυρίλλου στη Λειτουργία του αγίου Ιακώβου αναφέρονται και 

άλλοι Πατέρες όπως ο άγιος Ιερώνυμος689, ο ψευδο-Πρόκλος690, η Πενθέκτη εν 

Τρούλλω Οικουμενική Σύνοδος (692) 691, ο Νικόλαος Μεθώνης692 και ο Μάρκος 

Ευγενικός693. Στα ως άνω κείμενα αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα και το κύριος της 

Ιεροσολυμητικής Λειτουργίας του αγίου Ιακώβου η οποία προβάλλεται προς στήριξη 

της ορθόδοξης  ευχαριστιακής παράδοσης και θεολογίας. Από τον 12ο αι. υπήρξε 

κάποια αμφισβήτηση της εν λόγω Λειτουργίας από  τον Βαλσαμώνα694. Σε ερώτηση 

μάλιστα του Αλεξανδρείας Μάρκου αν είναι δεκτές στην καθολική εκκλησία οι 

Λειτουργίες του αποστόλου Ιακώβου του αδελφοθέου και του αποστόλου Μάρκου, η 

απάντηση που έδωσε ο Βαλσαμών ήταν ότι στην εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως 

 
689 Contra Pelagianos II, 23, PL 23, 587B.  
690 Λόγος περί παραδόσεως της θείας Λειτουργίας, PG 65, 849B-852C.  
691 Κανών λβ΄. Βλ. και σχόλιο Αριστηνού στον κανόνα αυτό, PG 137, 624D-625A. 
692 Προς τους διστάζοντας και λέγοντας ότι ο ιερουργούμενος άρτος και οίνος ουκ εστι σώμα και αίμα του 

Κυριου ημών Ιησύ Χριστού, PG 135, 513C.  
693 Ότι ου μόνον από της φωνής των δεσποτικών ρημάτων αγιάζονται τα θεία δώρα, PG160, 1081B. 
694 Ερμηνεία εις του λβ΄ κανόνα της εν Τρούλλω,PG 137, 621.  

«Παρακαλοῦμεν τόν φιλάνθρωπον 

Θεόν τό ἅγιον Πνεῦμα ἐξαποστεῖλαι ἐπί τά 

προκείμενα, ἵνα ποιήσῃ τόν μέν ἄρτον σῶμα 

Χριστοῦ, τόν δέ οἶνον αἷμα Χριστοῦ . πάντα 

γάρ οὗ ἄν ἐφάψηται τό ἅγιον Πνεῦμα, τοῦτο 

ἡγίασται καί μεταβέβληται» 
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«οὐδέ εὑρίσκεται, οὐδέ γινώσκεται  ὡς ἀπραιτήσασαι» 695. Προφανώς λόγω 

επικράτησης παντού του βυζαντινού λειτουργικού τύπου οι δύο ως άνω Λειτουργίες 

είχαν εγκαταλειφθεί696. 

Η Λειτουργία του αγίου Ιακώβου μαρτυρείται σε αρκετά χειρόγραφα με 

παλαιότερο το του Βατικανού 2282 του 9ου αι. 697. Από πλευράς εκδόσεων η παλαιότερη 

είναι του Morel, εν έτει 1560 στο Παρίσι, του Διονυσίου Λάτα από τη Ζάκυνθο, εν έτει 

1886, του Σταυρινού στην Κωνσταντινούπολη το 1921 και με νεότερη ανατύπωση στη 

Θεσσαλονίκη το 2001, του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, 

τον Αριστείδη Πανώτη το 1988, και του Ιωάννη Φουντούλη ο οποίος στηρίχθηκε στην 

κριτική έκδοση του Β. Mercier με σκοπό «τήν κάλυψιν τῶν διδακτικῶν ἀναγκῶν τοῦ 

μαθήματος τῆς Λειτουργικῆς» 698. 

Μελετώντας  κανείς τις ευχές της θείας Λειτουργίας του αγίου Ιακώβου 

διαπιστώνει έναν υψηλού επιπέδου λόγο και μίαν  ακρίβεια όσον αφορά τη διατύπωση 

θεολογικών εννοιών και δογμάτων. Στο κείμενο ιδιαίτερα της αγίας Αναφοράς, όπως 

ασφαλώς σε κάθε Αναφορά, ανακεφαλαιώνεται το μυστήριο της εν Χριστώ θείας 

Οικονομίας, η δημιουργία του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού, η δημιουργία του 

κόσμου γενικότερα αλλά και η εν Χριστώ αναδημιουργία. Ο μονογενής Υιός, ο Κύριος 

ημών Ιησούς Χριστός, «κατελθών ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος ἁγίου 

καί Μαρίας τῆς ἁγίας ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου, συναναστραφείς τε τοῖς ἀνθρώποις, 

πάντα  ᾠκονόμησε πρός σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν». 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ενότητα των τριών προσώπων της Αγίας 

Τριάδος· «Ἅγιος εἶ, βασιλεῦ τῶν αἰώνων, καί πάσης ἁγιωσύνης κύριος καί δοτήρ· 

ἅγιος καί ὁ μονογενής σου Υἱός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τά πάντα 

ἐποίησας· ἅγιον δέ καί τό Πνεῦμα σου τό πανάγιον, τό ἐρευνῶν τά πάντα καί τά  βάθη 

σοῦ τοῦ Θεοῦ καί Πατρός». Πολύ χαρακτηριστικά επίσης είναι τα όσα σημειώνονται 

για το άγιο Πνεῦμα «τό κύριον καί ζωοποιόν, τό σύνθρονόν σοι τῷ Θεῷ καί Πατρί καί 

τῷ μονογενῇ σου Υἱῷ, τό συμβασιλεῦον, τό ὁμοούσιόν τε καί συναΐδιον, τό λαλῆσαν 

ἐν νόμῳ καί προφήταις καί τῇ καινῇ σου διαθήκῃ, τό καταβάν ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐπί 

τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ καί μεῖναν ἐπ’ αὐτόν, τό 

 
695 ΠΓ 138, 953. 
696 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου, σ.8. 
697 Βλ. Αλκιβιάδης Κ. Καζαμίας, Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και τα νέα 

Σιναϊτικά χειρόγραφα, Θεσσαλονίκη 2006. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.9-11. Βλ. Ch. 

Mercier, Patrologie Orientalis 26, 115-256 (κριτική έκδοση του έτους 1946). 
698 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου, σσ.12-13. 
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καταβάν ἐπί τούς ἁγίους σου ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐν τῷ ὑπερῲῳ τῆς 

ἁγίας καί ἐνδόξου Σιών, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἁγίας πεντηκοστῆς». 

Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου η οποία, όπως αναφέρθηκε, 

αξιοποιήθηκε από τους Πατέρες για την στήριξη της ευχαριστιακής θεολογίας, τελείται 

δύο φορές το χρόνο· την 23η Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του αγίου, ή την πρώτη 

μετ’αυτήν Κυριακή ή την Κυριακή μετά την του Χριστού Γέννηση. Οι δύο αυτές 

ευκαιρίες δίνουν τη δυνατότητα στον κλήρο αλλά και γενικότερα στο πλήρωμα της 

Εκκλησίας να ζήσει τη λειτουργική παράδοση την Ιεροσολύμων, και να γνωρίσει 

παλαιά ευχαριστιακά πρότυπα. Αλήθειες όπως η συνειδητή συμμετοχή του λαού στη 

θεία Ευχαριστία, ο διάλογος και η συνιερουργία κλήρου και λαού, η ανάδειξη μέσα 

από το λειτουργικό κείμενο των καθημερινών προβλημάτων του λαού του Θεού, η 

υπενθύμιση της αξίας των βιβλικών κειμένων – περικοπών ακόμη και από την Παλαιά 

Διαθήκη, η παλαιά λειτουργική απλότητα και ευταξία, αλλά και η προβολή του 

ασκητικού λειτουργικού – ευχαριστιακού ήθους, είναι και στις μέρες μας πρόκληση 

πνευματική και ευκαιρία λειτουργική699. 

 

6. Τελετουργικά της θείας Λειτουργίας του αγίου Ιακώβου 

Επειδή η Λειτουργία είναι ασυνήθιστα μεγάλη και απαιτεί η τέλεσή της μαζί 

με το κήρυγμα κάπου δύο ώρες, είναι ανάγκη και οι ευχές και τα διακονικά να λέγονται 

καθαρά και δυνατά, αλλά σύντομα και χωρίς μουσικές υπερβολές. Όσο γίνεται πιο 

απλά. Με περισσότερη άνεση ας απαγγείλει ο α΄ ιερεύς την ευχή της Αναφοράς – χωρίς 

πάλι υπερβολή. Τα μικρόφωνα να είναι καλά συντονισμένα, διότι έτσι βοηθούν στην 

καλή ακουστικότητα. Να μην είναι όμως πολύ κοντά στο στόμα. 

Για τον ίδιο λόγο ας προσέξουν οι ιερείς να αποφύγουν κάθε καθυστέρηση στο 

χερουβικό και στο κοινωνικό. Για τη δε θεία κοινωνία, ανάλογα με την πρόβλεψη 

προσελεύσεως σ’αυτή του λαού, ας ετοιμασθούν δύο ή και τρία άγια ποτήρια. 

Έξω, στη μέση του ναού, να είναι ετοιμασμένη η «καθέδρα», με αναλόγιο προς 

το λαό, μανουάλι για να τεθεί η λαμπάδα και να κρεμασθεί ο θυμιατός (μπροστά από 

το αναλόγιο) και πέντε καθίσματα κυκλικά, προς το λαό, για τους πέντε λειτουργούς, 

σχετικά αραιά και με απόσταση κανονική από το αναλόγιο. 

 

 
699 Βλ. π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, «Η Λειτουργία του αγίου Ιακώβου και η λειτουργική αγωγή των 

πιστών» , εν Λειτουργική ανανέωση. Δοκίμια λειτουργικής αγωγής κλήρου και λαού Α΄ [ Σύγχρονοι 

Λειτουργικοί Προβληματισμοί 2], εκδ. «Τήνος», Αθήνα 2001, σσ.94-109.  
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Μερικές τώρα ειδικές οδηγίες 

Η προσκομιδή θα μπορούσε να γίνει κατά το χερουβικό, σύμφωνα με την 

αρχαία τάξη. Για να κερδηθεί όμως χρόνος, ας γίνει πριν από την έναρξη της θείας 

Λειτουργίας και για να αποφευχθούν οι αυτοσχεδιασμοί και οι αυθαιρεσίες, ας 

ακολουθηθεί η τάξη της προσκομιδής των βυζαντινών Λειτουργιών. 

Με τις εξής μόνο διαφορές: 

- Να βγει ένας αμνός μεγάλος 

- Όχι μερίδες για τους αγίους , Θεοτόκος, τάγματα, μνημονεύσεις ζώντων και τεθνεώτων 

(αυτές θα γίνουν στην ευχή της αναφοράς) 

- Όχι ευχή θυμιάματος (αυτή θα λεχθεί μετά την είσοδο και την εναπόθεση των αγίων 

δώρων στο θυσιαστήριο) 

- Όχι ευχή προθέσεως (αυτή θα λεχθεί μετά την απόθεση των δώρων στην αγία τράπεζα) 

Τα τίμα δώρα θα καλυφθούν, όπως συνήθως και θα γίνει η απόλυση. 

Αν ψάλλεται όρθρος ή διαβάζονται οι ώρες, ας γίνει απόλυση από τον πρώτο 

ιερέα στην ωραία πύλη, όπως συνήθως. Αν γίνεται «προανάγνωσις» δεν θα γίνει 

απόλυση. 

Η ωραία πύλη ας είναι κλειστή. 

Μετά την προσκομιδή και την απόλυση του όρθρου ή των ωρών αν τελούνται, 

ή προς το τέλος της «προαναγνώσεως», οι λειτουργοί ας σταθούν προ της αγίας 

Τραπέζης και αφού προσκυνήσουν, ως συνήθως, ας απαγγείλουν χαμηλοφώνως τις 

προπαρασκευαστικές ευχές διαδοχικά και με κατάνυξη. Οι ευχές αυτές είναι 

μεταγενέστερες και τρεις τον αριθμό. Η πρώτη είναι ευχή εισόδου και η τρίτη του 

θυμιάματος. Μπορούν να αναγνωσθούν μυστικά από τους ιερείς και η έναρξη της 

Λειτουργίας να γίνει κατά τον αρχαίο τύπο δια του εισοδικού. 

Την τελευταία πάντως ευχή «τοῦ θυμιάματος» θα ειπεί ο πρώτος θυμιώντας 

στην αγία τράπεζα, όπως βρίσκεται μπροστά από αυτήν. 

Ο αρχιδιάκονος ανοίγει την ωραία πύλη και δίνει με έμφαση εστραμμένος προς 

το λαό, το παράγγελμα «Ὀρθοί». 

Απλά οι λειτουργοί και ο λαός ψάλλουν τον ύμνο «Ὁ μονογενής…». Και γίνεται 

με ευταξία και ιεροπρέπεια η είσοδος. 

Ο β΄ διάκονος προηγείται με λαμπάδα και θυμιατό (αν υπάρχουν υποδιάκονοι 

προηγούνται με λαμπάδες), έπεται ο α΄ διάκονος με το Ευαγγέλιο και οι ιερείς κατά 

τάξιν.  



Θείες Λειτουργίες Αποστολικών Διαταγών και Αγίου Ιακώβου 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
204 

Στέκονται στην καθέδρα έξω, εστραμμένοι προς το λαό. Ο α΄ ιερέας στο μέσον, 

από τα δύο μέρη δεξιά και αριστερά του οι δύο διάκονοι και στα ακραία καθίσματα ο 

β΄ και γ΄ ιερέας. 

Ο α΄ ιερέας μόλις τελειώσει ο ύμνος απαγγέλλει την ευχή της προελεύσεως «Ὁ 

Θεός ὁ παντοκράτωρ, ὁ μεγαλώνυμος Κύριος….», η οποία αναφέρεται στην μετά 

καθαρού συνειδότος προσφορά των δώρων. 

Οι δύο διάκονοι λέγουν εναλλάξ την συναπτή του τρισαγίου. Τα «Κύριε 

ἐλέησον» του λαού ψάλλονται πολύ απλά. 

Ο α΄ ιερέας διαβάζει την ευχή του τρισαγίου, η οποία κάνει λόγο για την 

ψαλμωδία του τρισαγίου ύμνου «ἀκατακρίτως». Το τρισάγιο ψάλλεται απλά και μόνο 

τρεις φορές. Στο «Δόξα ή νῦν», «Ἁγία Τριάς…» χωρίς το «δύναμις». Η συναπτή, η 

ευχή του τρισαγίου και ο τρισάγιος ύμνος εισήχθησαν στη Λειτουργία του αγίου 

Ιακώβου μεταγενέστερα από βυζαντινή επίδραση. Μετά το τρισάγιο ακολουθεί ο των 

ιερέων χαιρετισμός. «Εἰρήνη πᾶσι».  

Τα αναγνώσματα είναι τρία και μπορούν να αναγνωσθούν τα της ημέρας. Την 

προφητεία θα διαβάσει ο αναγνώστης στο αναλόγιο, αφού πρώτα φιλήσει το  χέρι του 

α΄ ιερέως. 

Το προκείμενο πριν τον απόστολο ψάλλεται με στίχους του ψαλμού από τον 

οποίο προέρχεται και οι στίχοι απαγγέλλονται εμμελώς, ενώ μετά από κάθε στίχο του 

ψαλμού επαναλαμβάνεται από το χορό το προκείμενο. 

Άλλος αναγνώστης θα διαβάσει τον απόστολο, πάλι από το αναλόγιο. 

Κατά την ανάγνωση της προφητείας, το προκείμενο και τον απόστολο, όπως 

αργότερα και κατά το κήρυγμα, οι λειτουργοί και ο λαός κάθονται. 

Όταν τελειώσει ο απόστολος σηκώνονται. Ο β΄ διάκονος πλησιάζει τον γ΄ ιερέα, 

κρατώντας το θυμιατήριο, και ο γ΄ ιερέας διαβάζει την ευχή του θυμιάματος «Σοί τῷ 

πεπληρωμένῳ πάσης εὐωδίας καί εὐφροσύνης…». Κατόπιν θυμιά, ενώ ψάλλεται το 

αλληλουάριο. Επακολουθεί κατ’εναλλαγήν από τους δύο διακόνους η συναπτή προ του 

Ευαγγελίου (εκτενή), ο α΄ ιερέας λέγει την ευχή «Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις…» και 

ο α΄ διάκονος διαβάζει το Ευαγγέλιο από το αναλόγιο.  

Εδώ γίνεται το κήρυγμα και όλοι κάθονται. 

Μετά το κήρυγμα ακούγεται το παράγγελμα «Σχολάσωμεν ἐκτενῶς» και 

λέγονται τα πληρωτικά (εναλλάξ οι διάκονοι), η ευχή, η ευλογία και η ευχή της 

κεφαλοκλισίας. 
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Οι λειτουργοί, μετά την εκφώνηση «Ὅπως ὑπό τοῦ κράτους σου…» 

ετοιμάζονται για να φύγουν από την καθέδρα. Ο β΄ διάκονος παίρνει την λαμπάδα και 

το θυμιατό, ο α΄ το Ευαγγέλιο. 

Ο β΄ διάκονος δίνει με έμφαση το παράγγελμα για την αποχώρηση των 

κατηχουμένων «Μή τις τῶν κατηχουμένων…». 

Ο α΄ διάκονος στρεφόμενος προς το χορό: «Ἐν εἰρήνῃ Χριστοῦ ψάλλωμεν». 

Όλοι εισέρχονται ευτάκτως στο ιερό, ενώ ψάλλεται το «Σιγησάτω…». 

Ο α΄ ιερεύς λέγει την ευχή «Τό φρικτόν σου, Κύριε, καταλαβόντες δάπεδον…» 

και ο β΄  «Οὐδείς ἄξιος…», ενώ ο α΄ διάκονος θυμιά, ως συνήθως κατά την αρχαία 

τάξη, την αγία τράπεζα και τον λαό από την ωραία πύλη. 

Μετά την ευχή και τη θυμίαση ζητούν συγχώρηση, ως συνήθως, και γίνεται η 

είσοδος των δώρων χωρίς το «Πάντων ὑμῶν…» και χωρίς να διακοπεί ο ύμνος 

«Σιγησάτω…». Ο α΄ διάκονος κρατά το δισκάριο και φέρει τον αέρα. Ο β΄ διάκονος 

κρατά το ποτήριο με το δικό του αέρα στους ώμους του. Τα δώρα παραλαμβάνει ο 

πρώτος ιερέας, τα θυμιά και τα εναποθέτει στην αγία Τράπεζα. 

Μετά την απόθεση των δώρων στο θυσιαστήριο και τη συμπλήρωση του ύμνου: 

Ο γ΄ ιερέας λέγει την ευχή της προθέσεως «Ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τόν 

οὐράνιον ἄρτον…». 

Ο α΄ιερέας την ευχή του θυμιάματος (και θυμιά τα δώρα) και όλοι μαζί ρυθμικά, 

μαζί με το λαό απαγγέλλουν το «Πιστεύω». Τα άγια εν τω μεταξύ καλύπτονται μετά 

της νεφέλης (αέρα). 

Οι διάκονοι όλα τα διακονικά τα λέγουν από την ωραία πύλη εστραμμένοι προς 

το λαό, εκτός μόνο από το «Κύριε, εὐλόγησον» που το λέγει προς τον α΄ ιερέα. 

Ο β΄ ιερέας την ευχή του ασπασμού. 

Ο γ΄ ιερέας την ευχή της κεφαλοκλισίας «μετά τό δοθῆναι τήν ἀγάπην». 

Ο α΄ ιερέας δίδει την ευλογία στους διακόνους: «Ὁ Κύριος εὐλογήσει…». Από 

το σημείο αυτό έχουμε την αρχή της προσκομιδής του αγίου Ιακώβου. 

Το «Δόξα ἐν ὑψίστοις…» κ.λπ. λέγεται σε ύφος αναγνώσεως, με χαμηλή φωνή 

και από τους τρεις ιερείς μαζί, κατά συγχρονισμό. 

«Τοῦ Πατρός…» μόνο ο πρώτος. 

Το «Μεγαλύνατε…» ψάλλεται σε βαρύ ήχο από όλους τους λειτουργούς μαζί. 

Το «Πνεῦμα ἅγιον…» ψάλλεται από τους ψάλτες. 
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Το «Μνήσθητι ἡμῶν δέσποτα» το λένε ψαλτά κατά συγχρονισμό οι δύο ιερείς 

(β΄ και γ΄) και οι δύο διάκονοι στον πρώτο, ο οποίος απαντά εκφώνως  «Μνησθείη 

ὑμῶν…». 

Και αρχίζει η καθολική συναπτή, με τους διακόνους προς το λαό εστραμμένους. 

Κατ’αυτήν οι ιερείς αναγινώσκουν μυστικώς τις ευχές «Ὁ ἐπισκεψάμενος…» 

και τις άλλες τρεις. Μετά το τέλος της συναπτής εκφωνεί ο α΄ το «Ἐλέει καί 

οἰκτιρμοῖς…». 

Το κεντρικό μέρος της ευχής της Αναφοράς μέχρι τα δίπτυχα λέγει ο α΄ ιερεύς. 

Το «Τόν θάνατόν σου…»  ψάλλεται από τον χορό. 

Το «Ὁ γάρ λαός σου…» ψάλλεται από τον α΄ (ή όλους μαζί τους λειτουργούς) 

και η απάντηση σ’αυτό από τον χορό. 

Κατά το «ποιήσῃ τόν μέν ἄρτον…» 

«καί τό ποτήριον…» 

Ευλογεί τα τίμια δώρα. 

Τα δίπτυχα των ζώντων λέγει ο β΄ ιερέας. 

Τα δίπτυχα των κεκοιμημένων ο γ΄ ιερέας ενώ ο χορός ψάλλει απαλά το 

«Μνήσθητι, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν…». 

Το τέλος της ευχής λέγει πάλι ο α΄ ιερεύς. 

Το «Πάτερ ἡμῶν…» το απαγγέλλουν όλοι μαζί κατά συγχρονισμό με το λαό. 

Το «Ἐν εἰρήνῃ Χριστοῦ ψάλλωμεν» προς τον χορό. 

Αμέσως μετά την έναρξη του κοινωνικού γίνεται ο μελισμός κ.λπ. ως εξής: 

I. Κλᾷ τόν  ἄρτον  καί κρατεῖ τή δεξιά τό ἥμισυ καί τῇ ἀριστερᾷ τό ἥμισυ 

καί βάπτει τό ἐν τῇ δεξιᾷ ἐν τῷ κρατῆρι λέγων· 

Ἕνωσις τοῦ παναγίου σώματος καί του τίμιου αἵματος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 

καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Καί σφραγίζει τό ἐν τῇ ἀριστερᾷ μέρος καί ἐναλλάξει κρατῶν τά δύο μέρη· 

σφραγίζει τό ἄλλο ἥμισυ· εἴτα, συνάψας τά μέρη καί βάψας αὐτῶν τά λοιπά δύο 

ἄκρα ἐν τῷ κρατῆρι καί σφραγίζων τούς λοιπούς ἄρτους, λέγει ἐφ’ ἑκάστης 

βάψεως τόν τῆς ἑνώσεως λόγον καί εὐθέως ἄρχεται μελίζειν καί πρό πάντων 

δίδωσιν εἰς ἕκαστον κρατῆρα μίαν μερίδα ἁπλῆν λέγων· 

Ἥνωται καί ἡγίασται καί τετελείωται εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 

καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Εἶτα ποιεῖ διπλᾶς μερίδας ἑκάστῳ τῶν κληρικῶν καί βάπτει εἰς τόν 

κρατῆρα· 
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Δ. Κύριε, εὐλόγησον. 

I. Ηὐλόγηται ὁ Θεός, ὁ εὐλογῶν καί ἁγιάζων ὑμᾶς, τούς ἐν φόβῳ Θεοῦ 

μελίζοντας καί πάντας τούς ἐν πίστει μεταλαμβάνειν μέλλοντας. 

Κ. Αμήν. 

I. Καί ὅταν πληρώσῃ μελίζειν λέγει· 

Τῆς κατά φιλανθρωπίαν παρασχεθείσης ἡμῖν παρά σοῦ θείας χάριτος, τά ὑπέρ 

ἡμᾶς ἐτολμήσαμεν· προσερχόμεθα οὖν μετά φόβου τοῖς ἁγίοις σου μυστηρίοις, 

δέσποτα, σέ αἰτούμενοι· εἴ τι δι’ ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἡμῖν παρῶπται, συγγνώμων 

γενοῦ, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. 

Καί πάλιν ὅταν μεταλαμβάνειν μέλλῃ· 

Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ οὐράνιος ἄρτος, ἡ τροφή τοῦ παντός κόσμου, 

ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου καί οὐκ εἰμί ἄξιος μεταλαβεῖν τῶν ἁγίων καί 

ἀχράντων σου μυστηρίων, ἀλλά διά τήν σήν ἀγαθότητα καί ἄφατον μακροθυμίαν ἄξιόν 

με ποίησον καί ἀκα- τάκριτον καί ἀνεπαίσχυντον μετασχεῖν τοῦ παναγίου σου σώματος 

καί τοῦ τιμίου αἵματος εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. 

Εἶτα μεταλαμβάνει καί μεταδίδωσι τῷ κλήρῳ». Ὅτε δέ ἐπαίρουσι τούς 

δίσκους καί τούς κρατῆρας εἰς τό μεταδοῦναι τῷ λαῷ·…»700. 

 

Επειδή η σχετική διάταξη είναι αρκετά πολύπλοκος, γι’αυτό μπορούν να 

γίνονται όλα κατά την τάξη της βυζαντινής θείας Λειτουργίας. Το ίδιο και η κοινωνία 

των ιερέων και του λαού. 

Η κοινωνία του λαού ας γίνεται από δύο ιερείς – οι διάκονοι βοηθούν στην 

κοινωνία. 

Κατά την ευχή του θυμιάματος ο β΄ ιερέας θυμιά τα ιερά δώρα. 

Την αποστολική ευχή της κεφαλοκλισίας λέγει ο α΄ ιερέας (ευλογεί κατά το 

«Εὐλόγησον τόν λαόν σου»), ενώ όλοι οι ιερείς και οι διάκονοι είναι έξω στην ωραία 

πύλη. 

Το «Ἐν εἰρήνη Χριστοῦ πορευθῶμεν» το λέγει ο β΄ διάκονος προς τον λαό. 

Το αντίδωρο διανέμεται αμέσως μετά από δύο ιερείς (για να μη καθυστερούν) 

και τις ευχές του διακονικού λέγει ο τρίτος ιερέας πριν από την κατάλυση των αγίων.  

 
700 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου, σσ.77-79.  
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Λάτα Διονυσίου, Η θεία Λειτουργία του αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του 

Αδελφοθέου και πρώτου ιεράρχου των Ιεροσολύμων, εν Ζακύνθω 1886. 

Μωραΐτης Δημήτριος, Η Λειτουργία του Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αθήναι 1939. 

Πανώτης Αριστείδης, Η θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, Αθήνα 

1988. 

Ροδόπουλος Παντελεήμων (Αρχιμ., μετέπειτα Μητροπολίτης Τυρολόης και 

Σερεντίου), Η Αναφορά της Λειτουργίας του Κλήμεντος, Διατριβή επί 

υφηγεσία, Θεσσαλονίκη 1959. 

Ροδόπουλος Παντελεήμων (Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου), «Η θεία 

Λειτουργία κατά τας Μυσταγωγικάς Κατηχήσεις Κυρίλλου Ιεροσολύμων» 

, εν Μελέται Α΄ [Ανάλεκτα Βλατάδων 56], Θεσσαλονίκη 1993, σσ.579-593. 

Σταυρινός Αμβρόσιος, Αι αρχαιόταται και αι σύγχρονοι λειτουργίαι των κυριωτέρων του 

Χριστού Εκκλησιών, επιμελεία Αρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα [Λειτουργικά 

Βλατάδων 4], Θεσσαλονίκη 22001. 

Τζέρπος Δημήτριος Β., «Η Λειτουργία του αγίου Ιακώβου και η λειτουργική αγωγή 

των πιστών», εν Λειτουργική Ανανέωση. Δοκίμια λειτουργικής αγωγής 

κλήρου και λαού Α΄ [Σύγχρονοι Λειτουργικοί Προβληματισμοί 2], εκδ. 

Τήνος, Αθήνα 2001. 

Τρεμπέλας Παναγιώτης Ν., Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν Αθήναις κώδικας, Αθήναι 

21982. 

Τρεμπέλας Παναγιώτης Ν., Λειτουργικοί τύποι Αιγύπτου και Ανατολής [Συμβολαί εις 

την ιστορίαν της χριστιανικής Λατρείας], Αθήναι 1961, σσ.107-108. 
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Φουντούλης Ιωάννης Μ., «Η θεία Λειτουργία των ‘Αποστολικών Διαταγών’», εν 

Λειτουργικά Θέματα Ε΄, Θεσσαλονίκη 1986. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. 

Λειτουργικοί τύποι της Ανατολής», εν Η θεία Ευχαριστία. Εισηγήσεις-

Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμα έτους 2003, 

Δράμα 2003. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, εκδ. Αποστολικής 

Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τόμ. Ε΄, Αθήνα 2003. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., Θεία Λειτουργία ‘ Αποστολικών Διαταγών’ [ Κείμενα 

Λειτουργικής 13], Θεσσαλονίκη 1978. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 

1981. 

Φουντούλης Ιωάννης Μ., Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 

52007. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

• Η Θεολογία της Αναφοράς της θείας Λειτουργίας των Αποστολικών Διαταγών. 

 

• Αρχαϊκά στοιχεία στη Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών και βυζαντινές 

επιδράσεις στη Λειτουργία του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. 

 

• Οι Λειτουργίες των Αποστολικών  Διαταγών και αγίου Ιακώβου και η συμβολή 

των στη λειτουργική ανανέωση σήμερα. 

 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε σελίδες. 
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6. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 

 

1. Δομή της Λειτουργίας του Αποστόλου Μάρκου 

 

• Ευχές λεγόμενες στο Διακονικό (μέσα στο ιερό μυστικώς). Κατά ορισμένους 

κώδικες ήσαν ευχές αντιφώνων 

• Είσοδος με προσφορά θυμιάματος (Εἰρήνη πᾶσι, καί τῷ πνεύματί σου, Ἐπί 

προσευχήν στάθητε, Κύριε ἐλέησον (γ'). Εὐχή εἰσόδου, ὁ μονογενής ...) όπως στη 

Λειτουργία του Ιακώβου 

• Τρισάγιο (βυζαντινή επίδραση) 

• Αναγνώσματα τέσσερα (δύο Παλαιάς - δύο Καινής Διαθήκης) 

• Πρόλογος του Αλληλούια μεταξύ Αποστόλου και Ευαγγελίου (βυζαντινή 

επίδραση) 

• Συναπτή (διαιρείται σέ δύο μέρη) 

• Απόλυση κατηχουμένων 

• Είσοδος των Δώρων 

• Χερουβικό (βυζαντινή επίδραση) 

• Ασπασμός 

• Σύμβολο της Πίστεως (μεταγενέστερο) 

• Άγια Αναφορά (ιδιόμορφα διακονικά καί τά δίπτυχα πριν τόν καθαγιασμό) 

• Τα αιτήματα τα μη εισαγόμενα διά του «Μνήσυητι Κύριε» είναι της αιγυπτιακής 

λειτουργικής πράξης. Τα αιτήματα που εισάγονται με το «Μνήσθητι Κύριε» είναι 

ιεροσολυμιτικά 

• Το «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας...» έχει διαμορφωθεί κατά βυζαντινή επίδραση 

• Υπάρχει προεπίκληση πριν το «Λάβετε, φύγετε» 

• Το εισάγον τον επινίκιον ύμνον τμήμα της ευχής τής Αναφοράς προέρχεται από 

το ευχολόγιο του Σεραπίωνος, την κοπτική Λειτουργία και τόν πάπυρο Der 

Balizeh 

• H διπλή επανάληψη του επινικίου προέρχεται από τη Λειτουργία του Ιακώβου 

• Λείπει τό «Ὠσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις» 

• Το τμήμα της επικλήσεως έχει υποστεί επιδράσεις από τη Λειτουργία του Ιακώβου 
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• Σηήν Αναφορά του Σεραπίωνος η επίκληση αναφέρεται στο Λόγο 

• Προπαρασκευή για τη θεία Κοινωνία 

• Κυριακή Προσευχή διπλή κατ' επίδραση τής Λειτουργίας του Ιακώβου, ευχή 

κεφαλοκλισίας, ευχή υψώσεως του άγιου άρτου, μελισμός, ένωση 

• Το «Πάτερ ἡμῶν» τοποθετείται προ της κλάσεως του άρτου ενώ στην αρχαϊκή 

αιγυπτιακή λειτουργική πράξη τοποθετείται μετά από αυτήν 

• Κοινωνικό «Αἰνεῖτε τον Θεόν», μετάληψη 

• Απόλυση 

 

2. Σύντομη αναφορά στην ιστορία, τα χαρακτηριστικά και τη θεολογία της 

Λειτουργίας του Αποστόλου Μάρκου 

 

Η θεία Λειτουργία του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου ανήκει 

στον αιγυπτιακό ή αλεξανδρινό λειτουργικό τύπο και ετελείτο στην εκκλησία της 

Αιγύπτου στα ελληνικά ή σε μετάφραση μέχρι τον 13ο αι.701. Γι’αυτήν κάνουν λόγο και 

υπαινιγμούς μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας της Αιγύπτου όπως π.χ. οι Μέγας 

Αθανάσιος, Δίδυμος ο τυφλός, Κύριλλος Αλεξανδρείας κ.ά. Η Λειτουργία αυτή 

διαδόθηκε και στις περιοχές του Σινά, στην Αιθιοπία και στις κοινότητες των Ελλήνων 

της Κάτω Ιταλίας κατά την περίοδο των Σταυροφοριών. Δέχθηκε μάλιστα επιδράσεις 

από την αντιοχειανή, ιεροσολυμητική και αργότερα τη βυζαντινή λειτουργική 

παράδοση και τελικά εκτοπίσθηκε από τη χρήση των Λειτουργιών Μ. Βασιλείου και 

Ιωάννου Χρυσοστόμου702. 

Το πλήρες κείμενο της Λειτουργίας του αποστόλου Μάρκου σώζεται σε αρκετά 

χειρόγραφα που δεν είναι παλαιότερα του 11ου αι. Η ελληνική εκδοχή είναι γνωστή από 

σπαράγματα περγαμηνών και παπύρους του 4ου-5ου μ.Χ. αι. Σε αυτά περιέχονται 

τμήματα της αγίας Αναφοράς. Ολόκληρο το ελληνικό κείμενο βρίσκεται σε 

 
701 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 1981, σσ.70-71. 

Του ιδίου, Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου [Κείμενα Λειτουργικής 3], Θεσσαλονίκη 21977, 

σσ.5-6. Του ιδίου, Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, τόμ.Ε΄, Αθήνα 2003, σσ.146-148. Αμβρόσιος 

(Σταυρινός), Αι αρχαιόταται και αι σύγχρονοι Λειτουργίαι [Λειτουργικά Βλατάδων 4], επιμελεία Αρχιμ. 

Νικοδήμου Σκρέττα, Θεσσαλονίκη 2001, σσ.141-142. Παντελεήμων Ροδόπουλος, Η αναφορά της 

Λειτουργίας του αγίου Μάρκου, Θεσσαλονίκη 21977. 
702 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Λειτουργικοί 

τύποι της Ανατολής», εν Η θεία Ευχαριστία. Εισηγήσεις-Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς 

Μητροπόλεως Δράμας έτους 2003, Δράμα 2003, σσ.49-50. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Λειτουργικοί 

τύποι Αιγύπτου και Ανατολής (Συμβολαί εις την ιστορίαν της χριστιανικής Λατρείας), εν Αθήναις 1961, 

σσ.56-59.  
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χειρόγραφα μετά τον 11ο αι., τα οποία και έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης σημαντικών 

ερευνητών της λειτουργικής μας παράδοσης. Η εν λόγω θεία Λειτουργία εκτός της 

αρχικής ελληνικής της εκδοχής διασώθηκε και σε δύο αρχαίες μεταφράσεις, την 

κυπτική (βοχαϊρική) και την αιθιοπική703. 

 

Το ότι πράγματι εχρησιμοποιείτο η ως άνω Λειτουργία από τους ορθοδόξους 

της Αιγύπτου μαρτυρείται από ελληνικές και κοπτικές πηγές του τέλους 12ου και αρχές 

13ου αι. Ο Βαλσαμών όμως, ο οποίος όπως φαίνεται είναι θύμα των συγκεντρωτικών 

λειτουργικών τάσεων που υπήρχαν στο Μεσαίωνα σ’Ανατολή και Δύση, θεωρεί τη 

Λειτουργία του αγίου Μάρκου ως ψευδεπίγραφη επειδή δεν αναφέρεται από τους 

Πατέρες και τους κανόνες και δεν υπάρχει στη Γραφή. Με αυτό το πνεύμα ερμηνεύει 

και το σχόλιο του 32ου κανόνα της εν Τρούλλω  Συνόδου, όπου γίνεται λόγος για 

Λειτουργία του αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια· «Διά τοι τοῦτο καί ὀφείλουσι πᾶσαι 

αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖν τῷ ἔθει τῆς νέας Ρώμης, ἤτοι τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως καί ἱερουργεῖν κατά τάς παραδόσεις τῶν μεγάλων διδασκάλων 

καί φωστήρων τῆς εὐσεβείας, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί τοῦ ἁγίου 

Βασιλείου. Φησί γάρ τό μα΄ κεφάλαιον τοῦ α΄ τίτλου τοῦ β΄ βιβλίου τῶν Βασιλικῶν. 

Περί ὧν ἔγγραφος οὐ κεῖται νόμος, παραφυλάττειν δεῖ τό ἔθος, ᾧ ἡ Ρώμη κέχρηται»704 

. 

Η Λειτουργία του αγίου Μάρκου είναι πολύ παλαιά. Αποδίδεται στον 

Ευαγγελιστή Μάρκο τον ιδρυτή και πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. 

«Ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος, διδάσκαλος καί ποιμήν τῆς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας καί 

πάσης καθόλου τῆς Αἰγύπτου γενόμενος, ἐγένετο ἅμα καί ὁ ὀργανωτής τῆς λειτουργίας 

τῆς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας τῆς ὁποίας λειτουργίας ἡ ὅλη διασκευή καί διάταξις, ἀπό 

τῶν πρώτων λέξεων αὐτῆς, μαρτυρεῖ τόν ἑλληνίζοντα αὐτῆς χαρακτῆρα, ὁ ὁποῖος 

προσήρμοζε τῇ ἀπό πολλοῦ ἐξελληνισμένῃ πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας»705. Το όνομα 

λοιπόν του αποστόλου Μάρκου δείχνει την παλαιότητα της εν λόγω θείας Λειτουργίας. 

Την παλαιότητα αυτή μαρτυρούν και άλλα στοιχεία όπως η αναφορά στους  διωγμούς, 

και στις εχθρικές διαθέσεις των ειδωλολατρών706. 

 
703 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου, σσ.9-10. Βλ. και Παναγιώτης Ι. 

Σκαλτσής, «Πρόλογος», εν Η θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου, εκδ. «Μαΐστωρ», Λευκωσία 

2010, σ.16. 
704 PG 138, 953. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου, σσ.5-6.  
705 Αμβρόσιος (Σταυρινός), ό.π, σ.141. 
706 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σσ.55-56. 
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Όπως όλες οι Αναφορές και Λειτουργίες του Αλεξανδρινού-Αιγυπτιακού έτσι 

και του αγίου μάρκου διακρίνεται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. 

Αυτά είναι: 

α. Τα τέσσερα αναγνώσματα. Αρχικά δύο απ ό την Παλαιά (Νόμος-Προφήτες)  και 

δύο  από την Καινή Διαθήκη (Απόστολος-Ευαγγέλιο). Αργότερα ελαμβάνοντο και 

τα τέσσερα από την Καινή Διαθήκη (Επιστολές Παύλου-Καθολικές Επιστολές-

Πράξεις -Ευαγγέλιο).  Στην ελληνική Λειτουργία του αγίου Μάρκου από βυζαντινή 

επίδραση έμειναν δύο (Απόστολος-Ευαγγέλιο). 

β. Οι σύντομες παρεμβάσεις του διακόνου: «Προσεύξασθε», «Πετάσατε», 

«Ἐκτείνατε», «Ἐπί προσευχήν στάθητε», «Πρός ἀνατολάς βλέψατε», 

«Προσεύξασθε ὑπέρ…», «Προσφέρειν κατά τόπους στάθητε» κ.ά. 

γ. Η παρεμβολή των διπτύχων μετά των εκτενών υπέρ της Εκκλησίας δεήσεων στον 

πρόλογο της Αναφοράς, πριν από τον επινίκιο ύμνο. 

δ. Η παρεμβολή προεπίκλησης πριν από τα ιδρυτικά λόγια-λόγους συστάσεως του 

μυστηρίου 

ε. Η κλάσις του άρτου αρ χικά γινόταν πριν από την Κυριακή Προσευχή («Πάτερ 

ἡμῶν…»). Αργότερα από συριακή επίδραση μεταφέρθηκε μετά από αυτήν707. 

 

Εκτός  των παραπάνω ιδιαίτερων γνωρισμάτων η θεία Λειτουργία του 

αποστόλου Μάρκου χαρακτηρίζεται από το έντονο τοπικό της χρώμα, που διαφαίνεται 

στις αιτήσεις υπέρ της πόλεως και του πάπα της Αλεξανδρείας, στη συνεχή επίκληση 

των πρεσβειών του πολυούχου της Αλεξάνδρειας ευαγγελιστού Μάρκου, στην 

ιδιαίτερη αναφορά στις γεωργικές συνθήκες της Αιγύπτου και κυρίως στην ανάγκη 

αναβάσεως των υδάτων του Νείλου ποταμού. Κάποια επίσης από τα λειτουργικά 

στοιχεία της Αλεξανδρινής Λειτουργίας εντάχθηκαν σε αυτήν σε μεταγενέστερες 

εποχές από βυζαντινή επίδραση ή και από την φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. 

Πρόκειται για την Ακολουθία της Προθέσεως, οι προπαρασκευαστικές ευχές της 

έναρξης, ο τρισάγιος ύμνος, το Σύμβολο της Πίστεως, η διπλή επανάληψη του 

επινικίου ύμνου708. 

Πέρα από τις αλλοιώσεις και προσθήκες που για τους λόγους που εξηγήσαμε 

είχε στην πορεία του χρόνου η θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου δεν θα πρέπει 

 
707 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), σσ.68-69.  
708 Βλ. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Λειτουργικοί τύποι Αιγύπτου και Ανατολής, σσ.56-60. 
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να αγνοηθούν τα παμπάλαια λειτουργικά στοιχεία που διασώζει. Πρώτα-πρώτα η 

Λειτουργία αυτή μας διδάσκει την αλήθεια ότι μέσα από την λατρευτική πράξη 

αναδεικνύονται τα πολιτισμικά πρότυπα και η συλλογική εμπειρία ενός τόπου που έχει 

τη δική του ιστορία και τις δικές του παραδόσεις. Η κοινωνία, ο κόσμος και ο 

πολιτισμός δεν είναι αξίες ευκαταφρόνητες και ασήμαντες για τη θεία Λειτουργία. Το 

θείο και το ανθρώπινο δεν συγκρούονται, αλλά αλληλοπεριχωρούνται. 

Σε καθαρά λειτουργικό επίπεδο το κείμενο-Λειτουργία του αγίου Μάρκου 

διασώζει ιδιαιτερότητες τις οποίες επισημάναμε. Επιπλέον να επισημάνουμε την 

εκφραστικότητα του λόγου μιας άλλης λειτουργικής παράδοσης, τον έντονο κοινωνικό 

χαρακτήρα της Λειτουργίας, την αξιοποίηση κειμένων και από την Παλαιά Διαθήκη, 

την λιτότητα των επιμέρους λειτουργικών πράξεων, την αναφορά σε πολλά ποτήρια 

και πολλούς άρτους, τον ιδιαίτερο ρόλο του διακόνου, τον τονισμό του «πρός ἀνατολάς 

βλέψατε», τη συμμετοχή του πληρώματος στη θεία Ευχαριστία και τον κατά την 

αρχαία παράδοση τρόπο μετάδοσης της θείας κοινωνίας. 

Σχολιάζοντας εν συντομία το θεολογικό περιεχόμενο της θείας Λειτουργίας του 

Αποστόλου Μάρκου μπορούμε να επισημάνουμε τις δύο επικλήσεις, μία πριν από τα 

ιδρυτικά λόγια και μία μετά από αυτά. Παρατηρείται δηλαδή μία εξιδιασμένη αναφορά 

στον Παράκλητον, «τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, τό ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐν 

νόμῳ καί προφήταις καί ἀποστόλοις λαλῆσαν, τό πανταχοῦ παρόν καί τά πάντα 

πληροῦν, ἐνεργοῦν τε αὐτεξουσίως οὐ διακονικῶς ἐφ’ οὓς βούλεται τόν ἁγιασμόν 

εὐδοκίᾳ τῇ σῇ, τό ἁπλοῦν τήν φύσιν, τό πολυμερές τήν ἐνέργειαν, τήν τῶν θείων χαρισμάτων 

πηγήν, τό σοί ὁμοούσιον, τό ἐκ σοῦ ἐκπορευόμενον, τό σύνθρονον τῆς βασιλείας σου καί τοῦ 

μονογενοῦς σου Υἱοῦ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (τμήμα της 

Αναφοράς αμέσως μετά τα ιδρυτικά λόγια). 

Το ως άνω κείμενο αναδεικνύει την Πνευματολογία του κειμένου της Λειτουργίας του 

Αποστόλου Μάρκου, αλλά προβάλλει και την ενότητα των τριών προσώπων της παναγίας 

Τριάδος, βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Από την αρχή μάλιστα της αγίας Αναφοράς 

διαφαίνεται ο Τριαδολογικός της χαρακτήρας αφού απευθύνεται στο θεό, Πατέρα 

παντοκράτορα που εποίησε τα πάντα δια της Σοφίας, του φωτός του αληθινού, του μονογενούς 

του Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού «δι’οὗ σοί σύν αὐτῷ καί 

ἁγίῳ Πνεύματι εὐχαριστοῦντες προσφέρομεν τήν λογικήν καί ἀναίμακτον λατρείαν ταύτην». 

Αναμφίβολα  η Αλεξανδρινή αυτή θεία Λειτουργία εντυπωσιάζει με την ακρίβεια του 

θεολογικού της λόγου όταν αναφέρεται στην Αγία Τριάδα. Το ίδιο και όταν θεολογεί και περί 

του έργου της σωτηρίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικός ο λόγος 

για το ότι η θεία Ευχαριστία είναι ομολογία του θανάτου, της τριημέρου εκ νεκρών 
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αναστάσεως, της εις ουρανούς αναλήψεως και της εκ δεξιών του Θεού και Πατρός καθέδρας 

και της δευτέρας και φρικτής και φοβεράς αυτού παρουσίας (κείμενο μετά τα ιδρυτικά λόγια). 

Ο Θεός επίσης που είναι  γεννήτωρ του φωτός και αρχηγός της ζωής, δια της παρουσίας 

του μονογενούς του Υιού και της επιφοιτήσεως του παναγίου Πνεύματος φωτίζει τα μάτια της 

διάνοιας του ανθρώπου «εἰς τό μεταλαβεῖν ἀκατακρίτως τῆς ἀθανάτου καί ἐπουρανίου 

τροφῆς» της θείας Ευχαριστίας. Προϋπόθεση βεβαίως είναι και η συμμετοχή του πιστού στο 

ποτήριο της ζωής με φόβο, καθαρή καρδιά, αγιασμένο νου και ψυχή, ώστε η θεία μετάληψη 

να αποβεί «εἰς πίστιν, εἰς νῆψιν, εἰς ἴασιν, εἰς σωφροσύνην, εἰς ἁγιασμόν, εἰς ἐπανένωσιν 

ψυχῆς, σώματος καί πνεύματος, εἰς κοινωνίαν μακαριότητος ζωῆς αἰωνίου καί ἀφθαρσίας, εἰς 

δοξολογίαν τοῦ παναγίου σου ὀνοματος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (ευχή αμέσως μετά τον 

καθαγιασμό των τιμίων δώρων). 

 

 

3. Τελετουργικά της θείας Λειτουργίας του Αποστόλου Μάρκου 

 

Η θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου μπορεί να τελεσθεί τουλάχιστον μία φορά 

το χρόνο, την ημέρα της μνήμης του, την 25η Απριλίου. Η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τη 

μιάμιση ώρα. Όπως σε όλες τις αρχαίες μη βυζαντινές θείες Λειτουργίες, έτσι και σε αυτήν 

συλλειτουργούν τρεις ιερείς με δύο διακόνους. Ο «καιρός», η ένδυση και η προσκομιδή, χωρίς 

μερίδες και χωρίς ευχή θυμιάματος και της προθέσεως γίνονται κατά τη βυζαντινή τάξη πριν 

από την έναρξη της θείας Λειτουργίας. Ιδιαιτέρως η προσκομιδή-προετοιμασία των τιμίων 

δώρων μπορεί να γίνει και την ώρα του χερουβικού με πολύ απλό τρόπο. 

Στο κέντρο του ναού θα πρέπει να είναι έτοιμη η καθέδρα με το δισκέλι και τα ανάλογα 

καθίσματα σε ημικυκλικό σχήμα. Εντός του βήματος και προ της αγίας  Τραπέζης οι ιερείς 

διαβάζουν μυστικώς τις τρεις προπαρασκευαστικές ευχές. Ακολούθως γίνεται η είσοδος σε 

συνδυασμό με την προσφορά θυμιάματος. Ο ιερέας από το βήμα και βλέποντας, προς τα έξω, 

προς το λαό, λέγει το «Εἱρήνη πᾶσι». Ο λαός (χορός) απαντά «Καί τῷ πνεύματί σου». Ο 

διάκονος το παράγγελμα «Ἐπί προσευχήν στάθητε» και ο λαός (χορός) το «Κύριε ἐλέησον» 

(γ΄). Ο ιερέας αναγινώσκει «τήν εὐχή τῆς εἰσόδου καί εἰς τό θυμίαμα», «Δέσποτα ὁ Θεός ἡμῶν, 

ὁ τήν δωδεκάφωτον λαμπάδα…». Στο σημείο «προσφέρωμέν σοι τό θυμίαμα τοῦτο εἰς ὀσμήν 

εὐωδίας» θυμιά. 

Ο διάκονος εκφωνεί το «Ὀρθοί» από την ωραία πύλη και γίνεται η είσοδος «μετά τοῦ 

Εὐαγγελίου» κάνοντας όλο τον κύκλο από τη βόρεια πύλη στις βασιλικές πύλες και προς το 

κέντρο του ναού. Πρόκειται για την παλαιά, πρώτη είσοδο (=μικρή) κλήρου και λαού απ’έξω 

προς τα μέσα. Κατά τη διάρκεια της εισόδου ο πρώτος διάκονος κρατώντας λαμπάδα θυμιά 

και όλοι μαζί, κλήρος και λαός, ψάλλουν το εισοδικό τροπάριο «Ὁ μονογενής Υἱός και Λόγος 

τοῦ Θεοῦ…». Αντίφωνα δεν υπάρχουν ούτε ειρηνικά με τη μορφή  που τα γνωρίζουμε σήμερα, 
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αν και σε κάποιους νεότερους κώδικες η Λειτουργία αυτή αρχίζει με το «Εὐλογημένη ἡ 

βασιλεία…», ειρηνικά και αντίφωνα. Ακολουθεί στην καθέδρα η κατά βυζαντινή επίδραση 

ψαλμωδία του τρισαγίου ύμνου, τρεις φορές, Δόξα και νυν, «Ἁγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς». 

Ακολουθούν τα τέσσερα αναγνώσματα, της εορτής ή της ημέρας, δύο από την Παλαιά 

Διαθήκη και δύο από την Καινή. «Μεταξύ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελίου παρεμβάλλεται ‘ὁ 

πρόλογος τοῦ Ἀλληλούϊα’, ἡ αἴτησις εὐλογίας ‘κατά ρητόν’ ὑπό τοῦ διακόνου καί ἡ ἱερατική 

εὐλογία, ἡ εὐχή τῆς εὐλογίας τοῦ θυμιάματος, νέα αἴτησις εὐλογίας ὑπό τοῦ  διακόνου ‘ὅτε 

μέλλει εἰπεῖν τό Εὐαγγέλιον’ καί ἡ σχετική εὐλογία τοῦ ἱερέως, ὡς καί αἱ προτασσόμεναι τοῦ 

εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος παρακελεύσεις»709. Εάν η Λειτουργία τελεσθεί την ημέρα της 

μνήμης του αγίου Μάρκου, τότε οι στίχοι του «Άλληλουαρίου» θα πρέπει να επιλεγούν 

από τον 88ο ψαλμό, όπως προβλέπεται στο «Ἀλληλουάριο» του Ευαγγελίου αυτής της 

ημέρας. 

Μετά το Ευαγγελικό ανάγνωσμα γίνεται το κήρυγμα και ακολουθούν η συναπτή 

διηρημένη σε δύο μέρη, και η απόλυση των κατηχουμένων. Στη συναπτή γίνεται λόγος 

για την σύμμετρη ανάβαση των ποταμίων υδάτων του Νείλου, για τη σωτηρία 

ανθρώπων και κτηνών, για τους αιχμαλώτους, «διά τόν μάρτυρα καί εὐαγγελιστήν 

Μάρκον, τόν ὑποδείξαντα ἡμῖν ὁδόν τῆς σωτηρίας», αλλά και «ὑπέρ τοῦ ἀρχιερέως 

ἡμῶν πάπα ἀββᾶ (τοῦ δεῖνος), πάπα καί πατριάρχου, κυρίου, ἀρχιεπισκόπου τῆς 

μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας». Ο κλήρος εισέρχεται εν συνεχεία στο ιερό βήμα 

προκειμένου να γίνει η είσοδος. 

Η είσοδος των τιμίων δώρων γίνεται όπως και στη βυζαντινή Λειτουργία 

ψαλλομένου του γνωστού χερουβικού ύμνου· «Οἱ τά χερουβίμ μυστικῶς 

εἰκονίζοντες…», με «νῦν» αντί «την βιωτικήν ἀπυθώμεθα μέριμναν». Η ψαλμωδία 

γίνεται χωρίς διακοπή και ο ύμνος καλύπτει όλα από ευχής θυμιάματος μέχρι της 

εισόδου και της ευχής μετά από αυτήν. Γίνεται η θυμίαση από τον διάκονο και 

ισοδεύουν μόνο οι διάκονοι, ο πρώτος με το δισκάριο επί της κεφαλής και ο δεύτερος 

με το ποτήριο. Ο πρώτος των ιερέων υποδέχεται τα τίμια δώρα στην ωραία πύλη. 

Ακολουθεί ο ασπασμός και η θυμίαση μετά το διακονικό παράγγελμα· «Ἀσπάσασθε 

ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ» και από όλους λέγεται το σύμβολο της πίστεως 

ριπιζομένων των δώρων με τον αέρα. 

«Τό σύμβολον τῆς πίστεως – γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης – προσετέθη εἰς τήν 

Λειτουργίαν τοῦ ἁγίου Μάρκου, ὡς καί εἰς τάς λοιπάς Λειτουργίας, μεταγενεστέρως, 

εἰς τήν θέσιν περίπου εἰς τήν ὁποίαν ἐγίνετο ἡ προσφορά τῶν δώρων· οὕτω τοῦτο 

 
709 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου, σ.14. 
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εὑρίσκεται μεταξύ τῶν διακονικῶν παρακελεύσεων ‘Προσφέρειν κατά τόπους 

στάθητε’ καί ‘Προσεύξασθε ὑπέρ τῶν προσφερόντων’ διά τῆς ὁποίας εἰσάγεται ἡ εὐχή 

τῆς προθέσεως. Ὑπόλειμμα τῆς προσφορᾶς δύναται προφανῶς νά θεωρηθῇ ἡ 

σφράγισις τῶν δίσκων καί τῶν ποτηρίων εἰς τήν ἀρχήν τοῦ συμβόλου, εἰς τό μέσον καί 

περί τό τέλος κατά τόν κώδικα Ρ (‘καί ὅταν λέγῃ ὁ λαός “σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος 

ἁγίου” ποιεῖ σταυρόν καί “σταυρωθέντα ὑπέρ ἡμῶν” καί πάλιν σφραγίζει καί “εἰς τό 

Πνεῦμα τό ἅγιον”). Ὁ ἱερεύς κατά τήν τυπικήν διάταξιν κατήρχετο τῆς ἀπαγγελίας τοῦ 

συμβόλου καί ἀπήγγειλεν αὐτό ἐν συγχρονισμῷ μετά τοῦ λαοῦ»710. 

Το σημαντικότερο τμήμα της Λειτουργίας αυτής όπως και κάθε Λειτουργίας, 

είναι η αγία Αναφορά όπου γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Μετά την ευχή 

της προθέσεως «Δέσποτα Ἰησοῦ Χριστέ, Κύριε, ὁ συνάναρχος Λόγος…» και το 

διάλογο μεταξύ κλήρου και λαού με τις εκφράσεις «Ἄνω ἡμῶν τάς καρδίας», «Ἔχομεν 

πρός τόν Κύριον», κ.λπ., ο διάκονος δίδει το ιδιαίτερο παράγγελμα «Πετάσατε». Είναι 

κάτι ανάλογο με το «Όρθοί, στῶμεν καλῶς» των γνωστών μας Αναφορών του ιερού 

Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι προτροπή, προκειμένου ο λαός του 

Θεού, κληρικοί και λαϊκοί, να παρουσιάσουν μπροστά στο Θεό την ψυχή τους όρθια 

και ελεύθερη από κάθε βιοτικό και γήινο. Η λέξη αυτή απαιτούσε και την έκταση ή 

ανύψωση των χειρών ή του καταπετάσματος. 

Άλλα χαρακτηριστικά διακονικά παραγγέλματα στην εν λόγω θεία Λειτουργία 

είναι τα «Οἱ καθήμενοι ἀνάστητε» και «εἰς ἀνατολάς βλέψατε» πριν από τον επινίκιο 

ύμνο, «ἐκτείνατε οἱ πρεσβύτεροι» (υψώνουν τα χέρια οι ιερείς) κατά την εκφώνηση 

των ιδρυτικών λόγων «Λάβετε, φάγετε» καί «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες». Υπάρχουν, όπως 

ήδη έχει πισημανθεί, και δύο επικλήσεις, μία πριν τα ιδρυτικά λόγια και μία μετά από 

αυτά. Γίνεται λόγος για πολλούς άρτους και πολλά ποτήρια· «ἔπιδε ἐφ’ ἡμᾶς καί 

ἐξαπόστειλαν ἐπί τούς ἄρτους τούτους καί ἐπί τά ποτήρια ταῦτα τό Πνεῦμα σου τό 

ἅγιον, ἵνα αὐτά ἁγιάσῃ καί τελειώσῃ ὡς αὐτοδύναμος Θεός». 

Τα δίπτυχα τοποθετούνται πριν από τον καθαγιασμό, με πολλά «μνήσθητι», σε 

αντίθεση με τις Λειτουργίες του αντιοχειανού τύπου που τίθενται μετά από αυτόν. Η 

διπλή επανάληψη του επινικίου ύμνου και η διπλή απαγγελία της Κυριακής προσευχής 

«Πάτερ ἡμῶν…» έχουν τις ρίζες στη θεία Λειτουργία του αγίου Ιακώβου, ένα ακόμη 

σημείο της επίδρασης μη αιγυπτιακών λειτουργικών στοιχείων στην αλεξανδρινή 

 
710 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.17-18.  
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λειτουργική παράδοση και πράξη711. 

Μετά την Αναφορά ξεκινά η διαδικασία για τη θεία Κοινωνία, με κύρια στοιχεία 

την Κυριακή Προσευχή και την κεφαλοκλισία όπου στην σχετική ευχή, για την 

προσέλευση στη θεία μετάληψη ζητείται η από τη διάνοια του πιστού απέλαση των της 

αμαρτίας σκοτοειδών εφόδων και ο φωτισμός της με τη λάμψη του παναγίου 

Πνεύματος. Μετά το διακονικό παράγγελμα προς το λαό «Μετά φόβου Θεοῦ 

πρόσχωμεν», την ευχή «Ἅγιε, ὕψιστε, φοβερέ, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος…» και την 

εκφώνηση «τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» γίνεται η ύψωση του αγίου άρτου, ο μελισμός του και 

η ένωσή του με το ποτήριο. Κατά τη διάρκεια αυτών των πράξεων ψάλλεται 

Κοινωνικός ψαλμός 150ός «Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ…» στίχο-στίχο. 

Ψάλλεται επίσης και το Κοινωνικό της ημέρας. 

Ψαλλομένων των Κοινωνικών μεταλαμβάνουν οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και 

ο λαός από τα δύο ευχαριστιακά δώρα χωριστά· «Καί ὅταν μεταδιδοῖ τῷ κλήρῳ καί τῷ 

λαῷ, λέγει· Σῶμα ἅγιον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί 

εἰς τό ποτήριο λέγει· Αἷμα τίμιον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ». 

Μετά τη θεία μετάληψη ο ιερέας μεταφέρει τα δώρα στην Πρόθεση. Η θεία 

Λειτουργία ολοκληρώνεται με την Ευχαριστία, προς το λαό, την κεφαλοκλισία και την 

Απόλυση τελείως έξω. Η Ευχαριστία γίνεται για την μετάληψη των αγίων αχράντων, 

αθανάτων και επουρανίων μυστηρίων με την ευχή να αποβεί «εἰς πίστιν 

ἀκαταίσχυντος, εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον, εἰς πλησμονήν θεοσεβείας, εἰς ἀποτροπήν 

παντός ἐναντίου, εἰς περιποίησιν τῶν ἐντολῶν σου, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου, εἰς 

ἀπολογίαν εὐπρόσδεκτον τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ σου». Η Απόλυση 

δε γίνεται με το αρχαϊκό «Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ» και την απάντηση του λαού «Εἴη τό 

ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον». 

 

4. Δομή της Λειτουργίας του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου 

 

• Προπαρασκευή του Λειτουργού: «Εὑχή ἣν ποιεῖ ὁ ἱερεύς καθ’ ἑαυτόν ἐν ἑαυτῷ». 

«Ὁ ἐπισκεψάμενος ἡμᾶς…» 

 
711 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Πρόλογος», εν Η θεία Λειτουργία του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού 

Μάρκου, εκδ. «Μαΐστωρ», Λευκωσία 2010, σσ.18-19. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Θεία Λειτουργία του 

Αποστόλου Μάρκου, σσ.19-22. Του ιδίου, Λειτουργική Α΄. Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, σσ. 264-265. 

Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σσ.60-64.  
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• «Εὐχή μετά τήν ἑτοιμασίαν τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου», «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ…» 

• Ο διάκονος· «Ὀρθοί» 

• Είσοδος μετά του Ευαγγελίου ψαλλομένου του εισοδικού 

• Αναγνώσματα μετά των Προκειμένων που ψάλλονται 

• Ευχή του Ευαγγελίου· «Δέσπτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν…» 

• Ευχή περί ειρήνης· «Καί πάλιν δεόμεθα καί παρακαλοῦμεν…» 

• Ευχή περί του πάπα· «Μνήσθητι Κύριε, τοῦ ἁγιωτάτου καί μακαριωτάτου 

ἀρχιερέως ἡμῶν…» 

• Ευχή περί της επισυναγωγής· «Τάς ἐπισυναγωγάς ἡμῶν, Κύριε, εὐλόγησον…» 

• Είσοδος των τιμίων δώρων ψαλλομένου του 23ου ψαλμού «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό 

πλήρωμα αὐτῆς…» ή του χερουβικού ύμνου «Οἱ τά Χερουβίμ εἰκονίζοντες…» 

• Ευχή Καταπετάσματος· «Οὐδείς ἄξιος τῶν συδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς 

ἐπιθυμίαις…» 

• Ευχή Καταπετάσματος άλλη παρ΄ Αιγυπτίοις· «Κύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ…» 

• Ευχές Ασπασμού δύο· «Ὁ ὢν καί προών καί διαμένων…» (πρώτη) και «Χριστέ ὁ 

Θεός ἡμῶν, ἡ φοβερά καί ἀπερινόητος δύναμις…» (δεύτερη) 

• «Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήλματι ἁγίῳ» 

• Ψαλλομένου του «Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου…» γίνεται ο ασπασμός 

• Αγία Αναφορά 

o Ευχαριστήριος διάλογος 

o Αρχή της Προσκομιδής· «Ἀληθῶς γάρ ἄξιον καί δίκαιον σέ αἰνεῖν, σέ 

ὑμνεῖν, σέ εὐλογεῖν…» 

• Κυριακή Προσευχή 

o Ευχή της κλάσεως α΄: «Ἰησοῦ Χριστέ, τό σωτήριον ὄνομα…» 

o Ευχή της κλάσεως β΄: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ…» 

• Κεφαλοκλισία· «Ὁ κλίνας οὐρανούς καί κατελθών ἐπί τῆς γῆς…» 

• Ευχή της ελευθερίας· «Ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου…» 

(συγχωρητική πριν από τη θεία μετάληψη) 

• Ευχή άλλη ομοίως· «Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν…» 

• Ανεπίγραφη ευχή-ομολογία πίστεως· «Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω καί 

ὁμολογῶ…» 

• Κοινωνικό – θεία Κοινωνία 
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• Ευχαριστία 

o Διακονικά μετά τη θεία Κοινωνία 

o Ευχή · «Εὑχαριστοῦμέν σοι, Λόγε Θεοῦ ἀληθινέ…» 

• Κεφαλοκλισία· «Ὁ ὢν, ὁ ἦν, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον τοῦ φωτίσαι αὐτόν…» 

Απόλυση · «Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ». 

 

5. Σύντομη αναφορά στην ιστορία, τα χαρακτηριστικά και τη θεολογία της 

θείας Λειτουργίας του αγίου Γρηγορίου Θεολόγου 

 

 

Στη Λειτουργική οικογένεια του αλεξανδρινού τύπου, εκτός από τις Λειτουργίες 

του αποστόλου Μάρκου και τού Μεγάλου Βασιλείου, ανήκει και ή έχουσα 

καππαδοκικές ρίζες θεία Λειτουργία τού άγιου Γρηγορίου τού Θεολόγου. Η 

αντιοχειανή της προέλευση φαίνεται από το ότι, σ’ αντίθεση με την αλεξανδρινή 

παράδοση, τα δίπτυχα βρίσκονται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, όπως 

ακριβώς συνηθίζεται και στο βυζαντινό λειτουργικό τύπο. Ενώ επίσης στον 

αλεξανδρινό τύπο υπάρχει το έθος δύο επικλήσεων, μιας πρό των ιδρυτικών λόγων 

(προεπίκλησης) και μιας μετά, στην εν λόγω θεία Λειτουργία ή επίκληση είναι μία και 

λέγεται μετά το «Λάβετε, φάγετε...» και το «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες...», όπως γίνεται στην 

αντιοχειανή λατρεία και τη βυζαντινή παράδοση. Ο μελισμός όμως τοποθετείται πριν 

από την Κυριακή Προσευχή, όπως ακριβώς συνηθίζεται στην αλεξανδρινή λειτουργική 

πράξη. Επιβεβαιώνεται έτσι ή άποψη ότι ό πυρήνας της Λειτουργίας αυτής είναι 

συριακός, όχι άσχετος προς τον άγιο Γρηγόριο το Ναζιανζηνό, αλλά στην πορεία 

«ὑπέστη ἐπιδράσεις, προσθήκας καί ἀλλαγάς, αἱ ὁποῖαι καί κατέστησαν αὐτήν 

Ἀλεξανδρινήν, ὡς καί τήν τοῦ Βασιλείου»712. 

Το κείμενο της φερόμενης ως Λειτουργίας του καππαδόκη Πατέρα και 

σπουδαίου θεολόγου της Εκκλησίας μας άγιου Γρηγορίου, του οποίου η μνήμη τιμάται 

στις 25 Ιανουαρίου, έχει διασωθεί στον παρισινό κώδικα 325, φφ. 60-120, του 14ου αι. 

Πρόκειται για αιγυπτιακής προέλευσης χειρόγραφο, παλαιότερο απ’ ότι δηλώνεται στο 

σχετικό κατάλογο, χρονολογούμενο τον Ι-ΙΑ' αι. «Τό κείμενο εἶναι δίστηλο. Δεξιά εἶναι 

γραμμένο τό ἑλληνικό κείμενο καί ἀριστερά ἡ ἀραβική μετάφραση, πού ἔστω κι ἂν δέν 

εἶναι πλήρης, ἀποδεικνύεται χρήσιμη, γιατί βοηθᾶ στήν ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου σέ 

 
712 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική. Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις, σ.72.   
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ὁρισμένα σημεία, ὅπου τό ἑλληνικό πρωτότυπο παρουσιάζει φθορές ἢ ἀμφισβητούμενες 

γραφές»713. 

Στο περιθώριο των φύλλων (ὤα) υπάρχουν και λέξεις γραμμένες στη 

λειτουργική γλώσσα των Κοπτών, τη λεγάμενη βοχαϊρική. Στην επικεφαλίδα της 

Λειτουργίας, όπως και στον κολοφώνα, προσδιορίζεται και το όνομα του αγίου 

Γρηγορίου ως συγγραφέα του παλαιού αυτού κειμένου, χωρίς αυτό ασφαλώς να 

προδικάζει με βεβαιότητα την ταύτισή της. 

Από τις δυσκολίες τού κειμένου είναι και το ότι ως Ιερατικό δεν έχει όλα όσα 

αφορούν στον διάκονο και στον λαό. Ελλείπουν επίσης οι τυπικές διατάξεις πού είναι 

απαραίτητες για την ορθή τέλεση της θείας Λειτουργίας. Δεν δηλώνεται μάλιστα ό 

τρόπος έναρξης της Λειτουργίας και σε ορισμένα σημεία μαρτυρούνται διπλές ευχές, 

καλούμενος ό λειτουργός να επιλέξει ποια από τίς δύο θα αναγνώσει.  

Η παλαιότερη έντυπη μορφή του ελληνικού κειμένου της εν λόγω Λειτουργίας, 

με λατινική μετάφραση, είναι του Ευσεβίου Renaudot, ο οποίος την εξέδωσε το έτος 

1847 από τον ως άνω παρισινό κώδικα. Την έκδοση αυτή, η οποία έχει πολλά κριτικά 

προβλήματα, επανέλαβαν ο J.P. Migne στον 36ο  τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, 

Παρίσι 1886, στ. 699-734, άλλοι νεότεροι έκδοτες, και η Αποστολική Διακονία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος στη σειρά «Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και 

Εκκλησιαστικών Συγγραφέων», τόμ. 63, Αθήναι 1985, σσ. 11-28. το κείμενο μόνο της 

Αναφοράς, με βάση πάλι την έκδοση του Renaudot και επιμέλεια του Αλφόνσου Raes, 

περιέχεται στο κλασικό για όλες τις Αναφορές έργο με τον τίτλο Prex Eucharistica της 

σειράς Spicilegium Friburgense, ed. Universitaires Fribourg, Suisse 1968, σσ. 358-373. 

Το 1977 o W.F. Mavomber δημοσίευσε τη Λειτουργία του αγίου Γρηγορίου Θεολόγου 

στηριζόμενος σε άλλο εξ Αίγυπτου χειρόγραφο του 14ου  αι. Με βάση αυτό, καθώς 

επίσης τίς κοπτικές μεταφράσεις και τρία νεότερα αιγυπτιακά χειρόγραφα με το 

κείμενο της εν λόγω Λειτουργίας στα ελληνικά και τα αραβικά, o Albert Gergards 

προέβη σε κριτική έκδοση της Αναφοράς, με άριστη εισαγωγή και σχετικά σχόλια714. 

Προ δεκαετίας περίπου ο άριστος επιμελητής λειτουργικών κειμένων και βαθύς 

γνώστης της λειτουργικής μας παράδοσης, μακαριστός πλέον, π. Κωνσταντίνος 

 
713 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Η θεία Λειτουργία Γρηγορίου του Θεολόγου. Εισαγωγικά προβλήματα», 

εν Μνήμ αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Μεγάλου Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (14-17 Οκτωβρίου 1993) υπό την αιγίδα του Οικουμενικού 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Βυζαντινών 

Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1994, σ.180.  
714 Albert Gerhards, Die griechische Gregoriosanaphora, Münster Westfalen 1984. 
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Παπαγιάννης, προέβη για λειτουργική χρήση σε μία νέα, καλαίσθητη και επιμελημένη 

έκδοση με βάση το μνημονευθέν παρισινό χειρόγραφο 325 του 14ου αἰ. «Τήν 

Λειτουργίαν ταύτην -γράφει στην Εισαγωγή- παραθέτομεν ἐν τοῖς ἑξῆς, διασκευάσαντες 

καί συμπληρώσαντες αὐτήν, ὥστε να εἶναι δυνατή ἡ τέλεσις αὐτῆς. Διά τήν συμπλήρωσιν 

τῶν κενῶν, τά ὁποῖα παρουσιάζει ἡ Λειτουργία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἐχρησιμοποιήσαμεν 

τάς ἀλεξανδρινάς Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Μάρκου καί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου715 

Συγκεκριμένα διαμορφώνει το προπαρασκευαστικό με τις δύο ευχές (προθέσεως 

και προετοιμασίας του ιερέα) τμήμα και κατά τα πρότυπα των άλλων αρχαίων 

Λειτουργιών προσθέτει είσοδο με εισοδικό ύμνο το «Ὁ μονογενής Υἱός» ή τον συνήθη 

ψαλμικό στίχο (Ψαλμός 94, 6) ή ακόμη και τα τροπάρια της ημέρας. Λόγω της 

παλαιότητάς της η Λειτουργία αυτή δεν έχει ευχή τρισαγίου και σχετικό ύμνο. Η τάξη 

των αναγνωσμάτων αποκαθίσταται με τέσσερες περικοπές, δύο από την Παλαιά και 

δύο από την Καινή Διαθήκη. Η έλλειψη διακονικών παρακελεύσεων μετά το 

Ευαγγέλιο αναπληρώνεται με τρεις ευχές από την αλεξανδρινή Λειτουργία του 

Μεγάλου Βασιλείου (Εὐχή περί Εἰρήνης, Εὐχή περί τοῦ πάπα, Εὐχή περί τῆς 

ἐπισυναγωγής). 

Η Μεγάλη Είσοδος, η οποία στο αρχικό κείμενο δεν υφίσταται, διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τη μεταγενέστερη τάξη με χερουβικό ύμνο τον 23ο ψαλμό «τοῦ Κυρίου ἡ 

γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς...» ή το «Οἱ τά χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες...». Η ευχή του 

καταπετάσματος «Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καί 

ἡδοναῖς...» είναι αυτή που από την αλεξανδρινή παράδοση εισήχθη τον 8ον αιώνα στις 

βυζαντινές Λειτουργίες ως ευχή προσωπική του λειτουργού ιερέα. το Σύμβολο της 

Πίστεως παραλείπεται ως ενταχθέν στη Λειτουργία από την Ακολουθία του 

Βαπτίσματος τον 6ο αιώνα. Η ευχή δε της Αναφοράς έχει μία πληρότητα και οι 

παρεμβάσεις εδώ είναι ελάχιστες, όπως π.χ. αυτή στην κατακλείδα όπου προστίθεται 

από τη Λειτουργία του αποστόλου Μάρκου η απάντηση του λαού «Ὥσπερ ἦν καί ἔστι 

καί ἔσται εἰς γενεάν καί γενεάν...». «Ἡ ἐπίκληση τοῦ Γρηγορίου  δέν εἶναι, κατ’οὐσίαν, 

ἐπίκληση τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Τό αἴτημα ἀπευθύνεται πρός τόν Κύριο ὥστε νά 

ἀποστείλει τό Πνεῦμα του. Συνιστᾶ ἑπομένως, σχεδόν μοναδική περίπτωση καί ὡς 

 
715 Η θεία Λειτουργία του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, Εισαγωγή-Κείμενον υπό 

Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (Πρωτ/ρου), Θεσσαλονίκη 2010, σ.6.  
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πρός τήν ἐπίκληση, ἀλλά καί ὡς πρός τό γεγονός ὅτι ὁλόκληρη ἡ Ἀναφορά ἀπευθύνεται 

πρός τό Χριστό»716 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το τμήμα προ της Κυριακής 

προσευχής με τις τρεις ευχές της κλάσεως (η μία εξ αυτών παραλείπεται ως 

μονοφυσιτίζουσα), αλλά και οι προπαρασκευαστικές για τη θεία κοινωνία τρεις πάλι 

ευχές, εκ των όποιων η μία επιγράφεται Ευχή της ελευθερίας. 

Ο τρόπος κοινωνίας των πιστών στην εν λόγω Λειτουργία μπορεί να γίνει κατά 

το αρχαίον έθος, ξεχωριστά δηλαδή ό άρτος και ξεχωριστά ό οίνος. Προφανώς η 

τέλεσή της απαιτεί τη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός ιερέων και δύο διακόνων: το 

«Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ» είναι το παράγγελμα απολύσεως του λαού κατά το πρότυπο 

της Λειτουργίας του αγίου Μάρκου, και όχι ο κολοφώνας του κειμένου· «Ἐν εἰρήνῃ 

τοῦ Θεοῦ ἐτελειώ- θη ἡ θεία Λειτουργία ἡ ὡρισμένη τῷ ἐν ἁγίοις πατρί ἡμῶν Θεολόγῳ 

Γρηγορίῳ». 

Γενικότερα η θεία Λειτουργία η αποδιδόμενη στον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο 

διακρίνεται για την αρχαϊκότητά της, την έμφαση στη συμμετοχή του λαού με τα 

συνεχή «Κύριε ἐλέησον» και τους πολλούς μικρούς ύμνους, τον ποιητικό λόγο και τη 

χριστολογική θεολογία. Ως προς το κείμενο είναι γεγονός αυτό προβάλλεται ως 

έμμετρο. Πρόκειτι για ένα κομψότατο λόγο, συνηθέστατα μικροπερίοδο, ένα είδος 

ελευθέρου στίχου με άνισο αριθμό συλλαβών και προτίμηση στα παροξύτονα, πού 

εναλλάσσεται με τον πεζό λόγο και δεν υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες 

ομοσυλλαβίας και ομοτονίας, ένα παίγνιο μουσικότητας λέξεων, φράσεων, τόνων, 

λόγου και ήχου, υψηλής και λεπτής αισθητικής. 

Ως προς τη θεολογία της, χωρίς να μειώνεται ο τριαδολογικός της χαρακτήρας, 

υπάρχει, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, μία έμφαση στο Χριστό- «Ὁ ὢν, Θεέ 

Κύριε ἀληθινέ ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, ὁ τοῦ Πατρός ἡμῖν ὑποδείξας τό φέγγος, ὁ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος τήν ἀληθῆ γνῶσιν ἡμῖν χαρισάμενος, ὁ τό μέγα τοῦτο τῆς ζωῆς ἀναδείξας 

μυστήριον» (από την αγία Αναφορά). Η ιδιαιτερότητα αυτή παραπέμπει προφανώς στο 

πρόβλημα των χριστολογικών ερίδων της εποχής εκείνης και στην ανάγκη τονισμού 

της ισότητος του Υιού με τον Πατέρα. 

Η ως άνω θεολογία έχει διαχρονικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στις μέρες μας, πού 

το πρόσωπο του Χριστού προσβάλλεται και υποτιμάται με το χειρότερο τρόπο. Η θεία 

 
716 Γεώργιος Ν. Φίλιας, «Η ευχαριστιακή επίκληση στις Λειτουργίες Βασιλείου του Μεγάλου και 

Γρηγορίου Ναζιανζηνού», εν Μελέτες ιστορίας και θεολογίας της Ορθοδόξου Λατρείας, εκδ.Γρηγόρη, 

Αθήνα 2002, σ.153. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική. Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις, σ.72.  
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Λειτουργία του αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, μολονότι έχει περιπέσει σε αχρηστία εδώ 

και πολλούς αιώνες εξ αιτίας της κυριαρχίας του βυζαντινού τύπου σε όλο τον 

ορθόδοξο χώρο, είναι επίκαιρη και από την άποψη ότι αναδεικνύει το στοιχείο του 

διαλόγου μεταξύ ιερέα και εκκλησιαζομένων. Το εν λόγω γεγονός μας μεταφέρει σε 

αρχαϊκά ευχαριστιακά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία η επί το αυτό σύναξη και 

ενότητα κληρικών τε και λαϊκών, ως λαού του Θεού, καταφάσκει στην αλήθεια της 

Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και κοινωνίας του παναγίου Πνεύματος. 

Αυτή η αλήθεια είναι βεβαίως συνυφασμένη με τη Λειτουργία κάθε λειτουργικού 

τύπου. Το άσχημο είναι ότι πολλές φορές την ξεχνάμε φοβούμενο μήπως χαθεί ο 

μυστικός της Λειτουργίας χαρακτήρας. Τα δώρα όμως της Ευχαριστίας είναι όλων των 

πιστών και η ευχαριστιακή Αναφορά προσφέρεται απ’ όλο το λαό διά του στόματος 

του ιερέα το μυστικόν λοιπόν της ιερουργίας δεν βρίσκεται στην αποδυνάμωση του 

ρόλου, των πιστών ή στην απόκρυψη του λειτουργικού λόγου, αλλά στην με ησυχία 

και ειρηνικό τρόπο εκφορά του. Η Λειτουργία είναι μυστική ως δώρο του Θεού προς 

τον άνθρωπο, ως αναίμακτη ιερουργία της θυσίας του Ιησού, ως μέθεξη κατά τον άγιο 

Γρηγόριο το Θεολόγο της σαρκός του Χριστού «ἐν τῷ ἄρτῳ και τῷ οἴνῳ» (Από την 

αγία Αναφορά) ως ανακεφαλαίωση όλου του μυστηρίου της οικονομίας και πρόγευση 

των εσχάτων. 

 

6. Τελετουργικά της θείας Λειτουργίας του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου 

 

Όπως οι Λειτουργίες αγίου Ιακώβου και αγίου Μάρκου, έτσι και του αγίου 

Γρηγορίου Θεολόγου απαιτεί τρεις ιερείς και δύο διακόνους. Στο κέντρο δε του ναού 

θα πρέπει να υπάρχει έετοιμη καθέδρα με το δισκέλι και τα ανάλογα καθίσματα σε 

ημικυκλικό σχήμα. Ο «καιρός», η ένδυση και η Προσκομιδή μπορούν να γίνουν κατά 

τη βυζαντινή τάξη και παράδοση στον Όρθρο ή στις Ώρες που προηγούνται. Όσον 

αφορά την προσκομιδή μπορεί να γίνει πιο απλά κατά την ώρα του χερουβικού ύμνου. 

Ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, που επιμελήθηκε και την τελευταία έκδοση της εν 

λόγω Λειτουργίας, προτείνει να λαμβάνεται ο «καιρός» κατά την πρώτη 

προπαρασκευαστική ευχή που λέγεται ενώπιον της αγίας Τραπέζης. Εν συνεχεία να 

ενδύεται ο ιερέας την ιερατικήν αυτού στολήν, να νίπτεται αυτού τας χείρας και να 

τελεί την Προσκομιδή. 

Η δεύτερη ευχή που επιγράφεται «Εὐχή μετά τήν ἑτοιμασία τοῦ ἁγίου 

θυσιαστηρίου» είναι ευχή προθέσεως και υπό τις σημερινές συνθήκες θα λεχθεί στην 
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Πρόθεση μετά την Προσκομιδή, αντί της ευχής «Ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τόν οὐράνιον 

ἄρτον…». Ευχή εισόδου δεν υπάρχει. Μπορεί όμως να ψαλεί το σύνηθες εισοδικό 

(ψαλμός 94) ή το «Ὁ μονογενής Υἱός…» ή το εισοδικό της τυχούσης εορτής. Δεν 

υπάρχει επίσης ευχή τρισαγίου και τρισάγιος ύμνος, κάτι που δείχνει την παλαιότητα 

της Λειτουργίας. 

Το τμήμα των αναγνωσμάτων αποκαθίσταται από τον π. Κωνσταντίνο σύμφωνα 

με την πράξη της Εκκλησίας της Αιγύπτου, όπου μαρτυρούνται δύο αναγνώσματα από 

την Παλαιά Διαθήκη και δύο από την Καινή Διαθήκη, με τα σχετικά προκείμενα. Προς 

αναπλήρωση των διακονικών αιτήσεων μετά το Ευαγγέλιο που ελλείπουν 

παρεμβάλλονται τρεις ευχές από την αλεξανδρινή Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. 

Πρόκειται για την Ευχή περί ειρήνης, Ευχή περί του πάπα, Ευχή περί της 

επισυναγωγής. Να επισημάνουμε εδώ ότι ο π. Κωνσταντίνος όπου χρειάζεται 

τροποποιεί τις ευχές ώστε να απευθύνονται όλες στον  Χριστό. Αυτό το στοιχείο 

διακρίνει όπως αναφέρθηκε, τη Λειτουργία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. 

Ανάλογη διαμόρφωση κατά τα βυζαντινά πρότυπα έγινε και στην είσοδο των 

τιμίων δώρων, διότι υπάρχουν μόνο δύο ευχές του καταπετάσματος. Μπορούν λοιπόν 

να λεχθούν και οι δύο. Η πρώτη, «Οὐδείς ἄξιος…», θα λεχθεί πριν από την είσοδο, και 

η δεύτερη «Κύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ…» θα διαβαστεί μετά από την είσοδο, ως 

ευχή Προσκομιδής. Κατά τη διάρκεια της εισόδου θα ψαλεί ο χερουβικός ύμνος «Οἱ 

τά χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες…» με «νῦν» αντί «την βιωτικήν ἀποθώμεθα 

μέριμναν». Ο ύμνος δεν διακόπτεται. Τα δώρα εισοδεύουν οι διάκονοι και τα 

παραλαμβάνει ο πρώτος ιερέας στην ωραία πύλη για να τα εναποθέσει, αφού τα 

θυμίασει, στο άγιο θυσιαστήριο. 

Σύμβολο της Πίστεως δεν υπάρχει. Ακολουθούν δύο ευχές του ασπασμού, το 

«Ἀσπάσασθε ἀλλήλους…» από το διάκονο προς τον λαό, η ψαλμωδία του «Ἀγαπήσω 

σε Κύριε…» και ο ασπασμός. Ο ευχαριστιακός διάλογος αρχίζει με το «Στῶμεν 

καλῶς» και ο λαός απαντά με «Ἔλεος, εἰρήνη, θυσία αἰνέσεως» που διαφέρει από την 

ανάλογη απάντηση της βυζαντινής Λειτουργίας. Η δομή της Αναφοράς είναι παρόμοια 

με αυτή των άλλων Λειτουργιών, με την επισήμανση ότι ο λόγος του κειμένου είναι 

θεολογικά και φιλολογικά απαιτητικός, καθώς επίσης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι 

απαντήσεις του λαού. Προ εκάστου των λόγων της συστάσεως πρέπει να τεθεί 

τριπλούν «Ἀμήν» σε κάθε μία από τις λέξεις «ηὐχαρίστησας», «εὐλογήσας», 

«ἡγίασας». 
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Πριν από την Κυριακή Προσευχή υπάρχουν τρεις Ευχές της κλάσεως. Στην 

έκδοση όμως ο π. Κωνσταντίνος κράτησε δύο διότι η πρώτη είχε θεολογικά 

προβλήματα. Υπάρχουν επίσης και τρεις προπαρασκευαστικές ευχές για τη θεία 

κοινωνία, η ευχή της κεφαλοκλισίας, η ευχή των βυζαντινών Λειτουργιών «Πρόσχες 

Κύριε Ἰησοῦ  Χριστέ…» και η ευχή της ελευθερίας. Η ύψωση, ο μελισμός και η ένωση 

των δώρων γίνεται κατά το σύνηθες, διαφοροποιημένων φυσικά των λόγων, που 

συνοδεύουν τις σχετικές πράξεις. Ως Κοινωνικό ο π. Κωνσταντίνος προτείνει το «Εἰς 

μνημόσυνον αἰώνιον…». 

Η τελική ευχή της κεφαλοκλισίας, επειδή είχε προβλήματα ασυνταξίας, 

διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατ’αναλογίαν προς τις γνωστές ευχές «Σῶσον ὁ Θεός 

τόν λαόν σου…», την συνήθη οπισυθάμβωνο ευχή και την συνήθη ευχή της 

απολύσεως. Η απόλυση του λαού δια του «Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ» λήφθηκε από τη θεία 

Λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου717. 
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7. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Λέξεις κλειδιά:  Βάπτισμα, Χρίσμα, εξορκισμός, απόταξη, κατήχηση, σύνταξη, 

επορκιστόν έλαιον, ένδυση, αναγνώσματα, τριχοκουρία, απόλουση 

  

1. Η δομή των μυστηρίων Βαπτίσματος και Χρίσματος 

Ι. Προβαπτισματικές πράξεις 

1. Ευχή εις το ποιήσαι κατηχούμενον – ονοματογραφία 

2. Ονοματοδοσία 

3. Εξορκισμοί 

4. Απόταξη 

5. Σύνταξη  

6. Ομολογία 

7. Ο ανάδοχος 

 

ΙΙ. Κυρίως Βάπτισμα 

1.  Έναρξη βάπτισης: «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» 

2.  Ειρηνικά  

3.  Ευχή καθαγιασμού του ύδατος «Μέγας εἶ Κύριε…» 

4.  Ευλογία επορκιστού ελαίου 

5.  Χρίση με επορκιστόν έλαιο 

6.  Η βάπτιση  

7.  «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι…» 

8.  Χρίσμα 

9.  Ένδυση 

10.  Επίδοση σταυρού και λαμπάδας 

11.  Κύκλος γύρω από την κολυμβήθρα  

 

ΙΙΙ. Μεταβαπτισματικές Ακολουθίες 

1.  Τριχοκουρία 

2.  Απόλουση 
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2. Ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση των μυστηρίων Βαπτίσματος και 

Χρίσματος 

 

Το Άγιον Βάπτισμα, το «ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος»718 μυστήριο της εν Χριστώ 

αναγέννησης του ανθρώπου719 και της ένταξής του στο σώμα της Εκκλησίας, έχει τις 

ρίζες του στη λειτουργική πράξη των χρόνων της Καινής Διαθήκης και αποτελεί 

εκπλήρωση των βαπτισματικών τύπων της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

2.1 Οι προτυπώσεις του Βαπτίσματος 

Θα αναφερθούμε πρώτα στις προτυπώσεις του Βαπτίσματος, δεδομένου ότι η 

διά του Βαπτίσματος αναγέννηση και αναδημιουργία είναι μέσα στο σχέδιο της αγάπης 

του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και σχετίζεται με τα σωτηριώδη γεγονότα της 

ζωής του Χριστού720. Οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης, θαυμαστά δηλαδή γεγονότα τα 

οποία εξηγούνται ως δωρεές του Θεού στο λαό Του721, προαναγγέλλουν και στηρίζουν 

το Βάπτισμα. το μυστήριο αυτό, ως «ἀρχή δευτέρας γενέσεως»722, κατανοείται ως 

προέκταση των μεγάλων έργων της Δημιουργίας και της απελευθερώσεως που 

εκπληρώθηκαν από το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη723. 

Οι «τύποι», για τούς οποίους κάνει λόγο και ο απόστολος Παύλος724 

προσανατολίζονται προς «τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν»725. 

Προεικονίζουν την έλευσή Του726 και σκιαγραφούν «τήν μέλλουσαν εὐεργεσίαν»727. 

Εκτός δε τούτου ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τις βαπτισματικές τελετουργικές 

συνήθειες των Εβραίων, όπως π.χ. τα περί καθαρμών δι’ ύδατος και περί του 

 
718 Ιω. 3, 5.  
719 Παναγιώτης. I. Σκαλτσής «Ἡ βαπτισματική ἀναγέννηση», εν Κληρονομία 20 (1988) 275-287. Του 

ιδίου, Λειτουργικές Μελέτες Ι, έκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999,σσ. 37-51. 
720 Ιωάννης Β. Κογκούλης, Χρήστος Κ. Οικονόμου, Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής. Το Βάπτισμα [Θεία 

Λατρεία και Παιδεία, 2], εκδ. «Λυδία», Θεσσαλονίκη 1992, σ. 9. 
721 Ιωάννης Χρυσόστομος, ΕΠΕ 18α, 52-54.  
722 Μάξιμος Ομολογητής, Πρός Θαλάσσιον, ΞΑ', ΡG 90, 632Α. Βλ. και Παναγιώτης Νέλλας , Ζώον 

θεούμενον, Αθήνα 1979, σ. 88. 
723 Juan Danielou, Αγία Γραφή και Λειτουργία. Η βιβλική θεολογία των Μυστηρίων και των Εορτών κατά 

τούς Πατέρες της Εκκλησίας [Βασικές Αγιογραφικές Μελέτες, 3] Αθήνα 1981, σ. 79. 
724 Α' Κορ. 10,6. 
725 Εβρ. 12, 2. 
726 Ιερομ. Γρηγόριος, Το Άγιον Βάπτισμα (Σχόλια), Αθήνα 1989, σ. 13 
727 Τροπάριο Όρθρου 8ης Ιανουαρίου. 
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Βαπτίσματος των προσηλύτων728, αποτελούν υλικό χρήσιμο για την πληρέστερη 

κατανόηση τόσο της ερμηνείας, όσο και της ιστορίας του αγίου Βαπτίσματος. 

 

Ο παλαιότερος τύπος του Βαπτίσματος είναι αυτός της αρχικής δημιουργίας. 

«Καί Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος»729. Το νερό καθαγιασμένο από το 

Άγιον Πνεύμα είναι το αρχέγονο στοιχείο όπου εμφανίζεται η ζωή730. Τα δύο αυτά 

στοιχεία αναπαράγονται στο Βάπτισμα, τη νέα δημιουργία. Και στο Βάπτισμα του 

Κυρίου στα νερά του Ιορδάνη το Πνεύμα του Θεού ήταν παρόν φερόμενο επί των 

υδάτων «ὡσεί περιστερά»731. Όπως, λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα πλανώμενο επί των 

αρχεγόνων υδάτων προκάλεσε την πρώτη δημιουργία, έτσι το Άγιο Πνεύμα πλανώμενο 

επί των υδάτων του Ιορδάνη προκάλεσε τη δεύτερη δημιουργία, στην όποια ο 

βαπτιζόμενος γεννιέται μέσα στα καθαγιασθέντα από την επίκληση ύδατα. 

Καθορίζεται η κοσμικής εκτάσεως σημασία του Βαπτίσματος. Είναι πράγματι μία νέα 

δημιουργία και μια επανάληψη της πρώτης δημιουργίας732. «Τό ὕδωρ εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ 

κόσμου καί ὁ Ἰορδάνης τοῦ Εὐαγγελίου»733. «Ἡ νέα κτίση, ἀναγέννηση, γίνεται μέ τό 

νερό καί τό πνεῦμα ὅπως καί ἡ γένεση τοῦ σύμπαντος»734. «Καί τότε μέν εἰς ψυχήν 

ζῶσαν ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος, νῦν δέ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν... Τότε τῆς κτίσεως 

γενομένης, ὁ ἄνθρωπος ὕστερον πλάττεται. Νῦν δέ τοὐναντίον· πρό γάρ τῆς καινῆς 

κτίσεως ὁ ἄνθρωπος ὁ νέος δημιουργεῖται»735. 

O κατακλυσμός736, επίσης, αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους 

τύπους του Βαπτίσματος. Ο κατακλυσμός, δηλαδή ο θάνατος του αμαρτωλού κόσμου 

μέσα στο νερό, παραλληλίζεται με το θάνατο του παλαιού ανθρώπου στο νερό τού 

Βαπτίσματος και την ανάδυση του νέου ανθρώπου, κατά μίμηση ακριβώς του θανάτου 

και της αναστάσεως του Κυρίου737. Τα διασωθέντα πρόσωπα της κιβωτού μας δίδουν 

τον αριθμό οκτώ και προσδιορίζουν την όγδοη ημέρα, δηλαδή την Κυριακή, ημέρα 

κατά την οποίαν αναστήθηκε ο Κύριος. Ο χριστιανός, λοιπόν, εισέρχεται ακριβώς στην 

 
728 Van Imschoot, Theologie de l’ Ancien Testament, τ. 2, Paris – Tournai 1956, σσ. 204-215, Βλ. και J. 

Jeremias, Le Baptéme des enfants dans les quatre premiere siècles (Μεταφρ. B. Hubsch – F. Stoessel), 

Lyon 1967, σσ. 31-58. 
729 Γεν. 1,2. 
730 Juan Danielou, ό.π., σ. 82. 
731 Ματθ. 3,16· Μάρκ. 1,10· Λουκ. 3.22· Ιω. 1,32. 
732 Juan Danielou, ό.π., 83. 
733 Κύριλλος Ιεροσολύμων, PG, 33, 433Α. 
734 Κλήμης Αλεξανδρεύς,  Εκλογ. Προφ. 7 ·Staelin, 138.  
735 Ιωάννης Χρυσόστομος, ΕΠΕ 13,116-118. 
736 Γεν. κεφ. 6-7. 
737 Ρωμ. 6, 3-11. 



Τα Μυστήρια Βαπτίσματος και Χρίσματος 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
234 

Εκκλησία με το Βάπτισμα, το οποίο τελείται την Κυριακή τού Πάσχα, και συμβολίζει 

κατ’ εξοχήν την όγδοη ημέρα738. Η κιβωτός, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η 

Εκκλησία, ο Νώε ο Χριστός, η περιστερά το Άγιον Πνεύμα, ο κλάδος της ελιάς η θεία 

φιλανθρωπία739. Στον παραλληλισμό μεταξύ κατακλυσμού και Βαπτίσματος 

αναφέρεται και ο απόστολος Πέτρος: «Χριστός ἅπαξ περί ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος 

ὑπέρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθείς μέν σαρκί, ζωοποιηθείς δέ 

Πνεύματι. Ἐν ᾦ καί τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθείς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασί ποτέ, 

ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε, κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, 

εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ’ἔστιν ὀκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι’ ὕδατος. Ὃ ἀντίτυπον νῦν καί 

ἡμᾶς σώζει Βάπτισμα»740.  

Το Βάπτισμα προεικονίζεται και από τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας. Το 

βιβλικό αυτό γεγονός της Εξόδου741, το οποίο εμφανίζεται σαν μία νέα νίκη του Θεού 

επί  του δράκοντος της θάλασσας, μνημονεύεται ως τύπος τού Βαπτίσματος και από 

τον απόστολο Παύλο. «Οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπό τήν νεφέλην ἦσαν, καί πάντες εἰς 

τόν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καί ἐν τῇ θαλάσσῃ... ταῦτα δέ τύποι ἡμῶν 

ἐγεννήθησαν»742. Η έξοδος από την Αίγυπτο είναι ήδη ένα Βάπτισμα. Οι δύο 

πραγματικότητες έχουν την ίδια σημασία. Σημειώνουν το τέλος της δουλείας της 

αμαρτίας και την είσοδο σε μία νέα ύπαρξη743. «Ὁ Ἰσραήλ ἐκεῖνος», σημειώνει ο 

Μέγας Βασίλειος, «εἰς τόν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθη ἐν τῇ νεφέλῃ καί ἐν τῇ θαλάσσῃ, σοί 

τούς τύπους παραδιδούς καί χαρακτηρίζων τήν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν καιρῶν 

δειχθησομένην ἀλήθειαν· σύ δέ περιφεύγεις τό Βάπτισμα, οὐκ ἐν θαλάσσῃ 

τυπούμενον, ἀλλ’ ἐν ἀληθείᾳ τελειούμενον· οὐκ ἐν νεφέλῃ, ἀλλ’ εἰς Χριστόν τόν 

ποιήσαντα. Ὁ Ἰσραήλ εἰ μή παρῆλθε τήν θάλασσαν, οὐκ ἂν ἐχωρίσθη τῆς πικρᾶς 

τυραννίδος τοῦ διαβόλου. Οὐκ ἂν ἔπιεν ἐκεῖνος ἐκ τῆς πνευματικῆς πέτρας, εἰ μή 

τυπικῶς ἐβαπτίσθη· οὐδέ σοί τις δώσει τήν ἀληθινήν πόσιν, ἐάν μή ἀληθινῶς 

βαπτισθῇς»744. 

«Ἡ Παλαιά Γραφή», όπως σημειώνει ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης, «τῆς 

παλιγγενεσίας ἡμῶν προετύπωσε τήν εἰκόνα»745 και με άλλα γεγονότα. Η σωτηρία του 

 
738 Ιουστίνος, Φιλόσοφος και μάρτυρας. Διάλογος, ΡG 6, 138, 2-3. Βλ. και Juan Danielou, ό.π.,σ. 88. 
739 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλία Λάζ. 6, ΡG ΧLVΊΙΙ, 1037-1038. 
740 Α' Πέτρ. 3, 18-21. 
741 Έξ. 14, 15-31. 
742 Α' Κορ. 10, 1-6. 
743 Juan Danielou, ό.π., σ. 97. 
744 Μέγας Βασίλειος, Ομιλία ΙΓ’, Προτρεπτική εις το άγιον Βάπτισμα, ΡG 31, 428Β. Βλ. και Γρηγόριος 

Νύσσης, Εις την ημέραν των Φώτων, ΡG 46, 589D. 
745 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 588Β. 
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Ισμαήλ, υιού της εκδιωχθείσης από την οικία του Αβραάμ Άγαρ746, έγινε διότι άγγελος 

του Θεού μέσα στην έρημο του υπέδειξε «φρέαρ ὕδατος ζῶντος»747, «κατά χάριν 

δοθέντος»748. Ο οικέτης του Αβραάμ συνάντησε τη Ρεβέκκα, τη γυναίκα του Ισαάκ 

«ἐπί τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος»749. Κατ’ αναλογίαν «καί γάμος, ὁ μέλλων ποιεῖν τό γένος 

Χριστοῦ, ἐπί ὕδατος ἔλαβε τήν ἀρχήν καί τήν πρώτην συνθήκην»750. Ο Μωυσής ως 

βρέφος εγκατελείφθη και διεσώθη «εἰς τό ἔλος παρά τόν ποταμόν»751, εντός λάρνακος. 

«Ἔδει γάρ εἶναι τυπικῶς τόν νόμον ἐν κιβωτῷ. Ἐγγύς δέ κατατέθη τοῦ ὕδατος. Γειτνιᾷ 

γάρ ὁ νόμος τῇ χάριτι· καί τά ἐφήμερα τῶν Ἑβραίων ῥαντίσματα, ἃ μικρόν ὕστερον 

ἔμελλε τῷ τελείῳ καί θαυμαστῷ βαπτίσματι καλυφθήσεσθαι»752. 

Η περιτομή «τύπος ἦν τοῦ Βαπτίσματος»753. Η θυσία του Προφήτη Ηλία754 

«ἔδειξε τοῦ Βαπτίσματος τήν ἰσχύν ἐπί  τοῦ βωμοῦ τῶν ὁλοκαυτωμάτων, οὐ διά πυρᾶς, 

ἀλλά δι’ ὕδατος τήν θυσίαν ὁλοκαυτώσας»755. Η διάβαση του Ιορδάνη από τον Ιησού 

του Ναυή756 θεωρείται τύπος του Βαπτίσματος757. Τα λόγια επίσης του Ησαΐα· 

«Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε»758 αναφέρονται στο Βάπτισμα759. Η θεραπεία του 

Νεεμάν του Σύρου760 στα νερά του Ιορδάνη μετά από προτροπή του Ελισαίου 

προεικονίζει τη δύναμη και το θαύμα του Βαπτίσματος761. Ό Ιορδάνης ουσιαστικά 

καθαγιάζεται. Δέχεται μέσα του «τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς εὐλογίας τήν ἀπαρχην» και σαν 

πηγή εκχυλίζει σ’ όλο τον κόσμο τη χάρη του Βαπτίσματος762.  

 

2.2 Το Βάπτισμα του Ιωάννου  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιορδάνης ως το ποτάμι του Βαπτίσματος συνδέεται 

άμεσα και με το Βάπτισμα του Ιωάννου, του προφήτη που συνδέει τις δύο Διαθήκες, 

 
746 Γεν. 21, 14-17. 
747 Γεν. 21, 19. 
748 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 588ε. 
749 Γεν. 24, 12-16. 
750 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46,588D. 
751 Έξ. 2, 3.  
752 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 589C. 
753 Ιωάννης Δαμασκηνός, ΡG 94, 1213C. Βλ. και Κολ. 2, 10-13. 
754 Γ. Βασ. 18, 38. 
755 Μέγας Βασίλειος, ό.π., ΡG 31, 428D. Βλ. και Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 592CD.1. Juan 

Danielou, ό.π., σ. 115-118. 
756 Ιησούς του Ναυή, 1, 2 ·3,5-17. 
757 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 420D - 421Α ·592Α. Βλ. και Juan Danielou, ό.π., σσ. 110-114. 
758 Ησ. 1,16. Βλ. και Γρηγόριος Νύσσης , ό.π., ΡG 46, 593Α. 
759 Juan Danielou, ό.π. σ. 122. 
760 Δ΄ Βασ. 5, 9-20. 
761 Δίδυμος Τυφλός, PG 39, 700Α. Βλ. και Juan Danielou, ό.π., σσ. 120-121. 
762 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 592D. Βλ. και Juan Danielou, ό.π., σ.122.  
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την Παλαιά και την Καινή, και ήλθε «ἵνα μαρτυρήσῃ περί τοῦ φωτός»763. Κεντρικό 

θέμα του κηρύγματός του ήταν η μετάνοια764. Και το Βάπτισμά του ήταν «Βάπτισμα 

μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»765. Συγκρινόμενο το Βάπτισμα αυτό με όσα 

προηγήθηκαν ήταν ανώτερο, διότι το νομικό είχε ως στόχο τη σωματική κάθαρση και 

δεν απάλλασσε το βαπτιζόμενο από τα αμαρτήματα της συνειδήσεως766. «Ὥσπερ ὁ 

Πρόδρομος “μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν”, οὕτω τό Βάπτισμα αὐτοῦ μεῖζον τῶν 

νομικῶν»767. Παρόλο όμως που παρείχε κάθαρση αμαρτιών, αναμφίβολα ήταν 

κατώτερο από το Βάπτισμα του Σωτήρος. «Πρόδρομος ἐστιν ἐκεῖνος τοῦ βασιλέως 

πάντων... Πρόδρομος ἐστι καί τό Βάπτισμα αὐτοῦ τοῦ σωτηρίου καί παγκοσμίου 

Βαπτίσματος»768. Επρόκειτο περί αφέσεως «ἐκ μέρους πρό τῆς παντελοῦς ἀφέσεως καί 

ἀτελής κάθαρσις προοιμιαζομένη τήν τελειοποιόν»769. Ο Ιωάννης βάπτιζε «ἐν ὕδατι» 

και ο Κύριος βάπτιζε «ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καί πυρί»770. «Ἰωάννης ἐκήρυσσε Βάπτισμα 

μετανοίας καί ἐξεπορεύετο πρός αὐτόν πᾶσα ἡ Ἰουδαία· Κύριος κηρύσσει Βάπτισμα 

υἱοθεσίας... Ἐκεῖνο εἰσαγωγικόν τό Βάπτισμα· τοῦτο τελειωτικόν. Ἐκεῖνο ἁμαρτίας 

ἀναχώρησις· τοῦτο οἰκείωσις πρός Θεόν»771. 

 

2.3 Ο τύπος του Βαπτίσματος στην Καινή Διαθήκη 

Το πέρασμα από το τυπικό και σκιώδες Βάπτισμα του Ιωάννου στο Βάπτισμα 

της καινής εν Χριστώ ζωής σηματοδοτείται με τη Βάπτιση του ίδιου του Κυρίου στον 

Ιορδάνη772 και με το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς 

τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»773, λόγο συστατικό του 

μυστηρίου, που απηύθυνε ο Κύριος στους μαθητές Του μετά την Ανάστασή Του και 

λίγο πριν την Ανάληψή Του. 

 
763 Ιω. 1,8. 
764 Ιω. 3, 2. «Μετανοεῖτε·ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». 
765 Μάρκ. 1,3. Βλ. και Ματθ. 3,11· Λουκ. 3,16· Ιωάν. 1,31. 
766 Ιωάννης Χρυσόστομος, ΕΠΕ 35, 500-502. 
767 Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., Τα Αμφιλόχια, PG 101, 213Α.  
768 Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., PG 101, 213Β. 
769 Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ό.π., PG 101, 220Β. 
770 Ματθ. 3, 11. Βλ. και Μάρκ. 1,8· Λουκ. 3,16· Ιω. 1,31. 
771 Μέγας Βασίλειος, ό.π., ΡG 31, 425Α. Βλ. και Ιερομ. Γρηγόριος, Το Άγιον Βάπτισμα, σσ. 17-20. A. 

Tosato, “I simboli dell’ iniziazone: Dal antico al nuovo testamento”, εν I simboli dell iniziazone 

Cristiana, [Analecta Liturgica 7, Studia Anselmiana 88], Roma 1983, σσ. 32-39. 
772 Ματθ. 3, 13,17· Μάρκ. 1, 9-12· Λουκ. 3, 21-22. 
773 Ματθ. 28, 19. 
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H Καινή Διαθήκη εκτός από την παύλεια νέα βαπτισματική θεολογία περί 

συμμετοχής του βαπτιζομένου στο θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου774, αλλά και 

τις πολλές αναφορές σε Βαπτίσματα, όπως π.χ. αυτό των τρισχιλίων την ημέρα της 

Πεντηκοστής775, του ευνούχου της Κανδάκης776, του Σαύλου777, της Λυδίας778, των εν 

τω οίκω του Στεφανά779 κ.ά., που δείχνουν ότι το μυστήριο αυτό ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στην Εκκλησία780, μας δίδει και σημαντικές 

πληροφορίες για την τάξη και τον τρόπο λειτουργίας του Βαπτίσματος στην 

αποστολική εποχή. 

Η έκφραση του Ευνούχου της Κανδάκης· «Ἰδού ὕδωρ· τί κωλύει με 

βαπτισθῆναι»781 δηλώνει την ύπαρξη βαπτισματικής τελετουργίας782, της οποίας 

προηγείτο σύντομη κατήχηση με στόχο τον ευαγγελισμό του νέου μηνύματος του 

Ιησού και όχι βεβαίως με την έννοια των συστηματικών κατηχήσεων που 

διαμορφώθηκαν σε μεταγενέστερους αιώνες, λόγω των διωγμών και των αιρέσεων. 

Στο προαναφερθέν παράδειγμα οι Πράξεις μας πληροφορούν ότι «ἀνοίξας δέ ὁ 

Φίλιππος τό στόμα αὐτοῦ καί ἀρξάμενος ἀπό τῆς Γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ 

τόν Ἰησοῦν»783. Στο ίδιο συμπέρασμα μάς οδηγούν και άλλες περιπτώσεις, όπως το 

κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής784 και στον οίκο του Κορνηλίου785. 

Στο δεσμοφύλακα επίσης των Φιλίππων πριν βαπτισθεί «ἐλάλησαν αὐτῷ τόν λόγον τοῦ 

Κυρίου» ο Παύλος και ο Σίλας786 . Ο απόστολος Παύλος κάνει λόγο και για 

 
774 Α΄ Κορ. 6, 11· Γαλ. 3,26· Ρωμ. 6.4. Βλ. και Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Η θεολογική μαρτυρία 

της εκκλησιαστικής Λατρείας, εκδ. «Αρμός», Αθήνα 21996, σ. 249. Μάρκος Α. Σιώτης, Η Καινή Διαθήκη 

περί της σχέσεως των μυστηρίων Βαπτίσματος. Χρίσματος και θείας Ευχαριστίας, Αθήναι 1969, σ.σ..6-7. 
775 Πράξ. 2, 41. 
776 Πράξ. 8, 38. 
777 Πράξ. 8, 18. 
778 Πράξ. 16, 15. 
779 Πράξ. 18, 8· Α' Κορ. 1, 14, 16. 
780 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας. Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής Λατρείας [Συμβολαί εις τήν ιστορίαν 

της χριστιανικής Λατρείας], τ. Α', Άθήναι 21993, σ. 123. Βλ. και Xρήστος Σπ. Βούλγαρης, Η ενότης της 

Αποστολικής Εκκλησίας [Ανάλεκτα Βλατάδων, 19], Θεσσαλονίκη 1974, σ. 431. Γεώργιος Α. Γαλίτης, 

Εκκλησία και Βάπτισμα κατά την Κ. Διαθήκην, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 4. Πράξ. 8, 36. 
781 Πράξ. 8, 36. 
782 Xρήστος Σπ. Βούλγαρης, ό.π., σ. 431,σημ. 6. 
783 Πράξ. 8, 35. 
784 Πράξ. 2, 14-38. 
785 Πράξ. 10, 34-48. «Ἀνοίξας δέ Πέτρος τό στόμα εἶπεν... Οὐκ ἐστι προσωπολήπτης ὁ Θεός... τόν λόγον 

ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτος ἐστιν πάντων 

Κύριος... ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τά ρήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τό Πνεῦμα τό ἅγιον ἐπί πάντας τούς 

ἀκούοντας τόν λόγον... προσέταξέ τε αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου βαπτισθῆναι». 
786 Πράξ. 16, 32. 
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«βαπτισμῶν διδαχή»787, για την ειδική, δηλαδή, διδαχή προ του Βαπτίσματος, 

προκειμένου οι υποψήφιοι να γνωρίζουν «τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου»788. 

Η σύντομη αυτή κατήχηση κατέληγε στην αποκήρυξη του αμαρτωλού 

παρελθόντος των ακροωμένων789 και την εκ μέρους των ομολογία της πίστης στον 

Ιησού Χριστό κατά το «καρδίᾳ μέν πιστεύεται εἰς δικαιοσύνης, στόματι δέ λαλεῖται εἰς 

σωτηρίαν»790. Κατά την Πεντηκοστή οι τρισχίλιοι «ἀσμένως ἀποδεξάμενοι τόν λόγον 

αὐτοῦ (τοῦ ἀποστόλου Πέτρου) ἐβαπτίσθησαν»791. Ο Σίμων ο μάγος ακούγοντας το 

Φίλιππο που ευαγγελιζόταν «τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ 

Χριστοῦ... ἐπίστευσε, καί βαπτισθείς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ»792. Η αρχική 

μορφή και η πιο σαφής περιγραφή της προβαπτισματικής ομολογίας βρίσκεται στο 

Βάπτισμα του Ευνούχου της Κανδάκης· «Εἶπε δέ ὁ Φίλιππος. Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς 

καρδίας, ἔξεστιν. Ἀποκριθείς δέ εἶπε· πιστεύω τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ εἶναι τόν Ἰησοῦν 

Χριστόν»793. 

Υπαινιγμούς για την από αυτήν την αποστολική εποχή ύπαρξη της 

προβαπτισματικής ομολογίας της πίστης στο Χριστό έχουμε και σε άλλες εκφράσεις 

της Καινής Διαθήκης, όπως στην προτροπή του αποστόλου Παύλου «κρατῶμεν τάς 

ὁμολογίας»794, στη φράση της Β' επιστολής του Ιωάννου· «Πᾶς ὁ παραβαίνων καί μή 

μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεόν οὐκ ἔχει»795, και στα λόγια του αποστόλου 

Πέτρου ότι «καί ἡμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει Βάπτισμα, οὐ σαρκός ἀπόθεσις ρύπου, ἀλλα 

συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν»796. 

Η λέξη «ἐπερώτημα» της τελευταίας φράσης προέρχεται από την ορολογία του 

ρωμαϊκού οικογενειακού δικαίου. Κατ’ άλλην άποψη ο όρος αναφέρεται στις 

διατηρούμενες ακόμη ερωτήσεις κατά την ακολουθία του Βαπτίσματος ή στις 

απαιτήσεις κατ’ αυτήν. Πιθανότερη όμως φαίνεται η ερμηνεία της λέξης αυτής διά του 

«αἴτημα», «παράκλησις». Η όλη φράση σημαίνει ότι το Βάπτισμα δεν περιορίζεται 

 
787 Εβρ. 6, 2. 
788 Πράξ. 18, 25. Περισσότερα για την προβαπτισματική κατήχηση στην Καινή Διαθήκη βλ. Παναγιώτης 

Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ. 125. Του ιδίου, Η τελεσιουργία του αγίου Βαπτίσματος πάλαι τε και νΰν, έν 

Άθήναις 1929, σσ. 9-10. I. (Ηani) Υazigi, Η τελετή του αγίου Βαπτίσματος [Ιστορική, Θεολογική και 

τελετουργική θεώρησις], Διατριβή επί Διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 30. 
789 Πράξ. 2, 38. Ρωμ. 10, 10. Βλ. και I. (Ηani) Υazigi, ό.π., σ. 30. 
790 Ρωμ. 10, 10. Βλ. και I. (Ηani) Υazigi, ό.π., σ. 30. 
791 Πράξ. 2, 41 
792 Πράξ. 8, 13. 
793 Πράξ. 8, 37. Βλ. καί Α. Τosato, ό.π., σσ. 38-40. 
794 Εβρ. 10, 23.  
795 Β' Ιω. 9. 
796 Α΄ Πετρ. 3, 21. 
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στην εξάλειψη του σαρκικού ρύπου ούτε επιδρά εξωτερικά και χωρίς τη συμμετοχή 

του βαπτιζομένου, αλλ’ είναι θερμή παράκληση της αγαθής συνείδησης του πιστού 

προς το Θεό για  τη σωτηρία. Το Βάπτισμα δεν επενεργεί μαγικά αλλά προϋποθέτει τη 

μετοχή του πιστού και την παράκληση προς το Θεό για  άφεση των αμαρτιών και 

αναγέννηση δική του797.  

H ίδια η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω εις ή υπό το ύδωρ798. Αυτό σημαίνει ότι 

το Βάπτισμα γινόταν διά καταδύσεως σέ νερό. Η ορολογία επίσης «τῷ λουτρῷ τοῦ 

ὕδατος»799, «διά λουτροῦ παλιγγενεσίας»800, «συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ 

Βαπτίσματος»801, δείχνει ότι το Βάπτισμα ετελείτο διά πλήρους καταδύσεως στο νερό, 

εξεικονίζοντας μάλιστα την συναφή μας με το Χριστό στο νερό, το σύμβολο του 

θανάτου802. Μία ταφή συμβολική μεν, αλλά με πραγματικές σωτηριολογικές 

διαστάσεις, καθόσον το Βάπτισμα «θανάτου μέν καί παθημάτων ὁμοίωμα· σωτηρίας 

δέ οὐχ ὁμοίωμα, ἀλλά ἀλήθεια»803. 

Δια καταδύσεως έγινε και η Βάπτιση του Κυρίου στα νερά του Ιορδάνη· «καί 

βαπτισθείς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθύς ἀπό τοῦ ὕδατος»804, κάτι που έγινε «ἵν’ ἑκάστης 

πράξεως ἁγιάσῃ τήν ἀπαρχήν καί τόν ζῆλον τῆς παραδόσεως ἀναμφίβολον καταλίπῃ 

τοῖς δούλοις»805. Αυτό επιβεβαιώνει την άμεση σύνδεση του Βαπτίσματος με το νερό, 

με μία μόνο βεβαίως κατάδυση την εποχή εκείνη. Το ίδιο πράγμα μαρτυρούν και τα 

λόγια του Κυρίου προς το Νικόδημο ότι «ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί πνεύματος, 

οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς την βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»806, καθώς επίσης και τα όσα 

περιγράφουν οι Πράξεις για το Βάπτισμα του Ευνούχου· «Καί κατέβησαν ἀμφό- τεροι 

εἰς τό ὕδωρ... καί ἐβάπτισεν αὐτόν. Ὅτε δέ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Κυρίου 

ἥρπασε τον Φίλιππον»807. 

 
797 Βασίλειος Π. Στογιάννος, Εσπεριναί Ερμηνευτικαί Ομιλίαι. Α'«Ελπίς ζώσα» (Α' Πέτρου), 

Θεσσαλονίκη 1973, σ. 135. Βλ. καί Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας. Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής 

Λατρείας, σ. 125. Του ιδίου, Ἡ τελεσιουργία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος πάλαι τε καί νῦν, σσ. 11-12. 
798 H. G. Liddell – R. Scott, τ. Ι, σ. 479. Βλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Δογματική, τ. 3, Αθήνα 1961, 

σ. 68. Ιωάννης Β. Κογκούλης, Χρήστος Κ. Οικονόμου, Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, ό.π., σ. 19. 
799 Εφ. 5, 26. 
800 Τίτ. 3, 5. 
801 Ρωμ. 6, 4. Βλ. και Κολ. 2, 12. 
802 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, 7, 22, ΡG 1, 1012C. 
803 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική Κατήχησις Β'. Περί Βαπτίσεως, SC 126, Paris 1961, σ. 118. 
804 Ματθ. 3,16. Βλ. και Μάρκ. 1,10. 
805 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 46, 580D. 
806 Ιω. 3, 5. 
807 Πραξ. 8, 39. Βλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής Λατρείας, σ. 

124. Του ιδίου. Η τελεσιουργία του αγίου Βαπτίσματος πάλαι τε και νυν, σσ. 12-13. I. (Ηani) Υazigi, ό.π., 

σ. 31. 
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Σχετικά με τον τύπο της επικλήσεως του ονόματος του Θεού, αυτός ήταν ο 

Τριαδικός, σύμφωνα μάλιστα και με την σαφή εντολή του Κυρίου «Πορευθέντες 

μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 

καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»808. Οι φράσεις βαπτίζειν «εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου 

Ἰησοῦ»809, «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου»810, «εἰς Χριστόν»811  ή «εἰς τόν θάνατον τοῦ 

Χριστοῦ»812  αφ’ ενός μεν δεν αποκλείουν την τέλεση του Βαπτίσματος διά χρήσεως 

του τριαδικού τύπου της επικλήσεως813, αφ’ ετέρου δηλώνουν τη θεολογική έννοια του 

Βαπτίσματος περισσότερο παρά τον τύπο της επικλήσεως καθεαυτόν814. 

Μετά το Βάπτισμα ακολουθούσε η επίθεση των χειρών, για  την έλευση των 

δωρεών του αγίου Πνεύματος815, μια πράξη που αργότερα αντικαταστάθηκε από την 

τάξη του αγίου μύρου. Ως τελικό γεγονός της όλης αυτής βαπτισματικής διαδικασίας 

θεωρείται η παρατιθέμενη τράπεζα816, η οποία ταυτίζεται προς μίαν ευχαριστιακή 

κλάση του άρτου και όχι προς απλή τράπεζα817. Αυτοί λοιπόν πού δέχονταν το λόγο 

του Θεού και βαπτίζονταν, έπαιρναν δι’ επιθέσεως τη χάρη του αγίου Πνεύματος και 

στη συνέχεια μπορούσαν να συμμετάσχουν και στη θεία Ευχαριστία818. 

Εάν θέλαμε να δώσουμε διαγραμματικά την εικόνα του Βαπτίσματος κατά την 

αποστολική εποχή θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα έξης στοιχεία: α) τη σύντομη 

διδαχή - κατήχηση του υποψηφίου, β) την εκ μέρους του αποδοχή του λόγου του Θεού 

και την ομολογία της πίστης στον Ιησού Χριστό, γ) την διά μιας καταδύσεως - 

αναδύσεως Βάπτιση του υποψηφίου στο νερό, δ) τον τριαδικό τύπο της επικλήσεως 

μία φορά, ε) την επίθεση των χειρών και στ) τη συμμετοχή του νεοφωτίστου στη θεία 

Ευχαριστία. Το σχήμα αυτό αποτελεί αναμφίβολα και τον πυρήνα της μετέπειτα 

εξελίξεως της ακολουθίας του Βαπτίσματος. 

 

 
808 Ματθ. 28, 19. 
809 Πράξ. 8, 16. 
810 Πράξ. 10, 48· 19, 5. 
811 Ρωμ.6, 3. 
812 Γαλ. 3, 27. 
813 Διδαχή, Κεφ. 9, 5. Βλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής Λατρείας, 

σ. 124. Του ιδίου. Η τελεσιουργία του αγίου Βαπτίσματος πάλαι τε και νυν, σσ. 12-13. I. (Ηani) Υazigi, 

ό.π., σ. 31-32. 
814 Iωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική (Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 36. 
815 Πράξ. 8, 14-17· 19, 5-6. 
816 Πράξ. 9, 18-19 καί 16, 33-34. 
817 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Η τελεσιουργία του αγίου Βαπτίσματος πάλαι τε και νυν, σ. 27. Βλ. και I. 

(Hani) Yasigi, ό.π., σσ. 34-35. 
818 Ιωάννης Κογκούλης, Η ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν των 6-13 ετών, Θεσσαλονίκη 

1980, σσ. 33-39. 
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2.4. Η τάξη του Βαπτίσματος από το Β' μέχρι τις αρχές του Δ' αιώνα 

Την εικόνα του Βαπτίσματος στις αρχές του Β' αιώνα μας τη δίδει η Διδαχή των 

δώδεκα Αποστόλων, ένα κείμενο πολύ σημαντικό για  την ιστορία της χριστιανικής 

λατρείας αφού είναι το πρώτο που καταγράφει την προφορική μέχρι τότε λειτουργική 

αποστολική παράδοση. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αυτού του κειμένου σημειώνονται τα εξής: «Περί δέ τοῦ 

Βαπτίσματος οὕτω βαπτίσατε· ταῦτα πάντα προειπόντες βαπτίσατε εἰς τό ὄνομα τοῦ 

Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγιου Πνεύματος ἐν ὕδατι ζῶντι. Ἐάν δέ μή ἔχῃς ὕδωρ 

ζῶν, εἰς ἄλλο ὕδωρ βάπτισον. Εἰ δ’ οὐ δύνασαι ἐν ψυχρῷ, ἐν θερμῷ. Ἐάν δέ ἀμφότερα 

μή ἔχῃς, ἔκχεον εἰς τήν κεφαλήν τρίς ὕδωρ εἰς ὄνομα Πατρός καί Υἱοῦ καί ἁγίου 

Πνεύματος. Πρό δέ τοῦ Βαπτίσματος προνηστευσάτω ὁ βαπτίζων καί ὁ βαπτιζόμενος 

καί εἴ τινες ἄλλοι δύνανται· κελεύσεις δέ νηστεῦσαι τόν βαπτιζόμενον πρό μιᾶς ἢ 

δύο»819. 

Διαπιστώνουμε ότι το κείμενο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στα όσα η Καινή 

Διαθήκη μας πληροφορεί για την τάξη του Βαπτίσματος. Κάνει λόγο για την 

υποτυπώδη προκατήχηση· «ταῦτα πάντα προειπόντες βαπτίσατε», και τονίζει τα δύο 

κύρια στοιχεία του Βαπτίσματος, δηλαδή το «ζῶν ὕδωρ» και την «τριαδική ἐπίκληση». 

Δεν αναφέρονται ακόμη ευχές, διότι την εποχή εκείνη στο ζήτημα αυτό υπήρχε 

ελευθερία και αυτοσχεδιασμός εκ μέρους των λειτουργών. Δεν γίνεται επίσης λόγος 

για την μετά από το Βάπτισμα επίθεση των χειρών. Το νέο όμως στοιχείο που μας δίδει 

η Διδαχή είναι η προβαπτισματική νηστεία της μιας ή των δύο ημερών για  τον 

βαπτίζοντα, τον βαπτιζόμενο, αλλά και όσους άλλους ήθελαν και μπορούσαν να 

νηστέψουν820. 

Το διήμερο αυτό της νηστείας αποτελεί τον πυρήνα της προπασχάλειας 

νηστείας, η οποία επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο εορτασμός 

του Βαπτίσματος άλλωστε είναι αυτός που συνέβαλε αρχικά στην ανάπτυξη του Πάσχα 

ως λειτουργικής γιορτής και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ως λειτουργικής 

προετοιμασίας για  το Πάσχα821. 

 
819 Διδαχή 7, 4, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, (ΒΕΠΕΣ) 2, 217. 
820 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Η προβαπτισματική νηστεία», εν Λειτουργικές Μελέτες I, εκδ. Π. 

Πουρναρά. Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 87-88. 
821 Alex. Schmemann, Εξ ύδατος και Πνεύματος. Λειτουργική μελέτη του Βαπτίσματος, μτφρ. Ιωσήφ 

Ροηλίδης. εκδ. «Δόμος», Αθήνα 21990, σ. 16. Βλ. και Παναγιώτης I. Σκαλτσής, ό.π., σ. 93 
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Η προβαπτισματική νηστεία μαρτυρείται λίγο αργότερα τόσο από τον Ιουστίνο 

(†περί το 165)822, όσο και από τον Τερτυλλιανό († μετά το 229), ο οποίος την εντάσσει 

σε μια ευρύτερη για το Βάπτισμα προπαρασκευαστική περίοδο με κατήχηση, νηστείες, 

αγρυπνίες, γονυκλισίες και εξομολόγηση. «Τούς εἰς τό Βάπτισμα (σημειώνει ο 

Τερτυλλιανός) ἐλευσομένους προσευχαῖς πυκναῖς, νηστείαις καί γονυκλισίαις καί 

ἀγρυπνίαις δέεσθαι προσήκει καί μετ’ ἐξομολογήσεως πάντων τῶν πρότερον 

ἡμαρτημένων»823. 

Την εποχή αυτή, τον τρίτο δηλαδή μ.Χ. αιώνα, είναι σαφές ότι είχε 

διαμορφωθεί στην Εκκλησία η τάξη των κατηχουμένων, την οποίαν αποτελούσαν 

εκείνοι οι οποίοι ελεύθερα αποφάσιζαν να ενταχθούν επίσημα στο σώμα της 

Εκκλησίας. Σύμφωνα δε με τη μαρτυρία της Αποστολικής Παραδόσεως του Ιππολύτου 

η περίοδος προετοιμασίας των κατηχουμένων διαρκούσε συνήθως τρία χρόνια824. 

Από τα βασικότερα δε στοιχεία της προβαπτισματικής διαδικασίας την εν λόγω 

περίοδο μαρτυρούνται για  πρώτη φορά τον τρίτο αιώνα η απόταξη του σατανά και της 

πομπής αυτού και των αγγέλων αυτού, καθώς και οι εξορκισμοί, σε καθημερινή βάση 

κατά τις τελευταίες ημέρες προ του Βαπτίσματος, για να συντριβεί η δύναμη του 

σατανά825. 

Το Μέγα Σάββατο γίνονταν από τον Επίσκοπο οι τελευταίοι εξορκισμοί των 

φωτιζομένων, οι οποίοι ολοκληρώνονταν με την εμφύσηση του προσώπου των και τη 

σφράγιση στο μέτωπο, τα αυτιά και τη μύτη. Αγρυπνούσαν καθ’ όλη τη νύκτα826 και 

περί την αλεκτροφωνία γινόταν ο δι’ επικλήσεως καθαγιασμός του ύδατος. «Ἅπαντα 

τά ὕδατα», γράφει ο Τερτυλλιανός, «κατ’ ἀρχαῖον ἀπό τῆς δημιουργίας προνόμιον 

καθίστανται μυστήριον ἁγιασμοῦ διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Θεοῦ. Ἐπέρχεται τοίνυν 

παρευθύς τό Πνεῦμα ἐξ οὐρανοῦ καί ἐπιφοιτᾶ τοῖς ὕδασιν ἁγιάζον αὐτά ἐξ ἑαυτοῦ καί 

οὕτως ἁγιασθέντα ταῦτα τήν δύναμιν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐμποτίζονται»827. Πριν από το 

Βάπτισμα καθαγιάζονταν την εποχή αυτή τόσο το έλαιο του Χρίσματος, όσο και το 

επορκιστόν έλαιον828. Ακολουθούσε η απόταξη, κατά την οποία κάθε φωτιζόμενος 

έλεγε· «Ἀποτάσσομαι σοι, σατανᾶ, καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ σου καί πᾶσι τοῖς ἔργοις 

 
822 Ιουστίνος, Α' Απολογία 61, 3, ΒΕΠΕΣ 3, 194. 
823 Τερτυλλιανός, De baptismo 20, SC 35, σσ. 94-95. 
824 Ιππόλυτος, Αποστολική Παράδοσις 17, SC 11, 74. 
825 Ό.π., 20, SC, 11, 78. Βλ. και I. (Hani) Yazigi, ό.π., σ. 37. 
826 Ιππόλυτος, Αποστολική Παράδοσις 17, SC 11, 80. 
827 Τερτυλλιανός, De baptismo 4, PL 1, 1311. 
828 Ιππόλυτος, Αποστολική Παράδοσις 21, SC 11, 82.  
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σου»829. Κατόπιν εχρίετο ο φωτιζόμενος από τον πρεσβύτερο με το επορκιστό έλαιο 

και τον παρελάμβανε άλλος πρεσβύτερος που στεκόταν «ὑπέρ τό ὕδωρ»830. 

Το Βάπτισμα στη συνέχεια γινόταν με τριπλή κατάδυση στο νερό. «Οὐχί ἅπαξ, 

ἀλλά τρίς κατά ἓν ἕκαστον τῶν ὀνομάτων εἰς τά τρία πρόσωπα βαπτιζόμεθα» 

σημειώνει ο Τερτυλλιανός831, δηλαδή πριν από κάθε κατάδυση γινόταν η επίκληση ενός 

εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εν τω μεταξύ ταυτόχρονα με τις καταδύσεις 

γινόταν και η ομολογία της πίστεως, με τη μορφή ερωταποκρίσεων. «Ἐν τῷ βαπτίσματι 

λόγους ἀποκρινόμεθα», λέγει πάλι ο Τερτυλλιανός832 και «ὅτε εἰς τό ὕδωρ εἰσερχόμεθα 

τήν χριστιανικήν πίστιν ἐν λόγοις τοῦ νόμου αὐτοῦ ὁμολογοῦμεν»833. 

Κατά την Αποστολική Παράδοση και τον Τερτυλλιανό ο συνδυασμός 

καταδύσεων και ομολογίας γινόταν ως εξής: Ο Πρεσβύτερος θέτοντας το χέρι του στο 

κεφάλι του βαπτιζομένου τον ρωτούσε: «Πιστεύεις εἰς Θεόν Πατέρα Παντοδύναμον;»· 

ο δε βαπτιζόμενος απαντούσε: «Πιστεύω». Τότε γινόταν η πρώτη κατάδυσή του στο 

νερό. Ακολούθως ο πρεσβύτερος ρωτούσε πάλι το βαπτιζόμενο. «Πιστεύεις εἰς τόν 

Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καί Μαρίας τῆς 

Παρθένου, σταυρωθέντα ἐπί Ποντίου Πιλάτου, θανόντα καί ταφέντα καί τήν τρίτην 

ἡμέραν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί ἀνελθόντα εἰς τόν οὐρανόν καί καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ 

τοῦ Πατρός, ἐλευσόμενον κρίναι ζῶντας καί νεκρούς;». Κατόπιν, αφού ο βαπτιζόμενος 

απαντούσε «πιστεύω», γινόταν η δεύτερη κατάδυση. Η τρίτη ερώτηση είχε ως εξής: 

«Πιστεύεις εἰς τό ἅγιον Πνεῦμα καί τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καί τήν ἀνάστασιν τῆς 

σαρκός;». Μετά την απάντησιν «πιστεύω» γινόταν η τρίτη κατάδυση του 

βαπτιζομένου834. 

Τη Βάπτιση ακολουθούσαν η ένδυση των νεοφώτιστων, η είσοδός των στο ναό, 

η χρίση των από τον Επίσκοπο με το έλαιο του Χρίσματος835, ο ασπασμός και η 

συμμετοχή των στη θεία Ευχαριστία. 

Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που 

πλουτίζουν την ακολουθία του Βαπτίσματος, από το Β' έως τις αρχές του Δ' αι., είναι 

 
829 Ό.π., Βλ. και Τερτυλλιανός, De Corona 3, PL 2, 79.  
830 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής Λατρείας, σ. 184. Βλ. και I. (Hani) 

Yazigi, ό.π., σ. 38. 
831 Τερτυλλιανός, Ad Praxean 26, PL 2, 213, Βλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ. 200.  
832 Τερτυλλιανός, Ad Martyr, 3, PL 1, 624A. 
833 Τερτυλλιανός, De Spect. 4, ΡL 1,635Β.  
834 Ιππόλυτος, Αποστολική Παράδοσις 21. Τερτυλλιανός, Ad Martyr. 3. Βλ. και Ι.(Ηani) Υazigi, ό.π., σ. 

38. 
835 Τερτυλλιανός, De baptism 6, 7, Βλ. και Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Δογματική Γ’, σσ. 122-123, I. 

(Hani) Yasigi, ό.π., σ. 40. 
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η ανάπτυξη του θεσμού των κατηχουμένων με νηστείες, αγρυπνίες, γονυκλισίες, 

προσευχές και εξομολόγηση, η καθιέρωση των εξορκισμών πριν το Βάπτισμα, ο 

καθαγιασμός του ύδατος, του επορκιστού ελαίου και του ελαίου του Χρίσματος, η 

απόταξη του σατανά, η τριπλή κατάδυση, η υπό μορφήν ερωταποκρίσεων ομολογία 

της πίστεως την ώρα των καταδύσεων και η μετά το Βάπτισμα χρίση με το έλαιο του 

Χρίσματος. Και αυτός ο θεσμός του αναδόχου, για  τον οποίον θα κάνουμε λόγο 

παρακάτω, ως εγγυητού του ηθικού ποιου του υποψηφίου μαρτυρείται την περίοδο 

αυτή από τον Τερτυλλιανό836.  

 

2.5. Η τάξη του Βαπτίσματος κατά τους 4ο και 5ο αιώνες 

Η εικόνα του Βαπτίσματος κατά τους 4ο και 5ο αιώνες είναι περισσότερο 

σαφής και πλήρης. Η πληθώρα των πληροφοριών πού έχουμε από σπουδαία αρχαϊκά 

κείμενα, όπως είναι οι Κατηχήσεις των Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Χρυσοστόμου και 

Θεοδώρου Μοψουεστίας, το Οδοιπορικό της Αιθέριας, το Ευχολόγιο του Σεραπίωνος, 

οι Αποστολικές Διαταγές κ.ά., μας βοηθά να παρακολουθήσουμε με ευκρίνεια τη 

διαμόρφωση της ακολουθίας του Βαπτίσματος την εν λόγω περίοδο. 

Ως πρώτη πράξη της προβαπτισματικής διαδικασίας θεωρείται η 

ονοματογραφία, η εγγραφή, δηλαδή, του ονόματος των κατηχουμένων στους 

καταλόγους της Εκκλησίας και η διά της πράξεως αυτής ένταξή τους στην τάξη των 

φωτιζομένων τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Αὐτός ὁ ὁποῖος 

ἐπιθυμεῖ νά λάβει τό δῶρο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος», γράφει ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, 

«παρουσιάζεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. Γίνεται δεκτός ὑπό τινός, ὁ ὁποῖος εἶναι 

τεταγμένος διά τόν σκοπόν αὐτόν καί κατά τά καθιερωμένα ἐγγράφει αὐτούς, οἱ ὁποῖοι 

λαμβάνουν τό Βάπτισμα»837. Κατά τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ο υποψήφιος 

ωδηγείτο απ’ ευθείας στον «ἱεράρχη» από κάποιον από τούς «μεμυημένους», χωρίς να 

γίνεται λόγος για  την εγγραφή σε κατάλογο838. 

Ακολούθως, ο επίσκοπος εξέταζε ενώπιον μαρτύρων τον υποψήφιο για να 

διαπιστωθεί εάν αυτός προετοιμάσθηκε για το Βάπτισμα και εάν, όπως γράφει η 

 
836 Τερτυλλιανός, De baptism 6, 8.  
837 Θεόδωρος Μοψουεστίας, Κατηχήσεις, εκδ. Tonneau R. – Devresse R., Les homelies Catechetiques 

de Theodore de Mopsueste, Studi e Testi 145, Roma 1949, σ. 321, Βλ. Αιθιοπική Διάταξις, SC 59, 39. 

Κανόνες Iππολύτου, 102-104. 
838 Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί τής Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας β', 2. εκδ. ΕΠΕ, Φιλοκαλία των νηπτικών 

και ασκητικών 3, Θεσσαλονίκη, Πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς» 1986, σ. 350. Βλ. και 

Γεώργιος Φίλιας, Το Βάπτισμα κατά τις λειτουργικές - πηγές της Αντιοχειανής Εκκλησίας, Αθήνα 1996, 

σ. 49. 
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Αιθερία, «διάγει βίον ἔντιμον»839 και είναι ακόμη είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες 

που συνεπάγεται το Βάπτισμα. Εγγυητής για  όλα αυτά ήταν ο ανάδοχος, του οποίου ο 

ρόλος ήταν πολύ σημαντικός στην αρχαία Εκκλησία εφόσον αυτός αναλάμβανε 

γενικότερα την καθοδήγηση και κατήχηση τού υποψηφίου ως «πνευματικός πατέρας» 

κατά τη μαρτυρία τού ιερού Χρυσοστόμου840. 

Από τα βασικότερα στοιχεία της προετοιμασίας των φωτιζομένων κατά τη 

διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ήταν η καθημερινή κατήχηση, οι εξορκισμοί 

και η παράδοση του Συμβόλου της Πίστεως. Η καθημερινή διδασκαλία γινόταν 

αμέσως μετά την ορθρινή ακολουθία, από τον Επίσκοπο841 ή άλλους κληρικούς ή και 

λαϊκούς ακόμη, τους αναδόχους, οι όποιοι, όπως προαναφέραμε, ήσαν εγγυητές «εἰς 

Χριστόν, ώστε (ο υποψήφιος) τηρεῖν τά τῆς πίστεως καί χριστιανικῶς ζῆν»842. Στόχος 

των κατηχήσεων αυτών ήταν να μάθουν οι φωτιζόμενοι τις βασικές αλήθειες της 

χριστιανικής πίστης, να περιφρουρηθούν από τις κατ’ αυτών ασκούμενες μεθοδίες του 

διαβόλου843 και γενικά να καθαρισθούν, ώστε, όπως σημειώνει ο άγιος Κύριλλος 

Ιεροσολύμων, «νά μειωθεῖ ἡ σκουριά τῆς ψυχῆς γιά νά μείνει μόνο τό αὐθεντικό 

μέταλλο»844. 

Με την παραπάνω, λοιπόν, προοπτική η θεματολογία της καθημερινής 

κατήχησης ήταν ευρύτατη, περιελάμβανε από θέματα απλών ηθικών συμβουλών, για 

να αποφεύγουν οι φωτιζόμενοι κακές συνήθειες, όπως π.χ. αισχρολογία, ψεύδος κ.ά.845, 

μέχρι τη διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος και άλλων βασικών θεμάτων της χριστιανικής 

πίστης και ζωής, όπως π.χ. η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, η πτώση, αλλά 

και η εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου846. 

Σε καθημερινή, επίσης, βάση, εκτός από τη διδασκαλία, γίνονταν και οι 

εξορκισμοί είτε μετά την κατήχηση στην Αντιόχεια, είτε πριν από αυτήν στα 

Ιεροσόλυμα847. Οι εξορκισμοί ήσαν «ἐκ θείων Γραφῶν συνεκλελεγμένοι»848, 

επιτιμήσεις δηλαδή τού διαβόλου στο όνομα τού Ιησού Χριστού για να εξέλθει από το 

 
839 Αιθερίας, Οδοιπορικόν 45, SC21, 255-256. 
840 A. Wenger, Jean Chrysostomou, Huit Catecheses Baptismales inedits, SC 50, 1970, σσ. 142-143. Βλ. 

και Γεώργθις Φίλιας, ό.π., σσ. 50-51. 
841 Αιθέριας, Οδοιπορικόν 46.1, SC 21, 256. 
842 Συμεών Θεσσαλονίκης, ΡG 155, 213 Α. Βλ. και Γ. Φιλία, ό.π., σ. 60. 
843 I (Hani) Yazigi, ό.π., σ. 55. 
844 Κύριλλος Ιεροσολύμων , ΡG 33.357Α: «ἀποπεσάτω τοῦ σιδήρου ὁ ἰός, μενέτω τόν γνήσιον». 
845 A. Wenger, ό.π., SC 50 bis, σ. 121, Βλ. και Γεώργιος Φιλίας, ό.π., σσ. 56-58. 
846 Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σσ. 53-54. 
847 A. Wenger, ό.π., SC 50 bis, 139-140. Αιθερίας, Οδοιπορικόν 46, SC 21, 256. I. (Hani) Yasigi, ό.π., 

σ. 57, J. Danielou, ό.π., σ. 31.  
848 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Προκατήχησις, PG 33, 349A. 
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βαπτιζόμενο849. Ο ιερός Χρυσόστομος προσδιορίζει τους εξορκισμούς με τον όρο 

«φοβεραί φωναί», οι οποίες με επίκληση, δηλαδή κάποια ευχή, του κοινού πάντων 

δεσπότου850 είχαν ως σκοπό την «ἐκδίωξη τῶν φοβερῶν θηρίων» (δηλαδή των 

δαιμόνων)851. 

Λόγω της αντίληψης ότι «ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται»852 και ότι ο 

σατανάς προσπαθεί να κρατήσει την ψυχή του βαπτιζομένου κοντά του, θεωρήθηκαν 

απαραίτητοι οι εξορκισμοί, οι οποίοι μάλιστα ορισμένες φορές συνδυάζονταν με 

εμφύσημα στο πρόσωπο τού εξορκιζόμενου, με σφράγιση διά τού σημείου του 

σταυρού ή ακόμη και με χειροθεσία853. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για την 

αναγκαιότητα των εξορκισμών γράφει. «Χρυσός, μή δύναται ἄνευ πυρός καθαρθῆναι 

τά ἀνοίκεια; Οὕτως ἄνευ ἐπορκισμῶν οὐ δύναται καθαρθῆναι ψυχή»854. 

Το έργο αυτό των εξορκισμών το ασκούσε ειδική τάξη των εξορκιστών855, και 

οι κατηχούμενοι τη στιγμή εκείνη ήσαν γυμνοί, φέροντες μόνο το χιτώνα, ανυπόδητοι, 

με τα χέρια τεταμένα και πατώντες επί τρίχινων υφασμάτων. Η στάση αυτή δηλώνει 

την απελευθέρωση των κατηχουμένων από την αμαρτία και την διά του Βαπτίσματος 

βίωση της ελευθερίας του Χριστού856. 

Ενδιαφέρον στοιχείο της προετοιμασίας των κατηχουμένων κατά τη Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή ήταν και η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως κατά την έκτη και 

έβδομη εβδομάδα και η κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα εξέτασή του από τον Επίσκοπο, 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι υποψήφιοι γνώριζαν το Σύμβολο της Πίστεως857. Ή 

πράξη αυτή ερμηνεύεται ως το αντίθετο των εξορκισμών. Από τη μία μεριά δηλαδή 

έχουμε τη διάζευξη από την τυραννία του σατανά και από την άλλη τη σύζευξη με το 

Χριστό858. 

 
849 I. (Hani) Yazigi, ό.π., σ. 57. 
850 Α. Wenger, ό.π., SC 50bis, σ.40. 
851 Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, Θεσσαλονίκη, Πατερικές εκδόσεις 

«Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς», τ.30, σσ.590-592. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ.62. 
852 Α΄ Ιω. 5,19. 
853 Κανόνες Ιππολύτου, 110. Αμβρόσιος, De myst. 4, 20. Toυ ιδίου, De officiis ministrorum I, 216. Bλ. 

και Ι. (Hani) Yazigi, σ.58. 
854 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Προκατήχησις Θ΄, ΒΕΠΕΣ 39,  44. 
855 Ιάκωβος Πηλίδης, Επίσκοπος Κατάνης. Τίτλοι, οφφίκια και αξιωματα εν τη βυζαντινή αυτοκρατορία 

και τη χριστιανική Ορθοδόξω Εκκλησία, Αθήναι 1985, σ.161. 
856 Α. Wenger, ό.π., SC 50bis, σ. 141. Θεόδωρος Μοψουεστίας, ό.π., εν Studi e Testi 145, σ.323. Βλ. και 

Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σσ.63-64. Ι. (Hani) Υazigi, ό.π., σσ.57-58. 
857 Αιθερίας, Οδοιπορικόν 7, SC 21, 259-261.  
858 Θεόδωρος Μοψουεστίας, ό.π., εν Studi e Testi 145, σ.369. Βλ. και Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.60. 

Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ.66. Juan Dianèlou, ό.π., σ.32. 
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Τη Μεγάλη Πέμπτη οι φωτιζόμενοι υπεβάλλοντο και στο λουτρό του 

καθαρισμού859. Καθ’ όλη δε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή οι φωτιζόμενοι νήστευαν κατ’ 

αυστηρότερο τρόπο860 και από τη Μ. Παρασκευή μέχρι το βράδυ του Μ. Σαββάτου 

απείχαν της τροφής861. Επειδή ακριβώς το Βάπτισμα θεωρείται μύηση στο θάνατο και 

την Ανάσταση του Κυρίου, «ὁ εἰς τόν αὐτοῦ θάνατον μυούμενος πρότερον ὀφείλει 

νηστεῦσαι καί τότε βαπτίσασθαι»862. 

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του Πάσχα, 

οπότε και ετελείτο το Βάπτισμα, γίνονταν οι τελευταίες προπαρασκευαστικές για το 

Βάπτισμα πράξεις. Αυτές ήταν η απόταξη, η σύνταξη και η ομολογία της πίστεως. 

Η απόταξη, την οποίαν ο ιερός Χρυσόστομος αποκαλεί «ἐξέγερση ἐναντίον τοῦ 

τυράννου»863 γινόταν στο «προαύλιον» του βαπτιστηρίου οίκου και περιελάμβανε α) 

απέκδυση των ενδυμάτων «ἵν’ εἰδέναι ἔχωσι τίνος μέν ἀπαλλάττονται, τίνι δέ 

προστρέχουσιν»864, β) τη στροφή του υποψηφίου προς δυσμάς, τον τόπο «τοῦ 

φαινομένου σκότους»865 και των θυρών του άδη866, γ) την ανάταση των χειρών ως 

ένδειξη της καταγγελίας της σύμβασης με το σατανά867 και της απώθησης του 

διαβόλου868, δ) την αποκήρυξη του σατανά, με μορφή ερωταποκρίσεων και ε) την 

εμφύσηση του σατανά. 

Οι λόγοι της αποτάξεως, οι οποίοι δεν ήσαν βεβαίως παντού οι ίδιοι, είχαν την 

εξής μορφή. «Ἀποτάσσομαι σοι, σατανᾶ... καί πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, και πάσῃ τῇ πομπῇ 

σου, καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ σου». Απαγγέλλονταν ξεχωριστά από τον κάθε βαπτιζόμενο 

τρεις φορές προς μείζονα βεβαίωση της απαρνήσεως του σατανά869 και τμηματικά σε 

τέσσερις χρόνους, αφού άκουγαν πρώτα την ερώτηση από τον ιερέα. Πρώτα δηλαδή 

έλεγαν: «Ἀποτάσσομαι σοι σατανᾶ». Κατόπιν «καί πᾶσι τοῖς ἔργοις σου», ακολούθως 

«καί πάσῃ τῇ πομπῇ σου» και τέλος «καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ σου»870. Ο άγιος Διονύσιος 

 
859 Ιππόλυτος, Αποστολική Παράδοσις, 20, SC 11bis, 79. Βλ. και I.(Hani) Yazigi, ό.π., σ.61. 
860 Αποστολικές Διαταγές Ε΄, 18.1, ΒΕΠΕΣ 2, 89. 
861 Αποστολικές Διαταγές Ε΄, 18.2, ΒΕΠΕΣ 2, 89. Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις ΙΗ΄, 12, ΒΕΠΕΣ 

39, 239. Βλ. και Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.61. 
862 Marcel Metzger, Les Constitutions Apostoliques, τ. ΙΙΙ (Livres VII-VIII), SC 336, 1987, σ.48. Βλ. και 

Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σσ. 70-71. 
863 ΕΠΕ, τ.30, 6.612. 
864 Ιωάννης Χρυσόστομος, Κατήχ. Β΄, 14, SC 50, 141. 
865 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυστ.Κατήχ. Α΄, 4, SC 126,88.  
866 Juan Danièlou, ό.π., σ.33.  
867 Juan Danièlou, ό.π., σ.34.  
868 Διονύσιος Αρεποαγίτης, PG 3, 396B. Bλ. και Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Το Βάπτισμα, σσ.166-167.  
869 Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.65.  
870 Ό.π., σ.64.  
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ο Αρεοπαγίτης είναι ο μόνος που την περίοδο αυτή αναφέρει και την εμφύσηση, μία 

πράξη που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο φωτιζόμενος προτρέπεται «ἐμφυσῆσαι τῷ σατανᾷ 

τρίς, τρίς αὐτῷ τήν ἀποταγήν μαρτυρόμενος»871. 

Στη συνέχεια γινόταν η σύνταξη, μία πράξη που για πρώτη φορά μαρτυρείται 

τον 4ο αιώνα από τον Αστέριο το Σοφιστή872. Ο τύπος της αποτάξεως κατά τις 

Αποστολικές Διαταγές ήταν «συντάσσομαι τῷ Χριστῷ»873 ή «συντάσσομαί σοι 

Χριστέ» κατά τον ιερό Χρυσόστομο874. Με τη στροφή του φωτιζόμενου προς την 

ανατολή, που είναι σύμβολο του Χριστού875 δηλώνεται πιο έντονα ότι ο υποψήφιος 

ανήκει πλέον στη «στρατειά» του Χριστού και ότι από τη θέση αυτή θα πολεμήσει το 

διάβολο876. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι πολύ ενωρίς, και συγκεκριμένα επί 

Χρυσοστόμου, στην Κωνσταντινούπολη η τελετή της απόταξης και της σύνταξης 

χωρίσθηκε από το Βάπτισμα και μεταφέρθηκε την εννάτη ώρα της Μ. Παρασκευής877. 

Ο κύκλος αυτής της προπαρασκευής ολοκληρωνόταν με την ομολογία της 

πίστεως, η οποία γινόταν με την απαγγελία τού Συμβόλου της Πίστεως878. Ορισμένα 

μάλιστα κείμενα της περιόδου αυτής, όπως π.χ. οι βαπτισματικές κατηχήσεις του 

Χρυσοστόμου879 και του Θεοδώρου Μοψουεστίας880 αποσιωπούν την ομολογία της 

πίστεως881, ενώ ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης κάνει λόγο για  την τριπλή ομολογία 

της πίστεως, η οποία διατηρείται και στη σύγχρονη λειτουργική πράξη882. 

Μετά την ομολογία της πίστεως, εντός του κυρίως βαπτιστηρίου γινόταν η 

ευλογία του ύδατος με συγκεκριμένη ευχή και επίκληση της Αγίας Τριάδος883. 

 
871 Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Εκκλησιαστική Ιεραρχία Β΄, ΙΙ, 6. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ.99. Ι. 

(Hani) Yazigi, ό.π., σ.65.  
872 Εἰς τούς Ψαλμούς ΙΔ΄, Λόγος Β.2, ΒΕΠΕΣ 38, 68.  
873 Marcel Metzger, ό.π., SC 336, 98.  
874 A.Wenger, ό.π., SC 50bis, σ.145. 
875 Ζαχ. 6,12. Ματθ. 24,27. 
876 Γεώργιος  Φίλιας, ό.π., σ.102. 
877 A. Wenger, ό.π., SC 50bis, σ.80. Marcel Metzger, ό.π., SC 329, 92. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ. 

89-90. Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.62. 
878 Υπήρχαν πολλά σύμβολα της Πίστεως, προγενέστερα αυτού της Νίκαιας-Κωνταντινουπόλεως. Κατά 

τον Κύριλλο Ιεροσολύμων η ομολογία δινόταν ως εξής: «Πιστεύω εἰς τόν Πατέρα καί εἰς τόν Υἱόν καί 

εἰς τό ἅγιον Πνεῦμα καί εἰς ἓν Βάπτισμα μετανοίας» (Βλ. A. Piedagnel, Cyrille de Jerusalem, Catéchèses 

Mystagogiques, SC 126, Paris 1966, σ.99). Στις Διαταγές των Αποστόλων το Σύμβολο έχει ως εξής: 

«Συντάσσομαι τῷ Χριστῷ· καί πιστεύω καί βαπτίζομαι εἰς ἕνα ἀγέννητον μόνον ἀληθινόν Θεόν 

Παντοκράτορα…» [Μ. Μetzger, ό.π., SC 336, 98- 100]. Bλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ. 104. Ηλίας Α. 

Βουλγαράκης, Αι κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ιεραποστολική θεώρησις [Ανάλεκτα 

Βλατάδων, 24], Θεσσαλονίκη 1977, σσ.366-367.  
879 Α. Wenger, ό.π., SC 50bis, σ.145. 
880 Θεόδωρος Μοψουεστίας, ό.π., εν Studi e Testi 145, σ.373.  
881 Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ.106-108. Ηλίας Α. Βουλγαράκης, ό.π., σ.369. 
882 ΕΠΕ 3, 352. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ.107. 
883 Σεραπίων, Ευχολόγιον, ΙΘ΄, ΒΕΠΕΣ 43, 79. Αποστολικές Διαταγές, Ζ΄, 43.2, ΒΕΠΕΣ 2, 135. 
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Ακολουθούσε η ευλογία του επορκιστού ελαίου με ευχή. «πρός ἴασιν, ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν, κατάλυσιν παντός διαβολικοῦ πολέμου καί ἐναντίον πάσης ἐνεργείας τοῦ 

ἀντικειμένου»884, καθώς επίσης και ο καθαγιασμός του μύρου. Κατά την Αιθιοπικη 

Διάταξη η ευλογία τού ελαίου περιελάμβανε και τριπλή εμφύσηση885. Επίσης, κατά 

μίαν άλλην άποψη η ευλογία του ύδατος και των ελαίων γινόταν πριν από την απόταξη, 

τη σύνταξη και την ομολογία886. 

Η προβαπτισματική χρίση με το επορκιστό έλαιο περιελάμβανε δύο στάδια, α) 

τη σταυροειδή χρίση μόνο στο μέτωπο, από τον ιερέα ή τον επίσκοπο, με τα εξής λόγια: 

«χρίεται ὁ δεῖνα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»887. 

Ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μιλά για  τριπλή σφράγιση, η οποία θα μπορούσε να 

αντιστοιχεί στην επίκληση κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος888. β) την από τούς 

διακόνους ολόσωμη άλειψη των φωτιζομένων, «ἀπ’ ἄκρων κορυφῆς τριχῶν ἕως τῶν 

κατωτάτων» κατά τον άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων889, κάτι βεβαίως που προϋποθέτει 

την πλήρη γύμνωση των υποψηφίων προς δήλωση της απέκδυσης του παλαιού 

ανθρώπου του φθειρομένου «κατά τάς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης»890. 

Έτσι φτάνουμε στο κεντρικότερο σημείο της ακολουθίας, που είναι η Βάπτιση. 

Οι Αποστολικές Διαταγές, ένα κείμενο που καταγράφει τη μέχρι τον 4ο αιώνα 

λειτουργική παράδοση, σημειώνει σχετικά: «’Έπειτα (από την προβαπτισματική 

χρίση) ἢ σύ ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ ὑπό σέ πρεσβύτερος τήν ἱεράν ἐπ’ αὐτοῖς εἰπών καί 

ἐπονομάσας ἐπίκλησιν Πατρός καί Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος βαπτίσεις αὐτούς ἐν τῷ 

ὕδατι... Ἔστι τοίνυν τό μέν Βάπτισμα εἰς τόν θάνατον τοῦ Υἱοῦ διδόμενον, τό δέ ὕδωρ 

ἀντί ταφῆς... ἡ κατάδυσις τό συναποθανεῖν, ἡ ἀνάδυσις τό συναναστῆναι»891. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Βάπτιση είναι έργο του επισκόπου ή του 

πρεσβυτέρου, και γίνεται πάντοτε με επίκληση της Αγίας Τριάδος και διά καταδύσεως 

- αναδύσεως στο νερό, κάτι που θεολογικά - συμβολικά αντιστοιχεί στη συνταφή και 

 
884 Αιθιοπική Διάταξις, SC 59, 47-49. Aποστολικές Διαταγές Ζ΄, 44 ΒΕΠΕΣ 2, 136. 
885 Αιθιοπική Διάταξις, SC 59, 50.  
886 Ηλίας Α. Βουλγαράκης, ό.π., σ. 328-350. 
887 Θεόδωρος Μοψουεστίας, ό.π., εν Studi e Testi 145, σ.369 και 401. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., 

σσ.118, 124.  
888 ΕΠΕ 3, 352. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ. 127. 
889 A. Piedagnel, ό.π., SC 126, 106. Βλ. και Ηλίας Α. Βουλγαράκης, ό.π., σ. 371. Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., 

σ.72. 
890 Εφ. 4, 22. Βλ. και Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, ό.π., 

σσ.187-191. Γενικότερα για το νόημα της ολόσωμης χρίσης με επορκιστό έλαιο βλ. Ι. (Hani) Yazigi, 

ό.π., σ.73-75. 174. 
891 Μarcel Metzger, ό.π., SC 329, 156· 158.Για την εικόνα του Βαπτίσματος κατά τους τέσσερεις 

πρώτους αιώνες βλ. Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, τεύχος Α΄, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σσ.285-

400. 



Τα Μυστήρια Βαπτίσματος και Χρίσματος 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
250 

τη συνανάσταση με το Χριστό. Με βάση δε άλλες πληροφορίες των Αποστολικών 

Διαταγών και μαρτυρίες κειμένων του 4ου αιώνα διαπιστώνεται ότι υπήρχε ευχή 

καθαγιασμού του ύδατος με επίκληση προς το Θεό Πατέρα892, τριπλή κατάδυση και 

ανάδυση με αναφορά κάθε φορά ενός εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος893, 

και ολοκληρωτική βύθιση του σώματος, επίθεση των χειρών στο κεφάλι του 

βαπτιζομένου την ώρα της κατάδυσης - ανάδυσης, κάτι που κατά τον Ιερό Χρυσόστομο 

ερμηνεύεται ως το ορατό σημείο της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στο 

φωτιζόμενο894, και ανάγνωση του Ευαγγελίου αμέσως μετά την τριπλή κατάδυση και 

ανάδυση895. 

Ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μας δίδει δύο ακόμη πληροφορίες 

σημαντικές για  την ιστορία του Βαπτίσματος. α) την ολοκλήρωση του καθαγιασμού 

του ύδατος με «τρεις σταυροειδείς χύσεις του άγιου μύρου», λέγοντας το «φωνή 

Κυρίου ἐπι τῶν ὑδάτων» και το «ἀλληλούϊα»896 (το οποίο λέγεται και σήμερα), και β) 

την εκφώνηση του ονόματος του βαπτιζομένου από τον ανάδοχο και τους ιερείς 

ενώπιον του Επισκόπου λίγο πριν την τριπλή κατάδυση και ανάδυση897. 

Μετά τη Βάπτιση οι νεοφώτιστοι, γυμνοί όντες, ενδύονταν την εμφώτειο 

εσθήτα, λευκού χρώματος898, την οποίαν φορούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Διακαινησίμου Εβδομάδος. Μετά την ένδυση ακολουθούσε το Χρίσμα και οι 

νεοφώτιστοι κρατώντας αναμμένες λαμπάδες και ψάλλοντας το «ὅσοι εἰς Χριστόν 

ἐβαπτίσθητε...», ύμνος που μαρτυρείται για  πρώτη φορά τον 5ο αιώνα από τον Πρόκλο 

Κωνσταντινουπόλεως899, εισέρχονταν στον κυρίως ναό προ του Βήματος προκειμένου 

να συμμετάσχουν στη θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Διακαινησίμου συμμετείχαν στις λατρευτικές 

εκδηλώσεις, κοινωνούσαν, εκατηχούντο με τις Μυσταγωγικές λεγόμενες Κατηχήσεις 

και για  επτά ήμερες ζούσαν σ’ αυτό το κλίμα της χαράς και της εορτής, «ὅτι γάρ γάμος 

πνευματικός, ἐστι τά ἐνταῦθα τελούμενα, ὅρα πώς καθάπερ ἐπί τῶν γάμων τούτων τῶν 

 
892 Μarcel Metzger, ό.π., SC 336, 102. Θεόδωρος Μοψουεστίας, ό.π., εν Studi e Testi 145, σ.421. 
893 Μarcel Metzger, ό.π., SC 50bis, σ. 147. 
894 E.C. Whitaker, Documents of the Baptismal Liturgy, London, SPCK, 21972, σ.ΧVII. Βλ. και Γεώργιος 

Φίλιας, ό.π., σ.136. 
895 Marcel Metzger, ό.π., SC 329, 270. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ.132.  
896 ΕΠΕ 3, 353, σημ.1. 
897 ΕΠΕ 3, 352-354. Βλ. και Γεώργιος Φίλιας, ό.π., σ. 142. 
898 Αστέριος Σοφιστής, Εἰς τούς Ψαλμούς Η΄, Λόγ. Α,3, ΒΕΠΕΣ 37, 228. Θεόδωρος Μοψουεστίας, ό.π., 

εν Studi e Testi 145, 457. Ιωάννης Χρυσόστομος, Κατήχ. Δ., 18, SC 50bis, σ.196. 
899 Μυσταγωγία εις το Βάπτισμα, έκδ. Leroy, F.J., L’ Homilétique de Proclus de Constantinople, ST 247, 

193. 
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ἀνθρωπίνων μέχρις ἑπτά ἡμερῶν οἱ παστάδες εἰσί τεταμέναι, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν 

τοιαύταις ἡμέραις τήν παστάδα ταύτην τήν πνευματικήν ὑμῖν τείνομεν, τήν τράπεζαν 

ὑμῖν παρατιθέντες τήν μυστικήν, τήν μυρίων γέμουσαν ἀγαθῶν»900. Καθ’ όλην επίσης 

την εβδομάδα οι νεοφώτιστοι απείχαν από το λουτρό901 και κατόπιν απέβαλαν κατ’ 

ίδιαν την εμφώτειο εσθήτα, χωρίς καμία ιδιαίτερη τελετή, όπως μεταγενέστερα902. 

 

2.6. Το Βάπτισμα στο βυζαντινό τύπο 

Το σχήμα αυτό της ακολουθίας του Βαπτίσματος με τούς εξορκισμούς, την 

απόταξη, τη σύνταξη, την ομολογία της πίστεως, την ευλογία του επορκιστού ελαίου 

και την δι’ αυτού χρίση του μετώπου και ολοκλήρου του σώματος του βαπτιζομένου, 

την τριπλή κατάδυση - ανάδυση στο νερό με αναφορά στα τρία πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδος και τέλος με την ένδυση και τη χρίση με άγιο μύρο, διατηρήθηκε και στους 

επόμενους αιώνες μέχρι σήμερα. 

Υπήρξαν βεβαίως και σημαντικές αλλαγές εξ αιτίας κυρίως του 

νηπιοβαπτισμού, αλλά και άλλων παραγόντων. Η προβαπτισματική κατήχηση π.χ. 

έχασε το αρχικό της νόημα. Δημιουργούνται επίσης νέες προβαπτισματικές και 

μεταβαπτισματικές ακολουθίες, όπως η απόλουση την όγδοη ημέρα από του 

Βαπτίσματος και η τριχοκουρία. Οι εξορκισμοί και άλλες προβαπτισματικές πράξεις, 

όπως η απόταξη και η σύνταξη, συγκεντρώνονται και τελούνται μαζί λίγο πριν το 

Βάπτισμα903. 

Η κατά τη βυζαντινή περίοδο χειρόγραφη παράδοση, η οποία κωδικοποιεί και 

καταγράφει με συγκεκριμένες ευχές και διάφορες παραλλαγές τη βαπτισματική 

λειτουργική παράδοση και τάξη904, μας δίδει μία ακολουθία η οποία διατηρείται μέχρι 

σήμερα η ίδια. Εάν π.χ. συγκρίνει κανείς την ακολουθία του Βαπτίσματος που υπάρχει 

στον παλαιότερο λειτουργικό κώδικα, το Βαρβερινό Ευαγγέλιο 336, του τέλους του Η' 

αιώνα905 με αυτή του έντυπου ευχολογίου σήμερα θα διαπιστώσει ότι είναι η ίδια, με 

 
900 Ιωάννης Χρυσόστομος, Κατήχ. VI, 24, 4-10, SC 50bis, 227. Βλ. και Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.87-88. 
901 Τερτυλλιανός, De Corona 3, PL 2, 79A. «Ἀπέχομεν ἐκ τοῦ καθημέραν λαμβανομένου λουτροῦ δι’ ὅλης 

τῆς ἑβδομάδος». “ exque ea die, lavacro quotidiano per totam hebdomadem abstinemus”. 
902 Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.89-90. 
903 Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ.114-129. 
904 Miguel Arranz, “Les sacrements de l’ ancient Euchologe constantinopolitain (9)”, εν Orientalia 

Christiana Periodica 55 (1989) 33-62. Bλ. και K.W. Stevenson, “The Byzantine Liturgy of Baptism”, εν 

Studia Liturgica 17 (1987) 176-190. 
905 L’ Eucologio Barberini Gr.336, Edizione a cura di Stefano Parenti ed Elena Velkovska, Edizioni 

Liturgiche, Roma 22000, σσ.117-132. Βλ. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Η τελεσιουργία του αγίου 

Βαπτίσματος πάλαι τε και νυν, σσ.83-85. 
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ορισμένες βεβαίως προσαρμογές και αλλαγές που συνέβησαν κατά την πορεία των 

χρόνων, όπως είναι η μετάθεση του Χρίσματος πριν από την ένδυση και η επέκταση 

της χρίσης του άγιου μύρου σε πολλά σημεία του σώματος του νηπίου κατά μίμηση 

της διά του επορκιστού ελαίου χρίσης906. 

Έτσι, λοιπόν, η ακολουθία από τον Η' αιώνα διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει 

με την ευχή εἰς το ποιῆσαι κατηχούμενον, η οποία αποτελεί το τέλος της παλαιάς 

τελετής της οριστικής ονοματογραφίας του υποψηφίου για  το Βάπτισμα907. Στη 

συνέχεια, διαβάζονται οι τρεις ευχές των αφορκισμών. Ακολουθεί η «εὐχή μετά τό 

ποιῆσαι κατηχούμενον πρός τό προσώραν βαπτίζειν», η οποία έχει μεν εξορκιστικό 

χαρακτήρα, αλλά διαβαζόταν ξεχωριστά από τους εξορκισμούς λίγο πριν από την 

τελετή της απόταξης και αφού η Εκκλησία είχε πάρει την τελική της απόφαση να δεχθεί 

τον κατηχούμενο στο Βάπτισμα. Γι’ αυτό και λέγεται «πρός τό προσώραν 

βαπτίζειν»908. 

Στη συνέχεια γίνεται η απόταξη, η σύνταξη και η απαγγελία του Συμβόλου της 

Πίστεως, όλα από τρεις φορές. Μετά δε το τρίτο «Ἀπεταξάμην» ο ιερέας προτρέπει το 

βαπτιζόμενο και σήμερα τον ανάδοχο με το «καί ἐμφύσησον καί ἔμπτυσον αὐτῷ». Στο 

Βαρβερινό Ευχολόγιο 336 υπάρχει μόνο το «ἐμφυσήσατε αὐτῷ», σε πληθυντικό 

αριθμό προφανώς διότι οι Βαπτίσεις γίνονταν ομαδικά. Το «καί ἔμπτυσον» προέρχεται 

από τη Δύση και το ΙΓ’ αιώνα εισήχθη και στο τυπικό του Βαπτίσματος της Εκκλησίας 

μας. Με την πράξη δε αυτή εκδηλώνεται ο προς το σατανά αποτροπιασμός και η 

πλήρης περιφρόνησή του από τον κατηχούμενο909. 

H έναρξη της Βάπτισης γίνεται με το «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» και τα 

ειρηνικά, στοιχεία της παλαιάς σύνδεσης Βαπτίσματος και θείας Λειτουργίας. 

Ακολουθούν μία ευχή εξομολογήσεως και μετανοίας, την οποίαν ο ιερέας λέγει κατ’ 

ιδίαν, ο καθαγιασμός του ύδατος με την ωραιότατη ευχή· «Μέγας εἶ, Κύριε, καί 

θαυμαστά τά ἔργα σου...», και ο καθαγιασμός του επορκιστού ελαίου. Ο ιερέας ρίπτει 

άγιο έλαιο τρεις φορές σταυροειδώς στην κολυμβήθρα ψάλλοντας το «Ἀλληλούϊα» (γ), 

χρίει στη συνέχεια το βαπτιζόμενο στο μέτωπο, το στήθος, τα μετάφρενα και ακολουθεί 

η ολόσωμη άλειψη του υποψηφίου. Συμεών ο Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι χρίεται όλο 

 
906 Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σ. 130. 
907 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Μικρόν Ευχολόγιον, τ.Α΄, Αθήναι 1998, σσ.273-274. 
908 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σσ.278-279. Βλ. και Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. 

Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, ό.π., σ. 163. 
909 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.285. 



Τα Μυστήρια Βαπτίσματος και Χρίσματος 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
253 

το σώμα «ὑπό τίνος διακόνου ἢ ὑπηρέτου»910. Η ισχύουσα σήμερα πράξη κατά την 

οποίαν ο φωτιζόμενος «χρίεται ὑπό τοῦ ἀναδόχου» μαρτυρείται μετά το ΙΕ' αιώνα911. 

Επακολουθεί η Βάπτιση, η νίψη του ιερέα, η ψαλμωδία του «Μακάριοι ὧν 

ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι...», η ένδυση, η χρίση με άγιο μύρο ή όπως γίνεται σήμερα πρώτα 

η χρίση και μετά η ένδυση, ο ιερός χορός ψαλλομένου του «ὅσοι εἰς Χριστόν 

ἐβαπτίσθητε...», τα αναγνώσματα, η εκτενής και η απόλυση. 

Στην τελετή του Βαπτίσματος συνάπτονται σήμερα και οι ακολουθίες της 

απολούσεως με τρεις ευχές και της τριχοκουρίας. Η ακολουθία της απολούσεως 

γινόταν την όγδοη ημέρα. Διαμορφώθηκε με τρεις ευχές κατά τούς Ι'-ΙΑ' αιώνες912. Στο 

Βαρβερινό Εύχολόγιο 336 υπάρχει μόνο μία ευχή, η πρώτη των εντύπων, με τον τίτλο 

«εὐχή εἰς τό ἀπόλουτρον», που σημαίνει ότι γινόταν πλήρες λουτρό όπως παλαιότερα. 

Σιγά - σιγά όμως επικράτησε η με σπόγγο και βάμβακα αποσπόγγιση τού προσώπου, 

του στήθους και των άλλων σημείων του σώματος, όπου έγινε η σφραγίς του μύρου913. 

Η τριχοκουρία στα χειρόγραφα τοποθετείται μετά την τελετή της απόλουσης, 

προφανώς τότε που ο βαπτισθείς επρόκειτο να κουρευθεί για πρώτη φορά914. Η πρώτη 

αυτή κουρά έπαιρνε μορφή εκκλησιαστικής τελετής, κατά την όποιαν ο βαπτισθείς 

προσέφερε ως απαρχήν και ως πρώτη θυσία του ανθρωπίνου σώματος στο Θεό τις 

τρίχες της κεφαλής του. Από την εποχή του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης μέχρι και 

σήμερα γίνεται μετά το Χρίσμα «διά τό κεφαλήν ἔχειν τόν Χριστόν καί ἀπερικαλύπτως 

ὀφείλειν προσεύχεσθαι, ὡς καί ὁ Παῦλος διδάσκει, ἅμα δέ καί ὡς σφραγίδα τινά τοῦτο 

ποιῶν, τήν κουράν, ἐπεί καί σταυροειδῶς τοῦτον κείρει, ἵνα καί πᾶν περιττόν τῶν 

ἐννοιῶν ἀπορρίπτῃ»915. 

 

2.7. Διαμόρφωση και εξέλιξη του Χρίσματος 

Η μετάδοση των χαρισμάτων του αγίου Πνεύματος μεταβαπτισματικά 

μαρτυρείται στις Πράξεις των Αποστόλων και δη στον επίλογο του κηρύγματος του 

απ. Πέτρου κατά την Πεντηκοστή· «Μετανοήσατε καί βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπί 

τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί λήψεσθε τήν δωρεάν τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος»916. Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για μετάδοση των αγιοπνευματικών 

 
910 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, PG 155, 228B. 
911 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.295. 
912 Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σσ. 118-119. 
913 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ. 316. 
914 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σσ.317-318. Βλ.και  Ι. (Hani) Yazigi, ό.π., σσ. 119-121. 
915 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, PG 155, 232C. 
916 Πράξ. 2,38. 
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χαρισμάτων με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων· «ἐβαπτίσθησαν εἰς τό ὄνομα 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τάς χεῖρας ἦλθε τό Πνεῦμα τό 

ἅγιον καί προεφήτευον»917. Συνείδηση όμως της Εκκλησίας ήταν ότι ο ίδιος ο Κύριος 

δέχθηκε το Χρίσμα. Αυτό φαίνεται στην ομιλία των απ. Πέετρου προς τον Κορνήλιο918. 

Κατά τη Βάπτιση δε του Κυρίου το Πνεύμα κατέβη ως «περιστερά ἐξ οὐρανοῦ καί 

ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν» 919. 

Από την πράξη της διά επιθέσεως των χειρών μετάδοσης των «δωρεῶν» του 

αγίου Πνεύματος (Χρίσμα στην αποστολική εποχή) μεταβαίνουμε από τον 2ο μ.Χ. αι. 

στη σαφή διάκριση Βαπτίσματος και Χρίσματος. Ο Κλήρης ο Αλεξανδρεύς π.χ. 

ονομάζει το Βάπτισμα «φώτισμα» και το Χρίσμα «σφραγίδα του Κυρίου»920. Ο 

Τερτυλλιανός παραπέμπει στην δια επιθέσεως των χειρών μεταβαπτισματική πράξη 

του Χρίσματος, αλλά κάνει λόγο και για την δι’ ελαίου μεταβαπτισματική χρίση921./ 

Από τον 3ο μ.Χ. αι. μαρτυρείται και άλλη εξέλιξη στο μυστήριο του Χρίσματος. 

Ο Ιππόλυτος μιλά για χρίση με έλαιον μετά το Βάπτισμα. Με αυτό που δίδει τη δύναμη 

του αγίου Πνεύματος «μετά τό λουτρόν ὡς μύρῳ χρίονται οἱ πιστεύοντες»922. Το έλαιο 

αυτό ονομάζεται «ἔλαιον εὐχαριστίας» και δίδεται μετά την τρίτη ανάδυση 

συνοδευόμενο με επίθεση των χειρών και σχετική ευχή923. Από τον 4ο μ.Χ. αι. και 

εντεύθεν το Χρίσμα καθιερώνεται ως μυστηριακή πράξη μετά την τελευταία ανάδυση, 

χαρακτηριζόμενο ως σφραγίδα που μεταδίδει το άγιο Πνεύμα. Μαρτυρείται 

καθαγιαστική ευχή συγκεκριμένης ύλης, χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενό της. 

Στην ευχή γίνεται λόγος περί χρίσεως και «ἀλείψεως σέ σχῆμα σταυροῦ»924. 

Από τα μέσα του 4ου μ.Χ. αι. πληθαίνουν οι μαρτυρίες περί Χρίσματος. Ο 48ος 

κανόνας της Συνόδου της Λαοδικίας (360μ.Χ.) παραγγέλλει ότι «δεῖ τούς 

 
917 Πράξ. 19, 5-6. 
918 Πράξ. 10, 38. 
919 Ιω. 1,32. Πρβλ. Ματθ. 3,16. Λουκ. 3,22. Βλ. σχετικά Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, τόμ.Α΄, 

σσ.413-415. Του ιδίου, «Το μυστήριο του Χρίσματος», εν Το ἅγιον Βάπτισμα. Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου 

Λειτουργικού Συμποσίου [Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη -6], Αθήναι 2003, σσ.79-81. 
920 Τίς ο σωζόμενος πλούσιος, ΒΕΠΕΣ 8, σ. 372 (27-29). 
921 De baptismο VIII, 1, CCSL 1, σ. 282. Βλ. και Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, τόμ.Α΄, σσ. 416-418. 

Του ιδίου «Το μυστήριο του Χρίσματος», ό.π., σσ.85-86. 
922 Εις τον Δανιήλ Α΄, XVI, ΒΕΠΕΣ 6, 1956, σ.32 (34-35). Πρβλ. και Περί Χριστού και Αντιχρίστου, LIX, 

ΒΕΠΕΣ 6, 1956, σ.218(2). 
923 Αποστολική Παράδοσις 21, έκδ. Β.Botte, La Tradition Apostolique…, Münster 1962, σ.52. Βλ. και 

Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, τόμ.Α΄, σσ.419-421. Του ιδίου «Το μυστήριο του Χρίσματος», ό.π., 

σσ.86-87. 
924 Μέγας Αθανάσιος, Επιστολή προς Σεραπίωνα περί του αγίου Πνεύματος 3, ΒΕΠΕΣ 3, σ.129 (18). Βλ. 

και Σεραπίωνος Θμούεως, Ευχή ΚΕ΄ (16), ΒΕΠΕΣ 43, σ.81(24)-82(4).. Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, 

τόμ. Α΄, σσ.421-423. 
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φωτιζομένους μετά το Βάπτισμα χρίεσθαι Χρίσματι ἐπουρανίῳ»925. Με τον 7ο κανόνα 

της Β΄ Οικουμενικής  Συνόδου, που αναφέρεται στον τρόπο υποδοχής των αιρετικών, 

το Χρίσμα αποκτά μία τελετουργική πληρότητα. Γίνεται λόγος για το πώς χρίει ο ιερεύς 

τον νεοφώτιστο με το άγιο μύρο «τό τε μέτωπον καί τούς ὀφθαλμούς, καί τάς ρίνας καί 

τό στόμα καί τα ὦτα. Καί σφραγίζοντες αὐτούς λέγομεν· Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος 

ἁγίου»926. 

Ιδιαίτερη αναφορά, θεολογική και τελετουργική, στο Χρίσμα κάνει ο άγιος 

Κύριλλος Ιεροσολύμων, χαρακτηρίζοντάς το ως «τό ἀντίτυπον ὃ ἐχρίσθη Χριστός»927. 

Περιγράφει αναλυτικά την τάξη χρίσεως του σώματος αναφερόμενος στο μέτωπο, ώτα, 

όσφρηση, στήθος928, προτρέπει τους νεοφωτίστους να τηρούν αυτό άσπιλο και άμωμο 

«δι’ἔργων ἀγαθῶν προκόπτοντες»929. Οι Διαταγές των Αγίων Αποστόλων επίσης 

(δεύτερο ήμισυ του 4ου αι.) κάνουν λόγο για χρίση με μύρο μετά το Βάπτισμα· «Ὁ 

ἐπίσκοπος χριέτω τούς βαπτισθέντας τῷ μύρῳ»930. Η σφράγιση αυτή με το μύρο 

αποτελεί «μετοχή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»931 . 

Σημαντικές πληροφορίες δίδει και ο άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης (τέλη 5ου 

αι.). Από την εποχή αυτή καθαγιάζεται ξεχωριστά από το επορκιστό έλαιο και μάλιστα 

εντός της θείας Λειτουργίας932. Από τον 7ο αι. και μετά ως ημέρα ευλογίας και 

καθαγιασμού του μύρου καθορίστηκε η Μεγάλη Πέμπτη. Η ευλογία αυτή αρχικά 

γινόταν από όλους τους επισκόπους, αλλά τελικά το προνόμιο αυτό μέχρι σήμερα το 

έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως δείγμα ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. 

 

 

3. Θεολογικές προϋποθέσεις των μυστηρίων Βαπτίσματος και Χρίσματος 

 

Τα ιερά μυστήρια γενικότερα φανερώνουν την Εκκλησία ως σώμα Χριστού933. 

Το Βάπτισμα ιδιαίτερα ως νέα γέννηση εντάσσει τον πιστό στην Εκκλησία και το 

 
925 Αμίλκας Αλιβιζάτος, Οι ιεροί Κανόνες, Αθήναι 1949, σ.205. 
926 Αμίλκας Αλιβιζάτος, ό.π., σ.38. 
927 SC 126, 122(1) = PG 33, 1089A. 
928 SC 126, 126(4) = PG 33, 1092AB. 
929 SC 126, 132(7) = PG 33, 1092B. Βλ. και Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, τόμ.Α΄, σσ. 424-426. Του 

ιδίου, «Το μυστήριο του Χρίσματος», ό.π., σ.90. 
930 SC 329, 158 (16). 
931 SC 336, 48. Βλ. και Γεώργιος Ν. Φίλιας, Λειτουργική, τόμ.Α΄, σσ. 429-432. 
932 Περί εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, PG 3, 474A. 
933 Νικόλαος Καβάσιλας, Εις την θείαν Λειτουργίαν, SC 4bis, 228(6) = PG 150, 452C. 
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Χρίσμα ως η δύναμη του αγίου Πνεύματος του επιτρέπει να λειτουργηθεί πνευματικά 

και χαρισματικά στην Εκκλησία του Χριστού. 

 

3.1. «Ἡ καινή γέννησις καί ἀνάπλασις» 

 Με το άγιο Βάπτισμα πραγματοποιείται και ιερουργείται η νέα πραγματικότητα 

του ανθρώπου, η δυνατοτητά του να μετέχει στην εν Χριστώ ζωή και στη δόξα της 

ανάστασης934. Και αυτή η δυνατοτητα ήταν ενταγμένη μέσα στο σχέδιο της αγάπης του 

Θεού για τον άνθρωπο, αφού η σάρκωση του Κυρίου έδωσε άλλη αρχή στην 

ανθρώπινη φύση· «ἀρχήν δευτέρας γενέσεως»935, δηλαδή την διά του Βαπτίσματος 

πνευματική γέννηση. Στο Βάπτισμα συντελείται «ἡ καινή γέννησις καί ἀνάπλασις»936.  

Τα όσα συμβαίνουν εδώ συνιστούν αρχή ζωής και δεύτερη δημιουργία, πολύ 

ανώτερη από την προηγούμενη. Γεννιέται ο καινούργιος άνθρωπος «ὁ ἀνακαινούμενος 

εἰς ἐπίγνωσιν του κτίσαντος αὐτον»937. Εγχαράσσεται στις ψυχές των ανθρώπων η 

μορφή του Χριστού938. Αποκτούν οι βαπτιζόμενοι τα χαρακτηριστικά του Χριστού, 

καινούργια μέλη και νέες αισθήσεις939, σημάδι ότι εισάγονται στην καινούργια ζωή940 

και ότι προετοιμάζονται για την εκεί διαμονή. Δεν είναι δε δυνατόν να 

προετοιμαστούμε προς το μέλλον αλλιώς, παρά αφού λάβουμε ήδη από εδώ «τήν ἐν 

Χριστῷ ζωήν941. Ἐξ ἄλλου τό λουτρό εἶναι γέννηση, ἐκεῖνος γεννᾶ, ἐμείς γεννώμαστε· 

εἶναι δέ φανερό ὅτι στόν γεννώμενο ἐναποθέτει τή ζωή του ὁ γεννήτωρ»942. 

Ο Χριστος δίνει στον άνθρωπο τη δική του ζωή943. Επειδή έχασε με την πτώση 

την αρχική μορφή του, τώρα επανέρχεται πάλι στο πρώτο είδος με δεύτερη γέννηση. 

Όπως ένας τεχνίτης αναπλάττει και φτιάχνει από την αρχή έναν ανδριάντα, που έχασε 

τη μορφή του, έτσι και ο Χριστός του ανθρώπου «ἀναγεννᾶ τήν εἰκόνα καί 

ἀναπλάττει»944.  Μεταμορφώνεται ολόκληρο το είναι του ανθρώπου και δημιουργείται 

ένας πνευματικός οργανισμός που δεν υπόκειται στη φθορά, αλλά ζει στην 

 
934 Ιερομ. Γρηγορίου, Τό ἅγιον Βάπτισμα, Σχόλια, Αθήνα 1989, σ. 36. 
935 Μάξιμος ο Ομολογητής, Πρός Θαλάσσιον, ΞΑ΄, PG 90, 632Α. Βλ. και Παναγιώτης Νέλλας, Ζῶον 

θεούμενον, Αθήνα 1979, σ. 88. 
936 Νικόλαος Καβάσιλας,ό.π., SC 355, 160(33). 
937 Κολ. 3,10. 
938 Panteleimon Ε. Rodopoulos, The sacramentary of Serapion, Thessaloniki 1967, σ. 129· «Μόρφωσον 

πάντας τούς ἀναγεννωμένους τήν θείαν καί ἄρρητόν σου μορφήν, ὅπως διά του μεμορφῶσθαι καί 

ἀναγεγεννῆσθαι σωθῆναι δυνηθῶσιν καί τῆς βασιλείας σου ἀξιωθήναι». 
939 Νικόλαος Καβάσιλας, SC 355, 170 (43)-172(44). 
940 Ό.π. SC 355, 176(50). 
941 Ό.π. SC 355, 164(35). 
942 Ό.π. SC 355, 178(51). 
943 Γαλ.2,20· «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». 

944 Νικόλαος Καβάσιλας ό.π., SC 355, 149(11). 
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αιωνιότητα945. Ο άνθρωπος «ἀναγεννᾶται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»946. 

 

3.2. «Ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος» 

Η νέα πραγματικότητα, στην οποία εισάγει τον άνθρωπο το Βάπτισμα, η νέα 

γέννηση και αναδημιουργία ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο να γίνεται από νερό και 

από Πνεύμα. Τότε είναι δυνατή η ένταξή του στη βασιλεία του Θεού947. Ο Θεός – 

τονίζει ο απόστολος Παύλος –μας έσωσε «διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί 

ἀνακαινώσεως Πνεύματος ἁγίου». Η ανακαίνιση και επιστροφή στο αρχαίο αξίωμα 

γίνεται με το Βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης, που χαρίζει το άγιο 

Πνεύμα, που ο Θεός σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του σωτήρα 

μας948. 

Επειδή ο άνθρωπος είναι διπλός, από ψυχή και σώμα, διπλή είναι και η 

κάθαρση, από νερό και Πνεύμα, τονίζουν οι Πατέρες. Το μεν Πνεύμα ανακαινίζει μέσα 

μας το καθ’ ομοίωσιν, το δε νερό με τη χάρη του Πνεύματος καθαρίζει το σώμα της 

αμαρτίας και μας απαλλάσσει από τη φθορά949. Το «ἐκ Πνεύματος» δεν αναφέρεται 

στην υπόσταση του αγίου Πνεύματος ούτε και στην ουσία του, αλλά στη θεουργό χάρη 

και δύναμή του950. Ούτε επίσης υποτιμάται ο ρόλος όλης της άγιας Τριάδος στην 

υπόθεση της αναγέννησής μας. Βαπτιζόμαστε κατά το λόγο του Κυρίου στο όνομα του 

Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος951. Έτσι η γέννηση του ανθρώπου 

έρχεται «ἄνωθεν»952 και η χάρη του αγίου Πνεύματος ενοικεί στην ψυχή του 

βαπτιζομένου «λαμπρύνουσα αὐτήν καί θεοειδῆ ἀπεργαζομένη, καί τό κατ’ εἰκόνα και 

καθ’ ὁμοίωσιν αὐτῇ ἀνακαινίζουσα» 953. 

Το νερό είναι το υλικό στοιχείο, φυσικό καθάρσιο, που χάρη στη δύναμη του 

 
945 Παναγιώτης Νέλλας, ό.π, σ. 91, 132. 
946 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, ΞΘ', PG 155, 236C. 

947 Ιω. 3,5· «Ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ». 
948 Τίτ. 3, 5-6. 
949 Ιωάνννης Δαμασκηνός, PG 94, 1121Α· «Τοῦ μέν Πνεύματος, τό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν ἐν 

ἡμῖν ἀνακαινίζοντος, τοῦ δέ ὕδατος, διά τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος καθαίροντος τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας, 

καί τῆς φθορᾶς ἀπαλλάττοντος». Βλέπε και Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Γ΄, PG 33, 429Α· 

«Διπλοῦς ὁ ἄνθρωπος, ἐκ ψυχῆς καί σώματος συγκείμενος, διπλοῦν καί τό καθάρσιον». Μέγας Βασίλειος, 

Περί ἁγίου Πνεύματος, PG 32, 129CD, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος Μ΄, εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα, PG 36, 

368ΑΒ, Αμμώνιος Αλεξανδρείας, Εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, PG 85, 1408D, Θεοφύλακτος 

Βουλγαρίας, Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Ἐξήγησις, PG 125, 322Α, και 329D, Θεόδωρος ο Στουδίτης, 

Διδασκαλία χρονική τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου, PG 99, 1697Β. 
950 Δημήτριος Ι.Τσελλεγγίδης, Χάρη και ελευθερία κατά την πατερική παράδοση του ΙΔ΄αιώνα. Συμβολή 

στη σωτηριολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1987, σ.101. 
951 Ματθ. 28, 19. 
952 Ιω. 3,3. 
953 Ιωάνννης Δαμασκηνός, Βίοις Βαρλαάμ καί Ἰωάσαφ, PG 96, 920Α. 
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Πνεύματος αναστοιχειούται «πρός θείαν τινά καί ἄρρητον, δύναμιν» 954. Γίνεται 

πνευματικό και άγιο, ικανό να αναπλάττει, να αγιάζει και να υιοθετεί τους 

βαπτιζόμενους955. Γίνεται μέσο και υπηρέτης της χάρης το νερό και «ὡς ἐν μήτρᾳ τῇ 

κολυμβήθρᾳ τό ἐμβαλλόμενον ἀναπλάττει»956. 

Το νερό ακόμη εμφανίζεται ως εικόνα του θανάτου. Σ’ αυτό κατά τη βάπτιση 

έρχεται για να ταφεί το σώμα νεκρό από την αμαρτία, ενώ το Πνεύμα εμβάλλει τη 

ζωοποιό δύναμη και «εἰς τήν ἐξ ἀρχῆς ζωήν τάς ψυχάς ἀνακαινίζει» 957. Έτσι ο 

βαπτιζόμενος αναγεννάται χωρίς μητέρα και, ο παλαιός και φθειρόμενος κατά τις 

επιθυμίες της απάτης άνθρωπος958 «σφριγᾶ πάλιν... καί εἰς τό ἀληθινόν ἄνθος τῆς 

νεότητος ἐπανέρχεται»959. 

Ο συσχετισμός αυτός νερού και Πνεύματος φαίνεται και τονίζεται στη δημιουργία 

της ζωής και του κόσμου, αλλά και σ’ όλη την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. 

Στην πρώτη δημιουργία π.χ. από το νερό ξεπήδησε η ζωή, χάρη στη δύναμη του 

Πνεύματος του Θεού που «ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος»960. Στην πορεία της 

ανθρώπινης ιστορίας βλέπουμε ότι «οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπό τήν νεφέλην ἦσαν καί 

πάντες διά τῆς θαλάσσης διῆλθον, καί πάντες εἰς τόν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ 

νεφέλῃ καί ἐν τῇ θαλάσσῃ»961. Αυτά είναι τύποι του Βαπτίσματος- «ἡ θάλασσα τοῦ 

ὕδατος» της κολυμβήθρας και «ἡ νεφέλη τοῦ Πνεύματος» που μας αναγεννά στο 

Βάπτισμα 962. Ο Μωυσής δε «τύπον ἔφερε τοῦ Χριστοῦ» 963. Ο ίδιος ο Κύριος, 

αναμάρτητος ων, για να αγιάσει το Βάπτισμα και «ἵνα χάριν θείαν καἰ ἀξίαν παράσχῃ 

τοῖς βαπτιζομένοις» 964· βαπτίστηκε στά νερά του Ιορδάνη, όπου και το Πνεύμα του 

Θεού ως περιστέρι ήλθε «ἐπ’ αὐτον» 965. 

Η παρουσία, λοιπόν, του νερού έρχεται ως σύμβολο του Βαπτίσματος και της 

κάθαρσης από την αμαρτία, η δε παρουσία του Πνεύματος, με το οποίο ο Χριστός μας 

βαπτίζει966 ως δύναμη ζωής, ως εγγύηση και αρραβώνας της άλλης ζωής - «ἀρραβών 

 
954 Κύριλλος Αλεξανδρείας, Εἰς Ἰωάννην, ΙΙ, Ι, PG 73, 245Α. 
955 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., ΞΒ΄, PG 155, 225Α. 
956 Μέγας Αθανάσιος, ό.π., PG 28, 1080C. 
957 Μέγας Βασίλειος, ό.π., ΙΕ΄, PG 32, 129D. 
958 Εφεσ. 4,22. 
959 Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλία ΙΓ΄, Προτρεπτική εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα 5, PG 31, 433Α. 
960 Γέν. 1,2.  
961 Α΄Κορ. 10, 1-3. 
962 Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Λόγος 17, Εἰς τά ἅγια φῶτα, ΙΖ', PG 36,353C. Βλ. και Σάββας Χρ. 

Αγουρίδης, Ἀποστόλου Παύλον πρώτη πρός Κορινθίους Ἐπιστολή, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 164-165. 
963 Δίδυμος Ἀλεξανδρείας, Περί της άγιας Τριάδος, PG 39, 697Α. 
964 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις, Κατήχησις Γ', PG 33, 441Α. 
965 Ματθ. 3, 16. 
966 Ιω. 1 ,33: «Οὗτος ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ἁγίῳ». Βλ και Ματθ. 3,11· Μάρκ. 1,8· Λουκ. 3,16. 
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γάρ ἐστι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν» 967. Αυτό δείχνει πως η παλιγγενεσία, που γίνεται με 

νερό και Πνεύμα, δεν έχει στατικό αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Το Βάπτισμα δεν 

επαγγέλλεται μόνο την κάθαρση από την αμαρτία, αλλά μεγαλύτερα και τελειότερα 

πράγματα· γίνεται «ὄχημα πρός οὐρανόν, βασιλείας πρόξενον, υἱοθεσίας χάρισμα» 968. 

Ο βαπτιζόμενος γίνεται «υἱός Θεοῦ» 969 κατά χάριν μετά την αναγέννηση στην 

κολυμβήθρα «καί συγκληρονόμος Χριστού μετά τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν» 970. 

 

3.3. «Εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν» 

Όσα αναφέραμε παραπάνω για το νερό ως εικόνα του θανάτου και του 

Πνεύματος ως δύναμη ζωής, αρραβώνα των αιωνίων αγαθών και της εν Χριστώ 

ανάστασης, φανερώνουν πως το Βάπτισμα έχει άμεση σχέση με τά σωτηριώδη 

γεγονότα της ζωής του Χριστού971. Το νερό ως θάνατος, αλλά με τη δύναμη του 

Πνεύματος ως ζωή, είναι σύμβολο και εικόνα του θανάτου και της ανάστασης του 

Χριστού. Όπως ο Χριστός κατέβηκε στον άδη και με την ανάστασή του χάρισε στους 

ανθρώπους το φως και τη ζωή, έτσι και εμείς βαπτιζόμενοι, μιμούμαστε μυστηριακά 

το θάνατο και την ανάσταση «διά τῶν εἰκόνων καί τῶν συμβόλων τούτων τῶν 

ἱερῶν»972.  

Όλα όσα γίνονται στο Βάπτισμα, ή σταύρωση, ο ενταφιασμός είναι συμβολικά, 

αλλά η σωτηρία του ανθρώπου και η μετοχή του στην εν Χριστώ ζωή είναι πραγματικά. 

Θάνατος-ταφή και ζωή-ανάσταση μεταφέρονται στο συμβολισμό του Βαπτίσματος973, 

το οποίο είναι «ὁμοίωμα τοῦ σταυροῦ, τοῦ θανάτου, τῆς ταφῆς, τῆς ἐκ νεκρῶν 

ἀναστάσεως» 974. Το «εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν» 975 του αποστολου Παύλου 

σημαίνει ότι, ό,τι ήταν για το Χριστό ο σταυρός και ο τάφος είναι για μας το Βάπτισμα. 

Επειδή ένας είναι ο υπέρ του κόσμου θάνατος – λέγει ο Μέγας Βασίλειος – και μία η 

εκ νεκρών εξανάσταση, χάριν τούτου «ὁ τήν ζωήν ἡμῶν οἰκονομῶν Κύριος τήν τοῦ 

Βαπτίσματος ἡμῖν ἔθετο διαθήκην, θανάτου τύπον καί ζωῆς περιέχουσαν» 976. Η 

διαφορά είναι ότι ο Χριστός πέθανε πραγματικά «σαρκί... καί ἀνέστη», ενώ εμείς «τῇ 

 
967 Θεοδώρητος Κύρου, Αἱρετικής κακομυθίας Ἐπιτομή, ΙΗ', PG 83, 512Β. Βλ. και Νίκος Ματσούκας, 

Δογματική και Συμβολική Θεολογία, Β΄, Θεσσαλονίκη 21998, σσ.481-482.  
968 Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλία ΙΓ΄, Προτρεπτική εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα PG 31.433Α. 
969 Γαλ. 3,26. 
970 Ιππόλυτος, Λόγος εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια, PG 10, 860Α.  
971 Δημήτριος Τσελεγγίδης, ό.π., σ. 104. 
972 Νικόλαος Καβάσιλας, SC 355, 214(85). 
973 Παύλος Ευδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία, σ. 370. 
974 Μέγας Βασίλειος, Περί Βαπτίσματος, Λόγος πρ[ωτος, PG 31, 1569C.  
975 Ρωμ. 6,3. 
976 Μέγας Βασίλειος, Περί ἁγίου Πνεύματος, PG 32, 129C.  
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ἁμαρτίᾳ θνήσκοντες, ἀνιστάμεθα τῇ ἀρετῇ». Εμείς ταφόμασε εικονικά στο νερό, ενώ 

εκείνος πραγματικά στη γη· «ἡμεῖς μέν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐκεῖνος δέ τῷ σώματι» 977. 

Η κατάδυση στο νερό είναι μία συμβολική πράξη, αλλά η πραγματικότητα είναι 

ότι εκείνη τη στιγμή ο βαπτιζόμενος συναποθνήσκει με το Χριστό ως προς την 

αμαρτία, το σώμα της οποίας νεκρώνεται πράγματι- «συναποθνήσκει Χριστῷ, 

μυστικῶς εἰπεῖν τῇ ἁμαρτίᾳ κατά τό Βάπτισμα» 978. Ο παλαιός άνθρωπος, δηλαδή η 

κακία, συσταυρώνεται και πεθαίνει. Η ανάδυση επίσης από το νερό είναι μία πράξη 

συμβολική, αλλά το πραγματικό είναι ότι ο βαπτιζόμενος ενδύεται τον «νέο» 979, «τόν 

καινόν ἄνθρωπον τόν κατά Θεόν κτισθέντα»980.Ενδύεται τον ίδιο τον Χριστό981, τον 

οποίο κατά τον άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα «οἰκοιούμεθα μέ ὅλες τίς αἰσθήσεις 

μας»982. 

Όπως, λοιπόν, ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μία πράξη που 

συμβολίζει συμμετοχή στο θάνατο του, έτσι θά συμμετάσχουμε πραγματικά και στην 

ανάστασή του· «εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά 

καί τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα»983. Η τελείωση θα ελθει στο μέλλον. Το Βάπτισμα είναι 

«φυτεία πρός ἀθανασίαν»984 και «δύναμις πρός τήν ἀνάστασιν»985. 

 

3.4. «Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» 

Ο άνθρωπος με το Βάπτισμα παίρνει τη χάρη και τη δύναμη να πορευθεί στη 

νέα ζωή, στην οποία εισήλθε με την πνευματική γέννηση. Να ζει με τη νέα συνείδηση 

του μέλους της Εκκλησίας και με την πίστη στο Χριστό, στη ζωή του οποίου 

εμβολιάστηκε κατά το Βάπτισμα. Να μην αφήσει την αμαρτία να γκρεμίσει ό,τι με το 

Βάπτισμα κέρδισε. Το γεγονός ότι με το Βάπτισμα ο αμαρτωλός – παλαιός άνθρωπος 

νεκρώνεται δεν σημαίνει ότι ο πιστός παραμένει αναμάρτητος, αλλ’ ότι η αμαρτία δεν 

τον εξουσιάζει και δεν είναι πλέον ο απόλυτος κύριός του986. Θάνατος της αμαρτίας 

σημαίνει «ἀνάστασις τοῦ κατά Θεόν βίου» 987 και πορεία «ἐν καινότητι ζωῆς»988. 

 
977 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Πρός Ρωμαίους ἘπιστολῆςἘξήγησις, PG 24, 409D, 412Β.  
978 Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ό.π., II, VI, PG 3, 404Α.  
979 Κολ. 3,10.  
980 Εφεσ. 4,24. 
981 Γαλ. 3,27· «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» . 
982 Νικόλαος Καβάσιλας, SC 355, 86(12). 
983 Ρωμ. 6,5.  
984 Μέγας Αθανάσιος, ό.π., PG 28, 1080C. 
985 Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλία IΓ', Προτρεπτική εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα, ό.π., 424-D. 
986 Ρωμ. 6,14· «Ἁμαρτία γάρ ὑμῶν οὐκέτι κυριεύει οὐ γάρ ἐστε ὑπό νόμον, ἀλλά ὑπο χάριν».  
987 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολής Ἐξήγησις, PG 124.413Α. 
988 Ρωμ. 6,4. 
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Σημαίνει προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει σε μια ζωή απονέκρωσης ως προς την 

αμαρτία, μέσα στην ανακαινισμένη ανθρωπότητα που είναι η Εκκλησία989. 

Η χάρη του Βαπτίσματος δεν επενεργεί προκειμένου να διατηρήσει ο πιστός την 

κοινωνία του με το Θεό, όταν δεν υπάρχει σκληρός αγώνας «τοῦ μηκέτι δουλεύειν 

ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ»990. Το Βάπτισμα θέτει τα θεμέλια της νέας ζωής, «τήν σφραγίδα τοῦ 

δευτέρου βίου»991. «Ἀρχή ἑτερου βίου γίνεται ἡμῖν ἡ παλιγγενεσία, καί σφραγίς, καί 

φυλακτήριον, καί φωτισμός»992. Φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και ανοίγουν τα 

πνευματικά του μάτια. Δημιουργούνται νέες αισθήσεις και καινούργια μέλη, τα οποία 

όμως πρέπει να ενεργοποιούνται, να τρέφονται και να ανανεώνονται με την ενεργό 

πίστη και τη μετοχή του βαπτισθέντος στη ζωή της Εκκλησίας, έτσι ώστε να μην 

υποδουλώνεται σε κοσμικές, ειδωλολατρικές και δαιμονικές εξαρτήσεις. Άλλωστε τη 

δύναμη της ενεργοποίησης και ανανέωσης των πνευματικών δυνάμεών του την έχει ο 

άνθρωπος από το Χρίσμα, τη σφραγίδα της δωρεάς του αγίου Πνεύματος, το σημάδι 

της ελευθερίας και της αναγέννησής του, την πνοή της ζωής, που μας διαπλάθει «πρός 

τό ἀρχέτυπον κάλλος»993. Εκείνο ακριβώς, που επιπλέον χρειάζεται, είναι η «ἀγαθή 

συνείδησις», η συναίσθηση δηλαδή και η βεβαιότητα ότι πορεύεται κανείς σωστά το 

δρόμο του Θεού. «Συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα πρός Θεόν»994 είναι το Βάπτισμα 

κατά τον απόστολο Πέτρο. Προϋποθέτει δηλαδή τη μετοχή του πιστού και την 

παράκληση προς το Θεό για άφεση των αμαρτιών και αναγέννησή του995. Οι άνθρωποι 

που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του 

αγίου Πνεύματος, τονίζει ο απόστολος Παύλος, και παρ’ όλα αυτά πρόδωσαν την πίστη 

τους, μοιάζουν σαν τη γη η οποία ρουφάει τη βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και 

γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά και γι’ αυτό έχει την ευλογία του 

Θεού, αλλά γίνεται άχρηστη όταν βλαστάνει «ἄκάνθας καί τριβόλους»996. Αυτοί 

λοιπόν, επισημαίνει, ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. 

Η καινούργια ζωή, λοιπόν, «καί ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπιμελεια»997 φέρνει τη σφραγίδα 

 
989 Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε», (Σχόλιο στο Γαλ. 

3,27), Γρηγόριος ο Παλαμάς 70 (Σεπτ.-Οκτ. 1987), 677-678. 
990 Ρωμ. 6,6. 
991 Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ἔπη ἠθικά, PG 37, 962A. 
992 Ιωάννης Δαμασκηνός, ό.π., IV, IX, PG 94, 1121C. 
993 Κύριλλος Αλεξανδρείας, Εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, IX, PG 74, 277D. 
994 Α΄Πέτρ. 3,21. 
995 Βασίλειος Π. Στογιάννος, Ἑσπεριναί ἑρμηνευτικαί ὁμιλίαι, 1. «Ἐλπίς ζῶσα» (Α' Πέτρου), 

Θεσσαλονίκη 1973, σ.135. 
996 Ἑβρ. 6, 4-8. 
997 Γρηγόριος Νύσσης, Πρός τούς βραδύνοντας εἰς τό Βάπτισμα, PG46,432A.  
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και της προσωπικής μας ευθύνης. Η χάρη του Βαπτίσματος, γράφει ο όσιος Μάρκος ο 

ερημίτης, δίδεται «κατά ἀναλογίαν τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καί τῆς νοερᾶς 

ἐλπίδος»998. Και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει χαρακτηριστικά ότι το Βάπτισμα 

δεν αρκεί για να γίνει κανείς μαθητές του Ευαγγελίου, αλλά χρειάζεται και «ἡ τῶν 

θείων ἐντολῶν τήρησις 999.  Οι εντολές του Θεού συνιστούν την πρακτική διάσταση της 

χριστιανικής ζωής και η εφαρμογή τους δίνει το στίγμα της πραγματικής σχέσης με τη 

ζωή. Δεν εκκόπτουν την αμαρτία, γιατί αυτό έχει γίνει μόνο με το σταυρό, αλλά «τούς 

ὅρους τῆς δοθείσης ἡμῖν ἐλευθερίας φυλάττουσιν 1000. Εκφράζουν δηλαδή το θέλημα 

του Θεού και είναι δείκτες της πραγματικής εν Χριστώ ελευθερίας, την οποία δέχθηκε 

και ο άνθρωπος με το Βάπτισμα1001. «Ἡ νοερά δέ ἐλπίδα», την οποία πάλι ο όσιος 

Μάρκος θεωρεί αναγκαία για την πνευματική ζωή, εκφράζει την εσχατολογική 

προοπτική του Βαπτίσματος, ότι δηλαδή η πληρότητα της ζωής απόκειται στο μέλλον, 

στο οποίο ο πιστός ελπίζει με βεβαιότητα. Βεβαιότητα πού στηρίζεται στην 

πραγματικότητα της ανάστασης. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, πρέπει να επισημάνουμε ότι το άγιο Βάπτισμα δεν 

λειτουργεί ως παράσταση, μαγική τελετουργία και κοινωνική υποχρέωση, αλλά 

λειτουργεί ως ζωή και παλιγγενεσία. Λειτουργεί ως αρχή και βάση της ενότητος, της 

ειρήνης και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων, αφού «ἐν ἐνί Πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς 

ἐν σῶμα ἐβαπτίσθημεν»1002. Γίναμε με το Βάπτισμα διά του ενός Πνεύματος ένα σώμα. 

Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς να ζουν με ταπείνωση, 

πραότητα και υπακοή. Να ανέχεται ο ένας τον άλλο, και να προσπαθούν να 

διατηρήσουν την ειρήνη και την ενότητα που δίνει το Πνεύμα· «εἰς Κύριος, μία πίστις, 

ἓν Βάπτισμα 1003. Λειτουργεί ως θεμέλιο της πνευματικής ζωής, η οποία φέρνει τη 

σφραγίδα και την «πανοπλίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος» στις καρδιές μας. Λειτουργεί ως 

δρόμος ένταξης στην Εκκλησία, και ως αντίσταση στο δαιμονισμό του κόσμου, την 

ισοπέδωση των αξιών της ζωής, την αλλοτρίωση, το αδιέξοδο και τον ηθικό 

εξανδραποδισμό του ανθρώπου. Λειτουργεί ως σφραγίδα, που μαρτυρεί ότι είμαστε 

παιδιά του Θεού, «ἐσμέν τέκνα Θεοῦ 1004, και ότι η εσωτερική και γνήσια ταυτότητα 

 
998 Μάρκος Ερημίτης, Ἀπόκρισις πρός τούς ἀποροῦντας περί τοῦ Βαπτίσματος, PG 65, 1001Β. 
999 Γρηγόριος ο Παλαμάς, Ὁμιλία ΛΗ΄, Εἰς τό πρῶτον Ἑωθινόν, ἐν ᾗ καί ὅτι οὐκ ἄρχει τό Βάπτισμα σῶσαι 

τόν ἄνθρωπον, PG 151,480C. 
1000 Μάρκος Ερημίτης, ό.π., PG 65, 992Α. 
1001 Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ἠθική, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 111-116. 
1002 Κορ. 12, 13. 
1003 Εφεσ. 4, 2-5. 
1004 Ρωμ. 5.15. 
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του ανθρώπου είναι η ένδυση της αυτοσυνειδησίας του Χριστού1005. Λειτουργεί 

παιδαγωγικά ως μαρτυρία του Ιησού Χριστού και ως δυνατότητα σχέσης μαζί του· 

«ἐστι μέν γάρ ἡ ἐν τῷ Χριστῷ ζωή αὐτό τό συναφθῆναι Χριστῷ»1006. Η τήρηση 

άλλωστε των εντολών του Θεού, η ευθύνη για την οποία μιλήσαμε, η ακρίβεια στο 

εκκλησιαστικό ήθος και την πνευματική ζωή μαρτυρούν και δείχνουν σε όλους, κατά 

τον Ιερό Χρυσόστομο, «τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν τήν δύναμιν»1007. Το Βάπτισμα 

λειτουργεί, τέλος, ως «ἀρραβών τῆς κληρονομίας ἡμῶν»1008, ως ελπίδα και όραμα της 

αληθινής ζωής που στηρίζεται στη βεβαιότητα της ανάστασης. Με τη δύναμη και τη 

χάρη του Βαπτίσματος μπορούμε να πορευόμαστε, στη ζωή «πνευματικοί καί 

κεχαριτωμενοι»1009, «ὡς τέκνα φωτός»1010 και «τέκνα τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας»1011. 

 

3.5. Σύντομο θεολογικό σχόλιο για το Χρίσμα 

 

Έχει γραφεί ότι «οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ποικίλες· μέ τό 

Χρῖσμα τίθενται σέ ἐφαρμογή οἱ ἁγιαστικές ἐνέργειες, κάτι πού ἀποτελεῖ προνόμιο τῶν 

πιστῶν»1012. Με την σφραγίδα του Χρίσματος που ακολουθεί την με το άγιο Βάπτισμα 

κάθαρση ο νεοφώτιστος λαμβάνει τον θείον αγιασμό, τις ενέργειες δηλαδή του 

παναγίου Πνεύματος. Αυτό τονίζεται και στην ευχή του αγίου μύρου όπου 

επιβεβαιώνεται η αλήθεια του Ευαγγελίου περί εξ ύδατος και Πνεύματος αναγέννησις 

του ανθρώπου1013. 

Με το Χρίσμα, την πνευματική αυτή σφραγίδα, ξαναβρίσκει ο άνθρωπος «τήν 

σφραγίδα τήν πρώτην καί τό κατ’εἰκόνα»1014 που χάσαμε με την παρακοή. Η επιστροφή 

στο αρχέτυπο κάλλος και τη ζωή του παραδείσου περνά μέσα από το πρότυπο του 

Χριστού. Με αυτή την έννοια ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει ότι «Χριστοί δέ 

γεγόνατε, τοῦ ἁγίου Πνεύματος τό ἀντίτυπον δεξάμενοι, καί πάντα εἰκονικῶς ὑφ’ὑμῶν 

γεγένηται, ἐπειδή εἰκόνες ἐστέ Χριστοῦ»1015. 

 
1005 Ιωάννης Κορναράκης, Ἡ θεία λειτουργία τῆς ὑπάρξεως, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 69. 
1006 Νικόλαος Καβάσιλας, SC 355, 134(1). 
1007 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὁμιλίαι κατηκητικαί, εκδ. Wenger, Ανt., Huit catéchèses Baptismales, 

[Sourced Chrétiennes], Paris 1970, αρ. 50bis, Λόγος Δ', σ. 192. 
1008 Εφεσ. 1,14. 
1009 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, ΟΓ', PG 155, 248A. 
1010 Εφεσ. 5,8. 
1011 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, ΞΕ', PG 155, 232Β. 
1012 π. Βασίλειος Θερμός, Το ξεχασμένο Μυστήριο: Εκκλησιολογικές συνέπειες του αγίου Πνεύματος, 

Αθήνα 2003, σσ.17-18. 
1013 Ιω. 3,5. 
1014 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, PG 155, 177C. 
1015 SC 126, 120. 
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Εκτός από τον αγιοπνευματικό (κοινωνία του Πνεύματος) και τον 

Χριστοκεντρικό χαρακτήρα (αρχέτυπο ο Χριστός) το μυστήριο του Χρίσματος έχει και 

εσχατολογικό χαρακτήρα· «Ο Χριστός, γράφει ο Αλέξανδρος Σμέμαν, υποσχέθηκε ὡς 

πλήρωμα τοῦ σωτηρίου ἔργου του τήν κάθοδο, τόν ἐρχομό τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὁ 

Χριστός ἦρθε γιά νά μᾶς ἐπανορθώσει στή ζωή πού χάσαμε μέ τήν ἁμαρτία, νά μᾶς 

ξαναδώσει «ζωήν … καί ἵνα περισσόν ἔχωμεν» 1016. Καί τό ‘περιεχόμενο’ αὐτῆς τῆς 

ζωῆς, συνεπῶς καί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό ἅγιο Πνεῦμα. Ὅταν ἔρχεται στήν 

τελευταίαν καί μεγάλην ἡμέραν’ τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτά πού ἀληθινά ἐγκαινιάζει, 

φανερώνει καί μᾶς μεταδίδει, εἶναι ἡ ἀφθονία τῆς ζωῆς καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τό 

ἃγιο Πνεῦμα, ἡ ἀληθινή μας ζωή ‘κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ’1017, καί εἴμαστε 

ἤδη ἀπό τώρα μέτοχοι τῆς αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πού γι’αὐτό τόν κόσμο εἶναι 

ἀκόμη ‘έλευσομένη’. 

Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί, ὅταν ἔρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα, μᾶς ἑνώνει μέ τό 

Χριστό, μᾶς μεταβάλλει σέ Σῶμα Χριστοῦ, σέ συμμετόχους τῆς Βασιλείας, τῆς 

ἱερωσύνης καί τῆς Προφητείας τοῦ Χριστοῦ»1018. 

 

4. Τελετουργικά ζητήματα των μυστηρίων Βαπτίσματος και Χρίσματος και 

σύντομος θεολογικός σχολιασμός των επί μέρους πράξεων 

 

Ι. Προβαπτισματικές πράξεις 

1. Ευχή εις το ποιήσαι κατηχούμενον – ονοματογραφία 

 Πρόκειται για μία από τις προ του Βαπτίσματος πράξεις (αφορισμοί, απόταξη, 

σύνταξη, ομολογία πίστεως) «πού ἐγίνετο στήν ἀρχαία ἐκκλησία χωριστά ἀπό τό ἅγιο 

Βάπτισμα σέ διάφορες εἰδικές γιά τούς κατηχουμένους προβαπτισματικές συνάξεις. 

Μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ ἔχαζαν τήν ἀρχική των σπουδαιότητα καί 

συγκεντρώθησαν πρό τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, στή θέσι στήν ὁποία καί σήμερα 

εὑρίσκονται»1019. 

 Ειδικότερα η ευχή «Ἐπί τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὁ Θεός τῆς ἀληθείας…» 

αποτελεί το τέλος της ονοματογραφίας κατά την οποία οι κατηχούμενοι, την παραμονή 

 
1016 Ιω. 10,10. 
1017 Κολ. 3,3. 
1018 Alexander Schmemann, Εξ ύδατος και Πνεύματος. Λειτουργική μελέτη του Βαπτίσματος, μετάφραση 

Ιωσήφ Ροηλίδης, εκδ. Δόμος, Αθήνα 21990, σσ.151-152. 
1019 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, τόμ. Β΄, έκδ. Αποστολικής 

Διακονίας, Αθήνα 31989, σ.115. 
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της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εγγραφόταν στον κατάλογο «τῶν μελλόντων 

φωτίζεσθαι» κατά το Πάσχα1020 και εντάσσονταν έτσι στην τάξη των φωτιζομένων. 

Αρχικά ο ιερέας, φέρων επιτραχήλιο, εμφυσά τρεις φορές στο πρόσωπο των 

φωτιζομένων με σκοπό να φύγει κάθε πονηρό πνεύμα1021, δια την θείαν ενέργειαν 

επίσης της ζωοποιού Τριάδος και για να αποκτήσει ξανά την «πνοήν ζωῆς»1022 με την 

οποίαν ο Θεός ενεφύσησε στον άνθρωπο την ημέρα της δημιουργίας1023. 

 Ακολουθεί η δια της χειρός του ιερέα τριπλή σφράγιση του προσώπου των 

φωτιζομένων. Η πράξη αυτή με το «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός…» δεν δηλώνει την 

έναρξη της ακολουθίας, «ἀλλά εἶναι ἡ παλαιά ἀρχική σφραγίς πού ἐδίδετο στούς 

κατηχουμένους πρό τῆς ἀναγνώσεως τῆς εὐχῆς»1024. Στη συνέχεια αναγινώσκεται η 

ευχή εις το ποιήσαι κατηχούμενον, αφού βάλλει ο ιερέας «Εὐλογητόν», και θέσει το 

χέρι του (χειροθεσία) στο κεφάλι του φωτιζομένου. Η με το «Εὐλογητός ὁ Θεός…» ή 

ακόμη και με τρισάγιο έναρξη της προς του Βαπτίσματος κατήχησης δεν δικαιώνεται 

ιστορικά. Είναι πρόσθετο στοιχείο, όπως και η απόλυση, μαρτυρούμενο μετά τον 14ο 

αι. Οφείλεται δε στην ενοποίηση των προβαπτισματικών ακολουθιών και στη λήθη του 

αρχικού λειτουργικού προορισμού της κάθε μίας ξεχωριστής προβαπτισματικής 

σύναξης1025. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης βέβαια καταγράφει και ερμηνεύει την 

μεταγενέστερη ως προς το θέμα αυτό εξέλιξη τασσόμενος υπέρ της ενάρξεως του 

ενιαίου πλέον προβαπτισματικού αυτού τμήματος της κατήχησης με το «Εὐλογητός ὁ 

Θεός ἡμῶν…» «καί τοῦ ἱερέως εὐλογήσαντος, - γράφει- εὐχαριστεῖν δεῖ ἐξ ἀρχῆς καί 

πάντοτε τῷ Θεῷ ἐπί τῇ τοῦ ἀπωλολότος σωτηρίᾳ» 1026. Σε κάθε περίπτωση το κεντρικό 

μήνυμα της προβαπτισματικής αυτής διαδικασίας, είναι ότι ο φωτιζόμενος ξεφεύγει 

πλέον από την εξουσία του σατανά και εισέρχεται κάτω από την σκέπη της 

Εκκλησίας1027. «Ἐγγράφεται στό βιβλίο τῆς αἰωνίας ζωῆς, ὅπως χαρακτηριστικά 

σημειώνεται καί στήν εὐχή, καί πληροφορεῖται γιά τό ἔσχατο τέλος τοῦ Βαπτίσματος 

 
1020 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, «Ακολουθία του Βαπτίσματος», εν Μικρόν Ευχολόγιον, τόμ.Α΄, Αθήναι 

1950, σσ.271-273. 
1021 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ.274. 
1022 Γέν. 2,7. 
1023 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…,  ΞΒ΄, PG 155, 216B. 
1024 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.115.  
1025 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, Αθήνα 41991, σσ.182-184. 
1026 Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 213C. 
1027 Δημήτριος Ν. Μωραΐτης, «Βάπτισμα» (τελετουργικώς), Θ.Η.Ε. 3(1963) 588. 
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πού εἶναι ὁ ἀνακαινισμός καί ἡ ἀποκατάσταση τῆς ζωῆς ὡς δοξολογίας καί λατρείας 

τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος» 1028. 

 

2. Ονοματοδοσία 

 Τη θέση της πράξης που ίσχυε στην αρχαία Εκκλησία να εγγράφονται στην τάξη 

των φωτιζομένων (ονοματογραφία) λίγο πριν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όσοι 

ήθελαν να βαπτισθούν το Πάσχα, την πήρε αργότερα η ευχή· «Εἰς τό κατασφραγίσαι 

παιδίον λαμβάνον ὄνομα τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ». Το όνομα διδόταν σε ειδική τελετή κατά 

την όγδοη ημέρα από τη γέννηση του παιδιού κατά μίμηση της ιουδαϊκής πράξης και 

της κατά την όγδοη ημέρα περιτομής και ονοματοδοσίας του Κυρίου1029. «Ἡ 

ὀκταήμερος περιτομή, τυπική τις οὖσα σφραγίς»1030. Παραπέμπει επίσης η ογδόη 

ημέρα στην εσχατολογική ημέρα της βασιλείας του Θεού, την αιωνιότητα1031. Στην 

εποχή μας που η εν λόγω τελετή έχει περιπέσει, ατυχώς βέβαια, σε αχρησία το όνομα 

ήταν έθος, μέχρι πριν λίγα χρόνια, να το λέγει ο ανάδοχος και ο ιερέας απλώς να το 

ανακοινώνει κατά την προβαπτισματιστική διαδικασία. Στις μέρες μας η υπόθεση του 

ονόματος είναι μία ληξιαρχική πράξη στην οποία την κύρια ευθύνη έχουν οι γονείς. Σε 

κάθε περίπτωση το Βάπτισμα δεν γίνεται για να δοθεί το όνομα. Είναι δύο διαφορετικές 

πράξεις. «Τό ὄνομα χαρακτηρίζει τό χριστιανό. Τοῦ δίνει ζωή, ἐλπίδα καί τή 

δυνατότητα νά συνδεθεῖ μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος καί τόν ἐκκλησιαστικό τρόπο ζωῆς μέσα 

ἀπό τή συγκεκριμένη ὀνομαστική του ἑορτή. Γι’αὐτό καί τά ὀνόματα πρέπει νά εἶναι 

χριστιανικά»1032. 

 

3. Εξορκισμοί 

 Η πίστη και η συνείδηση της Εκκλησίας ότι ο διάβολος θέλει να έχει υπό την 

εξουσία του τον άνθρωπο και ότι «…ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» 1033 

δημιούργησε την αγιαστική πράξη των εξορκισμών. Κατ’αυτήν γινόταν η απέλαση του 

 
1028 Alexander Schmemann, ό.π., σσ.29-32. Βλ. και Ιερομόναχος Γρηγόριος, Το άγιον Βάπτισμα – 

Σχόλια, Αθήνα 1984, σ.113. 
1029 Ματθ. 1,25. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος …, Ξ΄, PG 155, 209D.  
1030 Γρηγόριος Θεολόγος, PG 36, 400. 
1031 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, Ξ΄, PG 155, 209B: «Ἀνακαινισμός ἡ ὀγδόη… σημεῖον 

ἀναστάσεως ἐστι, καί τῆς αἰωνίου ζωῆς προοίμιον». 
1032 Ιωάννης Β. Κογκούλης – Χρήστος Κ. Οικονόμου – Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Το Βάπτισμα [Θεία 

Λατρεία και Παιδεία 2], έκδ. Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «ΛΥΔΙΑ», Θεσσαλονίκη 1992, σ. 

153. Βλ. σχετική εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της  Ελλάδος, Γρηγόριος ο Παλαμάς 

14(1934) 120-121. Κωνσταντίνος Ν. Καλλίνικος, Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Αθήνα 
41969, σ.377. 
1033 Ιω. 5,19. 
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δαίμονα και η απελευθέρωση του ανθρώπου από την κριαρχία του, όχι ασφαλώς με 

διαδικασίες μαγικές, όπως έκαναν οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρες για την εκδίωξη των 

κακών πνευμάτων, αλλά άλλοτε με επίκληση ενός των προσώπων της Αγίας Τριάδος, 

άλλοτε με την δύναμη του σταυρού, με χρήση ελαίου, με απλό εμφύσημα που γίνεται 

φωτιά για το διάβολο1034, άλλοτε «μέ ἀρεστάς εἰς τόν Θεόν προσευχάς»1035, και κυρίως 

με τη δύναμη του ονόματος του Χριστού1036, αφού αυτός ήλθε στον κόσμο «ἵνα λύσῃ 

τά ἔργα τοῦ διαβόλου» 1037. 

 Η πράξη αυτή από τον τρίτο αιώνα, σύμφωνα με την μαρτυρία των αποκρύφων 

πράξεων του Θωμά εντάχθηκε και στην προετοιμασία των κατηχουμένων για το 

Βάπτισμα1038. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε καθημερινή βάση η 

ειδική τάξη των εξορκιστών1039 διάβαζε στους φωτιζομένους τους εξορκισμούς, τις 

επιτιμήσεις κατά του διαβόλου στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να φύγει από τον 

μέλλοντα να βαπτισθεί1040. Οι εξορκισμοί αρχικά ήταν «έκ θείων Γραφῶν 

συνεκλελεγμέναι» 1041, και αργότερα διαμορφώθηκαν οι τρεις ευχές που διαβάζονται 

μέχρι και σήμερα και στις οποίες φαίνεται έντονα το ότι ο διάβολος θέλει να εξουσιάζει 

τον άνθρωπο1042.  

 Στα αρχαία Ευχολόγια οι προ του Βαπτίσματος αφορκισμοί ελέγοντο όχι μία 

φορά μόνο, αλλά «ὀκτάκις ἢ δεκάκις». Στην πράξη αυτή παραπέμπει και ο άγιος 

Συμεών Θεσσαλονίκης. Επειδή δε κάποιοι ιερείς διάβαζαν μία φορά αυτές τις ευχές, ο 

άγιος τους ελέγχει και συνιστά να λέγονται τρεις φορές «ἀπαραλείπτως»1043. Η 

συγκέντρωση , όπως αναφέραμε, των προβαπτισματικών ακολουθιών σε μια ημέρα 

δυσκόλεψαν τα πράγματα με αποτέλεσμα οι εξορκισμοί να λέγονται τελικά μία 

φορά1044. 

 Εξορκιστικό χαρακτήρα έχει και η τέταρτη στη σειρά ευχή «μετά τό ποιῆσαι 

κατηχούμενον» ή ευχή «πρός τό προσώραν βαπτίζειν»1045. Διαβαζόταν ξεχωριστά από 

 
1034 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις ΙΣΤ΄ φωτιζομένων, PG 33, 945A. 
1035 Κλήμης Ρώμης, Επιστολή προς παρθένους, Ι, ΧΙΙ, PG 1, 408D. 
1036 Iουστίνος, Διάλογος προς Τρύφωνα 85, PG 6, 676C. 
1037 Α΄ Ιω. 3,8. 
1038 C. Thilo, Acta S. Thoma Apostolim (1893). Βλ. και Δημήτριος Μωραΐτης, «Βάπτισμα», εν Θ.Η.Ε. 3 

(1963) 589.  
1039 Ιάκωβος Πηλίδης (επίσκοπος Κατάνης), Τίτλοι, οφφίκια και αξιώματα εν τη βυζαντινή αυτοκρατορία 

και τη Χριστιανική Ορθοδόξω Εκκλησία, Αθήναι 1965, σ. 161.  
1040 Βλ. Ιω. (Hani) Yazigi  (Αρχιμ., νυν Πατριάρχης Αντιοχείας), ό.π., σ.57. 
1041 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Προκατήχησις, PG 33, 349A. 
1042 Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, ό.π., σσ.156-157. 
1043 Διάλογος…, ΞΑ΄, PG 155, 212D.  
1044 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ. 253-254. 
1045 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, «Ακολουθία του Βαπτίσματος», εν Μικρόν Ευχολόγιον, τόμ.Α΄, σ. 278.  
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τους εξορκισμούς λίγο πριν την απόταξη. Η ευχή αρχίζει ως εξής «Ὁ ὤν, δέσποτα 

Κύριε, ὁ ποιήσας τόν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα σήν καί ὁμοίωσιν…» και διαιρείται σε 

δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ζητείται από το Θεό να δεχθεί το φωτιζόμενο στη βασιλεία 

Του, να τον εμπνεύσει με το φως του Ευαγγελίου και να του αποστείλει άγγελο φωτεινό 

για να τον φυλάει από κάθε επιβουλή του αντικειμένου. Στο δεύτερο μέρος η ευχή 

αναφέρεται σε τρία, από τον ιερέα, εμφυσήματα στο πρόσωπο του νεοφώτιστου προς 

αποδίωξη κάθε πονηρού πνεύματος. Η πράξη αυτή είναι εξωτερικό σημείο του αγίου 

Πνεύματος1046 και της πνευματικής «ἀνακαινώσεως» των ανθρώπων1047. 

 Ακολουθεί τριπλή δια της χειρός σφράγιση στο μέτωπο, το στόμα και το στήθος 

«διά τόν νοῦν τε καί λόγον αὐτοῦ καί τήν ζωήν» 1048. Εν συνεχεία γίνεται ο τριπλός 

εξορκισμός «ἐξέλασον ἀπ’ αὐτοῦ πᾶν πονηρόν καί ἀκάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον 

καί ἐμφωλεῦον αὐτοῦ τῇ καρδίᾳ…». 

 

4. Απόταξη 

Στην αρχαία Εκκλησία η ολόψυχη απόταξη (αποκήρυξη) του σατανά γινόταν 

στο «προαύλιον» του βαπτιστηρίου οίκου τη νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν 

από τη βάπτιση, ή «τῇ ἁγίᾳ Παρασκευῇ τοῦ Πάσχα συναγομένων πάντων τῶν 

κατηχουμένων ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ»1049. Η πράξη αυτή περιελάμβανε την 

απέκδυση των ενδυμάτων σε μεγάλη ηλικία όντων φωτιζομένων και την παραμονή των 

με τον χιτώνα, την στροφή προς δυσμάς, την με ερωταποκρίσεις αποκήρυξη του 

σατανά, την εμφύσηση και τον εμπτυσμό του. 

Το τυπικό αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα στο πλαίσιο  βεβαίως των συνθηκών 

του νηπιοβαπτισμού. Έτσι η στροφή του φωτιζομένου προς δυσμάς γίνεται επειδή εκεί 

υπάρχει η «ἐξουσία τοῦ σκότους» 1050, μία αντίληψη αρχαιοελληνική1051. Την ανάταση 

των χειρών ως πράξη απώθησης του διαβόλου1052 και καταγγελίας της σύμβασης μαζί 

του εξ αφορμής της αμαρτίας του Αδάμ1053, την συναντάμε στις χώρες της 

ιεραποστολής. Ο διάβολος αποκηρύσσεται σα να είναι παρών, ως πονηρός και σκληρός 

τύραννος, και συνεργός κάθε κακίας. Η απάντηση από τον φωτιζόμενο ή τον ανάδοχο 

 
1046 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική κατήχησις 4, SC 126, 108.  
1047 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 217B. 
1048 Συμεών Θεσσαλονίκης, ό.π., PG 155, 217B. 
1049 Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, ό.π., σ. 286.  
1050 Γρηγόριος Νύσσης, Εις τα άσματα των ασμάτων, ομιλία Χ, PG 44, 984A. 
1051 Juan Daniélou, Αγία Γραφή και Λειτουργία…, σ. 33. 
1052 Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, VI, PG 3, 396B. Bλ. Και Νικόλαος 

Καβάσιλας, SC 355, 150 (23). 
1053 Juan Daniélou, ό.π., σ.34. 
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«Ἀποτάσσομαι» στο τριπλό ερώτημα «Ἀποτάσσῃ τῷ σατανᾷ;καί πᾶσι τοῖς ἔργοις 

αὐτοῦ;…» δηλώνει την απόλυτη απόρριψη του παλαιού τρόπου ζωής και αποφυγή 

όλων των όπλων και έργων του διαβόλου1054. 

Μετά το τριπλό «Ἀποτάσσομαι» ο ιερέας ερωτά πάλι τον φωτιζόμενο· 

«Ἀπετάξω τῷ σατανᾷ;». Και αποκρίνεται ο ίδιος ή ο ανάδοχος· «Ἀπεταξάμην». 

Ακολουθεί η τελευταία πράξη της απόταξης με το «Καί ἐμφύσησον, καί ἔμπτυσον 

αὐτῷ» (τρις). Η εμφύσηση δηλώνει την με όλη την καρδιά απομάκρυνση και εκδίωξη 

του σατανά1055. Η έμπτυση σημαίνει τον αποτροπιασμό και την περιφρόνηση του 

διαβόλου «ὡς μιαροῦ καί βδελυροῦ» 1056. 

 

5. Σύνταξη 

Η σύνταξη με τον Χριστό, όπως και η απόταξη, μαρτυρείται από τον 4ο αι. 1057. 

Ο διάλογος μεταξύ ιερέα και φωτιζομένου ή του αναδόχου, όπως καταγράφεται στο 

βυζαντινό Ευχολόγιο με το τριπλό «Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ», «ἀποτάσσομαι», 

«Συνετάξω τῷ Χριστῷ», «Συνεταξάμην», γίνεται προς ανατολάς· «Καί πρός τήν ἕω 

(ανατολή) στραφείς – γράφει ο ιερός Καβάσιλας – ζητεῖ τόν ἥλιον» 1058. Η ανατολή 

είναι σύμβολο του φωτός του Χριστού1059 που μας οδηγεί από το σκότος στο φως και 

από το ψεύδος στην αλήθεια1060. 

 

 

6. Ομολογία 

Η πράξη της ομολογίας με τη μορφή ερωταποκρίσεων είναι γνωστή, σε Δύση 

και Ανατολή, από τατ έλη 2ου, αρχές του 3ου αι. 1061. Οι ρίζες της όμως βρίσκονται στην 

ομολογία του Ευνούχου της Κανδάκης των Πράξεων πριν από τη βάπτισή του· «Εἶπε 

δέ ὁ Φίλιππος, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν. Ἀποκριθείς δέ εἶπε, πιστεύω 

τόν υἱόν τοῦ Θεοῦ εἶναι τόν Ἰησοῦν Χριστόν» 1062. Ήταν άλλωστε θεσμός νομικός 

 
1054 Κύριλλος Ιεροσολύμων, ό.π., SC 126, 90. 
1055 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 220A. 
1056 Νικόλαος Καβάσιλας, SC 355, 150(23). Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι συμβολισμοί στην 

ακολουθία του Βαπτίσματος», εν Λειτουργικές Μελέτες Ι, Θεσσαλονίκη 2007, σσ.59-60. 
1057 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, VII, M, SC 336, 98(41) ( = PG 1, 1041A). 
1058 SC 355, 152(24).   
1059 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 220A. 
1060 Ζαχ. 6, 12· Λουκ. 1,78. Γρηγόριος Νύσσης, Εις την επιγραφήν των ψαλμών, Ε΄, PG 44, 505A. 
1061 Tertullianus, De spectaculis 4, εις Αριθμούς 4, PG 12, 665C. 
1062 Πράξ. 8, 36. 
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(“obligatio verbis” )  διδόταν η ομολογία και η υπόσχεση τήρησης ενός συμβολαίου1063. 

Ο ρωμαϊκός αυτός θεσμός επηρέασε και την εκκλησιαστική λειτουργική πράξη. 

Όπως λοιπόν ήθελε να βαπτισθεί έπρεπε να προβεί στη διαδικασία ακύρωσης 

της συνθήκης με το σατανά και στην δια της ομολογίας της πίστεως επίσημη πράξη 

της συνθήκης με το Χριστό. Στις Διαταγές των Αγίων Αποστόλων μαρτυρείται ένα από 

τα πρώτα βαπτισματικά σύμβολα· «Καί συντάσσομαι τῷ Χριστῷ· καί πιστεύω καί 

βαπτίζομαι εἰς ἕναν ἀγέννητον μόνον ἀληθινόν Θεόν, παντοκράτορα, τόν Πατέρα τοῦ 

Χριστοῦ, κτίστην καί δημιουργόν τῶν ἁπάντων, ἐξ οὗ τά πάντα· καί εἰς τόν Κύριον 

Ἰησοῦν τόν Χριστόν, τόν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱόν, τόν πρωτότοκον πάσης κτίσεως…»1064. 

Μέχρι σήμερα βέβαια επικράτησε να λέγεται από τον φωτιζόμενο ή τον ανάδοχο το 

γνωστό σύμβολο πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, 

κανονικά τρεις φορές, αφού ερωτηθεί πρώτα από τον ιερέα· «Καί πιστεύεις αὐτῷ;». Ο 

νεοφώτιστος ή ο ανάδοχος αποκρίνεται· «Πιστεύω αύτῷ, ὡς Βασιλεῖ καί Θεῷ», και 

συνεχίζει να λέγει το «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα…». 

Ακολουθεί νέος διάλογος μεταξύ ιερέα και φωτιζομένου ή αναδόχου· 

«Συνετάξω τῷ Χριστῷ;» (τρις), «Συνεταξάμην» (τρις), «Καί προσκύνησον αὐτῷ». Και 

προσκυνεί λέγων· «Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον 

καί ἀχώριστον». Επισφραγίζεται έτσι δια της προσκυνήσεως της αγίας Τριάδος η όλη 

πράξη της σύνταξης και ομολογίας. Ακολουθεί η τελευταία προβαπτισματική ευχή· 

«Δέσποτα, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, προσκάλεσαι τόν δοῦλόν σου πρός τό ἅγιόν σου 

φώτισμα…». Η Εκκλησία εύχεται ὥστε ο φωτιζόμενος να αποβάλει την παλαιότητα, 

να ενωθεί με το Χριστό και να αναδειχθεί τέκνο της Βασιλείας. 

 

 

 

7. Ο ανάδοχος 

Τον ανάδοχο τον είχαμε παραπάνω να συμμετέχει σε κάθε προβαπτισματική 

πράξη απαντώντας στη θέση του φωτιζομένου, όταν αυτός είναι βρέφος. Ο θεσμός 

όμως του αναδόχου  είναι παλαιότατος και γνωστός από την εποχή που οι φωτιζόμενοι 

ήταν μεγάλης ηλικίας, προ της επικράτησης του νηπιοβαπτισμού. 

 
1063 Δημήτρης Νικήτας, «Βαπτισματική επερώτηση – Ρωμαϊκή obligatio verbis», ό.π., σσ.243-244. 
1064 VII, 3, SC 326, 98. 
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Σε κοσμικό επίπεδο ο ανάδοχος είχε νομική έννοια ως «ἐγγυητής» σε συμφωνία 

τρίτων. Στον εκκλησιαστικό χώρο, κατά τον Ιππόλυτο Ρώμης (3ος αι.), όσοι ήθελαν να 

ενταχθούν στην Εκκλησία συνοδεύονταν από  πρόσωπα εκκλησιαστικά τα οποία και 

εγγυώντο για το ήθος, την πίστη, το χαρακτήρα και την ειλικρίνεια των προθέσεών 

τους1065. 

Με την ονομασία «ἀνάδοχος» μαρτυρείται για πρώτη φορά στον άγιο Διονύσιο 

τον Αρεοπαγίτη, ο οποίος τον ονομάζει «ἀνάδοχο καί ἡγεμόνα» 1066. Έργο του ήταν να 

φέρει τον κατηχούμενο στον Ιεράρχη για την ονοματογραφία και στη συνέχεια γινόταν 

ο ένθεος οδηγός «τῆς ζωοποιοῦ πρός ἀλήθειαν πορείας του» 1067. 

Ο ιερός Χρυσόστομος ονομάζει τους αναδόχους πνευματικούς πατέρες γιατί 

«παραινοῦν, συμβουλεύουν, διορθώνουν, πατρικήν φιλοστοργίαν ἐπιδεικνύουν»1068. Ο 

ανάδοχος λοιπόν ήταν υπεύθυνο πρόσωπο στην Εκκλησία· «Ὁ άναδεχόμενος τόν 

ἐγγυώμενον κατά τε πίστιν καί βίον» 1069. Γι’αυτό ακριβώς ο ανάδοχος στις μέρες μας 

θα πρέπει να ξαναβρεί τον ρόλο του, την ιστορική δικαίωση και την πνευματική του 

αποστολή1070. Να ξαναγίνει πράγματι για τον νεοφώτιστο «έγγυητής εἰς Χριστόν, ὥστε 

τηρεῖν τά τῆς πίστεως καί χριστιανικῶς ζῆν»1071. 

 

ΙΙ. Κυρίως Βάπτισμα 

1. Έναρξη βάπτισης: «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» 

 

Η τελετή της βάπτισης γίνεται αφού ο ιερέας ενδυθεί με λευκή στολή, 

επιτραχήλιο και φελώνιο1072. Θυμιάζει γύρω από την κολυμβήθρα «τήν εὐωδίαν καί 

ἁγιωσύνην δηλῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ πᾶσαν δυσωδίαν ἁμαρτημάτων ἐκπλύνοντος» 

1073. Έπειτα αφού προσκυνήσει, ο διάκονος, αν υπάρχει, λέγει «Εὐλόγησον, Δέσποτα», 

και ο ιερέας πανηγυρικά και με ταυτόχρονη σταυροειδή κίνηση του Ευαγγελίου επάν 

από την κολυμβήθρα λέει το· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός...» 1074. 

 
1065 Αποστολική Παράδοσις (έκδ. Botte), SC 11bis, 74. Βλ. και Αιθερίας, Οδοιπορικόν (έκδ. Élène Pétre), 

SC 21, 254 εξ. 
1066 Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, ΙΙ, VII, PG 3, 396D. 
1067 Ό.π., ΙΙ, IV, PG 3, 401A. 
1068 Ιωάννης Χρυσόστμος, Ομιλίαι Κατηχητικαί (έκδ. Ant. Wenger), SC 50bis, 142. 
1069 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 216C.  
1070 Alexander Schmemann, Εξ ύδατος και Πνεύματος…, σσ. 222-225. 
1071 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 213A. 
1072 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Α΄, σσ.242-244. 
1073 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 220C- 224B. 
1074 Iωάννης Μ. Φουντούλης, Το Άγιον Βάπτισμα. Ιστορικό-τελετουργική θεώρηση [Σειρά Ποιμαντική 

Βιβλιοθήκη -2], Αθήναι 1999, σ.40. 
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Αυτός ο τρόπος έναρξης της ακολουθίας του Βαπτίσματος παραπέμπει στην 

παλαιά σύνδεση του μυστηρίου με τη θεία Λειτουργία1075. Ετελείτο σε σχέση με την 

ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας, αφού η Ευχαριστία είναι το αυταπόδεκτο 

«τέλος» και πληρωμή του. Η αρχική αυτή δοξολογία αποκαλύπτει και αναγγέλλει τον 

τελικό αφορισμό του μυστηρίου, τη βασιλεία του Θεού1076, αφού το Βάπτισμα είναι η 

κλήση του Θεού προς την άνω Ιερουσαλήμ. Είναι η είσοδος στη βασιλεία του Θεού1077. 

 

2. Ειρηνικά 

Μετά το «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…» λέγονται από το διάκονο, αν υπάρχει, ή 

τον ιερέα τα Ειρηνικά ή Συναπτή με  δώδεκα επί πλέον αιτήματα για τον αγιασμό του 

ύδατος, αλλά και τον φωτιζόμενο. Γίνεται επίκληση της ευλογίας του Ιορδάνου, της 

δύναμης του αγίου Πνεύματος και της καθαρτικής ενέργειας της υπερουσίου Τριάδος, 

προκειμένου να αγιασθεί στη συνέχεια το ύδωρ του Βαπτίσματος. Για το φωτιζόμενο 

ζητείται να γίνει άξιος της αφθάρτου βασιλείας, υιός φωτός και κληρονόμος των 

αιωνίων αγαθών, σύμφυτος και κοινωνός του θανάτου και της αναστάσεως του 

Χριστού. 

Κατά τη διάρκεια εκφώνησης των αιτημάτων από το διάκονο ο ιερέας διαβάζει 

«καθ’ ἑαυτόν τήν Εὐχήν ταύτην μυστικῶς»· «Ὁ εὔσπλαγχνος καί ἐλεήμων Θεός…». 

Το «καθ’ἑαυτόν» καί «μυστικῶς» δεν σημαίνουν κάτι το απόρρητο και απόκρυφο, 

αλλά ότι αφορά προσωπικά τον ιερέα σε μία διαδικασία εξομολόγησης και μετανοίας 

για να τελέσει αξίως το μυστήριο για να λάβει δύναμη εξ ύψους και ενίσχυση «πρός 

τήν διακονίαν τοῦ προκειμένου σου μυστηρίου, τοῦ μεγάλου καί ἐπουρανίου» (από την 

Ευχή)1078. 

 

3. Ευχή καθαγιασμού του ύδατος «Μέγας εἶ, Κύριε…» 

Το νερό συνδέθηκε και ουσιαστικά ταυτίσθηκε με το Βάπτισμα, έτσι ώστε να 

μιλάμε για το μυστήριο του ύδατος. Η ίδια η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω εις ή υπό 

το ύδωρ1079. Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ησαΐας μιλά ια κάθαρση της ψυχής με 

 
1075 Νέναντ Μιλόσεβιτς, Η θεία Ευχαριστία ως κέντρον της θείας Λατρείας. Η σύνδεσις των μυστηρίων 

μετά της θείας Ευχαριστίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005, σ.43 εξ. 
1076 Alexander Schmemann, ό.π., σ.58. 
1077 Ιερομόναχος Γρηγόριος, Το άγιον Βάπτισμα – Σχόλια, σ. 160. Βλ. και Ιωάννης Β. Κογκούλης-

Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, ό.π., σ.179. 
1078 Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Το Άγιον Βάπτισμα…, σ.41.  
1079 H.G. Liddell- R. Scott, τόμ. Ι, σ. 479. 
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νερό1080. Στην Καινή Διαθήκη το Βάπτισμα ονομάζεται και λουτρό του ύδατος1081. Ο 

Ευαγγελιστής Ιωάννης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή 

και σώμα, μιλά για την «ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος» 1082 αναγέννησή του. Ο Ευνούχος 

της Κανδάκης βαπτίσθηκε από τον Φίλιππο σε νερό1083. Ο ίδιος ο Κύριος βαπτίσθηκε 

από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη· «Καί βαπτισθείς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθύς ἀπό τοῦ 

ὕδατος»1084. 

Γενικότερα το νερό είναι σύμβολο της ζωής, σύμβολο του καθαρμού, σύμβολο 

της καταστροφής, αλλά και «ἀρχή τῶν ὄντων»1085. Είναι πολύ σημαντικό ότι το νερό 

ως υλικό στοιχείο είναι ενταγμένο στο σχέδιο του Θεού. Ο άγιος Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός π.χ. μιλά για την πρώτη ζωή που με προσταγή του Θεού ξεπήδησε από το 

νερό, επειδή ακριβώς επρόκειτο με νερό και το επιφερόμενο στα ύδατα άγιο Πνεύμα 

να ανακαινίσει τον άνθρωπο1086. Όπως λοιπόν στην πρώτη δημιουργία από το νερό 

ξεπήδησε η ζωή, έτσι και στο Βάπτισμα με τη δύναμη του Πνεύματος το νερό 

ξαναποκτά την αρχική του λυτρωτική σημασία και χαρίζει τη νέα εν Χριστώ ζωή1087. 

Με τη δύναμη και τη χάρη «ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος παρουσίας»1088, το νερό γίνεται 

«συντήριον ὕδωρ», «τάφος» και «μήτηρ»1089, «σύμβολον του θανάτου» 1090, «ταφῆς καί 

ἀναστάσεως»1091, σύμβολο του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. 

Η ευχή «Μέγας εἶ, Κύριε…» που αναγινώσκεται προκειμένου να καθαγιασθεί 

το νερό του Βαπτίσματος, ως προς τη δομή της είναι ανάλογη με την ευχή της 

αναφοράς της θείας Λειτουργίας. Έχει δηλαδή: 

α) Πρόλογο στον οποίο δοξάζεται ο Θεός για τα έργα του και απηχείται από 

σύνθεση τεσσάρων στοιχείων, «πῦρ, ὕδωρ, γῆ, ἀέρας»1092. Ο μέγας Βασίλειος στον 

οποίον ανήκει η εν λόγω ευχή αποδέχεται αυτό το μυθικό κοσμοείδωλο αλλά 

 
1080 Ησ. 1,16: «Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε…». 
1081 Εφ. 5, 26. 
1082 Ιω. 3,5. 
1083 Πράξ. 8, 36. 
1084 Ματθ. 3,16· Μάρκ. 1, 9-10. 
1085 Πλούταρχος, Ηθικά τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, Βιβλ. Α΄, 3. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, 

«Οι συμβολισμοί στην ακολουθία του Βαπτίσματος», ό.π., σσ. 63-65. 
1086 Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, PG 94, 905. 
1087 Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι συμβολισμοί στην ακολουθία του Βαπτίσματος¨, ό.π., σ.66. 
1088 Μέγας Βασίλειος, Περί αγίου Πνεύματος, PG 35, 132A.  
1089 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυστική Κατήχησις Β΄, SC 126, 132A. 
1090 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, VII, ΚΒ΄, SC 336, 48 (= PG 1, 1012C). 
1091 Αμμώνης Αλεξανδρείας, Εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, PG 85, 1408D. 
1092 Μέγας Βασίλειος, Ομιλία εις την Εξαήμερον Α΄, 7, PG 29, 20AB. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σσ.296-297. 
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«ἀπομυθοποιημένο»1093, όχι δηλαδή με την ειδωλολατρική του σημασία, αφού τα 

πάντα για τη βιβλική και πατερική σκέψη είναι δημιουργήματα του Θεού. «Καί τό 

ὕδωρ δέ ἓν τῶν στοιχείων τῶν τεσσάρων ἐστί, ποίημα Θεοῦ κάλλιστον»1094. 

β) Ανάμνηση στην οποία γίνεται ανακεφαλαίωση και αναφορά στο έργο της 

έλευσης του Χριστού στον κόσμο για τη σωτηρία του ανθρώπου με ειδική αναφορά 

στο Βάπτισμα και στον αγιασμό των υδάτων του Ιορδάνη· «Σύ γάρ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐπί 

τῆς γῆς ὤφθης καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφης· Σύ καί τά Ἰορδάνεια ῥεῖθρα 

ἡγίασας, οὐρανόθεν καταπέμψας αὐτοῖς τό πανάγιόν σου Πνεῦμα…». 

γ) Επίκληση του αγίου Πνεύματος· «Αὐτός οὖν φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο 

καί νῦν διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος καί ἁγίασον τό ὕδωρ τοῦτο» 

(τρις). Ο καθαγιασμός του ύδατος είναι παλαιά παράδοση και πράξη της βαπτισματικές 

ημέρες, Πάσχα δηλαδή, Θεοφάνεια κ.λπ. Ο Ιππόλυτος (3ος αι.) γράφει ότι «Κατά τήν 

ἀλεκτροφωνίαν εὔχονται ἐν πρώτοις ἐπί τοῦ ὕδατος»1095. Στις Διαταγές των Αγίων 

Αποστόλων σημειώνεται· «Κάτιδε ἐξ οὐρανοῦ καί ἁγίασον τό ὕδωρ τοῦτο, δός δέ χάριν 

καί δύναμιν, ὥστε τόν βαπτιζόμενον κατ’ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ σου αὐτῷ 

συσταυρωθῆναι καί συναποθανεῖν καί συνταφεῖναι καί συναναστῆσαι εἰς υἱοθεσίαν 

τήν ἐν αὐτῷ»1096. Ο μέγας Βασίλειος επίσης γράφει· «Εὐλογοῦμεν τό ὕδωρ τοῦ 

Βαπτίσματος…»1097. Μετά την επίκληση ο ιερέας «ἐμφυςᾷ εἰς τό ὕδωρ τρίς· καί 

σφραγίζει τῇ δεξιᾷ τρίτον καί ἐπεύχεται, λέγων· Συντριβήτωσαν ὑπό τήν σημείωσιν 

τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις (τρίς)». 

δ) Απαρίθμηση των ειδικών χαρισμάτων που θα απολαύσουν οι 

φωτιζόμενοι· «φωτισμόν ψυχῆς, ἀνακαινισμόν πνεύματος, υἱοθεσίας χάρισμα, πηγήν 

ζωῆς… τήν ἄνωθεν ἀναγέννησιν, δι’ ὕδατος καί Πνεύματος»1098. 

Η ευχή αυτή μέχρι κάποιο σημείο είναι ίδια με την ευχή αγιασμού των υδάτων 

των Θεοφανείων. «Ἡ δύναμις τῶν δύο ἁγιασμῶν εἶναι ἡ ἴδια. Στό ὕδωρ τῶν ἁγίων 

Θεοφανείων μετά τήν ἄντληση καί μετάληψη ἀπό τούς πιστούς βαπτιζόταν κατά τήν 

παννυχίδα τῶν Φώτων οἱ κατηχούμενοι. Καί σήμερα ἐξ ἔθους γίνεται τό ἴδιο. Κατά τήν 

ἡμέρα δηλαδή τῶν Θεοφανείων, ἂν συμβεῖ νά ὐπάρχει Βάπτισμα, δέν καθαγιάζεται τό 

νερό, ἀλλά χύνεται στήν κολυμβήθρα μέγας ἁγιασμός καί ἡ ἀκολουθία ἀρχίζει ἀπό τήν 

 
1093 Νίκος Ματσούκας, Επιστήμη, φιλοσοφία και θεολογία στην εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 

1990, σσ. 73-88. 
1094 Ιωάννης Δαμασκηνός, ό.π., PG 94, 901B. 
1095 Αποστολική Παράδοσις (έκδ. Botte), SC 11bis, 61. 
1096 VII, 43, SC 336, 104 = PG 1, 1045A.  
1097 Περί του αγίου Πνεύματος, PG 52, 188B. 
1098 Aπό την ευχή του καθαγιασμού του ύδατος. 
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εὐλογία τοῦ ἐλαίου. Αὐτό ὅμως μόνο, ὅπως εἴπαμε, κατά τά Θεοφάνεια. Κατά τίς ἄλλες 

ἡμέρες τοῦ ἔτους ἁγιάζεται ἀπαραιτήτως γιά τό Βάπτισμα ἢ γιά κάθε ὁμάδα 

βαπτισμάτων, ὅταν αὐτό γίνεται ὁμαδικῶς»1099. 

 

4. Ευλογία επορκιστού ελαίου 

Η χρίση του νεοφωτίστου προ του Βαπτίσματος με το επορκιστό λεγόμενο 

έλαιο σε διάφορα σημεία του σώματος, αλλά και «πανσόμως = ολόσωμα»1100  ή όπως 

σημειώνει ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων «ἀπ’ ἄκρου κορυφῆς τριχῶν ἕως τῶν 

κατωτάτων»1101, γίνεται για τους εξής λόγους: 

α) Ως φυσικό στοιχείο το λάδι θεωρείται ως φάρμακο· «Ἤλειψον ἐλαίῳ 

πολλούς ἀρρώστους καί ἐθαράπευον»1102. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του 

καλού Σαμαρείτη ο οποίος έδεσε τα τραύματα του αγνώστου που βρήκε στο δρόμο του 

«ἐπιχέων ἔλαιον καί οἶνον»1103. Όπως, λοιπόν, το λάδι θεραπεύει τις σωματικές πληγές, 

έτσι και με τη δύναμη του Θεού απαντά «χάριν πνευματικήν καί δύναμιν 

ένεργητικήν»1104, ώστε όχι μόνο να καθαρίζει τα ίχνη των αμαρτημάτων, αλλά και να 

εξορκίζει και φυγαδεύει τις αόρατες δυνάμεις του πονηρού1105. 

β) Το λάδι είναι επίσης φυσική πηγή φωτός και συνεπώς χαράς. Το Βάπτισμα 

είναι κατ΄εξοχήν μυστήριο του φωτός, αφού ο φωτιζόμενος περνά από το σκότος του 

διαβόλου στο φως του Χριστού· «Ἦτε ποτέ σκότος, νῦν δέ φῶς ἐν Κυρίῳ»1106.  

γ) Το λάδι είναι ακόμη σύμβολο της συμφιλίωσης, της ειρήνης και του ελέους 

του Θεού. Ο κλάδος της ελιάς που έφερε το περιστέρι μετά τον κατακλυσμό του Νώε 

«εἰς δεῖγμα τοῦ ἐλέους ἦν καί τῆς ἀπείρου τοῦ Θεοῦ χρηστότητος»1107. Το περιστατικό 

αυτό μνημονεύεται και στην ευχή του ελέου. 

δ) Οι Πατέρες συνδέουν το επορκιστό έλαιο με το λάδι που αλείφονταν οι 

αθλητές στην αρχαιότητα προκειμένου να τονώσουν τα σώματά των και να ξεφύγουν 

από τον αντίπαλό των. Ο φωτιζόμενος θεωρείται πνευματικός αθλητής που εισέρχεται 

 
1099 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Το Άγιον Βάπτισμα…, σσ. 42-43. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Α΄, σσ.269-

270. 
1100 Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ό.π., PG 3, 396C. 
1101 Μυσταγωγική Κατήχησις Β΄, SC 126, 106. Για την αναγκαιότητα της ολόσωμης άλειψης με το 

επορκιστό έλαιο βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, Αθήνα 21991, σσ.140-148. 
1102 Μάρκ. 6, 13. 
1103 Λουκ. 10, 34. 
1104 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων VII, MB’ , SC 336, 100 (= PG 1, 1044B).  
1105 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική Κατήχησις Β΄, SC 126, 108. 
1106 Εφ. 5,8. Βλ. και Alexander Schmemann, Εξ ύδατος και Πνεύματος…, σ. 72. 
1107 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 226B. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 192. 
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στο στάδιο των πνευματικών αγώνων, αλείφεται σε όλο του το σώμα και παραμένει 

άτρωτος «τοῖς παρά τοῦ ἐναντίου πεμπομένοις βέλεσι»1108. Το παράδειγμα αυτό 

χρησιμοποιεί και ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης τονίζοντας ότι ο φωτιζόμενος δεν 

μιμείται μόνο τους παλαιούς αθλητές, αλλά τον ίδιο το Χριστό «ὃν ἐνδύεται καί κατά 

τοῦ πονηροῦ παλαίῃ τε καί ἀνδρίζηται»1109. 

ε) Το επορκιστό έλαιο θεωρείται και σύμβολο τῆς ποιότητος του Χριστού. Η 

ολόσωμη δε επάλειψη του φωτιζομένου σημαίνει τον εγκεντρισμό του στην καλλιέλαιο 

του Χριστού. Γίνεται κοινωνός «τῆς ποιότητος τῆς ἀληθινῆς ἐλαίας»1110. Κόβεται 

δηλαδή από την αγριέλαιο της αμαρτίας και μπολιάζεται στην «καλλιέλαιον» του 

Χριστού. Ενώνεται με τον Χριστό και εμφυτεύεται στην Εκκλησία1111. 

στ) Μία ενδιαφέρουσα πτυχή του επορκιστού ελαίου είναι ότι θεωρείται ως 

«προοίμιον τοῦ μύρου»1112 και παραβάλλεται προς τη χρίση των «χριστῶν Κυρίου», 

των ιερέων και των βασιλέων της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό δε σημαίνει ότι οι 

βαπτιζόμενοι πρέπει να γίνουν ιερείς, αλλά ότι λαμβάνουν την επωνυμία του Χριστού. 

Ο επίσκοπος κατά τις Διαταγές των Αγίων Αποστόλων χρίει την κεφαλήν των 

βαπτιζομένων, ανδρών τε και γυναικών, «εἰς τύπον τοῦ πνευματικοῦ Βαπτίσματος»1113. 

Ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας σημειώνει ότι με το έλαιο χρίση, κατά το πρότυπο των 

ιερέων και βασιλέων της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελεί σημείο της από του Χριστού 

ταυτότητός μας. Δείχνουμε σε ποιόν βασιλέα και ποιμένα ανήκουμε· «Χριόμεθα γάρ 

καί ᾧ ζητοῦμεν ἐοικέναι, Χριστός ἐστι, τῇ θεότητι τήν ἀνθρωπότητα χρίσας, ἐπεί καί 

αὐτοῦ τοῦ Χρίσματος αὐτῷ κοινωνοῦμεν· καί γάρ τοῦ Χρίσματος ἐκείνου τοῦτο τό 

Χρίσμα σημεῖον»1114. 

Η ευλογία του επορκιστού ελαίου, γνωστή από τον 3ο μ.Χ. αι.1115, γίνεται ως 

εξής. Ο ιερέας εμφυσά στο αγγείο του ελαίου, κάτι που δηλώνει κατά τον άγιο Συμεών 

Θεσσαλονίκης «τήν χάριν τοῦ Πνεύματος». Ακολούθως σφραγίζει διά της χειρός τρεις 

φορές το έλαιο τυπώνοντας έτσι «Αὐτόν τόν σταυρωθέντα ὑπέρ ἡμῶν»1116. Ο άγιος 

Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφερόμενος στην επίκληση του ονόματος του Θεού για τον 

 
1108 Ιωάννης Χρυσόστομος, Κατήχησις Β΄, SC 50bis, 146-147. 
1109 Διάλογος…, ΞΓ΄, PG 155, 228B. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Γ΄, σ.146. 
1110 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική Κατήχησις Β΄, SC 126, 108. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις…, τόμ.Γ΄, σ.145.  
1111 Βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι συμβολισμοί στην Ακολουθία του Βαπτίσματος», ό.π., σσ.68-69. 
1112 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΓ΄, PG 155, 228A.  
1113 III, SC 329, 156(16). 
1114 SC 355, 156(28). Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, Γ΄, σ.147. 
1115 Ιππόλυτος, Αποστολική Παράδοσις (έκδ. Botte), σ.83. 
1116 Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 225B. 
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αγιασμό του επορκιστού ελαίου γράφει ότι αυτό λαμβάνει τόση δύναμη, ώστε «οὐ 

μόνον καῖον τά ἴχνη τῶν ἁμαρτημάτων ἀποκαθαίρειν, ἀλλά καί τάς ἀοράτους τοῦ 

πονηροῦ ἐκδιώκειν δυνάμεις»1117. Η ευχή δε που μέχρι και σήμερα αναγινώσκεται για 

τον καθαγιασμό του ελαίου αναφέρεται στη δύναμη, ενέργεια και επιφοίτηση του αγίου 

Πνεύματος, «ὥστε γενέσθαι αὐτό Χρίσμα ἀφθαρσίας, ὅπλου δικαιοσύνης, 

ἀνακαινισμός ψυχῆς καί σώματος, πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας ἀποτρόπαιον». 

Μετά την ευλογία και τον καθαγιασμό ο ιερέας ρίχνει σταυροειδώς τρεις φορές 

από το αγγείο στην κολυμβήθρα «διά τήν τελείωσιν τοῦ καθαγιασμοῦ τούτου τοῦ 

ὕδατος», το οποίο  ως φυσικό στοιχείο υπόκειται στις επιρροές του διαβόλου. 

Παράλληλα ψάλλει το «Ἀλληλούϊα» (τρις) που σημαίνει «ἐπιδημίαν Θεοῦ» καί ότι 

«ἔρχεται ὁ Θεός καί τοῦτον αἰνεῖτε»1118. 

 

5. Χρίση με επορκιστό έλαιο 

Η χρίση με επορκιστό έλαιο γινόταν και γίνεται ενώ ο βαπτιζόμενος είναι 

γυμνός. Αυτό στην αρχαία Εκκλησία ήταν εύκολο γιατί τη χρίση την έκαναν οι 

διάκονοι για τους άνδρες και οι διακόνισσες για τις γυναίκες1119. Ο νηπιοβαπτισμός 

διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Σε περίπτωση σήμερα που ο νεοφώτιστος είναι 

ενήλικας μπορεί να φορά τον χιτώνα του. Σε κάθε περίπτωση η γυμνότητα έχει το 

νόημά της, καθώς συμβολίζει την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου1120 και την 

επιθυμία του φωτιζομένου να ενδυθεί δια του Βαπτίσματος την θεοΰφαντον περιβολήν 

που απώλεσε με την πτώση1121. 

Προσφέρεται λοιπόν ο φωτιζόμενος και γίνεται η χρίση προς τελείωση του δια 

των αφορκισμών εξορκισμού. Ο ιερέας παίρνει με τα τρία δάχτυλα του δεξιού του 

χεριού το άγιο έλαιο και χρίει σταυροειδώς το μέτωπο, το στήθος και τα μετάφρενα 

(πλάτη) λέγοντας αρχικά το «Χρίεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα) ἔλαιον 

ἀγαλλιάσεως…». Η αγαλλίαση, γράφει ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, είναι έργο του 

Πνεύματος «σώζοντας ἡμᾶς ἀγαθῶς τε καί ἱλαρῶς»1122. Η χρίση εν συνεχεία σε 

διάφορα σημεία του σώματος συνοδεύεται από κάποια βιβλική φράση: 

 
1117 Μυσταγωγική Κατήχησις Β΄, SC 126, 108. 
1118 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 225C. 
1119 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, ΙΙΙ, 15, SC 329, 156.  
1120 Εφ. 4, 22. 
1121 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική Κατήχησις Β΄, SC 126, 104 εξ. Συμεών Θεσσαλονίκης, 

Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 216ABC. Βλ. και Ιωάννης Β. Κογκούλης-Χρήστος Κ. Οικονόμου-

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Το Βάπτισμα, σσ. 187. 
1122 Διάλογος…, ΞΒ΄, PG 155, 228B.  
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- Εις μεν το στήθος· «Εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος» 

- Εις δε τας ακοάς· «Εἰς ἀκοήν πίστεως» 

- Εις τους πόδας· «Τοῦ πορεύεσθαι τά διαβήματά σου» 

- Εις τας χείρας· «Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με, καί ἔπλασάν με». 

Αρχικά φαίνεται πως ο επίσκοπος ή ο ιερέας έχριε μόνο «τήν κεφαλήν τῶν 

βαπτιζομένων»1123. Ακολουθούσε η ολόσωμη άλειψη των φωτιζομένων. Τουλάχιστον 

μέχρι την εποχή του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης το έργο αυτό ήταν στην ευθύνη των 

διακόνων ή άλλου «ὑπηρέτου» του ναού1124. Από τον 15ο αι. φαίνεται ότι την ολόσωμη 

άλειψη των βαπτιζομένων την αναλαμβάνουν οι ανάδοχοι1125, λόγω έλλειψης 

προφανώς διακόνων και προς διευκόλυνση των ιερέων. Έτσι εξηγείται το ότι στο 

έντυπο ευχολόγιο μέχρι και σήμερα υπάρχει το «Καί ὅταν χρισθῇ ἐκ τοῦ ἐλαίου ὅλου 

τό σῶμα ὑπό τοῦ ἀναδόχου, βαπτίζει αὐτόν ὁ ἱερεύς». Στην εξέλιξη αυτή επίσης 

οφείλεται και η πρακτική κάποιες φορές «νά χύνει ὁ ἱερεύς τό ἐπορκιστό ἔλαιο στή 

δεξιά παλάμη τοῦ ἀναδόχου καί ἐκεῖ νά ἐμβάπτει τό δάχτυλό του καί νά χρίει τόν 

κατηχούμενο»1126. Αυτό, όπως και η από τον ανάδοχο ολόσωμη άλειψη του 

βαπτιζομένου, μπορεί να μην έχουν ιστορική δικαίωση, αλλά κατά τον Ιωάννη 

Φουντούλη «δέν εἶναι πρός θάνατον, οὔτε ἐπηρεάζει τήν ἐγκυρότητα τοῦ 

μυστηρίου»1127. 

 

6. Η βάπτιση 

Η βάπτιση είναι η καίρια πράξη της όλης τελετουργίας, το φωτιζόμενο, ο ιερέας 

αφού τον χρίσει με το επορκιστό έλαιο, κρατώντας τον όρθιο (το βρέφος) και 

βλέποντας κατά ανατολάς τον βαπτίζει με τρεις καταδύσεις – αναδύσεις στο 

καθαγιασμένο νερό. Σε κάθε κατάδυση – ανάδυση εκφωνείται ένα από τα πρόσωπα 

της Αγίας Τριαδος· «Βαπτίζεται ο δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα) εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός 

(πρώτη κατάδυση – ανάδυση) καί τοῦ Υἱοῦ (δευτέρεα) καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

(Τρίτη). Μεταξύ των τριών θείων ονομάτων παρεμβάλλεται το «Ἀμήν», το οποίο 

καλύπτει το χρόνο για την κατάδυση και την ανάδυση, αλλά αναδεικνύει και «τήν 

σπουδαιότητα τῆς πράξεως τοῦ Βαπτίσματος»1128. Η ακρίβεια απαιτεί πλήρη και 

 
1123 Διαταγαί των Αγίων Αποστόλων, ΙΙΙ, 16, SC 329, 156. 
1124 Διάλογος…, ΞΔ΄, PG 155, 228B.  
1125 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ. 193. 
1126 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Δ΄, Αθήνα 1994, σ.62.  
1127 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.193. 
1128 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Το Άγιον Βάπτισμα…, σ.46. 
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ολόσωμη κατάδυση. Στο βρέφος, βέβαια, για λόγους ευνοήτους, οι ιερείς επιχέει κάθε 

φορά στο κεφάλι του νερό από την κολυμβήθρα με το δεξί του χέρι, ενώ το κρατά με 

το αριστερό. Υπάρχουν ασφαλώς και περιπτώσεις έμπειροι ιερείς να επιτυγχάνουν την 

πλήρη βύθιση. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί εδώ ότι την ώρα της βάπτισης έχουμε 

μυστηριακή εξεικόνιση του θανάτου και της αναστάσεως του Χριστού κατά το 

αποστολικόν· ¨Συνετράφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ θανάτου εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ 

ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς 

περιπατήσωμεν. Εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά 

καί τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα»1129. Η εξεικόνιση αυτή πάντοτε γινόταν α) με τρεις 

καταδύσεις1130 και αναδύσεις του φωτιζομένου στο νερό της κολυμβήθρας και β ) με 

την επίκληση της Αγίας Τριάδος σύμφωνα μάλιστα με την εντολή του Χριστού· 

«Βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος»1131. 

Με τις καταδύσεις και αναδύσεις εικονίζουμε και ομολογούμε «τήν τριήμερον 

ταφήν καί ἀνάστασιν αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ»1132. Η ολική κάλυψη στο νερό είναι εικόνα 

του θανάτου και της ταφῆς του Χριστού κατά τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη1133. Η 

κατάδυση «τό συναποθανεῖν» και η ανάδυση «τό συναναστῆναι» κατά τις Αποστολικές 

Διαταγές1134. Ο παλαιός λοιπόν άνθρωπος πεθαίνει και αναπλάθεται ο νέος. Το 

Βάπτισμα είναι, όπως αναφέρθηκε, αντίτυπο των παθημάτων και της αναστάσεως του 

Χριστού. 

Η μίμηση αυτή γίνεται «ἐν εἰκόνι», η σε σωτηρία «ἐν ἀληθείᾳ». Δεν ταφόμαστε 

δηλαδή στο χώμα και δεν πεθαίνουμε πραγματικά στο Σταυρό, όπως ο Χριστός, 

σωζόμαστε όμως πραγματικά. Συμβολικά μιμούμαστε  και πραγματικά σωζόμαστε. 

Και τούτο διότι, όπως τονίζει ο απόστολος Παύλος, γινόμαστε «σύμφυτοι» όχι του 

θανάτου αλλά του ομοιώματος του θανάτου1135, «ἐπί δέ ἡμῶν θανάτου μέν καί 

παθημάτων ὁμοίωμα· σωτηρίας δέ οὐχ ὁμοίωμα, ἀλλά ἀληθείας»1136 κατά τον άγιο 

Κύριλλο Ιεροσολύμων. Το Βάπτισμα λοιπόν δεν είναι μαγική διαδικασία, αλλά 

 
1129 Ρωμ. 6, 4-5. 
1130 Μέγας Βασίλειος, Περί αγίου Πνεύματος, PG 32, 132A.  
1131 Ματθ. 28, 19. 
1132 Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Ιστορία Εκκλησιαστική και Μυστική Θεωρία, PG 98, 385C. 
1133 PG 3, 404B.  
1134 III, 17, SC 329, 158 (= PG 1, 800A). 
1135 Ρωμ. 6, 5. 
1136 Μυσταγωγική Κατήχησις Β΄, SC 126, 112-114. 
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ουσιαστική μετοχή στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Είναι έργο που το 

επιτελεί ολόκληρη η Αγία Τριάδα, στο όνομα της οποίας  και βαπτιζόμαστε. Η 

αναδημιουργία του ανθρώπου είναι έργο του Τριαδικού Θεού καθώς και η αρχική του 

δημιουργία1137. 

Είναι γεγονός ότι η ανά τους αιώνες εξέλιξη των μυστηρίων Βαπτίσματος και 

Χρίσματος και κυρίως η επικράτηση του νηπιοβαπτισμού είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία προβλημάτων ως προς την τελετουργία των σχετικών Ακολουθιών. Άλλη 

τάξη π.χ. προβλέπεται στο Ευχολόγιο μέχρι σήμερα, κυρίως μετά τη βάπτιση, και άλλη 

γίνεται στην πράξη. Η διαφορά αυτή αφορά π.χ. την ψαλμωδία του 31ου ψαλμού, τη 

σειρά ως προς την ένδυση και το Χρίσμα, τις μεταβαπτισματικές πράξεις απολούσεως 

και τριχοκουρίας. Από τη σχετική έρευνα του μακαριστού Ιωάννη Φουντούλη 

παραθέτουμε στη συνέχεια τις δύο πρακτικές προς ενημέρωση και βοήθεια των ιερέων. 

 

Α. Τάξη του Ευχολογίου 

 

α) Βάπτιση (τριπλή κατάδυση-ανάδυση) 

β) 31ος Ψαλμός· «Μακάριοι ὧν 

ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι…» 

γ) Ένδυση 

δ) Ευχή Χρίσματος – χρίση 

ε) «Ὅσοι εἰς Χριστόν…» 

στ) Αναγνώσματα 

ζ) Εκτενής 

η) Τρεις ευχές απολούσεως – απόλουση 

(«τῇ ογδόῃ ἡμέρᾳ» από του 

Βαπτίσματος) 

θ) Δύο ευχές τριχοκουρίας – τριχοκουρία 

 

Β. Η νεότερη τάξη 

 

α) Τριπλή κατάδυση – ανάδυση 

β) Χρίσμα, χωρίς την ευχή «Εὐλογητός 

εἶ Κύριε…» 

γ) Τριχοκουρία, χωρίς τις δύο ευχές 

δ) Ένδυση, ψαλλομένου του «Χιτῶνα 

μοι…» 

ε) Απομάκρυνση του νηπίου και 

ψαλμωδία του 31ου ψαλμού «Μακάριοι 

ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι…» ή οι 

Καταβασίες της Υψώσεως ή του Πάσχα 

εάν είναι πασχαλινή περίοδος 

στ) Ανάγνωση όσων ευχών 

παρελήφθησαν (Χρίσματος – 

τριχοκουρίας) 

ζ) «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε…» 

η) Αναγνώσματα 

θ) Εκτενής 

 
1137 Ιερομόναχος Γρηγόριος, Το άγιον Βάπτισμα – Σχόλια, σ. 238. 
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ι) Τρεις ευχές απολούσεως - απόλουση 

 

 

Βασικές παρατηρήσεις: α) Στη νεότερη τάξη το Χρίσμα γίνεται αμέσως μετά 

το Βάπτισμα και πριν από την ένδυση. β) Ο 31ος ψαλμός «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ 

ἀνομίαι…» δεν ψάλλεται αμέσως μετά τη βάπτιση, αλλά μετά τη χρίση και την ένδυση. 

διευκολύνεται έτσι ο ιερέας στην πιο άνετη πλύση των χεριών του. γ) Η τριχοκουρία 

δεν γίνεται μετά το Χρίσμα. δ) Η απόλουση γίνεται για συμβολικούς καθαρά λόγους 

μετά το Ευαγγέλιο1138. 

 

7. «Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι…» 

Μετά το Βάπτισμα ο ιερεύς αποθέτει το νεοφώτιστον βρέφος στις αγκάλες του 

αναδόχου, «σαβάνου λευκοῦ πρότερον ἐφαπλωθέντος ἐν ταῖς χερσί», καί νίπτει τα 

χέρια του, ἐνῷ ψάλλεται τρίς ὁ πρῶτος στίχος τοῦ 31ου ψαλμοῦ: «Μακάριοι, ὧν 

ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καί ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι». Στά νεώτερα Εὐχολόγια 

παρατίθεται ὁλόκληρος ὁ ψαλμός, ἐνῶ εἶναι σαφές ὅτι οὐδέποτε ἐψάλλοντο οἱ λοιποί 

στίχοι του, ὅπως ἄλλωστε καί σήμερα, πού ἐξ ἄλλου εἶναι καί τελείως ἄσχετοι πρός τό 

Βάπτισμα. Ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν χειρογράφων γίνεται ἐμφανές ὅτι μόνον ὁ πῶτος 

στίχος ἐψάλλετο τρίς, κατά τόν τύπο τῶν προκειμένων, ἐνίοτε μέ τήν παρεμβολή τοῦ 

δευτέρου στίχου («Μακάριος ἀνήρ ᾧ οὐ μή λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν, οὐδέ ἔστιν ἐν 

τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος») μεταξύ τῆς δευτέρας καί τρίτης ἐπαναλήψεως, ὅπως δηλαδή 

στά προκείμενα. Ἡ πανηγυρική καί κάπως σχολαία ψαλμωδία τοῦ «Μακάριοι, ὧν 

ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι…» ἔχει εἰσαχθεῖ προφανῶς ὡς ἕνα εἶδος χαιρετισμοῦ τοῦ 

νεοφωτίστου καί συγχρόνως γιά νά δοθεῖ ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος γιά τήν ἀπόμαξή του 

καί γιά τήν ἔκπλυση τῶν χειρῶν τοῦ βαπτίζοντος»1139. 

 

8. Χρίσμα 

Μετά την ψαλμωδία του 31ου ψαλμού «Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι…» 

που δηλώνει την ολοκληρωτική κάθαρση του φωτιζομένου και την είσοδό του στην 

Εκκλησία φωτεινό, κατά τον Κύριλλο Ιεροσολύμων, ψυχή τε και σώματι1140, 

αναγινώσκεται η ευχή του μύρου· «Εὐλογητός εἶ, Κύριε, ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ…». 

 
1138 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Το Ἀγιον Βάπτισμα…, σσ. 46-47. 
1139 Προκατήχησις, PG 33, 360A.  
1140 Φιλιπ. 4, 13. Βλ. και Κύριλλος Ιεροσολύμων, Μυσταγωγική Κατήχησις Γ΄, 4, SC 126, 126. 
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Η εν λόγω ευχή, που κακώς λέγεται μυστικώς, δεν αφορά το μύρο αλλά το φωτιζόμενο 

προκειμένου να δεχθεί «τόν θεῖον ἁγιασμόν ἐν τῷ ζωοποιῷ Χρίσματι». 

Ακολουθεί η χρίση στα σημεία που ο βαπτισθείς χρίσθηκε με το επορκιστό 

έλαιο, αν και η πράξη αυτή δεν ήταν παντού η ίδια. Σύμφωνα με το Ευχολόγιο «χρίει 

τόν βαπτισθέντα ὁ ἱερεύς τῷ ἁγίῳ μύρῳ, ποιῶν τοῦ Σταυροῦ τύπον ἐπί τοῦ μετώπου, 

τῶν ὀφθαλμῶν, τῶν μυστηρίων, τοῦ στόματος, τῶν δύο ὤτων, τοῦ στήθους, τῶν χειρῶν 

καί τῶν ποδῶν, λέγων· Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος ἁγίου. Ἀμήν». Με τη χρίση αυτή 

στα μέλη του σώματος και δη τα σημεία της κεφαλής ο νεοφώτιστος ενδύεται την 

πανοπλία του αγίου Πνεύματος και μπορεί κατά τον άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων να 

αντιστέκεται σε κάθε αντικείμενη ενέργεια λέγοντας· «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ 

ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ»1141. Η σφραγίδα ακριβώς του Χρίσματος είναι σημάδι της 

νέας διαθήκης και «πνευματικῆς δωρεᾶς σφραγῖδα»1142. Σε πρακτικό επίπεδο έχει τεθεί 

το ερώτημα εάν επιτρέπεται να προστεθθεί στο μυροδοχείο σε περίπτωση έλλειψής 

του. Αυτό, σύμφωνα με την παλαιότερη, αλλά και τη νεότερη λειτουργική πράξη 

μπορεί να γίνει μόνο κατ’ οικονομίαν1143. 

 

9. Ένδυση 

Η ένδυση του βαπτισθέντος σήμερα γίνεται μετά το Χρίσμα, ενώ στην αρχαία 

Εκκλησία και μέχρι τη γενίκευση των νηπιοβαπτισμού γινόταν αμέσως μετά το 

Βάπτισμα και πριν από το Χρίσμα1144. Ο χιτώνας τον οποίον ενδύεται ο νεοφώτιστος 

κατά το ψαλλόμενο· «Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν…» θα πρέπει να είναι λευκός. 

Οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι φορούσαν χιτώνα, ενεδύοντο το φωτεινό ιμάτιο του 

Χριστού στη Μεταμόρφωση1145. Γενικότερα ο νεοβαπτισθείς ενδύεται το Χριστό κατά 

το «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε»1146. Τα λευκά ενδύματα 

έρχονται να υπογραμμίσουν τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός φανερώνει στο 

νεοφώτιστο, την αποκατάστασή του δηλαδή στην αρχαϊκή ακεραιότητα στην οποία 

είχε δημιουργηθεί ο πρώτος Αδάμ και φορούσε τη στολή την πρώτη και 

 
1141Για την έννοια του Χρίσματος ως σφραγίδος βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Οι συμβολισμοί στην 

Ακολουθία του Βαπτίσματος», ό.π., σσ. 69-71. 
1142 Νικόλαος Καβάσιλας, ΙΙΙ, 2, SC 355, 238. 
1143 Γεώργιος Φίλιας, «Το μυστήριο του Χρίσματος», ό.π., σσ.98-99. 
1144 Αιθιοπική Διάταξις (έκδ. Α. Saller), SC 59, 60. Βλ. και Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ό.π., PG 3, 396D. 

Ηλίας Αντ. Βουλγαράκης, Αι κατηχήσεις του Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Ιεραποστολική θεώρησις 

[Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών], Θεσσαλονίκη 1977, σ. 415 εξ. 
1145 Ματθ. 17,2· Μάρκ. 9,3· Λουκ. 9,29. 
1146 Γαλ. 3, 27. 
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«θεοΰφαντον»1147. Με αυτήν την έννοια την ώρα της ένδυσης λέγεται και το «Ἐνδύεται 

ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα) χιτῶνα δικαιοσύνης, εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, καί τοῦ 

Υἱοῦ, καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν». 

 

 

10. Επίδοση σταυρού και λαμπάδος 

Μετά το Χρίσμα, και την ένδυση με τα λευκά ενδύματα επιδίδονται στο νέο 

μέλος της Εκκλησίας ο σταυρός και η λαμπάδα ως σύμβολα νίκης και φωτός, χαράς 

και ελπίδας. Την ώρα επίδοσης του σταυρού ψάλλεται μόνο ο ειρμός της α΄ ωδής του 

Σταυρού· «Σταυρόν χαράξας Μωϋσῆς…», διότι έχει σχέση με το σταυρό και το 

Βάπτισμα. «Ἡ ἐπικρατοῦσα πρακτική, λόγοι ἐπιδείξεως καί ὑπερβολικοί φόβοι γιά τήν 

ὑγεία τοῦ βρέφους ἔχουν παγιώσει στά περισσότερα μέρη τή συνήθεια νά ἀποσύρεται 

μετά τήν παράδοση τοῦ σταυροῦ τό νήπιο καί νά τό ντύνουν μέ τα βαπτισματικά του 

ἐνδύματα, ἐπιστρέφοντάς το τήν ὥρα τοῦ τρισαγίου. Γιά τήν κάλυψη τοῦ ἔτσι 

δημιουργουμένου νεκροῦ χρόνου ἔχει εἰσαχθεῖ, κατά παρανόηση, ἡ ψαλμωδία τῶν 

καταβασιῶν τοῦ Σταυροῦ, ἐνῶ ὁ ἱερεύς καί ὁ ἀνάδοχος νίπτονται»1148. 

 

11. Κύκλος γύρω από την κολυμβήθρα 

Ο κύκλος που γίνεται τρεις φορές γύρω από την κολυμβήθρα, είναι η παλαιά 

πομπή και είσοδος των νεοφωτίστων από το βαπτιστήριο στον κυρίως ναό για την 

έναρξη της θείας Λειτουργίας. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης μιλά για τον κύκλο αυτό 

που σημαίνει ότι ο λειτουργός συγχορεύει και χαίρεται με τους αγγέλους για την 

πνευματική μητέρα, την κολυμβήθρα, και το θείο Πνεύμα που γεννήθηκε απ’αυτήν1149. 

Είναι το σημείο ακριβώς που συνδέει το Βάπτισμα και τη θεία Λειτουργία. Ο ύμνος 

που ψάλλεται εκείνη τη στιγμή «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε…»1150 έχει χαρακτήρα 

εισοδικόν και αντικαθιστά το τρισάγιο στη Λειτουργία του Πάσχα και στις εορτές που 

παλαιότερα ετελείτο το Βάπτισμα (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πεντηκοστή). 

 

ΙΙΙ. Μεταβαπτισματικές Ακολουθίες 

1. Απόλουση 

 
1147 Ωδή β΄ Μεγάλου Κανόνος. 
1148 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Το Άγιον Βάπτισμα…, σ.49.  
1149 Διάλογος…, ΞΖ΄, PG 155, 233A. 
1150 Γαλ. 3, 27· Ρωμ. 6,3. 
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Κατά την τελετή αυτή ο νεοφώτιστος αποβάλλει τα εμφώτεια ενδύματα και 

απολούεται (ξεπλένεται) από τον ιερέα στα διάφορα σημεία του σώματος που χρίσθηκε 

και μυρώθηκε. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε η παράδοση και συνήθεια, 

μαρτυρούμενη από τον Τερτυλλιανό1151 που δεν επέτρεπε το λουτρό στους φωτισθέντες 

καθ’ όλη τη διακαινήσιμο εβδομάδα. Το ίδιο επισημαίνει αργότερα και ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης· «Διά τό χρῖσμα τό ἅγιον», για την ιερότητα δηλαδή της προς μετάδοση 

της θείας χάριτος ύλης, «μή ἀπονίπτεσθαι ὅλως». 

Αυτή λοιπόν η απαγόρευση πιθανόν οδήγησε στην καθιέρωση επίσημης 

τελετής απολούσεως1152, κατά την οποία ο ιερέας «ἐν σπόγγῳ καί ὕδατι», με ειδικό 

δηλαδή σφουγγάρι και νερό, ξέπλενε τα χρισθέντα μέρη του φωτισθέντος. Στη 

συνέχεια, είτε ο ίδιος ο νεοφώτιστος, είτε από τον ανάδοχό του, λουζόταν κανονικά και 

έπλενε τα εμφύτεια, χύνοντας μάλιστα τα νερά σε ειδικό τόπο λόγω της ιερότητας του 

ύδατος του Βαπτίσματος και του μύρου του Χρίσματος. 

Σήμερα η απόλουση γίνεται κατ’ ανάγκη την ώρα της βάπτισης και 

συγκεκριμένα μετά το Ευαγγέλιο, ενώ κανονικά τότε που το Βάπτισμα συνδεόταν με 

το Πάσχα γινόταν την όγδοη ημέρα για συμβολικούς λόγους – αναφορά στα έσχατα. 

Οι τρεις ευχές της απολούσεως μαρτυρούνται από τον 11ο αι. και ενθαρρύνουν τον 

νεοφώτιστο να δίδει την εν Χριστώ μαρτυρία στη ζωή του. Να μείνει «τό τῆς 

ἀφθαρσίας ἔνδυμα αρρύπωτο καί ἀμόλυντου» και η πνευματική σφραγίδα 

άθραυστη1153. 

 

2. Τριχοκουρία 

Στη χειρόγραφη παράδοση η τριχοκουρία γινόταν μετά την ακολουθία της 

απολούσεως, ως κατακλείδα όλων των βαπτισματικών τελετών1154. Η παράδοση των 

αρχαίων Ελλήνων να κόβουν τα μαλλιά των νέων όταν ενηλικιωνόταν και να τα 

αφιερώνουν στους θεούς1155 συνεχίστηκε και στην Εκκλησία. Εδώ έχει την έννοια της 

απαρχής και θυσίας, αλλά και της ασφάλειας των αισθητηρίων1156. Κατά τη νεότερη 

τάξη η τριχοκουρία γίνεται μετά το Χρίσμα. Στη θέση αυτή έχει την πράξη αυτή και ο 

 
1151 De corona, III, 3, 2, Corpus Christianorum, Series Latina, έκδ. Ε. Dekkers, Tumholti 1953, σ. 1043. 
1152 Ιω. (Hani) Yazigi (Αρχιμ., νυν Πατριάρχης Αντιοχείας), ό.π., σ.89.  
1153 Μέγας Αθανάσιος, Ρήσεις και εμηνείαι παραβολών του αγίου Ευαγγελίου, PG 28, 720A. 
1154 Συμεών Θεσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΖ΄, PG 155, 232C.   
1155 Συμεών Θεσαλονίκης, Διάλογος…, ΞΖ΄, PG 155, 232D. 
1156 Διάλογος…, ΞΗ΄, PG 155, 236B. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ.14-16.  
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άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης σε ένδειξη ότι ο νεοφώτιστος έχει ως κεφαλή τον 

Χριστό1157. 

 

 

Βάπτισμα των ενηλίκων: Πρόταση Ιωάννη Φουντούλη 

 

1. Το Βάπτισμα των ενηλίκων, εκτός εξαιρέσεων και κίνδυνο θανάτου, δεν γίνεται όποια 

ημέρα τύχει. Τελείται κατά τις μεγάλες εορτές, και κατά τη διάρκεια της θείας 

λειτουργίας. η παράδοση διέσωσε τα ίχνη των βαπτισματικών αυτών λειτουργιών είναι 

αυτές στις οποίες ψάλλεται το «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε» αντί τρισαγίου, 

δηλαδή το Πάσχα κατά κύριο και πρώτο λόγο, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και η 

Πεντηκοστή. Το Βάπτισμα δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αλλά πανηγυρική πράξη 

ολόκληρης της Εκκλησίας. 

2. Οι κατηχούμενοι δεν βαπτίζονται ένας ένας, αλλά ομαδικά. Ατομικά βαπτίσματα 

γίνονται μόνο σε περίπτωση ανάγκης. 

3. Το Βάπτισμα δεν γίνεται σε κολυμβήθρες η σε βαρέλια ή σε ακατάλληλα σκεύη. 

Γίνεται σε βαπτιστήρια, που εξασφαλίζουν την πλήρη τριπλή κατάδυση στο νερό, ή σε 

δεξαμενές, θάλασσες, λίμνες η ποταμούς. Αυτό που βλέπουμε σε φωτογραφίες, να 

τελείται το Βάπτισμα σε σκάφες η δι’ επιχύσεως, είναι τελείως απαράδεκτο. 

4. Το Βάπτισμα δεν είναι δημόσιο θέαμα, όπως στα νήπια. Τελείται σε χώρους, όπως τα 

βαπτιστήρια, που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα σε λογικά πλαίσια. Παρίστανται 

μόνο ο βαπτίζων ιερεύς, οι βαπτιζόμενοι και ο ανάδοχος. Η ακρίβεια, που ετηρείτο με 

άκρα σχολαστικότητα, ήταν ο βαπτιζόμενος να είναι τελείως γυμνός, όπως κατά τη 

φυσική γέννησή του. Το να βαπτίζονται με χιτώνες, που αποκαλύπτουν, ενώ υποτίθεται 

πως φοριούνται για να καλύψουν το σώμα του βαπτιζομένου, και να κολλούν στο σώμα 

με τα νερά και τα λάδια της κολυμβήθρας αποτελεί εξευτελισμό του μυστηρίου. 

5. Τα κατηχούμενα, οι εξορκισμοί, η απόταξη και η σύνταξη και η ομολογία πίστεως δεν 

γίνονται προ του Βαπτίσματος, αλλά την προηγουμένη ημέρα. Οι δε εξορκισμοί 

διαβάζονται επανειλημμένα, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως. 

6. Η άλειψη με το επορκιστό έλαιο γίνεται στα καίρια μεν σημεία του σώματος από τον 

ιερέα, σ’ ολόκληρο δε το σώμα «ἀπό κορυφῆς τριχῶν μέχρι πέλματος ποδῶν» από το 

 
1157 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λειτουργική Α΄ - Εισαγωγή στη θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 52007, σσ.282-

286. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ. 259-263.  
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διάκονο, τη διακόνισσα ή τον ανάδοχο. Δεν είναι μια τυπική πράξη. Οι πατέρες 

αποδίδουν σ’ αυτή βασική σπουδαιότητα. 

7. Ο ιερεύς φορεί λευκή πλήρη στολή και επιμάνικα. Θέτει μόνο το χέρι στην κεφαλή του 

βαπτιζομένου κατά τις τρεις καταδύσεις στο νερό. η κατάδυση είναι πλήρης – και της 

κεφαλής. 

8. Ο νεοφώτιστος ενδύεται λευκό χιτώνα, την εμφώτιο εσθήτα, μετά την απόμαξη και όχι 

πριν από το Βάπτισμα. 

9. Ο επίσκοπος δεν βαπτίζει. Παρίσταται στο Βάπτισμα και χρίει με το άγιο μύρο τα μέλη 

του βαπτισθέντος. 

10. Του Χρίσματος προηγείται η ευχή του Χρίσματος. 

11. Η τριχοκουρία (μαζί με την απόλουση) δεν γίνονται κατά την ώρα του Βαπτίσματος, 

αλλά μετά από αυτό, κατ’ ακρίβειαν την όγδοη ημέρα η έστω μετά το τέλος της θείας 

λειτουργίας. 

12. Μετά την ένδυση επιδίδεται στον νεοφώτιστο ο σταυρός και η λαμπάδα με τις σχετικές 

προσφωνήσεις αντίστοιχα· «Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν...» (Ματθ. 

ιστ' 24) και «Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν...» (Ματθ. ε΄16). 

13. Ο νεοφώτιστος συνοδεύει κατά την είσοδο των αγίων και απαραιτήτως κοινωνεί. 

14. Μετά το Βάπτισμα μυούνται οι νεοφώτιστοι στη χριστιανική λατρεία με τις λεγόμενες 

«μυσταγωγικές κατηχήσεις». Παραδείγματα τέτοιων μυσταγωγικών κατηχήσεων, 

όπως και προβαπτισματικών κατηχήσεων, έχουμε από την πατερική παράδοση 

(Κύριλλος Ιεροσολύμων, Χρυσόστομος, Αμβρόσιος Μεδιολάνων). 

 

Σχεδίασμα τελέσεως του αγίου Βαπτίσματος εντός της θείας Λειτουργίας1158 

Το άγιον Βάπτισμα κανονικώς τελείται εντός της θείας Λειτουργίας, 

συγκεκριμένως στη θέση των αντιφώνων και αντί των αντιφώνων. 

Επειδή με την τέλεση συγχρόνως των δύο μυστηρίων η ακολουθία γίνεται 

σχετικώς μακρά, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια η κατήχησις (εξορκισμοί κ.λπ.) να γίνει 

αφ’ εσπέρας σε εύθετο χρόνο (π.χ. μετά τη θ. Λειτουργία ή μετά τον εσπερινό) και η 

θεία Λειτουργία να τελε- σθεί με κανονικό ρυθμό, χωρίς αργά ψαλμωδήματα και με 

κανονική απαγγελία των διακονικών, των εκφωνήσεων κ.λπ. (όπως π.χ. γίνεται στο 

Άγιον  Όρος) . 

 
1158 Το σχεδιάγραμμα είανι του μακαριστού καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Βλ. Ιωάννης Β. Κογκούλης-

Χρήστος Κ. Οικονόμου-Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Το Βάπτισμα, σσ.221-224. 
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Κατά τον όρθρο, όπως συνήθως, ο Ιερεύς παίρνει καιρό, ενδύεται όλη την 

ιερατική στολή («άμφια λευκά» κατά την ανέκαθεν κρατούσα ορθή παράδοση) και 

κάνει την προσκομιδή. 

Κατά το απολυτίκιο του όρθρου στο τέλος της δοξολογίας βγαίνει με το 

Ευαγγέλιο και το θυμιατό στην προετοιμασμένη κολυμβήθρα, αποθέτει το Ευαγγέλιο 

στο δισκέλι και θυμιά σταυροειδώς την κολυμβήθρα. 

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» στην κολυμβήθρα με το Ευαγγέλιο. 

Τα ειρηνικά 

Η μυστική ευχή «ὁ εὔσπλαγχνος καί ἐλεήμων Θεός...» 

Μεγαλοφώνως η καθαγιαστική ευχή του ύδατος «Μέγας εἶ, Κύριε...» 

Η ευχή του ελαίου «Δέσποτα Κύριε...» 

«Πρόσχωμεν»-«Ἀλληλούϊα» τρις 

Χρίσις του κατηχουμένου 

Βάπτισις 

Ο λα' ψαλμός «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν...». Ο ίερεύς πλύνει τα χέρια του και 

σκοπίζουν το παιδί. «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» και η ευχή του Χρίσματος «Εὐλογητός εἶ 

Κύριε ὁ Θεός...» 

Χρίσις - «Σφραγίς δωρεᾶς…» 

Ένδυσις με τον χιτώνα: «Ἐνδύεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ...». 

«Χιτώνα μοι παράσχου φωτεινόν...» 

(Εδώ μπορούν να ντύσουν το παιδί, ενώ ο ιερεύς θα διαβάζει την ευχή του 

τρισάγιου της Λειτουργίας («Ὁ Θεός ὁ ἅγιος...») και την ευχή της εισόδου της 

Λειτουργίας («... ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς...») ή καλλίτερα αμέσως μετά την ένδυση 

με το χιτώνα, όπως κάνουν σε πολλά μέρη:) 

«Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν..» και παράδοσις τοῦ σταυροῦ. 

«Σταυρόν χαράξας Μωςῆς...» (μόνο) 

«Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὕτω λαμφάτῳ τό φῶς ἡμῶν...» και παράδοσις της αναμμένης 

λαμπάδας 

«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» - (Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν...). 

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...» τρις. Ο ιερεύς θυμιά, ως συνήθως και γυρίζουν 

τρις την κολυμβήθρα. 

Παίρνει το Ευαγγέλιο και εισέρχεται στο βήμα κατά το «Δύναμις» - «Ὅσοι εἰς 

Χριστόν», «Πρόσχωμεν» κ.λπ. 

Ο απόστολος του αγίου Βαπτίσματος. 
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Το Ευαγγέλιο. Αν είναι Κυριακή η εορτή, πρώτα το Ευαγγέλιο της Κυριακής η 

εορτής και στη συνέχεια του αγίου Βαπτίσματος. 

Εκτενής - «Ὅπως ὑπό τοῦ κράτους σου...» 

Το χερουβικό και τα λοιπά της θείας Λειτουργίας. 

Στο «Μετά φόβου...» κοινωνεί πρώτος ο νεοφώτιστος. 

Μετά την οπισθάμβωνο: 

Οι ευχές της τριχοκουρίας και η τριχοκουρία. 

Οι ευχές της απολούσεως και η απόλουσις. 

«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» και απόλυσις 

1. Η τελεία ένδυσις του νεοφώτιστου, αν δεν έγινε ενωρίτερα, μπορεί να γίνει κατά το 

χερουβικό. 

2. Οι ευχές της τριχοκουρίας και η τριχοκουρία και οι ευχές της απολούσεως και η 

απόλουσις μπορούν να γίνουν την επομένη η άλλη ημέρα (Όπως είναι το πιο σωστό – 

«μεθ’ ημέρας οκτώ») για να μη γίνει μακρά η ακολουθία, ιδίως όταν η βάπτιση γίνεται 

Κυριακή η εορτή. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α΄ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

Οι μυσταγωγικές κατηχήσεις είναι λειτουργικά κηρύγματα που στην αρχαία 

Εκκλησία εκφωνούντο μετά το Βάπτισμα, το οποίο ετελείτο ως επί το πλείστον σε 

ανθρώπους ώριμης ηλικίας. με τις ομιλίες αυτές μυούσαν τους νεοφωτισθέντες στα 

μυστήρια του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και της θείας ευχαριστίας και εξηγούσαν 

το νόημα των τύπων και των συμβόλων αυτών των μυστηρίων. 

Οι μυσταγωγικές κατηχήσεις που διασώθηκαν και αποτελούν σπουδαία πηγή 

μελέτης του τρόπου κατήχησης στην αρχαία Εκκλησία είναι: 

1) Κύριλλος Ιεροσολύμων (Παλαιστίνη  382), Μυσταγωγικαί κατήχησεις, εκδ. 

Piedagnet, A., Cyrill de Jerusalem, Catècheses Mystagogiques, Sources Chrètiennes 

126, Paris 1961, και ΒΕΠΕΣ 39,247-262, καθώς και στη σειρά του J.P. Migne, PG 33, 

1065-1128. Πρόκειται γιa πέντε μεταβαπτισματικές ομιλίες που εκφωνήθηκαν από τον 

άγιο Κύριλλο στη βασιλική της Aναστάσεως τvν Ιεροσολύμων κατά τh διακαινήσιμη 

εβδομάδα και αποτελούν ένα από τα πολυτιμότερα αποκτήματα της χριστιανικής 

γραμματείας. Από τις ομιλίες αυτές η πρώτη και η δεύτερη ερμηνεύουν τα τελούμενα 
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στο Βάπτισμα, η τρίτη τα του Χρίσματος και οι δύο τελευταίες αναφέρονται στη θεία 

ευχαριστία και τη θεία Λειτουργία. Νεότερες μεταφραστικές προσπάθειες και 

ερευνητικές προσεγγίσεις των παραπάνω κατηχήσεων στον ελληνικό χώρο είναι: 

α) Μυσταγωγικοί κατηχήσεις. Εισαγωγή-σχόλια κειμένου Γ. Πατρώνου, 

Μετάφραση-σχόλια μεταφράσεως Ιερομ. Μεθόδιος Ολυμπιώτης, εκδ. Αποστ. 

Διακονίας, Αθήναι 1982. 

β) Ηλίας Αντ. Βουλγαράκης.  Αἱ κατηχήσεις τοῦ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, 

Ἱεραποστολική θεώρησις, Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 

1977, όπου και πλούσια βιβλιογοαφίαγιάπο Βάπτισμα. 

2) Ιωάννης Χρυσόστομος, (Αντιόχεια 407), Ὁμιλίαι κατηχητικαί, εκδ. Wegner 

Ant, Jean Chrysostome, Huit catéchises baptismales, Sources Chrétiennes 50, Paris 

1957. 

Από τούς οκτώ λόγους που περιέχονται σ’ αyτή την έκδοση, ο τρίτος μόνο μπορεί 

να θεωρηθεί καθαρά ως μυσταγωγική κατήχηση του Βαπτίσματος και της θείας 

ευχαριστίας. οι δύο πρώτες ομιλίες αφορούν όσους πρόκειται να βαπτισθούν. 

Συγκεκριμένα η πρώτη επισημαίνει τις προοπτικές που ανοίγονται στους 

νεοφωτιζόμενους και η δεύτερη περιγράφει συμβολικά τα τελούμενα στο Βάπτισμα. οι 

πέντε τελευταίες, αν και φέρουν την ένδειξη «καί εἰς νεοφώτιστους», αναφέρονται στο 

σύνολο των κατηχουμένων. δεν επεξηγούν με λεπτομέρεια τις ιερές τελετές, αλλά 

θίγουν και γενικότερα πνευματικά θέματα, όπως π.χ. τη σημασία των λειψάνων των 

αγίων, τη θέση των μαρτύρων στην Εκκλησία, την επισήμανση ορισμένων ηθικών 

προτροπών για μια σωστή χριστιανική ζωή.  

4) Θεόδωρος Μομψουεστίας (Συρία 1428), Κατηχήσεις, εκδ. Tonneau, R., Les 

homélies Catéchètiques de Theodore Mopsueste, “Studi e testi”145, Città del Vaticano 

1949. Πρόκειται για ομιλίες με λειτουργικό και θεολογικό ενδιαφέρον. Απ’ αυτές οι 10 

πρώτες απευθύνονται προς τους κατηχουμένους και ερμηνεύουν το σύμβολο της 

πίστεως. Οι άλλες απευθύνονται προς νεοφώτιστους και ερμηνεύουν την Κυριακή 

προσευχή, την ακολουθία του Βαπτίσματος και της θείας ευχαριστίας. 

4) Αμβρόσιος Μεδιολάνων, (Β. Ιταλία  397), De sacraments, De mystères, εκδ. 

Botte, B., Ambroise de Milan, Sources Chrétiennes 25 bis, Paris 1961. 

Πρόκειται για έξι μυσταγωγικές κατηχήσεις, που κηρύχθηκαν σε νεοφώτιστους 

κατά τη διάρκεια της διακαινήσιμης εβδομάδας. Είναι η μόνη λατινική 

μεταβαπτισματική κατήχηση που σχολιάζει τούς λειτουργικούς τύπους της μυήσεως. 
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Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πώς το είδος αυτό των κατηχήσεων, όπως και η 

πριν από το Βάπτισμα κατήχηση, εξέλιπε λόγω της επικράτησης του νηπιοβαπτισμού. 

Διαμορφώθηκαν όμως αργότερα και διασώθηκαν ειδικές μυσταγωγικές ομιλίες που 

λέγονταν την ώρα του μυστηρίου και ενσωματώθηκαν στις ιερές τελετές ως 

λειτουργικές καθαρά παρακελεύσεις. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Το μυστήριο του Χρίσματος στον άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων και στον άγιο Νικόλαο 

Καβάσιλα. 

2. Προβαπτισματικές πράξεις στο έργο του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης. 

3. Θεολογική προσέγγιση του Βαπτίσματος με βάση το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν 

«Ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος». 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε σελίδες. 
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8. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

 

Ι. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

 

Λέξεις-κλειδιά: αρραβώνας/ στέψη/ κοινό ποτήριο/ κυκλικός χορός/ έπαρση 

στεφάνων/ άρμοση/ δίγαμος/ δακτυλίδια 

 

 

1α. Η τάξη της Ακολουθίας (όταν τελείται μεμονωμένη) 

        •   Ακολουθία των μνήστρων (αρραβώνα) 

• Έναρξη («Ευλογητός ο Θεός…»). 

• Ειρηνικά. 

• Ευλογία μνηστευομένων και μνήστρων (Ευχή «Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα 

διῃρημένα…»/ Ευχή κεφαλοκλισίας, «Κύριε ο Θεός ημών, ο την εξ εθνών 

προμνηστευσάμενος Εκκλησίαν…»). 

• Επίδοση-Αλλαγή δακτυλιδίων («Αρραβωνίζεται…»/ Ευχή μνηστείας, «Κύριε 

ο Θεός ημών, ο τῳ παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθείς…»). 

• Εκτενής και απόλυση. 

        •   Ακολουθία του Γάμου (σταφανώματος). 

• Έναρξη (Ψαλμός 127ος/ «Ευλογημένη η βασιλεία…»). 

• Ειρηνικά. 

• Ευλογία μελλονύμφων και άρμοση (σύζευξη) των χειρών (Ευχή α´, «Ο Θεός 

ο άχραντος, ο πάσης κτίσεως δημιουργός…»/ Ευχή β´, «Ευλογητός ει Κύριε ο 

Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός…»/ Ευχή γ´, «Ο 

Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός τον άνθρωπον…»). 

• Στέψη [«Στέφεται…»/ «Κύριε ο Θεός ημών…» (γ´)]. 

• Αναγνώσματα (Προκείμενο/ Αλληλουάριο/ Αποστολικό και ευαγγελικό 

ανάγνωσμα). 

• Εκτενής (και ευχή εκτενούς, «Κύριε ο Θεός ημών…»). 

• Πληρωτικά. 

• Κυριακή Προσευχή. 
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• Κεφαλοκλισία-Κοινό Ποτήριο (ευχή του κοινού ποτηρίου, «Ο Θεός, ο πάντα 

ποιήσας τῃ ισχύϊ σου..»)/ Μετάληψη από το κοινό ποτήριο, «Ποτήριο 

σωτηρίου…». 

• Ιερός χορός-Τροπάρια. 

• Ανάληψη των στεφάνων («Μεγαλύνθητι, νυμφίε…»/ «Και σύ νύμφη, 

μεγαλύνθητι…»/ Ευχή αναλήψεως στεφάνων, «Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο 

παραγενόμενος…»). 

• Κεφαλοκλισία («Ειρήνη πάσι»/ Ευχή, «Ο Πατήρ, ο Υιός και το άγιον 

Πνεύμα…». 

• Απόλυση («Ο δια της εν Κανᾴ επιδημίας τίμιον αναδείξας τον γάμον…»). 

 

1β.  Η τάξη της Ακολουθίας (όταν τελείται κατά τη διάρκεια της θ. 

Λειτουργίας) 

  

[Ο ιερέας ενδύεται την ιερατική στολή και τελεί προσκομιδή. Αν τελείται 

Όρθρος, κατά τη διάρκειά του οι μελλόνυμφοι παραμένουν στο Νάρθηκα. Στο τέλος 

της Δοξολογίας και μετά το Απολυτίκιο, ο ιερέας κάνει τελεία απόλυση και 

παραλαμβάνει τους μελλονύμφους και τους οδηγεί στο κέντρο του Ναού, όπου έχει 

τοποθετηθεί τραπέζι. Εκεί τελείται η Ακολουθία των μνήστρων.] 

• Ακολουθία των μνήστρων (αρραβώνα) 

• Έναρξη («Ευλογητός ο Θεός…»). 

• Ειρηνικά. 

• Ευλογία μνηστευομένων και μνήστρων (Ευχή «Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα 

διῃρημένα…»/ Ευχή κεφαλοκλισίας, «Κύριε ο Θεός ημών, ο την εξ εθνών 

προμνηστευσάμενος Εκκλησίαν…»). 

• Επίδοση-Αλλαγή δακτυλιδίων («Αρραβωνίζεται…»). 

• Ακολουθία του Γάμου- θ. Λειτουργία 

• Έναρξη (Ψαλμός 127ος/ «Ευλογημένη η βασιλεία…»). 

• Ειρηνικά του Γάμου. 

• Ευχή, «Ο Θεός ο άχραντος, ο πάσης κτίσεως δημιουργός…». 

• Α´ αντίφωνο της Λειτουργίας («Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου…»). 

• Ευχή, «Ευλογητός ει Κύριε ο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου 

ιερουργός…». 
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• Β´ αντίφωνο της Λειτουργίας («Σώσον ημάς Υιές Θεού, ο ευλογήσας τον 

γάμον εν Κανᾴ…»)/ Δόξα, και νυν, «Ο Μονογενής Υιός…»). 

• Ευχή, «Ο Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός τον άνθρωπον…». 

• Απολυτίκιο/ Μικρή Είσοδος (ευχή «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο 

καταστήσας εν ουρανοίς…»). 

• «Δεύτε προσκυνήσωμεν…»/ Απολυτίκια/ Κοντάκιο. 

• Στέψη [«Στέφεται…»/ «Κύριε ο Θεός ημών…» (γ´)]. 

• Ο ιερέας την ευχή του Τρισαγίου («Ο Θεός ο άγιος, ο εν αγίοις 

αναπαυόμενος…»). 

• Τρισάγιος ύμνος. 

• Αναγνώσματα: του Γάμου (αποστολικό και ευαγγελικό) αν είναι καθημερινή, 

αν δε είναι Κυριακή προβλέπονται δύο αποστολικά και ευαγγελική 

αναγνώσματα (της Κυριακής και του Γάμου). 

• Η εκτενής (με αιτήματα της θ. Λειτουργίας και του Γάμου)/ Ευχή της εκτενούς 

ικεσίας. 

• Ευχή «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν τῃ σωτηριώδει σου οικονομίᾳ…». 

• Ευχές των κατηχουμένων και των πιστών. 

• Χερουβικό και τα λοιπά της θ. Λειτουργίας. 

• Μετά την Οπισθάμβωνο, ο ιερέας εξέρχεται στο σολέα, ευλογεί το κοινό 

ποτήριο και μεταδίδει στους νεόνυμφους. 

• Ιερός χορός. 

• Ανάληψη των στεφάνων («Μεγαλύνθητι, νυμφίε…»/ «Και σύ νύμφη, 

μεγαλύνθητι…»/ Ευχή αναλήψεως στεφάνων, «Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο 

παραγενόμενος…»). 

• Κεφαλοκλισία («Ειρήνη πάσι»/ Ευχή, «Ο Πατήρ, ο Υιός και το άγιον 

Πνεύμα…». 

• «Είη, το όνομα Κυρίου…» (και τα υπόλοιπα της θ. Λειτουργίας).  

•  Απόλυση του Γάμου. 

 

1γ. Η τάξη της Ακολουθίας εις Δίγαμον (όταν και οι δύο νυμφευόμενοι 

προσέρχονται στο Μυστήριο του Γάμου για δεύτερη φορά) 

 

• Έναρξη («Ευλογητός ο Θεός…»). 
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• Ειρηνικά. 

• Ευλογία μνηστευομένων και μνήστρων (Ευχή «Ο Θεός ο αιώνιος, ο τα 

διῃρημένα…»/ Ευχή κεφαλοκλισίας, «Κύριε ο Θεός ημών, ο την εξ εθνών 

προμνηστευσάμενος Εκκλησίαν…»). 

• Επίδοση-Αλλαγή δακτυλιδίων («Αρραβωνίζεται…»). 

• Ευχή «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο πάντων φειδόμενος…» 

• Ευχή κεφαλοκλισίας («Κύριε, Ιησού Χριστέ, Λόγε του Θεού, ο υψωθείς επί 

του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού…»). 

• Άρμοσις των χειρών: ευχή «Ο Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός…». 

• [Η υπόλοιπη Ακολουθία εις Δίγαμον είναι ίδια με τη συνήθη Ακολουθία του 

Γάμου]. 

 

2. Ερμηνευτικά σχόλια σχετικά με διάφορους όρους της Ακολουθίας του 

Μυστηρίου του Γάμου 

 

2.1 «Αρραβώνας»: λέξη σημιτικής προέλευσης (πιθανόν φοινικική) που σημαίνει 

την ασφάλεια, την εγγύηση ή τη χρηματική προκαταβολή που προκαταβάλλεται από 

τον αγοραστή έναντι του συνολικού τιμήματος μιας αγοράς. Ταυτίζεται με τις λέξεις 

«μνηστεία» και «μνήστρο». Στην αρχαιότητα τα δώρα του γάμου ονομάζονταν 

«μνήστεια». Στα χειρόγραφα ευχολόγια η «ακολουθία του αρραβώνα» αναφέρεται και 

ως «ακολουθία των μνήστρων». 

 

2.2 Ακολουθία «εις Δίγαμον»: ως «δίγαμος», συμφωνα με την εκκλησιαστική 

παράδοση, θεωρείται ο συνάπτων δεύτερο γάμο μετά από τη λύση του πρώτου. Υπό 

την νομική, όμως, έννοια ως «διγαμία» ορίζεται η σύναψη νέου γάμου από τον ένα εκ 

των συζύγων, ισχύοντος όμως του πρώτου ή του προηγούμενου γάμου του. Δια τούτο 

η διγαμία αποτελεί- κατά νόμον- ποινικό αδίκημα. 

 

 

3. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Γάμου 
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3.1 Στον ελληνορωμαϊκό κόσμο παράλληλα με τα άλλα γαμήλια έθιμα, 

οικογενειακού χαρακτήρα, υπήρχαν και ευλογίες ή θυσίες με καθαρά θρησκευτικό 

χαρακτήρα. Στους Ρωμαίους, ιδιαίτερα, αρκούσε μόνο η επίσημη δήλωση του γαμπρού 

για να είναι έγκυρος ο γάμος. Σε παλαιότερες κοινωνίες ο γάμος πραγματοποιείτο με 

την αρπαγή ή την αγορά της νύφης, γεγονός που μαρτυρείται στην Παλαιά Διαθήκη 

και για τους Εβραίους (Κριτές 21, 20-21). 

Στους αρχαίους Έλληνες ο γάμος θεωρείτο ιερός θεσμός, γι αυτό και η συζυγία 

ήταν αφιερωμένη στους οικογενειακούς και εφέστιους θεούς. Στα πλαίσια του αρχαίου 

ελληνικού πανθέου, γιορταζόταν με λαμπρότητα κάθε χρόνο ο γάμος του Δία με την 

Ήρα. Με παρόμοια λαμπρότητα γιορτάζονταν και οι γάμοι των απλών ανθρώπων με 

τελετές που διαρκούσαν τρεις ημέρες και που προέβλεπαν θυσίες προς τους θεούς. 

Πολλά γαμήλια έθιμα των αρχαίων Ελλήνων (όπως το ρύζι και τα κουφέτα με τα οποία 

έρραναν τους νυμφευόμενους, αλλά και το πέπλο της νύφης και οι λαμπάδες) 

διατηρήθηκαν και κατά τη βυζαντινή εποχή και έφθασαν μέχρι την εποχή μας. 

Στους Ρωμαίους το θρησκευτικό στοιχείο της γαμήλιας σύζευξης ήταν 

εντονότερο, επειδή ο γάμος είχε διπλή σημασία (ηθική και νομική). Η σύνδεση 

θρησκείας και δικαίου συνεπαγόταν τη δημιουργία γαμήλιων τελετουργιών, οι οποίες 

περιελάμβαναν αρτοκλασία και βρώση του άρτου από τους νυμφευόμενους. 

 

3.2 Η ιερότητα του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη προέρχεται από το γεγονός ότι 

η σχέση του Θεού με το λαό Του παρομοιάζεται με τη σχέση του γάμου δύο προσώπων 

(Γεν. 49, 18· 62, 5). Η ιερότητα αυτή, όμως, περιοριζόταν μόνο στην αξία της 

τεκνογονίας (Γεν. 9, 1), εφόσον έτσι θα διαιωνιζόταν το ανθρώπινο είδος (Γεν. 22, 17-

18). Μέσα στα πλαίσια αυτά κατανοείται και η πρακτική της πολυγαμίας και η σύναψη 

γάμου ακόμη και με παλλακίδες (Γεν. 6, 1-3). 

Στον Ιουδαϊσμό ο γάμος ήταν οικογενειακή κυρίως υπόθεση και οι ευλογίες 

δίνοντας από τους γονείς και μακριά από το Ναό. Κινείτο στο επίπεδο της απλής 

συναλλαγής και συμφωνίας των γονέων (Γεν. 34, 4-6· Κριταί 14, 2-3· Τωβίτ 6, 13), οι 

οποίοι λάμβαναν υπόψη και τη συγκατάθεση των υποψηφίων για το γάμο των παιδιών 

τους (Γεν. 24, 57-58), ενώ βασικό ρόλο στην όλη διαδικασία έπαιζε η παροχή δώρων 

στους συγγενείς της νύφης, ως ένα είδος εξαγοράς και δέσμευσης της γυναίκας (Εξ. 

22, 16). 

Ως γεγονός οικογενειακής χαράς, ο γάμος στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν με 

μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, διαρκούσε δε επτά (Τωβ. 11, 9) ή δεκατέσσερις 



Τα Μυστήρια Γάμου και Ευχελαίου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
298 

ημέρες (Τωβ. 8, 19) με πλούσια δείπνα και διασκεδάσεις, χωρίς όμως την παραμικρή 

μορφή ιερολογίας. Μοναδικά στοιχεία που παρέπεμπαν στην ιερότητα της όλης 

διαδικασίας ήταν η σύνταξη γαμήλιου συμβολαίου (Μαλ. 2, 14), τα στέφανα (Άσμα 

Ασμάτων 3, 11) και οι ευχές που έδιδαν στους νυμφευόμενους οι γονείς τους (Τωβ. 7, 

12-14). 

 

3.3 Μέσα από τη θεολογία της Καινής Διαθήκης (θαύμα στην Κανά και θεολογία 

του απ. Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή) ο γάμος αποκτά καινούργιο νόημα: 

αναγνωρίζεται ως μυστήριο μέγα, με πρότυπο αγάπης τη σχέση του Χριστού και της 

Εκκλησίας. Γι᾽ αυτό και θεωρείται αναγκαία η ιερολογία ως το ορατό σημείο 

μετάδοσης της χάριτος του αγίου Πνεύματος, με τη δύναμη του οποίου 

πραγματοποιείται ο σκοπός του Γάμου. 

Κατά την αποστολική και μεταποστολική εποχή δεν διακρίνουμε συγκεκριμένο 

τύπο ιερολογίας του Γάμου. Είναι πιθανό και εύλογο οι πρώτοι Χριστιανοί να 

προσκαλούσαν στο σπίτι τους «τους πρεσβυτέρους» της Εκκλησίας και να δέχονταν 

την ευλογία για τη σύζευξη των νυμφευομένων (όπως συνέβαινε στην περίπτωση 

ασθενείας, με το Ευχέλαιο). Η υπόθεση αυτή στηρίζεται και στο γεγονός ότι οι πρώτοι 

Χριστιανοί διατήρησαν εβραϊκές λειτουργικές παραδόσεις, μέσα στις οποίες θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνονται και γαμήλιες ευλογίες των γονέων προς τα τέκνα τους, 

ενώ δοξολογούσαν το Θεό για όλες τις πτυχές της ζωής τους (Α´ Θεσ. 5, 18) γεγονός 

που πριμοδοτεί την υπόθεση ότι κάποια δοξολογία θα ανέπεμπαν και για την έναρξη 

της γαμήλιας συζυγίας. Αλλά και στην Αποκάλυψη η Εκκλησία παρουσιάζεται ως 

νύμφη του Χριστού, γεγονός που ενισχύει τη γαμήλια θεολογία και την προβολή του 

θεσμού του γάμου. Στην Καινή Διαθήκη, άλλωστε, ο γάμος συνδέεται με την τήρηση 

των εντολών του Θεού και κατανοείται ως «τίμιος ἐν πᾶσι» (Εφ. 13, 4) 

Το βέβαιο είναι ότι η αρχαία Εκκλησία δεχόταν το γάμο σύμφωνα με το ρωμαϊκό 

νόμο, αλλά πολύ νωρίς εισήγαγε παράλληλα τους δικούς της κανόνες για το 

συγκεκριμένο Μυστήριο. Η σύζευξη του άνδρα με τη γυναίκα ως εικόνα της ένωσης 

του Χριστού με την Εκκλησία είναι αδύνατον να μην υπαγόρευσε τη δημιουργία μιας 

μορφής ιερολογίας, εφόσον η ιερότητα αυτής της σύζευξης δεν ήταν δυνατόν να μην 

περιβληθεί με αντίστοιχο τελετουργικό. Αλλά και η επιτέλεση του θαύματος στην 

Κανά από τον Κύριο εξυψώνει το γεγονός της συζυγίας και υπαγορεύει την ύπαρξη 

ιδιαίτερης τελετουργίας. 
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3.4 Σύμφωνα με διάφορες πηγές της εκκλησιαστικής γραμματείας, υπήρχε 

κάποια μορφή ιερολογίας για να έχει ο Γάμος πνευματικό κύρος. Σε ορισμένα από τα 

κείμενα αυτά διαφαίνεται η σύνδεση του Γάμου με τη θεία Ευχαριστία. 

Ο Ιγνάτιος Αντιοχείας (+110) σημειώνει ότι ο γάμος πρέπει να γίνεται «μετά 

γνώμης του Eπισκόπου» για να είναι «κατά Κύριον και μη κατ᾽ επιθυμίαν». Η 

μαρτυρία αυτή περί συγκατάθεσης του Επισκόπου είναι η αρχαιότερη περί της 

ιερολογίας του γάμου και υποδηλώνει ότι η ιερολογία είχε αποστολική προέλευση και 

ότι ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με τον θεσμό της Εκκλησίας και με το Μυστήριο της 

θείας Ευχαριστίας. 

Σε μία μορφή ιερολογίας του Γάμου φαίνεται ότι αναφέρεται ο Κλήμης ο 

Αλεξανδρέας (+220) όταν γράφει ότι «ο πρεσβύτερος επιθέτει το χέρι του και ευλογεί 

την γυναίκα που έχει κοσμήσει την κεφαλή της» (προφανώς αναφέρεται σε νύμφη), 

ενώ και ο Τερτυλλιανός (+240) τονίζει ότι «ευτυχισμένος γάμος είναι εκείνος που 

συνάπτει η Εκκλησία, επιβεβαιώνει η προσφορά και σφραγίζει η ευλογία» 

(αναφέρεται, προφανώς, σε γαμήλια ευλογία κατά τη θεία Ευχαριστία). Είναι σίγουρο 

ότι τον 4ο αιώνα υπήρχε ευχή ευλογίας των νυμφευομένων, διότι ο Μ. Βασίλειος 

(+379) αποκαλεί το Γάμο ως «τον ζυγό δια της ευλογίας». Και είναι επίσης σίγουρο 

ότι, κατά την ίδια εποχή προβλεπόταν κάποιο τελετουργικό άρμοσης των χειρών των 

νυμφευομένων, διότι ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός (+390) παρακαλεί την Ολυμπιάδα να 

συγχωρήσει την απουσία του κατά το γάμο της, και τη βεβαιώνει ότι παρίστατο νοερά 

συνάπτοντας τα χέρια των νυμφευομένων. 

Αλλά και μετά τον 4ο αιώνα, ο Συνέσιος Πτολεμαΐδος (+413), έγγαμος 

Επίσκοπος, αναφέρει ότι τη γυναίκα του την πήρε από τα χέρια του Επισκόπου 

Αλεξανδρείας, υποδηλώνοντας ότι ο Επίσκοπος Αλεξανδρείας ευλόγησε τη συζυγία 

τους και παρέδωσε στον Συνέσιο τη σύζυγό του. Επίσης, ο 11ος κανόνας του Τιμοθέου 

Αλεξανδρείας (+385) παρέχει μαρτυρία σύνδεσης του γάμου με τη θ. Ευχαριστία. Την 

ίδια εποχή στη Δύση, ο Αυγουστίνος διακηρύσσει ότι ο γάμος είναι «μυστήριο 

αδιάλυτο». Το 610 μ.Χ. γνωρίζουμε ότι ο Πατριάρχης Σέργιος Α´ ευλόγησε το γάμο 

του αυτοκράτορα Ηρακλείου. 

 

3.5 Προκαλεί, όμως, εντύπωση το γεγονός ότι βασικές αρχαίες λειτουργικές 

πηγές (Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων, Αποστολική Παράδοση, Διαθήκη του Κυρίου 

ημών Ιησού Χριστού, Ευχολόγιο του Σεραπίωνος, Περί εκκλησιαστικής Ιεραρχίας) δεν 

αναφέρονται σε ιερολογία του Γάμου. Φαίνεται ότι ο σύνδεσμος της γαμήλιας ευλογίας 
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με τη θεία Ευχαριστία και το γεγονός ότι, οι όποιες γαμήλιες ιερολογίες ήταν 

ενταγμένες στη θεία Λειτουργία, συντέλεσε ώστε οι εν λόγῳ λειτουργικές πηγές να μην 

παραθέτουν ιδιαίτερη Ακολουθία του Γάμου. Φαίνεται ότι κατά τους πρώτους αιώνες 

οι Χριστιανοί, αναγνωρίζοντας τα πολιτικά και νομικά θέσμια της εποχής, έκαμαν 

πρώτα το γάμο τους σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και μετά μετείχαν στην 

Ευχαριστία, η οποία επιβεβαίωνε- κατά τον Τερτυλλιανό- τη συζυγία τους. 

Κι όλα αυτά μέχρις ότου για πρώτη φορά με την 74η Νεαρά του Ιουστινιανού (το 

έτος 537) γίνονται τα πρώτα βήματα για τη συνάφεια πολιτικής σύναψης γάμου με την 

γαμήλια εκκλησιαστική ιερολογία. Η Νεαρά αυτή απαιτεί τη μετάβαση των 

μνηστευομένων σε ευκτήριο οίκο, όπου δίδεται ο όρκος πάνω στο Ευαγγέλιο και 

επιβεβαιώνεται ενώπιον μαρτύρων ότι «συναρμόστηκαν» σε κοινωνία γάμου. Από τον 

6ο μέχρι τον 9ο αιώνα, η αυτοκρατορική νομοθεσία παραχωρεί όλο και περισσότερα 

δικαιώματα ελέγχου του γάμου στην Εκκλησία, αλλά δεν θεσμοθέτησε (ως νομική 

υποχρέωση) την εκκλησιαστική ιερολογία. 

 

3.6 Τον 9ο αιώνα, ο Λέων ΣΤ´ ο Σοφός κατοχύρωσε νομικά την ιερολογία του 

Γάμου, γεγονός που ενίσχυσε την επιρροή της Εκκλησίας στην οικογένεια και την 

κοινωνία, αλλά και που αποτέλεσε την αιτία αποσύνδεσης του Γάμου από τη θεία 

Ευχαριστία. Με την 89η Νεαρά του (το 893), ο Λέων καθόρισε ότι ο μόνος νόμιμος 

γάμος είναι αυτός που ευλογείται από την Εκκλησία. Έτσι, η εκκλησιαστική ιερολογία 

επέχει θέση και θρησκευτικού και πολιτικού γάμου. 

Η ιστορική αυτή αλλαγή ως προς τη νομική εγκυρότητα της ιερολογίας του 

γάμου ήταν πραγματικά αιφνιδιαστική και συνέπεσε με την εμφάνιση της τελετής 

στέψης, αλλά και με το διαχωρισμό της γαμήλιας ιερολογίας από τη θ. Ευχαριστία. Και 

τούτο διότι μετά την 89η Νεαρά η Εκκλησία ήταν υποχρεωμένη να ευλογεί τη γαμήλια 

ένωση ακόμα και ανθρώπων που δεν πίστευαν (εφόσον η εκκλησιαστική ιερολογία 

ήταν υποχρεωτική ακόμα και για τους απίστους). Έτσι, η Εκκλησία δεν μπορούσε να 

διατηρήσει την γαμήλια ιερολογία εντός της θείας Ευχαριστίας, διότι τότε θα ήταν 

υποχρεωμένη να μεταδώσει τη θεία Μετάληψη σε άτομα που δεν έπρεπε (σύμφωνα με 

τους Κανόνες της) να μεταλάβουν. 

Έτσι, αποδυναμώνεται η σχέση θ. Ευχαριστίας και Γάμου και αναπτύσσεται μία 

ιερολογία ξεκομμένη από την αρχική της κοίτη και το θεολογικό της προορισμό. Η 89η 

Νεαρά του Λέοντος ίσχυε μόνο για τους ελεύθερους, όμως ο Αλέξιος Κομνηνός (1084) 

επεξέτεινε το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και στους δούλους. Παρά την 
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αποδυνάμωση της σχέσεως θ. Ευχαριστίας και Γάμου, τα χειρόγραφα Ευχολόγια 

μαρτυρούν ότι ο Γάμος εξακολούθησε να είναι συνδεδεμένος με τη θ. Ευχαριστία 

ακόμα και κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε η 

παράδοση μετάληψης των πιστών από Προηγιασμένα. Άλλωστε, η επιτέλεση του 

Γάμου εντός της θ. Λειτουργίας είχε ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της όλης 

Ακολουθίας, προκαλώντας προβλήματα στην ενοριακή πράξη. 

 

3.7 Ας γίνει μία εκτενέστερη αναφορά στην επιτέλεση του Γάμου με 

Προηγιασμένα. 

Η συγκεκριμένη Ακολουθία αποτελεί τον περισσότερο συνηθισμένο τύπο 

τέλεσης του Γάμου από τον 10ο μέχρι τον 17ο αιώνα. Δεν πρόκειται για την Ακολουθία 

Προηγιασμένων της Μ. Τεσσαρακοστής, αλλά για ένα νέο τύπο Προηγιασμένης, η 

οποία είναι συναρθρωμένη με το Γάμο. Η μόνη ουσιαστική διαφορά ως προς την 

Ακολουθία του Γάμου εντός της θ. Λειτουργίας είναι ο τρόπος Μεταλήψεως των 

νεονύμφων. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης περιγράφει την επιτέλεση Γάμου σε συνδυασμό 

με τη θ. Μετάληψη Προηγιασμένων. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μετά την Κυριακή 

Προσευχή, την κεφαλοκλισία και την ευχή του κοινού ποτηρίου, ο ιερέας λέγει το «τα 

προηγιασμένα άγια τοις αγίοις» και «κοινωνεί τους νεονύμφους, είγε ικανώς έχωσι». 

Ο Συμεών θεωρεί απαραίτητη την ευχαριστιακή συμμετοχή των νεονύμφων, διότι 

(όπως γράφει) η «ιερά κοινωνία είναι τέλος πάσης τελετής και θείου μυστηρίου παντός 

σφραγίς». 

Σύμφωνα, επομένως, με τον Συμεών Θεσσαλονίκης, η Εκκλησία «προετοιμάζει 

τα θεία δώρα εις εξιλασμόν των συναπτομένων και ευλογίαν». Απαιτεί, όμως, από τους 

νεόνυμφους να μεταλαμβάνουν αξίως και να έχουν τη συναίσθηση ότι προσέρχονται 

ενώπιον του Θεού για να αγιάσουν και να μεταμορφώσουν τη νέα ζωή που ανοίγεται 

μπροστά τους. Ο Συμεών μαρτυρεί περί του γεγονότος ότι το κοινό ποτήριο διδόταν 

μετά τη θ. Μετάληψη. Τον 18ο αιώνα, ο Θεόφιλος Καμπανίας (+1795) αναπολεί την 

παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι νεόνυμφοι «πρώτα εξομολογούνταν και 

αφού δέχονταν την γαμήλια ιερολογία, τελείτο Λειτουργία και μετελάμβαναν των 

αχράντων μυστηρίων»· προσθέτει δε ότι στην εποχή του αυτή η παλαιά παράδοση είχε 

παραθεωρηθεί. 

 

3.8 Αλλά και λίγο πριν από τη θεσμοθέτηση της εκκλησιαστικής ιερολογίας ως 

υποχρεωτικής, η Εκκλησία είχε αναπτύξει το γαμήλιο τελετουργικό της. Στις αρχές του 
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9ου αιώνα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος ο Ομολογητής (806-815) 

αναφέρεται σε τέλεση του Γάμου με ιερολογία (στον 76ο και στον 134ο Κανόνα του), 

ενώ και ο Θεόδωρος Στουδίτης (826) καταγράφει τον τελετουργικό πυρήνα του 

Μυστηρίου του Γάμου (παραθέτει την «ευχή της αρμοσίας»). Η ευχή αυτή διαβαζόταν 

μπροστά στο «πλήρωμα της Εκκλησίας», κατά την Κυριακάτικη Λειτουργία, από τον 

Επίσκοπο ή τον ιερέα. Ο Κανονολόγος Θεόδωρος Βαλσαμών (1186-1203) υποστηρίζει 

ότι ο Γάμος ανέκαθεν τελείτο από τον ιερέα με ιερολογία. Ήδη από το τέλος του 8ου 

αιώνα, το αρχαιότερο χειρόγραφο Ευχολόγιο (ο βαρβερινός ελληνικός κώδικας 336) 

παρέχει μαρτυρία μιας βασικής δομής αυτής της ιερολογίας, παραθέτοντας τις τρεις 

αρχαιότερες ευχές του Γάμου («Ο Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός τον άνθρωπον…»· 

«Κύριε ο Θεός ημών, ο εν τῃ σωτηριώδει σου οικονομίᾳ…»· «Ο Θεός, ο τα πάντα 

ποιήσας…»), καθώς και την πληροφορία ότι οι νεόνυμφοι μετελάμβαναν (προφανώς 

από Προηγιασμένα). 

Στην παράδοση της Εκκλησίας η ιερολογία του Γάμου είναι έργο ιερατικό, 

εφόσον η εγκυρότητά του εξαρτάται από τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίδεται 

από τον ιερέα στους νυμφευόμενους. Στην παράδοση της δυτικής Εκκλησίας ως κέντρο 

της ιερολογίας θεωρήθηκε η αμοιβαία συγκατάθεση των νυμφευομένων, γεγονός που 

οδήγησε σε σταδιακή εκκοσμίκευση του γάμου. Αντίθετα στη παράδοση της 

ανατολικής Εκκλησίας, ο ιερατικός χαρακτήρας της γαμήλιας τελετής είναι σαφής, ο 

δε Συμεών Θεσσαλονίκης τονίζει ότι η ιερολογία του Γάμου είναι έργο του Επισκόπου, 

ο οποίος παρέχει στους πρεσβυτέρους την άδεια επιτέλεσής του. Με τη θέση αυτή, ο 

Συμεών επανέρχεται στην εκκλησιολογία του Ιγνατίου Αντιοχείας περί 

επισκοποκεντρικής δομής της Εκκλησίας. Μέσα από αυτή την οπτική, ο Συμεών 

γράφει ότι η ευλογία του Γάμου δίδεται «παρά της ασπίλου Εκκλησίας». 

 

3.9 Ως προς την ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας εις Δίγαμον, το αρχαιότερο 

χειρόγραφο ευχολόγιο, στο οποίο καταχωρίζεται ευχή επί διγάμων, είναι ο Κοϊσλίνος 

κώδικας 213 της Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων του έτους 1207. Πρόκειται περί της 

ευχής «Κύριε ο Θεός, ο τον Αβραάμ φίλον καλέσας...», την οποία έκτοτε διασώζει 

πλήθος χειρογράφων ευχολογίων έως τον 14ο αιώνα, δηλαδή τη νευραλγική εποχή 

διαμορφώσεως της ευχολογιακής παραδόσεως, ενώ σε μικρότερο αριθμό χειρογράφων 

ευχολογίων μαρτυρούνται οι ευχές: «Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς...», 

«Κύριε ο Θεός ημών, ο κελεύσας ενωθήναι...» και «Κύριε ο Θεός ημών, ο τῃ σῄ αγάπῃ 

φυτουργήσας...». Στην πρώτη ευχή, την αρχαιότερη και μαρτυρούμενη από τα 
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περισσότερα χειρόγραφα ευχολόγια, θα επανέλθουμε, αφού πρώτα τοποθετηθούμε επί 

του ευλόγου ερωτήματος: γιατί η πρώτη ευχολογιακή μαρτυρία ευχής εις Δίγαμον είναι 

του 13ου αιώνα; 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στην εξαιρετική διστακτικότητα της 

Εκκλησίας να τελέσει δεύτερο Γάμο. Στο σημείο αυτό ας ανιχνεύσουμε μόνο τα περί 

της Ακολουθίας στοιχεία προ του 13ου αιώνα. 

 

3.10 Οι μαρτυρίες του Θεοδώρου Στουδίτου αποκαλύπτουν οτι η πρώτη 

Ακολουθία εις Δίγαμον για την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως (είχε προηγηθεί 

τον 5ο αιώνα η Αρμενική Εκκλησία) πρέπει να τοποθετείται περί τα μέσα του 8ου αιώνα. 

Η διαπίστωση αυτή, βεβαίως, ισχύει για την Εκκλησία, διότι η Πολιτεία- όπως 

μαρτυρεί ο ι. Φώτιος- δεν απηγόρευσε τη «δευτερογαμία». Ο Θεόδωρος Στουδίτης 

υπήρξε σφορδρός πολέμιος της τελέσεως δευτέρου Γάμου, τον οποίο αποκαλεί ως 

«αδυναμία» και «ήττα», ως γεγονός το οποίο επισύρει επιτίμια. Φαίνεται, όμως, οτι η 

Εκκλησία είχε αρχίσει να υιοθετεί την ευλογία διγάμων κατά παραχώρηση, υπό την 

πίεση κάποιων αυτοκρατόρων, οι οποίοι διέλυαν τους Γάμους τους και απαιτούσαν 

επιτέλεση δεύτερου Γάμου. 

Πρόκειται, προφανώς, περί των περιπτώσεων Κωνσταντίνου του Ε´ (741-775), 

αλλά κυρίως περί του Κωνσταντίνου του ΣΤ´, ο οποίος το 795 ενέκλεισε σε μοναστήρι 

τη σύζυγό του Μαρία (υπό την προτροπή της μητέρας του Ειρήνης) και νυμφεύθηκε 

με τη Θεοδότη, ακόλουθο της μητέρας του. Τον Γάμο αυτό ευλόγησε στα ανάκτορα 

κάποιος ιερέας ονόματι Ιωσήφ, γεγονός το οποίο προκάλεσε τη σφοδρή διαμαρτυρία 

Θεοδώρου του Στουδίτου. 

Οι μαρτυρίες του Θεοδώρου δεν αποκαλύπτουν κάποια τελετουργικά στοιχεία 

της Ακολουθίας εις Δίγαμον, παρά μόνον οτι δεν ετελείτο στέψη των διγάμων, ακόμα 

και στην περίπτωση κατά την οποία ο ένας από τους δύο συμμετείχε στο Μυστήριο για 

πρώτη φορά. Αυτή είναι η παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως, την οποία διασώζει η 

πρώτη περί ευχής διγάμων μαρτυρία, δηλαδή το προαναφερθέν Κωνσταντινοπολιτικό 

ευχολόγιο Κοϊσλίνος κώδικας 213, στον οποίο δεν μνημονεύεται στέψη (ας σημειωθεί 

οτι ο Συμεών Θεσσαλονίκης ουδεμία πληροφορία παρέχει περί της Ακολουθίας εις 

Δίγαμον, παρά μόνον ότι ο δίγαμος «υπόκειται σε επιτίμια»). Όπως σημειώνει το 

χειρόγραφο ευχολόγιο του 15ου αιώνα (Παντοκράτορος 149), απαγορεύεται η στέψη 

των διγάμων, ότι Κύριος μίαν στέψιν εποιήσατο, την επιγενομένην επί πρωτογαμίαν. 

Παλαιότερα, όμως, αλλά και μεταγενέστερα του συγκεκριμένου ευχολόγια επιτρέπουν 
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τη στέψη στην περίπτωση κατά την οποία ένας από τους δύο νυμφευόταν για πρώτη 

φορά. 

 

3.11 Η παράδοση να μην επιτελείται στέψη κατά την Ακολουθία εις Δίγαμον 

ξεκινά ήδη από τον 7ο αιώνα, σύμφωνα με τον β´ κανόνα του Νικηφόρου, πατριάρχου 

Κωνταντινουπόλεως, του Ομολογητού (+829) , ο οποίος άλλωστε σε άλλο κανόνα του 

σχεδόν αποκλείει επιτέλεση Ακολουθίας Γάμου για τους διγάμους. Τον 13ο αιώνα, 

όμως, ο Νικήτας, Μητροπολίτης Ηρακλείας, στην απάντησή του προς τον Επίσκοπο 

Κωνσταντίνο, επισημαίνει οτι η μεν ακρίβεια τους διγάμους ουκ οίδε στεφανούν. Η δε 

εν τῄ μεγάλῃ Εκκλησίᾳ συνήθεια τα τοιαύτα ου παρατηρείται, αλλά και τοις διγάμοις τους 

νυφικούς στεφάνους επιτίθησι. Φαίνεται οτι πλέον είχε γίνει αποδεκτή η στέψη των 

διγάμων, η οποία παγιώθηκε στη μεταγενέστερη λειτουργική πράξη έως σήμερον.  

Είναι, βεβαίως, απορίας άξιο γιατί ο κατά τον 19ο αιώνα επιμελητής της εκδόσεως του 

ευχολογίου στη Βενετία, ο ιερομόναχος Σπυρίδων Ζερβός, αρχιμανδρίτης του 

Οικουμενικού θρόνου, προέταξε της Ακολουθίας εις Δίγαμον τον β΄ κανόνα του 

Νικηφόρου, ενώ η στέψη των διγάμων ισχύει ήδη από τον 13ο αιώνα. 

Η παλαιά, επομένως, Ακολουθία εις Δίγαμον συνίστατο κυρίως στην 

προμνημονευθείσα ευχή «Κύριε ο Θεός ημών, ο τον Αβραάμ φίλον καλέσας…». Το 

κείμενο, όμως, της συγκεκριμένης ευχής, έτσι όπως καταχωρίζεται στην πρώτη 

χειρόγραφη ευχολογιακή μαρτυρία, τον Κοϊσλίνο κώδικα 213, παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές με τις σήμερον εν ισχύει ευχές των διγάμων. Εννοούμε, δηλαδή, 

οτι δεν υπάρχει στην εν λόγῳ ευχή αίτημα συγχωρητικής φύσεως ούτε κάποια 

αποστροφή περί πνευματικής αδυναμίας των εις δεύτερον Γάμον προσερχομένων. 

Αντιθέτως, στην ευχή εκφράζεται η συμπάθεια προς αυτούς, εφ’ όσον διατυπώνεται το 

αίτημα να «ευλογήσει» και «αγιάσει» ο Θεός αυτούς, οι οποίοι προσέρχονται εις 

δεύτερον Γάμον «δια τε την της φύσεως επήρειαν και την εν νεότητι επισυμβάσαν 

χηρείαν».  

Στην ευχή, μάλιστα, επαναλαμβάνεται η παύλειος προτροπή «κρείσσον ἐστι 

γαμείν ή πυρούσθαι» (Α΄ Κορ. 7, 9), για να θεμελιωθεί βιβλικώς η απόφαση των 

νυμφευομένων να συνάψουν δεύτερο γάμο. Η ευχή καταλήγει στη διατύπωση 

ουσιαστικών αιτημάτων, μακράν πάντοτε της οιασδήποτε μομφής εναντίον των εις 

δεύτερον γάμον προσερχομένων («Αστασίαστον αυτών και ειρηναίαν την ζωήν 

διατήρησον· σωφρόνως αυτούς διαμείναι ευδόκησον και τοις προστάγμασί σου 

επαγρυπνείν…»). 
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Είναι προφανές οτι η αρχαιότατη αυτή ευχή εις Δίγαμον ουδέν σημείο 

ομοιότητας έχει με τις σήμερον ισχύουσες. Δεν γνωρίζουμε έως πότε ίσχυε η εν λόγῳ 

ευχή. Τον 17ο αιώνα, όμως, ο J. GOAR δεν την περιλαμβάνει στην ευχολογιακή συλλογή 

του, όπου εις την Ακολουθίαν εις Δίγαμον παρατίθενται μόνον οι δύο σήμερον 

ισχύουσες ευχές. Το προφανές συμπέρασμα είναι οτι η λειτουργική παράδοση 

εξελίχθηκε επί το αυστηρότερο στις ευχές εις Δίγαμον. Φαίνεται ότι στην τελική 

διαμόρφωση της Ακολουθίας επικράτησαν τελικώς οι τάσεις της εξαιρετικής 

επιφυλακτικότητας έναντι του δευτέρου Γάμου, οι οποίες (τάσεις) είχαν βαθύτατες 

ρίζες στην παράδοση της Εκκλησίας. 

 

 

4. Σύντομα θεολογικά σχόλια στην Ακολουθία του Μυστηρίου του Γάμου 

 

4.1 Η θεολογική σημασία των υλικών στοιχείων του Γάμου: 

     4.1.1 Δακτυλίδια: στην αρχαιότητα ήταν σύμβολα εξουσίας, υποταγής και 

κυριότητας ιδιοκτησίας. Στο Μυστήριο του Γάμου τα δακτυλίδια συμβολίζουν τη 

γαμήλια συμφωνία και την επιβεβαίωση αυτής της σχέσης. Θεωρούνται, επίσης, 

σύμβολα καθαρότητας, τιμής, σταθερότητας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

αλληλοπροσφοράς των συζύγων. 

     4.1.2 Στέφανα: είναι αρχαιότατη κοσμική, νεκρική, εορταστική, λατρευτική 

και γαμήλια συνήθεια. Η αρχική χρήση των στεφάνων ήταν καθαρά θρησκευτική και 

επιτρεπόταν μόνο στις θρησκευτικές εορτές και στις θυσίες. Τα στέφανα αποτελούσαν, 

επίσης, σύμβολα χαράς και ευφροσύνης στα συμπόσια, νίκης και θριάμβου στους 

Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και τιμής και σεβασμού των νεκρών. Η Εκκλησία ταυτίζει 

τα στέφανα με την πνευματική νίκη και τον ηρωϊκό βίο των Χριστιανών. Οι νεόνυμφοι 

στεφανώνονται και επιβραβεύονται για την εντιμότητα του βίου τους και για την 

καθαρότητα της ζωής τους μέχρι το Γάμο, μέσα από την υπέρβαση του πάθους της 

ηδονής. Με τα στέφανα, επίσης, προμηνύεται η εσχατολογική προοπτική του Γάμου. 

     4.1.3 Πέπλο: στη αρχαιότητα με το πέπλο σκεπαζόταν όλο το κεφάλι της 

νύφης, γι´ αυτό όταν έβγαζε το πέπλο γινόταν λόγος για «ανακαλυπτήρια». Παρόμοιο 

έθιμο διασώζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Στη χριστιανική παράδοση της Δύσης 

διατηρήθηκε για να δηλώνει τη σεμνότητα που πρέπει να διακρίνει τη γυναίκα μετά το 

γάμο της. 
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     4.1.4 Λαμπάδες: μαρτυρούν τη σωφροσύνη των νεονύμφων και συμβολίζουν 

τη λαμπρότητα που επικρατεί κατά τη γαμήλια Ακολουθία. 

     4.1.5 Το κοινό ποτήριο: η προέλευση του εθίμου είναι εβραϊκή. Για την 

Εκκλησία, το κοινό ποτήριο έχει λειτουργική σημασία και θεωρείται ανάμνηση της 

σύνδεσης του Γάμου με τη θ. Λειτουργία, κατά την οποία οι νεόνυμφοι κοινωνούσαν. 

Επίσης, το κοινό ποτήριο συμβολίζει την έναρξη μια ζωής, κατά την οποία οι 

νυμφευόμενοι θα συμμετέχουν από κοινού στις χαρές και τις λύπες της ζωής. 

 

4.2 Η θεολογική έννοια του αρραβώνα: 

Με την επίδοση και ανταλλαγή των δακτυλιδίων επιβεβαιώνεται η συγκατάθεση 

των μελλονύμφων και η επιθυμία τους να συνάψουν γάμο και να εντάξουν τη ζωή της 

συζυγίας τους στην εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Με τα δακτυλίδια 

εκφράζεται η υπόσχεση που δίδουν οι μελλόνυμφοι για αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η 

Ακολουθία του αρραβώνα απολήγει στον εισοδικό Ψαλμό («Μακάριοι πάντες οι 

φοβούμενοι τον Κύριον…»), ο οποίος ψαλλόταν κατά την είσοδο των μελλονύμφων 

στο Ναό, όταν η Ακολουθία του αρραβώνος τελείτο στο Νάρθηκα και η Ακολουθία 

του στεφανώματος κατά τη διάρκεια της θ. Λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, οι 

μνηστευόμενοι διέρχονταν δια μέσου του λαού (που βρισκόταν στο Ναό), γεγονός που 

συμβόλιζε την επιδοκιμασία του λαού στην υπόσχεση που μόλις είχαν δώσει οι 

μελλόνυμφοι δια του αρραβώνος. Έτσι, ολόκληρη η Εκκλησία επικροτεί και 

πανηγυρίζει τη σύσταση της νέας «κατ᾽ οίκον Εκκλησίας». Ο γάμος υπερβαίνει τα όρια 

μιας ατομικής περίστασης και καθίσταται γεγονός εκκλησιαστικό. 

Στην Καινή Διαθήκη, η θεολογική έννοια του «αρραβώνα» παραπέμπει στην 

πρόγευση των αγαθών της μελλοντικής βασιλείας, της κληρονομίας δηλαδή που θα 

έχουν οι πιστοί ως τέκνα του Θεού. Κατά μεταφορικό τρόπο ερμηνευόμενα, τα 

δακτυλίδια του αρραβώνα συμβολίζουν την πρόγευση των αγαθών μιας ευλογημένης 

συζυγίας, δηλαδή την πρόγευση μιας συζυγίας που στηρίζεται στον καθημερινό 

πνευματικό αγώνα. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει για τα δακτυλίδια ότι το του 

άνδρα ήταν σιδερένιο («δια το στερρόν του ανδρός»), το δε της γυναίκας ήταν χρυσό 

(«δια το απαλόν τε και αγνόν της γυναικός»). 

 

4.3 Η ψαλμώδηση του «Άξιον εστι…» κατά την είσοδο των μελλονύμφων στο 

Ναό (στη σημερινή μορφή της Ακολουθίας του Μυστηρίου) προβλέπεται διότι η 

Θεοτόκος θεωρείται ως η προστάτιδα της οικογένειας. Η δε ψαλμώδηση του 
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Κοντακίου και του Απολυτικίου των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πριν από τη 

έναρξη της Ακολουθίας του αρραβώνα εντάσσεται στη λογική της κάλυψης του 

υμνογραφικού στοιχείου, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο στο Γάμο. Η 

ψαλμώδηση, όμως των συγκεκριμένων Τροπαρίων κυρίως εξηγείται από το γεγονός 

ότι οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη χαρακτηρίζονται ως «θεόστεπτοι». Αυτό 

υπενθυμίζει την από του Θεού στέψη των νεονύμφων, αλλά και το γεγονός ότι οι 

Ακολουθίες του αρραβώνα και του Γάμου συντάχθηκαν αρχικά για τη στέψη των 

βασιλέων. Στα χειρόγραφα ευχολόγια, μάλιστα, υπάρχει η επιγραφή «Τάξις γινομένη 

επί μνήστροις βασιλέως και λοιπών ανθρώπων».  

Η ψαλμώδηση των δύο Τροπαρίων προβάλλει το έντονο βασιλικό χρώμα της 

Ακολουθίας του Γάμου. Οι νεόνυμφοι τιμώνται ως κυρίαρχοι της κτίσεως, εφόσον με 

τη γαμήλια ιερολογία επανέρχονται στη λαμπρότητα του ανθρώπου ως 

δημιουργήματος του Θεού, επομένως επανέρχονται στην κληρονομιά της θεϊκής 

ευλογίας («αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε 

αυτής και άρχετε…»). 

 

4.4 Ανάμεσα στις δύο Ακολουθίες (του αρραβώνα και του στεφανώματος) 

προβλέπεται η ψαλμώδηση του 127ου Ψαλμού, συνοδευόμενου από το εφύμνιο «Δόξα 

σοι ο Θεός ημών δόξα σοι». Από θεολογικής πλευράς, ο Ψαλμός αυτός θεωρείται ως 

κατακλείδα του αρραβώνα και ως γαμήλιο προανάκρουσμα. 

Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος Ψαλμός ήταν συνδεδεμένος με το Γάμο από τους 

πρώτους αιώνες. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης θεωρεί τον 127ο Ψαλμό ως τον πλέον 

«αρμόδιο» για την Ακολουθία του Γάμου, διότι αναφέρεται στην οικογένεια, στη 

γυναίκα και στα παιδιά του ευσεβούς ανθρώπου, τον οποίο μακαρίζει ο ψαλμωδός και 

του εύχεται να «δει παιδιά των παιδιών του». Παρουσιάζει, επίσης, την «κατ᾽ οίκον 

Εκκλησία» ως εκείνη που δεν κλείνεται στην προσωρινότητα του παρόντος κόσμου, 

αλλά ως εκείνη που αναζητά την ολοκλήρωσή της στα «αγαθά της Ιερουσαλήμ» και 

στην πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Σε ορισμένα χειρόγραφα του 17ου αιώνα, οι 

στίχοι του 127ου Ψαλμού συνοδεύονται από ειδικά Τροπάρια που αναφέρονται στη 

λαμπρότητα του Μυστηρίου του Γάμου. 

 

4.5 Θεολογικός σχολιασμός των δύο πρώτων ευχών του αρραβώνα: 

Οι δύο πρώτες ευχές του αρραβώνα («Ο Θεός ο αιώνιος…» και «Κύριε ο Θεός 

ημών…») μαρτυρούνται ήδη στο αρχαιότερο χειρόγραφο ευχολόγιο (τον βαρβερινό 
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ελληνικό κώδικα 336 του τέλους του 9ου αιώνα), ενώ η ευχή «Κύριε ο Θεός ημών, ο 

τῳ παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ…» δεν ανήκει στην αρχική δομή της Ακολουθίας 

και δεν μαρτυρείται ούτε από τον Συμεών Θεσσαλονίκης. 

Η πρώτη ευχή (που λέγεται μετά από τα ειρηνικά), ζητά από το Θεό την ευλογία 

των μνηστευομένων. Μόνο ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να ενώσει το νέο ζευγάρι 

με το δεσμό της αγάπης και να τους οδηγήσει σε κάθε έργο αγαθό. Χάρη σ᾽ αυτή την 

ευλογία που καθιστά τους συζύγους πάλι κληρονόμους του Παραδείσου, αλλά και 

χάρη στη θυσιαστική αγάπη του Ιησού, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να 

κατακτήσουν την ενότητα σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους, επομένως και στη συζυγία 

τους. 

Η δεύτερη ευχή που διαβάζεται λίγο πριν από την επίδοση και ανταλλαγή των 

δακτυλιδίων είναι συντομότερη. Ζητά την ευλόγηση των μνήστρων εν ειρήνῃ και 

ομονοίᾳ και προβάλλει ως πρότυπο την αγαπητική σχέση του Χριστού με την 

Εκκλησία. Ο Θεός «αγάπησε προαιωνίως την Εκκλησία» και ο Χριστός θυσιάστηκε 

για να καταστεί η Εκκλησία «αγία και άμωμος». Στον Συμεών Θεσσαλονίκης η ευχή 

αυτή αναφέρεται μετά την ανταλλαγή των δακτυλιδίων και τη σύζευξη των χειρών, ως 

ευχή κεφαλοκλισίας. 

 

4.6 Η θεολογία της αρμόσεως των χειρών: 

Η άρμοση των χειρών των νυμφευομένων επιτελείται κατά τη διάρκεια της ευχής 

«Ο Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός τον άνθρωπον…», στην οποία διατυπώνεται 

ιδιαίτερο αίτημα για την άρμοση («…και άρμοσον τον δούλον σου…και την δούλην 

σου…, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρί γυνή»). Την άρμοση των χειρών κατά την ώρα 

του Γάμου βρίσκουμε στην ειδωλολατρική αρχαιότητα, αλλά και στην Παλαιά 

Διαθήκη και την εκκλησιαστική γραμματεία. 

Η άρμοση αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Μυστηρίου και σημαίνει την 

αδιάσπαστη και διηνεκή ένωση των νυμφευομένων. Σημαίνει, επίσης, ότι αυτή η 

ένωση είναι θέλημα Θεού και δείχνει πόση εμπιστοσύνη και τιμή επιφυλάσσει ο Θεός 

για το νέο ζευγάρι. Ο Θεός είναι Αυτός που τελικά προσφέρει τη γυναίκα στον άνδρα· 

είναι ο πρώτος «νυμφαγωγός», Εκείνος που ένωσε τα χέρια του Αδάμ και της Εύας. 

Έτσι και τώρα, ο Ίδιος Θεός εναπέθεσε τη ζωή του καθενός μέσα στη ζωή του άλλου. 

Μ᾽ αυτόν τον τρόπο καθιστά και τους δύο συμμέτοχους και συνυπεύθυνους στην κοινή 

πορεία. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι η άρμοση δηλώνει «το τέλειον της 
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ενώσεως» και γίνεται σύμβολο της ένωσης και κοινωνίας δύο ανθρώπων (ξένων μέχρι 

εκείνη τη στιγμή) στο όνομα και ενώπιον του Τριαδικού Θεού. 

 

4.7 Τα θεολογικά σημεία των τριών ευχών πριν από τη στέψη είναι 

αξιοσημείωτα: 

(α) Η έντονη αναφορά στην αρχική θεία ευλογία του πρώτου ανθρώπινου 

ζεύγους. 

(β) Ο τονισμός της σχέσης Γάμου και σωτηρίας και η μη μνημόνευση του 

γεγονότος της πτώσης. 

(γ) Η αναφορά σε ζευγάρια και ιερές οικογένειες της Παλαιάς Διαθήκης. 

(δ) Η κατάφαση στις χαρές του γάμου, ο αγιασμός της σάρκας μέσα στο γάμο 

και το αίτημα της ψυχοσωματικής ομόνοιας των συζύγων. 

(ε) Η προβολή του θεσμού της οικογένειας και η τεκνογονία. 

Στην τρίτη και παλαιότερη ευχή (την ευχή της συζεύξεως) γίνεται η άρμοση των 

χειρών των νεονύμφων, που συμβολίζει την τελειότητα της ένωσης, καθώς και τη 

συνυπευθυνότητα και ολοκληρωτική ψυχοσωματική ένωση των συζύγων ενώπιον 

Θεού και ανθρώπων. 

 

4.8 Η στέψη είναι η θεολογική κορύφωση του Μυστηρίου του Γάμου. Οι 

νεόνυμφοι στεφανώνονται ως βασιλείς με τη συνοδεία του ψαλμικού στίχου «Κύριε ο 

Θεός ημών, δόξῃ και τιμῄ στεφάνωσον αυτούς» (Ψαλμ. 8). Ο συγκεκριμένος στίχος 

προβάλλει τον άνθρωπο ως βασιλέα της κτίσης, άρχοντα του κόσμου και εξουσιαστή 

του έργου του Θεού. Άλλωστε, ολόκληρος ο 8ος Ψαλμός είναι εγκώμιο στο 

δημιουργικό έργο του Θεού και στον άνθρωπο ως το κορυφαίο δημιούργημά Του (8, 

6-7: Ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ᾽ αγγέλους, δόξῃ και τιμῄ εστεφάνωσας αυτόν και 

κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών 

αυτού).  

Τα στέφανα δηλώνουν ότι το ζευγάρι αποκτά και πάλι την κυρίαρχη θέση του 

στη δημιουργία, απολαμβάνοντας την τιμή και τη δόξα με την οποία ο Θεός στόλισε 

τον άνθρωπο. Αναγνωρίζεται στους νεόνυμφους η τιμή και η δόξα της βασιλικής τους 

ιδιότητας ως αρχόντων της κτίσης και του κόσμου. Μέσα από αυτό το μεγαλείο, οι 

νεόνυμφοι θα μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο ως «δόξα», ως φανέρωση της 

εικόνας του Θεού και όχι ως αντίπαλο και ξένο. Τα στέφανα επιβεβαιώνουν, επίσης, 

την αγνότητα και καθαρότητα των νεονύμφων, αποτέλεσμα του αγώνα τους πριν από 
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το Γάμο. Στεφανώνονται ως νικητές του συγκεκριμένου αγώνα, όπως οι άγιοι που 

αγωνίστηκαν για να φθάσουν στη βασιλεία του Θεού με πνευματική τιμή και δόξα. 

Έτσι, μέσα από το συμβολισμό των στεφάνων, επιβεβαιώνεται ο σύνδεσμος του Γάμου 

με το μαρτυρικό ήθος. Όπως επιβραβεύονται οι άγιοι και οι μάρτυρες για το μαρτυρικό 

τους αγώνα, έτσι επιβραβεύονται οι νεόνυμφοι για την αγνότητα και την καθαρότητά 

τους. 

Η γαμήλια στέψη, επομένως, γίνεται κατ᾽ αντιστοιχία προς τη στέψη των 

μαρτύρων και προς το εσχατολογικό όραμα του αγώνα των μαρτύρων, εφόσον ο 

δρόμος της βασιλείας είναι μαρτύριο και μαρτυρία για το Χριστό. Ένα μαρτύριο που 

συντελείται κατ᾽ ακολουθία του Θείου Πάθους, όταν αναλογιστούμε οτι ο ακάνθινος 

στέφανος του Κυρίου αποτελεί για την Εκκλησία το εσχατολογικό σημάδι του Σταυρού 

και, συγχρόνως, της θεϊκής δόξας. 

 

4.9 Η θεολογία των αναγνωσμάτων του Μυστηρίου του Γάμου: 

Το αποστολικό ανάγνωσμα λαμβάνεται από την Προς Εφεσίους Επιστολή του 

αποστόλου Παύλου (5, 20-33). Στο ανάγνωσμα αυτό γίνεται λόγος για τις σχέσεις των 

συζύγων με αναφορά στο πρότυπο των σχέσεων του Χριστού με την Εκκλησία. Η 

αποστολική προτροπή για τις γυναίκες «να υποτάσσονται στους άνδρες τους, όπως 

στον Κύριο» σημαίνει ότι η υποταγή της γυναίκας θεμελιώνεται όχι στην απαίτηση της 

κοινωνίας της εποχής ή στις διάφορες άλλες ενδοκοσμικές αντιλήψεις, αλλά στο 

θέλημα του Κυρίου. Η υποταγή, επομένως, της γυναίκας στον άνδρα (όπως και η 

«υποταγή του ενός στον άλλο με φόβο Χριστού») δεν περιέχει δουλική έννοια, αλλά 

αντιθέτως κλείνει μέσα της όλη τη δύναμη που προϋποθέτει η αναγνώριση της εικόνας 

του Θεού στον άλλο. 

Παρόμοια διάσταση ελευθερίας και όχι δουλικότητας εμπερικλείει η αποστολική 

προτροπή «η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα της», φράση που παραπέμπει στην ανάγκη 

απόδοσης τιμής και σεβασμού στον άνδρα, υπό την   προϋπόθεση ότι εκείνος έχει 

αποδεχτεί και επληρώσει τη θυσιαστική του αποστολή, την αποστολή που οριοθετείται 

από τη θυσία του Χριστού για την Εκκλησία. Έτσι, η ένωση του άνδρα με τη γυναίκα 

είναι εικόνα του «μυστικού γάμου» του Χριστού με την Εκκλησία. Οι σύζυγοι γίνονται 

ένα σώμα (εις σάρκα μίαν), όπως η Εκκλησία αποτελεί ένα σώμα με το Χριστό. Όλες 

αυτές οι θεολογικές παράμετροι οδηγούν τον απόστολο Παύλο να διακηρύξει ότι ο 

Γάμος είναι «μέγα Μυστήριο». 
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Το ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από το Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο (2, 1-11). 

Το θεολογικό νόημα της ευαγγελικής περικοπής δεν είναι μόνο η επιτέλεση του 

θαύματος από το Χριστό. Είναι βαθύτερο και κατανοείται σε σχέση με την έννοια του 

Χριστού ως Νυμφίου που έρχεται στο λαό Του για να ανακαινίσει τη ζωή. Έτσι, το 

θαύμα της Κανά εκφράζει το γάμο του κάθε ανθρώπου με το Νυμφίο Χριστό και 

προτυπώνει την εσχατολογική διάσταση αυτού του γάμου. Ο Χριστός μοιράζει το 

κρασί Του μέσα στην Εκκλησία ως πρόγευση της βασιλείας Του. Μέσα σ᾽ αυτή την 

καινούργια προοπτική βρίσκουν το νόημά τους ο γάμος και όλες οι ανθρώπινες 

σχέσεις, διότι ο γάμος θεωρείται έκτοτε ένα διαρκές θαύμα της παρουσίας του Χριστού 

στη ζωή των συζύγων. 

 

4.10 Θεολογική προσέγγιση του κυκλικού χορού: 

Η περικύκληση του τραπεζιού από τον όμιλο των συμμετεχόντων στο γάμο, 

δηλαδή από τους ιερουργούς, τους νεόνυμφους και τους παράνυμφους, σε σχήμα 

χορού, συμβολίζει τη νοσταλγία του παραδείσου και την αναζήτηση της αιωνιότητας. 

Εκφράζει τη φυσική χαρά, την πνευματική ανανέωση και το πανηγυρικό αίσθημα που 

συνοδεύει το γάμο, αισθήματα τα οποία πάντοτε εκφράστηκαν με χορούς και 

τραγούδια. 

Η τελετή του χορού αποτελεί (όπως και η ανάλογη της βάπτισης και της 

χειροτονίας) ένα κατάλοιπο τελετουργικού-θρησκευτικού χορού, ο οποίος ήταν 

αναπόσπαστο μέρος της εβραϊκής λατρείας. Ο χορός ήταν επίσης στοιχείο των εορτών 

των βυζαντινών αυτοκρατόρων, αλλά και βαπτισματικών ή γαμήλιων τελετών στη 

λατρεία προχριστιανικών λαών και θρησκειών. 

Τα Τροπάρια που ψάλλονται κατά την τριπλή εισόδευση και περιφορά των 

νεονύμφων εκφράζουν τη χαρά και την ευφροσύνη των συζύγων για την επευλόγηση 

της συζυγίας τους από το Χριστό. Η Εκκλησία στρέφει πρωτίστως τη δοξολογία της 

προς τη Γέννηση του Κυρίου και, μάλιστα, προς την προφητεία της Γέννησης από τον 

προφήτη Ησαΐα. Μέσα από τον πρώτο ύμνο του κυκλικού χορού («Ησαΐα χόρευε…») 

τονίζεται η σχέση του γάμου με το μυστήριο της σαρκώσεως και ο ρόλος της Θεοτόκου 

στο μυστήριο αυτό. Ο ύμνος διακηρύσσει, επίσης, την αλήθεια ότι η γέννηση των 

παιδιών συνεχίζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού στη γη. 

Τα δύο Τροπάρια που ψάλλονται στη συνέχεια («Άγιοι Μάρτυρες…» και «Δόξα 

σοι Χριστέ ο Θεός…») διακηρύσσουν ότι οι νεόνυμφοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί του 

Χριστού και των αγίων Του με την καθαρότητα κατά τη ζωή της συζυγίας. Οι σύζυγοι 
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έχουν συμπαραστάτες τους αγίους και ο γάμος είναι πορεία αγάπης, αγιασμού των 

συζύγων και μαρτυρία της αλήθειας του Χριστού στον κόσμο. Είναι πορεία προς τη 

βασιλεία του Θεού κι ένας συνεχής αγώνας για την κατάκτηση της αγιότητας. 

 

4.11 Η έπαρση ή άρση ή ανάληψη των στεφάνων από τα κεφάλια των νεονύμφων 

γίνεται με τη φράση «ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τῃ βασιλείᾳ σου…» της ευχής 

«Ο Θεός, ο Θεός ημών…». Το θεολογικό περιεχόμενο της ευχής παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον διότι τονίζεται ο εσχατολογικός προορισμός του Γάμου. Η ολοκλήρωση 

της αγάπης, το τέρμα της και η πληρότητά της είναι μονάχα ο Θεός. Προοπτική του 

Γάμου (σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ευχή) είναι η κατάκτηση της αγνότητας και 

τελικός προορισμός είναι τα άφθαρτα στεφάνια της βασιλείας, δηλαδή η αιώνια 

επιβράβευση του αγώνα της συζυγίας. 

Η αναφορά στην ισχύ του Γάμου «εν τῃ βασιλείᾳ» είναι μάλλον μοναδική μεταξύ 

των ευχών της Ακολουθίας. Ως μοναδικό, με το προκείμενο, συναφές αίτημα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί το περί «παροχής», από το Θεό προς τους νυμφευομένους, του 

«αφθάρτου στεφάνου της δόξας», όπως διατυπώνεται στην ευχή «Ο Θεός ο άχραντος 

και πάσης κτίσεως δημιουργός...» (ευλογία μελλονύμφων πριν από την «άρμοση» των 

χειρών). Διαπιστώνουμε, μάλιστα, οτι και το τελευταίο αυτό αίτημα εσχατολογικής 

χροιάς σχετίζεται με το θέμα των στεφάνων και τον εσχατολογικό συμβολισμό τους. 

 

4.12 Ήδη τον 2ο μ.Χ. αιώνα, ο απολογητής Αθηναγόρας τοποθετεί τον Γάμο υπό 

την προοπτική της αιωνιότητας και, υπό τη συνάφεια αυτή, καταλήγει στην πρόταση 

είτε να παραμένει κάποιος άγαμος, είτε να νυμφευθεί μόνο μία φορά, διότι «ο δεύτερος 

γάμος είναι ευπρεπής μοιχεία». Αλλά και ο Ωριγένης (στις αρχές του 3ου αιώνα) 

συνδέει το Γάμο με την αιωνιότητα. Η θεολογία, όμως, περί του αδιαλύτου χαρακτήρα 

του Γάμου συνοψίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο από τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, ο 

οποίος παραθέτει τις απόψεις της αδελφής του Μακρίνας: αν και μνηστευμένη, η 

Μακρίνα θεώρησε ως Γάμο τη μνηστεία της και, γι᾽ αυτό, μετά το θάνατο του 

μνηστήρα της δεν αποδέχθηκε τη δυνατότητα δεύτερης μνηστείας, ισχυριζόμενη ότι 

«ο γάμος είναι μοναδικός στη φύση του». 

Αλλά και ο αγ. Ι. Χρυσόστομος διατυπώνει κάποιες θέσεις πολύ ενδιαφέρουσες 

σχετικώς με το θέμα των στεφάνων του Γάμου και της συνάφειάς τους με την 

αιωνιότητα. Αναφερόμενος στη γυναίκα, η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της δεν 

συνάπτει δεύτερο Γάμο, αλλά παραμένει «με σωφροσύνη και σεμνότητα», επισημαίνει 
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οτι η γυναίκα αυτή «αν προτιμήσει να διατηρήσει τη σχέση της με το νεκρό σύζυγό 

της, θ᾽ ακούσει τα στεφάνια που φυλάγονται γι᾽ αυτήν και θ᾽ αποκτήσει μεγαλύτερο 

ζήλο». Υπό την αναφορά στους στεφάνους της νίκης εμπεριέχεται και η αναφορά στη 

συνάφεια των στεφάνων με τον αδιάλυτο χαρακτήρα του Γάμου. Ο ι. συγγραφέας, 

άλλωστε, τονίζει οτι ο Γάμος προεκτείνεται πέραν του θανάτου: προτρέποντας μία 

νεαρή χήρα να παραμείνει πιστή στον αποθανόντα σύζυγό της, αναφέρεται στην πίστη 

οτι «θα κατοικήσει μαζί του στην ίδια σκηνή και οτι θα μπορέσει να ενωθεί και πάλι 

με εκείνον στους ατελεύτητους αιώνες». 

Η άποψη αυτή του Χρυσοστόμου πηγάζει από την επισήμανσή του οτι, κατά την 

παραδείσια κατάστασή τους, οι πρωτόπλαστοι «δεν φλέγονταν από την επιθυμία της 

σάρκας, ούτε πολιορκούνταν από άλλα πάθη, ούτε υπόκεινταν σε φυσικές ανάγκες». 

Η «επιθυμία της σαρκικής μίξεως είχε εξοριστεί από την καρδιά τους». Η διάσταση 

αυτή της προπτωτικής συζυγίας αποτελεί, επομένως, τη βάση για θεώρηση της ισχύος 

του Γάμου κατά την αιωνιότητα υπό πνευματική έννοια. 

 

4.13 Στη δεύτερη από τις Ευχές του θαλάμου, οι οποίες συνδέονται με τις ευχές 

επάρσεως και λύσεως των στεφάνων, μνημονεύεται η αντίθεση- στο θέμα των 

στεφάνων- μεταξύ του πεπτωκότος Αδάμ και των στεφανουμένων κατά το Μυστήριο 

του Γάμου: ο Θεός, ο Οποίος «αφήρεσε»- δια του αγγέλου Του- τα στέφανα των 

πρωτοπλάστων, επισημαίνοντας, έτσι, τη διάσταση της πτώσεώς τους, ο Ίδιος καλείται 

να ευλογήσει τα στέφανα των νυμφευομένων, αποδίδοντάς τους τοιουτοτρόπως την 

προπτωτική τιμή. 

Τα στέφανα, επομένως, δεν συμβολίζουν μόνο τον απολεσθέντα παράδεισο, 

αλλά ταυτοχρόνως παραπέμπουν σε αυτόν. Οι νυμφευόμενοι δεν στεφανώνονται με 

άξονα μόνο την προ του Γάμου περίοδο, αλλά και την εσχατολογική προοπτική της 

επανόδου τους στον παράδεισο, όπου θα επανέλθουν ως νικητές στο «αρχαίο κάλλος» 

της υπό του Θεού δημιουργίας τους. Η συνειδητοποίηση της αλήθειας αυτής οδηγεί 

στη συνειδητοποίηση του εσχατολογικού χαρακτήρα του Γάμου, ο οποίος αρχίζει μεν 

από την παρούσα ζωή, αλλά προεκτείνεται στην αιωνιότητα. Στην περί στεφάνων 

θεολογία, επομένως, εδράζεται η έννοια της μοναδικότητας του Γάμου. 

Δυστυχώς, η διάσπαση της ενότητας Γάμου και Ευχαριστίας, η οποία (διάσπαση) 

επήλθε δια της εξασθενήσεως του θεσμού της Θείας Μεταλήψεως των νυμφευομένων, 

ενήργησε βοηθητικώς στην εμφάνιση Ακολουθίας για τη σύναψη δευτέρου Γάμου. 

Ενόσω υφίστατο αυτή η ενότητα, η Εκκλησία μπορούσε να μιλήσει για «αιώνιο 
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μυστήριο», διότι ο Γάμος αυτός δεν διασφάλιζε μόνο τη νομιμότητα της συζυγίας, αλλά 

και επικύρωνε την πρόθεση των νυμφευομένων να ζήσουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο.  

 

4.14 Η μνεία της «αναλήψεως των στεφάνων στη βασιλεία» κατά την ευχή 

επάρσεως των στεφάνων ενεργεί ως υπενθύμιση της απολεσθείσας ενότητας του 

Γάμου με την Ευχαριστία, δηλαδή του παραθεωρημένου, πλέον, αδιάλυτου χαρακτήρα 

του Γάμου. Η σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να ανακαλύψει και πάλι το 

εσχατολογικό νόημα των στεφάνων και το σύνδεσμό τους με την αιωνιότητα. Μέσα 

από αυτή την επ-ανακάλυψη, θα οδηγηθούμε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης 

επανόδου στην ενότητα Γάμου και Ευχαριστίας· η συνειδητοποίηση αυτή θα 

αποτελέσει τη βάση για μία πραγματικά εκκλησιολογική θεώρηση του Γάμου ως 

αιώνιου και αδιάλυτου Μυστηρίου. 

Υπό την παραπάνω προοπτική μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη βαθύτερη έννοια 

του αιτήματος της ευχής λύσεως των στεφάνων (Κύριε ο Θεός ημών, ο του ενιαυτού 

τον στέφανον ευλογήσας) περί «διατηρήσεως αδιάσπαστης της συναφείας» των 

νεονύμφων. Αυτή η «αδιάσπαστη» προοπτική του Γάμου είναι το ζητούμενο και, 

ταυτοχρόνως, η μεγάλη αλήθεια. Μόνο υπό το πρίσμα της αιωνιότητας στη συζυγία 

μπορεί η Εκκλησία να αναφέρεται σε «αδιάσπαστη συνάφεια». Τα μεταπτωτικά 

δεδομένα του ανθρώπου και του κόσμου δεν επιτρέπουν αισιοδοξία περί μιας 

αδιάσπαστης συζυγίας, στην οποία ελπίζουν οι νεόνυμφοι μόνο υπό την εσχατολογική 

προοπτική της δια του στεφανώματός τους επανόδου τους στον παράδεισο. Τόσο η 

μοναδικότητα, όσο και ο αδιάσπαστος χαρακτήρας της γαμήλιας ενώσεως 

οριοθετούνται και νοηματοδοτούνται από το γεγονός που τονίζεται στην εν λόγῳ ευχή, 

μετά το αίτημα για την «αδιάσπαστη συνάφεια»: ότι δια του Γάμου τους, οι σύζυγοι θα 

δυνηθούν να δοξολογήσουν αιωνίως το Θεό, όπως συνέβαινε με τους πρωτόπλαστους 

πριν από την πτώση. 

 

4.15 Μεστή θεολογικού περιεχομένου είναι και η λειτουργική συνήθεια να 

λύονται δια του ιερού Ευαγγελίου τα χέρια των νεονύμφων, τα οποία έχουν συναφθεί 

κατά την ευχή της αρμόσεως των χειρών. Ο συμβολισμός εστιάζεται στο γεγονός ότι ο 

Χριστός, ο Οποίος ένωσε τα χέρια των νεονύμφων, Εκείνος είναι που χωρίζει τα χέρια 

τους, διατηρώντας μεν τον ιερό σύνδεσμο της ευλογίας Του, αλλά επιτρέποντάς τους 

να επιδοθούν στους καθημερινούς αγώνες της συζυγικής ζωής χρησιμοποιώντας όλες 

τους τις δυνάμεις («και τα δύο χέρια τους», κατά τη λαϊκή έκφραση). 
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4.16 Θεολογικές επισημάνσεις για το σύνδεσμο του Γάμου με τη θεία 

Ευχαριστία: 

Όπως όλα τα Μυστήρια, η γαμήλια ιερολογία ήταν εξ αρχής συνδεδεμένη με τη 

θεία Λειτουργία, στα πλαίσια της οποίας διαμορφώθηκε ως Ακολουθία. Ο 

εσχατολογικός χαρακτήρας της θ. Ευχαριστίας νοηματοδοτούσε την εσχατολογική 

διάσταση του Γάμου. Η θ. Ευχαριστία σφραγίζει τη σχέση των συζύγων ως σχέση 

ομόνοιας και αγιασμού. Ο γάμος της Κανά είναι ο πυρήνας της ευχαριστιακής 

διάστασης του Γάμου, αφού εκεί το νερό που μεταβλήθηκε σε κρασί είναι το σύμβολο 

της θ. Ευχαριστίας. Ο Χριστός είναι Αυτός που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή των 

συζύγων υπό την έννοια της εσχατολογοποίησης της βιολογικής υπόστασης των 

συζύγων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτέλεση του Γάμου κατά τη θ. Λειτουργία 

είναι η Μετάληψη των νεονύμφων, γεγονός που απαιτεί την κατάλληλη και 

προβλεπόμενη προετοιμασία. Το κοινό ποτήριο, το οποίο δίδεται σήμερα, αποτελεί 

ανάμνηση της ευχαριστιακής διάστασης του Γάμου. Η θ. Μετάληψη των νεονύμφων 

(όταν ο Γάμος επιτελείται εντός της θ. Λειτουργίας) εισάγει στον «ευχαριστιακό» 

τρόπο ζωής, στον οποίο σπάει το φράγμα του εγωϊσμού και προσανατολίζει τη ζωή της 

συζυγίας προς την αγάπη ως θυσία (κατά το πρότυπο της αγάπης του Χριστού για την 

Εκκλησία). Το γεγονός ότι ο Κύριος επιλέγει το κρασί ως σύμβολο της νέας, 

χαρισματικής μορφής του Γάμου και ότι με το ίδιο υλικό μάς χαρίζει τη διαρκή 

κοινωνία του Αίματός Του αποκαλύπτει την ευχαριστιακή ουσία του Μυστηρίου. 

Στη σημερινή πραγματικότητα όλο και σπανιότερα επιτελούνται Γάμοι κατά τη 

διάρκεια της θ. Ευχαριστίας. Με την εμφάνιση του έντυπου Ευχολογίου κυριάρχησε η 

επιτέλεση της Ακολουθίας του Γάμου εκτός της θ. Ευχαριστίας, με μία μορφή που 

παραπέμπει στο σύνδεσμο του παρελθόντος («Ευλογημένη η βασιλεία…»· ειρηνικά· 

αναγνώσματα· πληρωτικά· αιτήσεις· Κυριακή Προσευχή· ευχή κεφαλοκλισίας· κοινό 

ποτήριο· κοινωνικό). Η σημερινή εξέλιξη του Γάμου σε κοσμικό γεγονός και σε 

οικογενειακή υπόθεση, αποστέρησε το πλήρωμα της Εκκλησίας από την προσευχητική 

συμμετοχή στο Μυστήριο, γεγονός που οφείλεται (εκτός των άλλων) και στην 

αποσύνδεση του Γάμου από τη θ. Ευχαριστία· μια αποσύνδεση που επιτελέστηκε 

σταδιακά κατά τη περίοδο της Τουρκοκρατίας λόγῳ διαφόρων παραγόντων (μικτοί 

γάμοι· δευτερογραμία· θρησκευτική αδιαφορία). 
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4.17 Η θεολογία των ευχών εις Δίγαμον 

Και οι δύο αποτελούν συγχωρητικές ευχές, η πρώτη κατά τρόπον εκτενέστερον 

της δεύτερης. Ο συγχωρητικός χαρακτήρας των αιτημάτων συνοδεύεται από βιβλικές 

αναφορές, σε μία προσπάθεια να εξαρθεί η έννοια τῆς ανθρώπινης αδυναμίας, η οποία 

δεν επέτρεψε στους εις δεύτερον Γάμο προσερχόμενους να παραμείνουν στην 

κατάσταση μετά τη λύση του πρώτου Γάμου τους. Η δεύτερη ευχή θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ηπιότερη της πρώτης, υπό την έννοια ότι εκθέτει την παύλειο εξ 

αποκαλύψεως θεολογία, με την οποία αιτιολογείται η κατά παραχώρηση και εξ 

οικονομίας τέλεση δευτέρου Γάμου. Η πρώτη, όμως, ευχή είναι αυστηρότατη λόγῳ 

των βιβλικών αναφορών στην πόρνη Ραάβ, στον Τελώνη της παραβολής αλλά και στον 

μετανοήσαντα ληστή. 

Είναι αξιοσημείωτο οτι, το Μικρό Ευχολόγιο μετά από την Ακολουθία εις 

Δίγαμον παραθέτει μία «Ακολουθία επί επανασυστάσει Γάμου διαζευχθέντων». Η 

ευχή της Ακολουθίας επανασυστάσεως ουδόλως ελέγχει ως αμαρτωλούς τους 

επανασυνδεόμενους, όπως συμβαίνει με την ευχή εις Δίγαμον· αντιθέτως, μάλιστα, 

διατυπώνει ως αίτημα να «επαναφέρει ο Θεός στις καρδιές τους τη διαταραχθείσα 

ειρήνη» και «να τους εμφυσήσει την προς αλλήλους αγάπη». Φαίνεται, επομένως, ότι 

οι επανασυνδεόμενοι εις «γάμου κοινωνίαν» μετά από μία διάζευξη δεν 

αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα για την προτέρα τους πράξη (τη διάζευξη), όπως οι 

εις δεύτερον Γάμον προσερχόμενοι, ακόμα και εάν- σε ορισμένες περιπτώσεις- δεν 

προσέρχονται μετά από διάζευξη, αλλά μετά από χηρεία. 

 

 

5. Σύντομα τελετουργικά σχόλια 

 

5.1 Όταν τελείται Γάμος κατά τη διάρκεια της θ. Λειτουργίας, παραλείπεται η 

ευχή της μνηστείας («Κύριε ο Θεός ημών, ο τῳ παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ 

συμπορευθείς…»). 

 

5.2 Στο εν χρήσει Ευχολόγιο η Ακολουθία εις Δίγαμον καταχωρίζεται αμέσως 

μετά την Ακολουθία του Γάμου. Οι δύο Ακολουθίες συμπίπτουν παντελώς από της 

ενάρξεώς τους έως και την τοποθέτηση των δακτυλιδίων στους νυμφευομένους. Στο 

σημείο αυτό, η Ακολουθία εις Δίγαμον προβλέπει την ύπαρξη δύο ευχών («Δέσποτα 

Κύριε ο Θεός ημών, ο πάντων φειδόμενος...» και «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Λόγε του 
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Θεού, ο υψωθείς επί του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού...»), οι οποίες δεν υπάρχουν 

στην Ακολουθία του Γάμου, με την οποία η εις Δίγαμον επανασυμπίπτει στην ευχή της 

αρμόσεως των χειρών («Ο Θεός ο άγιος, ο πλάσας εκ χοός τον άνθρωπον...») ολίγον 

προ του Στεφανώματος, από του σημείου δε αυτού οι δύο Ακολουθίες συμπορεύονται 

έως το τέλος χωρίς την παραμικρή διαφορά. 

Είναι, επομένως, σαφές το παράλληλο σχεδιάγραμμα των δύο Ακολουθιών: από 

την Ακολουθία του Γάμου ελλείπουν οι δύο προαναφερθείσες ευχές, ενώ από την 

Ακολουθία εις Δίγαμον ελλείπουν η τελευταία ευχή του αρραβώνος («Κύριε ο Θεός 

ημών, ο τῳ παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ...»), η έναρξη της Ακολουθίας του 

Στεφανώματος, ο 127ος ψαλμός («Μακάριοι πάντες...»), η μεγάλη συναπτή καθώς και 

οι δύο ευχές ευλογίας των νυμφευομένων («Ο Θεός ο άχραντος...» και «Ευλογητός ει 

Κύριε ο Θεός ημών...»). Το συμπέρασμα είναι προφανές: η Ακολουθία εις Δίγαμον 

στερείται επίσημης ενάρξεως του Στεφανώματος (ενοποιουμένων, τοιουτοτρόπως, των 

δύο τμημάτων του Γάμου), καθώς και ενός τμήματος πρό της αρμόσεως, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από θριαμβολογία και μακαρισμό των νυμφευομένων. 

 

5.3 Στα ειρηνικά της Ακολουθίας των μνήστρων υπάρχουν δύο αιτήσεις που 

περιέχουν το ίδιο αίτημα: «Ὑπὲρ τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁμονοίᾳ καὶ βεβαίᾳ πίστει, 

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» και «Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁμονοίᾳ καὶ βεβαίᾳ 

πίστει, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». 

Πρόκειται περί διπλής αιτήσεως με ταυτόσημο περιεχόμενο. Ο καθ. Ι. 

Φουντούλης επισημαίνει ότι στα περισσότερα χειρόγραφα Ευχολόγια δεν υπάρχουν 

και οι δύο αιτήσεις, ενώ σε ορισμένα γίνεται ένας συγκερασμός του αιτήματος1159. 

Όμως, η διπλή αίτηση συναντάται σε όλες σχεδόν τις έντυπες εκδόσεις, γεγονός που 

προφανώς αποδίδεται σε αντιγραφικό ή τυπογραφικό λάθος. Στην έκδοση του Μ. 

Ευχολογίου το 1927 στην Αθήνα από τον Μ. Σαλίβερο (με επιμέλεια του ιερέα Ν. 

Παπαδόπουλου) το πρώτο αίτημα διατυπώνεται «Ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν 

ὁμονοίᾳ καὶ βεβαίᾳ πίστει», ενώ τα δύο τελευταία αιτήματα συμπτύσσονται σε ένα 

(«Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι αὐτοὺς ἐν ἀμέμπτῳ βιοτῇ καὶ πολιτείᾳ»). 

Η έκδοση αυτή απαλείφει το υπάρχον πρόβλημα της ταυτολογίας και προτείνεται 

για υιοθέτηση από τη σύγχρονη τελετουργική πράξη. 

 
1159 Ι. Φουντούλη, Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τόμ. Β´, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 19893, 

σσ. 265-268. 



Τα Μυστήρια Γάμου και Ευχελαίου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
318 

 

6. Κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Μυστηρίου του Γάμου 

Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί του τιμίου νομίμου γάμου, Διάλογος, PG 155,  504-

516. 
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                                        ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Ποια προβλήματα εμφανίζονται λόγω της αποσύνδεσης του Γάμου από τη 

θ. Λειτουργία; 

2.  Ποια είναι τα σημαντικότερα θεολογικά σημεία περί του Γάμου που 

προβάλλονται από το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα; 

3.  Ποια πρέπει να είναι η ποιμαντική τοποθέτηση απέναντι στο θέμα της 

εκκλησιαστικής Διγαμίας; 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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ΙΙ. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

 

 Λέξεις-κλειδιά: έλαιο/ χρίση/ ασθένεια/ ψυχοσωματική θεραπεία/ κανδήλα/ 

επταπάπαδο  

 

1. Η τάξη της Ακολουθίας 

 

1.1 Διάγραμμα της Ακολουθίας του Ευχελαίου στη θεία Λειτουργία1160 

• Ευλογημένη η βασιλεία… 

• Ειρηνικά του Ευχελαίου 

• Ευχή του α´ αντιφώνου («Κύριε, ο Θεός ημών, ου το κράτος…»). 

• Ευχή του αγίου ελαίου («Του Κυρίου δεηθώμεν», «Κύριε, ο εν τῳ ελέει…». 

• Αντίφωνα. 

• Μικρή Είσοδος. 

• Απολυτίκια του Ευχελαίου: «Ταχύ προκατάλαβε…», «Ταχύς εις αντίληψιν…». 

• Τα λοιπά απολυτίκια και κοντάκια, Δόξα.. Και νυν.., Κοντάκιο «Πρεσβεία 

θερμή…». 

• «Του Κυρίου δεηθώμεν»· η ευχή του Τρισαγίου («Ο Θεός ο άγιος…»). 

• Τρισάγιο ή «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε…». 

• Το α´ προκείμενο· το α´ αποστολικό ανάγνωσμα· το α´ αλληλουάριο· το α´ 

ευαγγελικό ανάγνωσμα. 

• Εκτενής δέηση («Ελέησον ημάς ο Θεός…»). 

• Ευχή της Εκτενούς («Κύριε ο Θεός ημών, ο την εκτενή…»). 

• Α´ ευχή του Ευχελαίου («Του Κυρίου δεηθώμεν»· «Άναρχε, αδιάδοχε…». 

• Τα β´, γ´, δ´, ε´, στ´ και ζ´προκείμενα, αποστολικά αναγνώσματα, αλληλουάρια 

και ευαγγελικά αναγνώσματα. 

• Ευχές των πιστών και τα λοιπά της θ. Λειτουργίας, μέχρι το «Είη, το όνομα 

Κυρίου ευλογημένον…». 

• Χρίση με έλαιο, καθώς αναπέμπεται η ευχή «Πάτερ άγιε…». 

• Συγχωρητική ευχή («Του Κυρίου δεηθώμεν»· «Βασιλεύ άγιε, εύσπλαχνε…». 

 
1160 Σύμφωνα με την πρόταση του καθ. Ι. Φουντούλη, Ακολουθία του Ευχελαίου, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 

82-88 (Κείμενα Λειτουργικής 15). 
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• Απόλυση. 

 

1.2 Διάγραμμα της Ακολουθίας του αγίου ελαίου (σύμφωνα με το Μεγάλο 

Ευχολόγιο1161) 

• «Ευλογητός ο Θεός…». 

• Τρισάγιο· Κύριε ελέησον (γ´)· «Δεύτε προσκυνήσωμεν…» (γ´). 

• «Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου…». 

• Μικρά Συναπτή. 

• Αλληλούϊα. 

• Τροπάρια («Ελέησον ημάς…»· «Δόξα. Κύριε ελέησον ημάς…»· «Και νυν. Της 

ευσπλαχνίας την πύλην…»). 

• Ο Ν´ ψαλμός. 

• Κανόνας. 

• Εξαποστειλάριο. 

• Αίνοι. 

• Τρισάγιο. 

• Τροπάριο («Ταχύς εις αντίληψιν…»). 

• Συναπτή. 

• Ευχή του ελαίου («Κύριε, ο εν τῳ ελέει και τοις οικτιρμοίς σου…»). 

• Τροπάρια. 

• Απόστολος Α´. 

• Ευαγγέλιο Α´. 

• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Άναρχε, αδιάδοχε…»). 

• Χρίση των πιστών (ευχή «Πάτερ άγιε…»). 

• Απόστολος Β´. 

• Ευαγγέλιο Β´.  

• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Ο Θεός, ο μέγας και ύψιστος…»). 

• Απόστολος Γ´. 

• Ευαγγέλιο Γ´.  

 
1161 Επιμέλεια Σ. Ζαρβού, Αθήνα, Αστήρ, 1970 (ανατύπωση της β´εκδόσεως της Βενετίας, το 1862), σσ. 

260-288. 
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• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Δέσποτα, παντοκράτορ, άγιε Βασιλεύ…»). 

• Απόστολος Δ´. 

• Ευαγγέλιο Δ´.  

• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Αγαθέ και φιλάνθρωπε…»). 

• Απόστολος Ε´. 

• Ευαγγέλιο Ε´.  

• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Κύριε ο Θεός ημών, ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος…»). 

• Απόστολος ΣΤ´. 

• Ευαγγέλιο ΣΤ´.  

• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός ημών…»). 

• Απόστολος Ζ´. 

• Ευαγγέλιο Ζ´.  

• Αιτήσεις. 

• Ευχή («Δέσποτα, Κύριε ο Θεός ημών, ιατρέ ψυχών και σωμάτων…»). 

• Ο ιερέας επιθέτει το Ευαγγέλιο επί της κεφαλής των χρισθέντων. 

• Ευχή («Βασιλεύ άγιε, εύσπλαχνε και πολυέλεε Κύριε…»). 

• Ασπασμός Ευαγγελίου. 

• Ιδιόμελα τροπάρια («Πηγήν ιαμάτων έχοντες…»· «Νεύσον παρακλήσεσι…»). 

• Μετάνοια του ποιήσαντος το Ευχέλαιο. 

  

 

2. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Ευχελαίου 

 

2.1 Ιστορικές και βιβλικές μαρτυρίες περί του ελαίου ως θεραπευτικού στοιχείου 

Το έλαιο αποτελεί ένα ευεργετικό αγαθό, το οποίο περιλαμβάνεται στα υλικά 

στοιχεία στη Λατρεία της Εκκλησίας, η δε αξία του υπήρξε σημαντική στην κοινωνική 



Τα Μυστήρια Γάμου και Ευχελαίου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
323 

και θρησκευτική ζωή των λαών της αρχαιότητας1162. Κατά την ομηρική εποχή, η 

άλειψη των σωμάτων των ηρώων με έλαιο είχε σκοπό την ευεργετική ενίσχυσή τους 

και την «αρρωγή στους πόνους» τους1163. Αλλά και στην εβραϊκή παράδοση 

διαπιστώνεται η χρησιμοποίηση του ελαίου1164, του οποίου προβάλλονται οι 

ευεργετικές ιδιότητες1165, όπως τονίζεται στον Ψαλμό 108, 18, ενώ ο Προφήτης 

Ιερεμίας αποκαλεί την ελαία ως «ωραία» (11, 16). 

Οι αναφορές περί του ελαίου στην Π.Δ. έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 

φαρμακευτική χρήση του αναφέρεται συμβολικά ως παράδειγμα για την πνευματική 

θεραπεία. Έτσι, σύμφωνα με τον Προφήτη Ησαΐα, η αποστασία του περιούσιου λαού 

από το Θεό παρομοιάζεται με το ασθενικό ανθρώπινο σώμα για το οποίο «Οὐκ ἔστιν 

μάλαγμα ἐπιθεῖναι, οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους», τονίζεται δε ιδιαιτέρως η αξία του 

ελαίου στην αντιμετώπιση και επούλωση των τραυμάτων και κακώσεων του 

σώματος1166. 

Στην εβραϊκή λατρεία, όμως, το έλαιο επέχει θέση αναίμακτης προσφοράς. Όπως 

μαρτυρείται στο Λευϊτικό, προβλεπόταν άλειψη του θεραπευμένου λεπρού με έλαιο 

(14, 15-18), ενώ υπήρχε και αντίστοιχο τελετουργικό αλείψεως με έλαιο κατά την 

ανάληψη των ιερατικών και βασιλικών καθηκόντων1167. Σημαντική, επίσης, είναι η 

μαρτυρία ότι ο Ιακώβ καθιέρωσε με έλαιο το θυσιαστήριο1168. Όλες αυτές οι μαρτυρίες 

καταδεικνύουν ότι στην εβραϊκή λατρεία το έλαιο αποτελούσε το υλικό στοιχείο 

καθαγιασμού τόσο των προσώπων όσο και των τοποθεσιών. Μάλιστα, το εβραϊκό 

Ταλμούδ καθορίζει τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρεπόταν η άλειψη των 

ασθενών με έλαιο κατά την ημέρα του Σαββάτου1169. 

 

 
1162 Ε. Θεοδώρου, «Το ζήτημα των εθνικών επιδράσεων επί της χριστιανικής λατρείας», Θεολογία 53 Δ´ 

(1982), σ. 836. 
1163 Π.Ι. Σκαλτσή, «Ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας του Ευχελαίου», Η υγεία και η ασθένεια στη 

Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, Πρακτικά Ι´ Πανελλήνιου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών 

Μητροπόλεων), Αθήνα, ΕΜΥΕΕ, 2009, σ. 212. 
1164 Αβαγιαννού, Χ.Π., Το ιερό ευχέλαιο, φάρμακο ζωής και σωτηρίας, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 

19982, σ. 10. 
1165 Σάκκου, Σ.Ν., Ερμηνεία εις την επιστολὴν του Ιακώβου, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 158. 
1166 Ησ. 1, 6.  
1167 Λευ. 4, 3· 6, 13/ Εξ. 28, 41/ Ψαλμ. 22, 5· 44, 8· 88, 21. 
1168 Γεν 28, 18. 
1169 Βλ. Γ.Ν. Φίλια, «Η μετάβαση από την απλή άλειψη των ασθενών με έλαιο στην ευλογία του ελαίου 

πριν από την άλειψη (Συμβολή στην μελέτη του μυστηρίου του Ευχελαίου», Οικοδομή και Μαρτυρία- 

έκφρασις αγάπης και τιμής εις τον Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιον, Κοζάνη 1991, σ. 

436. 
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2.2 Η λειτουργική χρησιμοποίηση του ελαίου στη χριστιανική Εκκλησία μέχρι 

τον 3ο αιώνα 

2.2.1 Η αρχαιότερη ιστορική αναφορά της Αποστολικής εποχής, η οποία συνδέει 

την άλειψη με έλαιο με τη θεραπεία των ασθενών, δημιουργώντας έτσι τις 

προϋποθέσεις για τη θεσμοθέτηση του Μυστηρίου του Ευχελαίου, είναι η προτροπή 

που εκφράζεται στην Καθολική Επιστολή Ιακώβου του Αδελφοθέου: 

«Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ 

προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ 

εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ 

πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» (5, 14-15). 

Σύμφωνα με το τελετουργικό που μαρτυρείται στην Καθολική Επιστολή, 

προβλέπεται η πρόσκληση των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας στο σπίτι του αρρώστου, 

η προσευχή για τη θεραπεία του και η άλειψη του ασθενούς με έλαιο. Τα αποτελέσματα 

της πράξεως αυτής αφορούν τόσο στην ψυχική θεραπεία του ασθενούς (η οποία 

εκφράζεται με το ρήμα «σώζω»), όσο και στην αντίστοιχη σωματική του (η οποία 

εκφράζεται με το ρήμα «εγείρω»). 

Να επισημανθεί, επίσης, ότι η μαρτυρία περί «πρεσβυτέρων» (δηλαδή, περί 

πολλών) αποτελεί τη βάση για τη μεταγενέστερη διαμόρφωση της επταδικής 

Ακολουθίας του Ευχελαίου. 

 

2.2.2 Η μαρτυρία περί «προσευχής» των πρεσβυτέρων για τη θεραπεία του 

ασθενούς αποτελεί μία σημαντική παράμετρο που πρέπει να αξιολογηθεί, υπό την 

έννοια ότι στην όλη λειτουργική διαδικασία υπεισέρχεται ο ιερατικός-τελετουργικός 

παράγοντας1170· οι πρεσβύτεροι προσκαλούνται «για να τελέσουν λειτουργική 

πράξη»1171. Μάλιστα, η διπλή θεραπεία (ψυχική και σωματική), η οποία 

πραγματοποιείται δια του μαρτυρούμενου τελετουργικού, παραπέμπει στο σύνδεσμο 

του Μυστηρίου του Ευχελαίου με το Μυστήριο της Μετανοίας1172. Άλλωστε, η 

ασθένεια ενός μέλους της Εκκλησίας κατανοείται πάντοτε ως ζήτημα ενότητας της 

Εκκλησίας, εφόσον ο πιστός αποτελεί ψυχοσωματική οντότητα «εν τῳ ονόματι του 

 
1170 Π.Ν. Τρεμπέλα, Δογματική, τόμ. 3, Αθήνα 1961, σ. 349. 
1171 Πρβλ. Σ. Αγουρίδου, Υπόμνημα εις την Επιστολήν του Αγίου Ιακώβου, Αθήνα 1956, σ. 90. 
1172 Βλ. Γ.Ν. Φίλια, «Η απαλλαγή παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος: πτυχές της σχέσεως των 

μυστηρίων ευχελαίου και μετανοίας», Θεολογία ΞΕ (1994), σσ. 171-184. 
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Κυρίου»1173. Γι᾽ αυτό και το όλο τελετουργικό που μαρτυρείται στην Καθολική 

Επιστολή εντάσσεται στην κοινή προσευχή της Εκκλησίας1174. 

Η μαρτυρία «προσευξάσθωσαν επ᾽ αυτόν» προφανώς παραπέμπει σε 

συγκεκριμένη προσευχή της Εκκλησίας υπέρ της θεραπείας του ασθενούς. Η 

αποστροφή «επ᾽ αυτόν» υποδηλώνει ότι κατά την ευχή αυτή οι πρεσβύτεροι της 

Εκκλησίας είχαν τοποθετήσει το χέρι του στην κεφαλή του ασθενούς1175. Παρόμοια 

είναι η μαρτυρία του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, στο οποίο καταγράφεται η υπόσχεση 

του Κυρίου για τα «σημάδια» που θα συνοδεύουν το έργο των αληθινών μαθητών Του: 

«ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν» (Μκ. 16, 18). Επομένως, η 

προσευχή των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας για τη θεραπεία του ασθενούς, 

συνοδευόταν από χειροθεσία του. 

 

2.2.3 Η αρχαιότερη αυτή μαρτυρία περί της λειτουργικής τελετουργίας για τη 

θεραπεία του ασθενούς προβάλλει τη συνέχεια- από την Εκκλησία- του αγιαστικού 

έργου του Κυρίου, όπως αυτό το έργο είχε προαναγγελθεί από τον Προφητη Ησαΐα: 

«Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν»1176. Η ιστορική πορεία 

του Κυρίου συνδέει την ασθένεια και την αμαρτία με την εσχατολογική προοπτική και 

τη σωτηρία, σύμφωνα με τους λόγους του Ιδίου: «Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ»1177. Η εξαγγελία του Κυρίου ότι «ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν» είχε συνδυαστεί (από τα πρώτα βήματα της χριστιανικής κοινότητας) με τη 

«θεραπεία των ασθενών»1178. Η πρώτη Εκκλησία ερμήνευσε, πολύ γρήγορα, τη 

θεραπευτική χρησιμοποίηση του ελαίου στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη (Λκ. 

10, 34) ως προτύπωση της προσπάθειας της θεραπευτικής αποκατάστασης. 

Έτσι, αυτή η θεραπευτική χρησιμοποίηση του ελαίου παγιώθηκε ως ένα στοιχείο 

του έργου των Αποστόλων, οι οποίοι «ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι· καὶ 

δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους και εθεράπευον» 

(Μκ. 6, 12-13). Έτσι, το έλαιο προβάλλεται ως «μέσο μετάδοσης θείας δύναμης», για 

 
1173 Χ.Σ. Βούλγαρη, Η ενότης της Αποστολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 437 (Ανάλεκτα 

Βλατάδων 19). 
1174 Τζέρπου, Δ.Β., Η ακολουθία του νεκρωσίμου Ευχελαίου κατά τα χειρόγραφα ευχολόγια ιδ´-ιστ´ αι. 

Συμβολή στην ιστορία και τη θεολογία της χριστιανικής λατρείας, Αθήνα 2000, σ. 94 (Ίδρυμα Βυζαντινής 

μουσικολογίας, Λειτουργήματα 1).  
1175 Γι᾽ αυτό και ο Ωριγένης αποδίδει το «επ᾽ αυτόν» με το «et imponent ei manus» (και επιθέτουν επ᾽ 

αυτόν τας χείρας). Βλ. Ωριγένους, Ομιλία εις Λευϊτικόν, 2, 4, PG 12, 419Α. 
1176 Ησ. 53, 4. 
1177 Μκ. 1, 15. 
1178 Μτ. 10. 7-8. 
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να αποκτήσει αργότερα μυστηριακή σημασία1179. Γι᾽ αυτό σημειώνεται ότι ο 

συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής «υπογράφει τη μυστηριακή τελετή του 

ελαίου»1180. 

 

2.2.4 Είναι προφανές ότι, από τη μαρτυρία της Καθολικής Επιστολής του 

Ιακώβου του Αδελφοθέου απουσιάζουν στοιχεία που θα υποδήλωναν ευλογία ή 

αγιασμό για το έλαιο της χρίσης μέσα από σχετική καθαγιαστική ευχή. Βέβαια, η 

μαρτυρούμενη άλειψη με έλαιο πραγματοποιείται κατά τρόπο τελετουργικό, εφόσον 

επιτελείται «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου», σύμφωνα και με την προτροπή του απ. 

Παύλου1181. Έτσι, η διαδικασία αλείψεως του ασθενούς με έλαιο λαμβάνει ένα 

εκκλησιαστικό-μυστηριακό χαρακτήρα και αποφεύγει το χαρακτήρα μιας μαγικής 

τελετουργίας. Με αυτή τη μυστηριακή διάσταση της θεραπευτικής διαδικασίας, η 

άλειψη με έλαιο υπερβαίνει την ιαματική σημασία. 

Η μυστηριακότητα της όλης τελετουργίας (προσευχής για τη θεραπεία και 

αλείψεως με έλαιο στο όνομα του Κυρίου) παραπέμπει στη δύναμη που έχει η 

συλλογική προσευχή της Εκκλησίας1182. Πάνω σε αυτή τη δύναμη της συλλογικής 

προσευχής στηρίζεται η μυστηριακή δομή της συγκεκριμένης λειτουργικής πράξεως. 

 

2.2.5 Κατά τους επόμενους αιώνες (2ο και 3ο) δεν υπάρχουν σημαντικές 

μαρτυρίες περί της τελετουργικής πράξεως προσευχής επί του ασθενούς και αλείψεώς 

του με έλαιο. Βεβαίως, η έλλειψη σχετικών πληροφοριών δεν αποτελεί τεκμήριο 

ανυπαρξίας της συγκεκριμένης πράξεως1183. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλειστεί η 

άποψη ότι πιθανόν να αποτελούσε τελετουργία συνυφασμένη με τη διαδικασία 

μετανοίας ή ότι αποκρύπτεται (από τις γραπτές πηγές) η ύπαρξή του λόγῳ της 

«Διδασκαλίας Αποκρύψεως των Μυστηρίων» που ίσχυε τους πρώτους αιώνες1184. 

Ούτως ει άλλως, κατά την περίοδο αυτή δεν λείπουν οι μαρτυρίες περί της σχέσεως 

του ελαίου με την ψυχική και σωματική θεραπεία του ανθρώπου. 

Έτσι, στον Βίο Αδάμ και Εύας (απόκρυφο κείμενο του 1ου μ.Χ. αιώνα) γίνεται 

αναφορά στην άλειψη με έλαιο του Αδάμ μετά από το προπατορικό αμάρτημα. Στο 

 
1179 Πρβλ. Ι.Δ. Καραβιδόπουλου, Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Θεσσαλονίκη, Πουρναράς, 1988, σ. 211. 
1180 Πρβλ. Κ.Ν. Καλλινίκου, Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτῴ, Αθήνα, Γρηγόρης, 19692, σ. 

520. 
1181 «Καὶ πᾶν ὅ,τι ἄν ποιεῖτε ἐν λόγῳ ἤ ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ» (Κολ. 3, 18). 
1182 Σ.Ν. Σάκκου, όπ.π., σ. 159. 
1183 Βλ. Ι.Ο. Καλογήρου, «Ευχέλαιον», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 5 (1964), στ. 1135. 
1184 Γ.Ν. Φίλια, «Η μετάβαση από την απλή άλειψη…», σσ. 443-444. 
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συγκεκριμένο κείμενο η άλειψη με έλαιο παραπέμπει ταυτόχρονα στη θεραπεία του 

ασθενούς Αδάμ, αλλά και στην άφεση του αμαρτήματός του, την οποία ζητά από το 

Θεό. Αλλά και στις αρχές του 2ου αιώνα χρονολογείται μία ακόμα μαρτυρία περί ενός 

Ιουδαιοχριστιανού (ονόματι Ιακώβ), ο οποίος θεράπευε ασθενείς με έλαιο και 

προσευχή, ακολουθώντας την προτροπή του Αδελφοθέου Ιακώβου. Οι μαρτυρίες 

αυτές θεμελιώνουν το συμπέρασμα ότι, ενώ κατά το 2ο αιώνα δεν υπήρξε εξέλιξη της 

λειτουργικής πράξεως που καταγράφεται στην Καθολική Επιστολή, η πράξη όμως αυτή 

παρέμεινε σε ισχύ μέσα στα λιτά πλαίσια που εκτίθενται στην Επιστολή.  

 

2.2.6 Η σημαντικότερη, πάντως, μαρτυρία των τριών πρώτων αιώνων προέρχεται 

από το έργο του Ιππολύτου Ρώμης με τίτλο «Αποστολική Παράδοση», που γράφτηκε 

στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα. Στο έργο αυτό παρατίθεται μία ευχή με τίτλο «περί της 

προσφοράς του ελαίου», η οποία είναι ευχή αγιασμού του ελαίου για την άλειψη του 

ασθενούς. Πρόκειται για την αρχαιότερη ευχή καθαγιασμού του ελαίου, το οποίο 

σχετίζεται τόσο με την σωματική, όσο και με την ψυχική θεραπεία του ασθενούς. Στη 

συγκεκριμένη ευχή γίνεται αναφορά σε «μετάληψη» του ελαίου (προφανώς η πράξη 

αυτή αφορά στην ψυχική θεραπεία) και σε άλειψη (που αφορά στη σωματική 

θεραπεία). 

Η διάκριση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και τυχαία, πάντως όμως 

υποδηλώνει την αλληλοπεριχώρηση των Μυστηρίων Ευχελαίου και Μετανοίας. Το 

επίσης, όμως, σημαντικό στοιχείο στη μαρτυρία της «Αποστολικής Παραδόσεως» 

είναι ότι η καθαγιαστική ευχή του ελαίου τοποθετείται κατά τη διάρκεια τελέσεως της 

θείας Λειτουργίας και, μάλιστα, στο χρονικό σημείο της προθέσεως των άρτων, από 

τον προεξάρχοντα Επίσκοπο. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί και ένα άλλο κείμενο του 

3ου-4ου αιώνα που φέρει τον τίτλο «Αιγυπτιακή Διάταξη» (έργο που είχε ελληνικό 

πρωτότυπο, αλλά του οποίου σώζεται μόνο η λατινική μετάφραση). 

 

2.3 Το Μυστήριο του Ευχελαίου μετά τον 3ο αιώνα 

2.3.1 Σημαντικότατη μαρτυρία περί του Μυστηρίου του Ευχελαίου είναι το 

Ευχολόγιο του Σεραπίωνα, επισκόπου Θμούεως της Αιγύπτου, γραμμένο περί τα μέσα 

του 4ου αιώνα. Στο Ευχολόγιο περιλαμβάνονται δύο σχετικές ευχές. 

Η πρώτη από αυτές έχει ως τίτλο «Ευχή επί των προσφερομένων ελαίων και 

υδάτων» και εντάσσεται (στο διάγραμμα της θείας Λειτουργίας) μετά από τον 

καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων και πριν από την απόλυση της Λειτουργίας. Σε σχέση 



Τα Μυστήρια Γάμου και Ευχελαίου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
328 

με άλλες πηγές, η θέση της συγκεκριμένης ευχής είναι διαφορετική1185. Ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η αναφορά της συγκεκριμένης ευχής στο σκοπό της ευλογίας: «Ὅπως 

πᾶς πυρετὸς καὶ πᾶν δαιμόνιον καὶ πᾶσα νόσος διὰ τῆς πόσεως καὶ τῆς ἀλείψεως 

ἀπαλλαγῇ». Επίσης σημαντική είναι η αναφορά της ευχής στο έλαιο ως «φάρμακο 

θεραπευτικό και φάρμακο ολοκληρίας». 

Η δεύτερη ευχή έχει ως τίτλο «Ευχή εις έλαιον νοσούντων ή εις άρτον ή εις 

ύδωρ» και κατέχει τη 17η θέση στη σειρά των ευχών του Ευχολογίου. Η τοποθέτησή 

της προς το τέλος της Λειτουργίας ενισχύει την άποψη ότι θα μπρούσε να επιτελεστεί 

και ως αυτόνομη λειτουργική πράξη. Στο περιεχόμενο της ευχής, οι αναφορές των 

αιτημάτων «εἰς ἀποβολὴν πάσης νόσου…εἰς ἀλεξιφάρμακον παντὸς δαιμονίου…εἰς 

ἀφορισμὸν παντὸς πνεύματος πονηροῦ…εἰς φάρμακον ζωῆς καὶ σωτηρίας, εἰς ὑγείαν 

καὶ ὁλοκληρίαν ψυχῆς, σώματος, πνεύματος, εἰς ρῶσιν τελείαν» φανερώνουν την 

ενιαία αντίληψη των ψυχικών και σωματικών προβλημάτων στη ζωή του ανθρώπου. 

 

2.3.2 Χαρακτηριστικό παράδειγμα του συνδέσμου του Ευχελαίου με τη 

Μετάνοια αποτελεί η μαρτυρία του Ι. Χρυσοστόμου, ο οποίος θεωρεί ότι η ιερατική 

εξουσία του «δεσμείν και λύειν» τις αμαρτίες εκφράζεται στην επιτέλεση του 

μυστηρίου του Ευχελαίου1186. Αυτή είναι η λειτουργική παράδοση της Αντιόχειας περί 

του Ευχελαίου, την οποία εκφράζει ο Ι. Χρυσόστομος και η οποία αποτυπώνεται σε 

δύο σημαντικές πηγές της αντιοχειανής λειτουργικής παράδοσης, τις Αποστολικές 

Διαταγές και τη Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  

Στις Αποστολικές Διαταγές (τέλος 4ου αι.) καταχωρίζεται η ευχή με τίτλο 

«Ευχαριστία επί ύδατος και ελαίου». Η ευχή αναφέρεται στο «Θεό των δυνάμεων, τον 

κτίστην των υδάτων και το χορηγό του ελαίου» με αίτημα τον αγιασμό από τον Κύριο 

του ύδατος και του ελαίου. Το αγιαστικό αίτημα της ευχής είναι η απόδοση στο έλαιο 

«δυνάμεως υγείας εμποιητικής, νόσων απελατικής, δαιμόνων φυγαδευτικής, πάσης 

επιβουλής διωκτικής δια Χριστού της ελπίδος ημών»1187. Αυτή η καθαγιαστική ευχή 

αναφέρεται στην ψυχοσωματική θεραπεία και είναι εντεταγμένη στη θεία Λειτουργία, 

αναπέμπεται δε από τον Επίσκοπο, παρουσίᾳ του Πρεσβυτέρου και του Διακόνου (σε 

περίπτωση που δεν παρίσταται ο Επίσκοπος, τότε την ευχή αναπέμπει ο Πρεσβύτερος). 

 
1185 Σημαντικές είναι (περί του θέματος αυτού) οι επισημάνσεις του καθ. Ι. Φουντούλη, Ακολουθία του 

Ευχελαίου, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 6 (Κείμενα Λειτουργικής 15). 
1186 Ι. Χρυσοστόμου, Περὶ Ιερωσύνης, 3, 6, Sources Chrétiennes 272 (1980), σ. 154 (50-56). 
1187 Αποστολικαί Διαταγαί 8, 29, Sources Chrétiennes 336, σ. 232. 
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Στην Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (5ος αι.) καταχωρίζεται επίσης μία 

ευχή για την ευλογία του ελαίου προς άλειψη των ασθενών. Ο καθαγιασμός του ελαίου 

στη συγκεκριμένη ευχή έχει ως σκοπό τη θεραπεία των ασθενών και τον αγιασμό των 

μετανοούντων: «εἰς τὸ ἀπολυτροῦν τοὺς κάμνοντας καὶ θεραπεύειν τοὺς ἀσθενοῦντας 

καὶ ἁγιάζειν τοὺς ἐπιστρέφοντας, ὅταν προσεγγίζουσι τῇ πίστει»1188. Η τελετουργική 

περιγραφή της Διαθήκης είναι ενδεικτική της αγιαστικής σημασίας της όλης 

λειτουργικής πράξεως: ο ιερέας είναι υπεύθυνος για την τέλεση του αγιασμού και θέτει 

το «αγγείο» (στο οποίο υπάρχει έλαιο) «προ του θυσιαστηρίου». Η πράξη αυτή 

δηλώνει το σύνδεσμο του καθαγιασμού του ελαίου με τη θεία Λειτουργία. 

 

2.3.3 H μαρτυρία του Σεβήρου Αντιοχείας (+558) απηχεί τη συριακή παράδοση 

περί του Ευχελαίου, η οποία εστιάζεται στο «έλαιο των Αγίων», δηλαδή στον αγιασμό 

του ελαίου που προερχόταν από τις κανδήλες των Αγίων. Η λειτουργική πρακτική του 

Ευχελαίου φαίνεται ότι είχε εδραιωθεί από τα τέλη του 4ου αιώνα και εξής. Τον 5ο 

αιώνα, ο Κύριλλος Αλεξανδρείας συστήνει στους Χριστιανούς να αποφεύγουν τους 

μάγους και προτρέπει την πρόσκληση στις οικίες τους των ιερέων για την τέλεση του 

Μυστηρίου του Ευχελαίου1189. Έναν αιώνα μετά τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, ο 

Προκόπιος Γάζης επισημαίνει  την επιτέλεση του Μυστηρίου του Ευχελαίου στη 

μητροπολιτική του περιφέρεια1190. 

Αλλά και στην Εκκλησία της Δύσης το Μυστήριο του Ευχελαίου μαρτυρείται σε 

πολλά και ενδιαφέροντα κείμενα, με κορυφαίο αυτό του Θεοδώρου Καντέρμπουρη 

(+690), ο οποίος τονίζει ότι η σημασία του Ευχελαίου, εκτός από τη θεραπεία των 

ασθενών, επεκτείνεται και στην «επανασύνδεση« ή «επανένταξη» των μετανοούντων 

στην Εκκλησία. 

 

2.4 Η οριστική διαμόρφωση της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Ευχελαίου 

2.4.1 Η Ακολουθία του Ευχελαίου εξελίσσεται και λαμβάνει την τελική της 

διαμόρφωση μεταξύ 8ου και 15ου αιώνα. Από τα χειρόγραφα Ευχολόγια διαπιστώνουμε 

ότι η αρχική μορφή της Ακολουθίας του Ευχελαίου ήταν απλή, εφόσον περιλάμβανε 

μία ή δύο ευχές (την καθαγιαστική και την ευχή της χρίσεως). Αυτή είναι η μορφή της 

Ακολουθίας όπως εμφανίζεται στο αρχαιότερο χειρόγραφο Ευχολόγιο (τέλος 8ου αι.), 

 
1188 Π.Ν. Τρεμπέλα, Μικρόν Ευχολόγιον, τόμ. Α´, σ. 177. 
1189 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Περί της εν Πνεύματι και αληθείᾳ λατρείας, 6, PG 68, 472Α. 
1190 Προκοπίου Γάζης, Υπόμνημα εις το Λευιτικόν,  PG 87, 764Α.  



Τα Μυστήρια Γάμου και Ευχελαίου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
330 

το Βαρβερινό ελληνικό 336 της βιβλιοθήκης του Βατικανού, στο οποίο 

καταχωρίζονται πέντε (συνολικά) ευχές «εις νοσούντες» και «επί ελαίου αρρώστου». 

Παρόμοια απλή μορφή παρουσιάζει η Ακολουθία του Μυστηρίου του Ευχελαίου μέχρι 

τον 10ο αιώνα. 

Όταν, όμως, εμφανίστηκε η παράδοση της συμμετοχής επτά ιερέων, άρχισε η 

εξέλιξη της Ακολουθίας, η οποία αποτυπώνεται στα χειρόγραφα Ευχολόγια του 11ου 

αιώνα (κυρίως τον Κοϊσλίνο κώδικα 213  και στον κώδικα της Κρυπτοφέρρης GbI). 

Την ίδια εποχή καταγράφεται ο σύνδεσμος του Μυστηρίου του Ευχελαίου με τη θεία 

Λειτουργία. Ιδιαιτέρως ο κώδικας Κρυπτοφέρρης GbI περιλαμβάνει «Τάξη και 

ακολουθία γινομένη παρά των Ζ´ πρεσβυτέρων επί ελαίου αρρώστου», η οποία 

προηγείται της θείας Λειτουργίας. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Ευχολόγιο προβλέπεται ανάγνωση της ευχής 

καθαγιασμού του ελαίου διαδοχικά από τους επτά ιερείς, μετά δεν την εκφώνηση της 

ευχής ο κάθε ιερέας «ἅπτει τὴν μολυβίδα αὐτοῦ». Η θέση της ευχής του καθαγιασμού 

«Κύριε ὁ ἐν τῷ ἐλέει…» είναι τοποθετημένη μετά από την επιτέλεση της προσκομιδής 

και πριν από την έναρξη της θείας Λειτουργίας, σύμφωνα δε με το χειρόγραφο η 

επιτέλεση του Μυστηρίου του Ευχελαίου διεξάγεται στο ναό της οικίας του ασθενούς 

και όχι στο ναό της εκκλησιαστικής κοινότητας. Σε περίπτωση τέλεσης της 

Ακολουθίας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το Ευχέλαιο προηγείται της Λειτουργίας 

των Προηγιασμένων. 

 

2.4.2 Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι σύμφωνα με τον κώδικα της 

Κρυπτοφέρρης GbI η Ακολουθία του Ευχελαίου συνδέεται με την εορτή ενός μεγάλου 

Αγίου, συνηθέστερα δε (κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής) με την εορτή 

του αγίου Θεοδώρου. 

Από τον 11ο αιώνα, όμως, η τέλεση του Ευχελαίου δεν περιορίζεται μόνο στον 

ασθενή, αλλά αφορά και όλους τους οικείους του, καθώς και τον αγιασμό του οίκου 

του. Την ίδια εποχή, εκτός από την καθαγιαστική ευχή προβάλλεται και η ευχή της 

χρίσεως, η οποία αναπέμπεται από κάθε ένα εκ των ιερέων (στην περίπτωση του 

επταπάπαδου), μαρτυρείται δε η ύπαρξη αναγνωσμάτων (ενός αποστολικού και ενός 

ευαγγελικού). Επίσης, ορίζονται ως σημεία χρίσεως το μέτωπο, τα αυτιά, το στήθος 

και τα χέρια. 

Από τον 12ο αιώνα διακρίνουμε μία περαιτέρω αυξητική τάση της Ακολουθίας 

με την ύπαρξη περισσότερων ευχών σε χειρόγραφα Ευχολόγια, ενώ προκύπτουν νέα 
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τροπάρια και αντίφωνα, τα οποία διαρκώς συγγράφονται και εντάσσονται στην 

Ακολουθία. Την ίδια εποχή ενισχύεται η κοινή τέλεση του Μυστηρίου του Ευχελαίου 

με την Ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου. Έτσι άρχισε η σταδιακή μεταβολή 

της δομής σύνδεσης του Ευχελαίου με τη θεία Λειτουργία. 

 

2.4.3 Από τον 11ο-12ο αιώνα τα χειρόγραφα Ευχολόγια παραθέτουν ένα 

επαναλαμβανόμενο σύνολο, που αντιστοιχεί σε κάθε ιερέα (τρισάγιο· 50ος Ψαλμός· 

ψαλμικό αντίφωνο· συναπτή· ευχή). Αυτή είναι η μαρτυρία του σημαντικού 

χειρόγραφου Ευχολογίου Σινά 961, ενώ και στο επίσης σημαντικό χειρόγραφο 

Ευχολόγιο υπ᾽ αριθμ. 680 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ 680) του 12ου 

αιώνα, η Ακολουθία του Ευχελαίου τοποθετείται στην αρχή της θείας Λειτουργίας. 

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη διαμόρφωση δύο τμημάτων της Ακολουθίας του 

Ευχελαίου (όπως μαρτυρεί ο Σιναϊτικός κώδικας 973 του 12ου  αιώνα): το πρώτο τμήμα 

αφορά στην τέλεση μετά την προσκομιδή και πριν από την έναρξη της θ. Λειτουργίας 

(τρισάγιο· 50ος ψαλμός· ψαλμικό αντιφωνικό· ευχή αγιασμού του ελαίου· συναπτή/ με 

την επανάληψη των ανωτέρω από κάθε ένα των επτά ιερέων διαφοροποιούνται τα 

αντίφωνα και οι ευχές). Το δεύτερο τμήμα τοποθετείται μετά από το Κοινωνικό, προς 

το τέλος της θ. Λειτουργίας (50ος ψαλμός· επτά διαφορετικές ευχές· ευχή της χρίσεως 

«Πάτερ άγιε…»). Μετά από τη θ. Λειτουργία, οι ιερείς (σύμφωνα, πάντοτε, με το 

συγκεκριμένο χειρόγραφο Ευχολόγιο) επισκέπτονται την οικία του ασθενούς, τον 

οποίο χρίουν καθώς και διάφορα άλλα σημεία (την κλίνη του ασθενούς σταυροειδώς, 

καθώς και την πόρτα της οικίας). 

Επίσης, στο συγκεκριμένο χειρόγραφο Ευχολόγιο μαρτυρείται η ένταξη (στην 

Ακολουθία του Ευχελαίου) του κανόνα του Αρσενίου, ενώ αναφέρεται και η κατά 

σειρά των πρεσβυτέρων συμπλήρωση από αυτούς με «ύδωρ των αγίων Θεοφανείων 

και οίνον και έλαιον», τα οποία εμβάλλουν στο τρυβλίο. Μετά από το τέλος της 

Ακολουθίας, προβλέπεται «απόλουση» του ασθενή, όπως προβλέπεται και στο τέλος 

της Ακολουθίας του Βαπτίσματος. 

 

2.4.4 Το μέγεθος και η δομή της Ακολουθίας του Ευχελαίου στον κώδικα Σινά 

973 ενισχύουν την άποψη ότι η Ακολουθία προήλθε από τη συνένωση δύο 

προηγουμένων Ακολουθιών. Η υπόθεση αυτή  ενισχύεται όχι μόνο από το γεγονός ότι 

το δεύτερο τμήμα περιέχει ευχές διαφορετικές από το πρώτο, αλλά και από το γεγονός 

ότι και στα δύο τμήματα υπάρχουν ευχές, τις οποίες ο Συμεών Θεσσαλονίκης 
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χαρακτηρίζει ως καθαγιαστικές (επομένως, συμπεραίνουμε ότι υπήρχαν καθαγιαστικές 

ευχές και στα δύο τμήματα, γεγονός που παραπέμπει στην αυτονομία τους). 

Σε συνέχεια των παραπάνω, παρατηρούμε ότι στον κώδικα Σινά 973 η ευχή 

«Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τῷ ἐλέει…» επαναλαμβάνεται δύο φορές στο πρώτο τμήμα 

και μία φορά στο δεύτερο. Μάλιστα, στο δεύτερο τμήμα η ευχή τοποθετείται ως πρώτη, 

ενώ στο πρώτο τμήμα προτάσσεται η ευχή «Ο Θεός, ο μέγας και θαυμαστός…», η 

οποία (σύμφωνα με τα περισσότερα χειρόγραφα Ευχολόγια) ακολουθεί μετά την ευχή 

«Άναρχε, αδιάδοχε…»)1191. Το στοιχείο, επίσης, ότι η ευχή «Πάτερ άγιε…» 

τοποθετείται (στο Σινά 973) ως δεύτερη ευχή στο δεύτερο τμήμα, ενώ στο τέλος 

ορίζεται να αναγινώσκεται από καθένα εκ των επτά πρεσβυτέρων, υποδηλώνει ότι το 

δεύτερο τμήμα ήταν αυτοτελές και ότι παρεισέφρυσε σε προϋπάρχουσα διάταξη. 

Το συμπέρασμα είναι προφανές: η Ακολουθία του Ευχελαίου (σύμφωνα με τα 

χειρόγραφα Ευχολόγια 11ου-12ου αι.) τελείται πριν από τη θ. Λειτουργία, μετά δε από 

αυτήν προβλεπόταν η χρίση (όπως μαρτυρεί ο Κοϊσλίνος κώδικας 213) με την 

απαγγελία από καθένα εκ των επτά ιερέων της ευχής «Πάτερ άγιε…». 

 

2.4.5 Όπως προαναφέρθηκε, μετά τον 13ο αι. η Ακολουθία του Ευχελαίου 

λαμβάνει την τελική της μορφή. Την εποχή αυτή, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Νικηφόρος Β´ μαρτυρεί ότι η επίσημη και καθοριστική θεσμοθέτηση του επταδικού 

αριθμού των ιερέων έγινε από τον προκάτοχό του Αρσένιο τον Αυτωρειανό (1255-

1260). Ο Νικηφόρος Β´ αναφέρει συγκεκριμένα ότι, ο Αρσένιος «τὴν ἀκολουθίαν 

ταύτην ἐνομοθέτησε γίνεσθαι δι᾽ ἑπτά ἱερέων κἄν ἐπίσκοποι ὦσι, κἄν μητροπολίται· 

διὸ καὶ ἐν ἴσῳ τὰς εὐχὰς αὐτὸς ὁ ρηθεὶς πεποίηκε»1192. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νικηφόρου Β´, ο Αρσένιος μερίμνησε ώστε να 

κατανεμηθούν οι ευχές με ανάλογη ισότητα. Για το λόγο αυτό προσέθεσε στις μέχρι 

τότε ευχές κατάλληλο περιεχόμενο, προβαίνοντας και σε σύνθεση νέων ευχών. Έτσι, 

με τις ενέργειές του αποδόθηκε η σταθερή δομή στην Ακολουθία με επταδικό σύστημα. 

Με την προσθήκη έξι επιπλέον αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων και με 

τη συνοδεία προκειμένων και αλληλουαρίων, η Ακολουθία έλαβε την τελική της 

μορφή. Φαίνεται, όμως, ότι ο κανόνας του Ευχελαίου δεν έχει σχέση με τον Αρσένιο 

τον Αυτωρειανό, αλλά με τον Αρσένιο Κερκύρας, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα. 

 
1191 Σύμφωνα με το Συμεών Θεσσαλονίκης, η ευχή «Άναρχε, αδιάδοχε…» είναι η δεύτερη καθαγιαστική 

ευχή. 
1192 Νικηφόρου Β´, Περί των λεγόντων ότι χρη και μετά θάνατον ευχέλαιον ποιείν εν νεκρῴ, PG 8080Α-Β. 
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2.4.6 Η δημιουργία του επταδικού σχήματος στο Μυστήριο του Ευχελαίου 

κατέστησε δυνατό το σύνδεσμό του και με άλλες Ακολουθίες, όπως του Εσπερινού και 

του Όρθρου. Αυτό μαρτυρείται από χειρόγραφο Ευχολόγιο του 13ου αιώνα, τον κώδικα 

Σινά 960, σύμφωνα με τον οποίο μαρτυρείται η τέλεση του Όρθρου κατά το εσπέρας 

και η ανάγνωση των τεσσάρων ευχών του Ευχελαίου («Πάτερ άγιε…»· «Αγαθέ, 

φιλάνθρωπε…»· «Δέσποτα παντοκράτορ, φιλόδουλε…»· «Βασιλεύ, θεραπευτά των 

καμνόντων…»). Η Ακολουθία διακόπτεται και εντάσσεται την επόμενη ημέρα στη 

θεία Λειτουργία. Έτσι, αντί των ευχών των αντιφώνων και της Μικρής Εισόδου, 

προβλέπονται ευχές του Ευχελαίου. 

Σύμφωνα, πάντοτε, με τον κώδικα Σινά 960, ο κάθε ιερέας ευλογεί το έλαιο με 

τριπλή σταυρική ευλογία και κατόπιν αναπέμπει τα αιτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν 

την εκζήτηση «της υγείας, της σωτηρίας και της αφέσεως των αμαρτιών» εκείνων που 

πρόκειται να χριστούν. Ακολουθεί το Τρισάγιο και τα αναγνώσματα από κάθε ιερέα, 

πραγματοποιείται δε η χρίση με την ευχή «Πάτερ άγιε…» και συνεχίζεται η θ. 

Λειτουργία. Ενδιαφέρουσες είναι οι διατάξεις του συγκεκριμένου κώδικα, σύμφωνα 

με τις οποίες μετά τη χρίση, ο ασθενής δεν «νίπτεται» αλλά παραμένει στο ναό για επτά 

ημέρες.  

Για κάθε ημέρα προβλέπεται θ. Λειτουργία από καθένα εκ των επτά ιερέων, υπέρ 

θεραπείας του ασθενούς, ο δε ασθενής μετά από την ολοκλήρωση των επτά θ. 

Λειτουργιών απολούεται και αλλάζει ρούχα και «κατηχίζεται» από τον πρώτο ιερέα με 

τα ακόλουθα λόγια: «Βλέπε, ἀδελφέ, τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς σου ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι, μὴ 

προσπταίσῃς τῷ Θεῷ· τὰ γὰρ πρώην σου ἐγκλήματα ἐξέλιπε διὰ τῆς προστάξεως ἡμῶν, 

τῶν ἀναξίων ἱερέων, κατὰ χάριν Χριστοῦ, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας». Είναι, 

επομένως, προφανής ο σύνδεσμος του Ευχελαίου με τη διαδικασία Μετανοίας, εφόσον 

η σωματική θεραπεία προβάλλεται ως συνυφασμένη με την ψυχική. 

 

2.4.7 Η ανάπτυξη, όμως, της Ακολουθίας του Ευχελαίου, όπως μαρτυρείται στα 

χειρόγραφα Ευχολόγια μετά τον 13ο αιώνα, φαίνεται ότι σταματά και το όλο 

τελετουργικό περιστέλλεται (συμπτύσσεται). Αυτό μαρτυρείται στον κώδικα 1910 της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ 1910) του 16ου αιώνα, σύμφωνα με τον οποίο 

η ένταξη του Ευχελαίου στη θ. Λειτουργία παρουσιάζεται με συνοπτικό διάγραμμα: η 

Ακολουθία του Ευχελαίου τελείται αμέσως μετά από το «Ευλογημένη η Βασιλεία…» 

και η χρίση επιτελείται στο τέλος της Λειτουργίας. 
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Πρέπει να τονίσουμε ότι, μετά από τον 13ο αιώνα, η Ακολουθία του Ευχελαίου 

παρουσιάζεται ασταθής, αν και ενταγμένη τη θ. Λειτουργία. Είναι προφανές ότι, η 

συχνή επιτέλεση του Μυστηρίου στις οικίες των πιστών συντέλεσε τόσο στην 

αποσταθεροποίηση της Ακολουθίας από τη δομή της θ. Λειτουργίας, όσο και στην 

εμφάνιση διαφόρων παραλλαγών της. Ήδη από τον 13ο αιώνα, η προσάρτηση του 

Ευχελαίου στην Ακολουθία του Όρθρου ή η επιτέλεσή της το εσπέρας στο ναό ή στην 

οικία του ασθενούς (χειρόγραφο Ευχολόγιο Λαύρας 189, 13ος αιώνας), αποτελούν 

προανακρούσματα των παραλλαγών που επρόκειτο να γνωρίσει η Ακολουθία του 

Ευχελαίου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

 

2.4.8 Τον 15ο αιώνα φαίνεται ότι το Μυστήριο του Ευχελαίου είχε 

αποστασιοποιηθεί από τη θ. Λειτουργία, όπως μαρτυρεί ο Συμεών Θεσσαλονίκης1193. 

Περιγράφοντας την τάξη της Ακολουθίας του Ευχελαίου, ο Συμεών Θεσσαλονίκης 

(+1429) επισημαίνει ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία επτά ιερέων, αλλά ότι το 

Μυστήριο θα μπορούσε να επιτελεστεί κατ᾽ οικονομίαν και από τρεις ιερείς. Τονίζει, 

όμως, ότι ακόμα κι αν το Ευχέλαιο τελείται από τρεις ιερείς, αυτοί οφείλουν να 

αναγινώσκουν «ὅσα παραδέδοται λέγεσθαι», εννοώντας προφανώς όλη την 

προβλεπόμενη τάξη της Ακολουθίας. 

 

 

3. Κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Μυστηρίου του 

Ευχελαίου 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω η μαρτυρία του Συμεών Θεσσαλονίκης περί της τάξεως 

επιτελέσεως του Ευχελαίου (Διάλογος…, PG 155, 516Β-536Β). Η μαρτυρία αυτή 

θωρείται ως κομβική για τη μετέπειτα τελική διαμόρφωση της Ακολουθίας, γι᾽ αυτό 

και παραθέτουμε τα βασικά της σημεία. 

 

3.1 Στη δομή της Ακολουθίας διακρίνονται, κατά το προκαταρτικό τμήμα, 

σημεία παρόμοια με εκείνα της Ακολουθίας του Όρθρου. Οι ιερείς συγκεντρώνονται 

και ενδύονται τα άμφιά τους. Η έναρξη της Ακολουθίας γίνεται πάντοτε από τον πρώτο 

ιερέα. Η αποδιδόμενη, από τον Συμεών Θεσσαλονίκης, ονομασία της Ακολουθίας ως 

 
1193 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, PG 155, 516Β-536Β.  
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«παννυχίδα κανόνος» βασίζεται στη δυνατότητα τέλεσής της και το εσπέρας. Προς το 

τέλος της Ακολουθίας προβλέπεται εκτενής ικεσία υπέρ του ασθενή και ακολουθεί το 

αίτημα συγνώμης του προς τους κληρικούς. 

Η Ακολουθία αρχίζει με τη δοξολογική εκφώνηση «Ευλογημένη η βασιλεία…» 

και ακολουθούν τα ειρηνικά αιτήματα. Μετά την εκφώνηση της ευχής, ο Συμεών 

αναφέρει ότι ψάλλονται τροπάρια «για την ιλέωση του Θεού» (πρόκειται, πιθανόν, για 

τροπάρια όπως στη σημερινή τάξη: «Ελέησον ημάς Κύριε…», «Της ευσπλαχνίας την 

πύλην…», τα οποία ψάλλονται πριν από τον κανόνα). Μετά, πάντως, από την 

ψαλμώδηση του παλαιού απολυτικίου της Ακολουθίας («Ταχύς εις αντίληψιν…») ο 

Συμεών σημειώνει ότι μπορούν να ψαλλούν πολλά απολυτίκια και κοντάκια («όσα 

θέλουν» οι τελούντες). 

 

3.2 Ο Συμεών Θεσσαλονίκης μαρτυρεί περί δύο καθαγιαστικών ευχών του 

ελαίου. Από αυτές, η πρώτη («Κύριε, ο εν τῳ ελέει και τοις οικτιρμοίς σου…») είναι 

καθαγιαστική και λέγεται κατ᾽ επανάληψη χωριστά από κάθε ιερέα. Έπειτα από τα 

τροπάρια που ακολουθούν μετά την πρώτη ευχή, ο πρώτος τῃ τάξει ιερέας αναγινώσκει 

τη δεύτερη τελεστική ευχή («Άναρχε, αδιάδοχε…») και σφραγίζει το έλαιο. Οι ευχές 

που παραθέτει ο Συμεών αφορούν ένα μόνο ασθενή, γι᾽ αυτό είναι διατυπωμένες σε 

ενικό πρόσωπο. 

Η ύπαρξη δύο καθαγιαστικών (τελεστικών) ευχών στο Μυστήριο του Ευχελαίου 

αιτιολογείται από το Συμεών Θεσσαλονίκης ως συμβολισμός των δύο φύσεων του 

Χριστού: «Δύο γὰρ ἐνταῦθα εὐχαί εἰσι τελεστικαὶ ὡς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μυστηρίοις, καὶ 

τὸν διφυῆ σημαίνουσιν Ἰησοῦν. Ὅς ἄληπτος ὤν, ἀσώματός τε καὶ ἄφραστος καὶ σῶμα 

ἔλαβε δι᾽ ἡμᾶς καὶ περιληπτὸς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη, μένων 

ἀναλλοιώτως Θεός, ἵνα καὶ ἡμᾶς διπλῶς κατά τε τὸ ἀόρατον καὶ ὁρατὸν ἁγιάσῃ· τὴν 

ψυχὴν λέγω καὶ τὸ σῶμα»1194. 

Η υποχώρηση του επταδικού χαρακτήρα της Ακολουθίας του Ευχελαίου κατά 

την εποχή του Συμεών Θεσσαλονίκης υποδηλώνεται από το γεγονός ότι ο Συμεών 

αναφέρεται στα δύο αρχικά αναγνώσματα (αποστολικό και ευαγγελικό). Τα υπόλοιπα 

έξι ζεύγη αναγνωσμάτων, καθώς και οι ευχές δεν καταγράφονται. Το αποστολικό 

ανάγνωσμα από την Καθολική Επιστολή του Ιακώβου αναγινώσκεται μετά από τη 

δεύτερη καθαγιαστική ευχή. Ακολούθως, ψάλλεται το Αλληλούϊα, προσφέρεται το 

 
1194 Συμεὼν Θεσσαλονίκης, όπ.π., PG 155, 525D. 
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θυμίαμα και αναγινώσκεται επί της κεφαλής του ασθενούς το ευαγγελικό ανάγνωσμα 

από τον πρώτο τῃ τάξει ιερέα. Έπειτα, διαβάζεται (πάντοτε από τον πρώτο τῃ τάξει 

ιερέα) η ευχή δεήσεως «υπέρ αφέσεως αμαρτιών» και υπέρ της ψυχοσωματικής του 

υγείας. 

Ακολουθεί η ευχή της χρίσεως («Πάτερ άγιε…»), την οποία ο ιερέας αναπέμπει 

θέτοντας το χέρι του στο κεφάλι του ασθενούς, ενώ οι υπόλοιποι ιερείς 

επαναλαμβάνουν διαδοχικώς την ευχή. Η άλειψη του ασθενούς γίνεται σταυροειδώς 

από κάθε ιερέα, με την επίκληση «ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ο ασθενής 

(σύμφωνα με το Συμεών) χρίεται στο πρόσωπο, στα σημεία των αισθήσεων και στα 

χέρια. Η πράξη αυτή επαναλαμβάνεται από όλους τους ιερείς, χωρίς όμως να 

καθορίζεται το περιεχόμενο των ευχών ή των αναγνωσμάτων. 

 

3.3 Ο Συμεών Θεσσαλονίκης είναι γνώστης της μεταβλητότητας της Ακολουθίας 

του Ευχελαίου και γνωρίζει, επίσης, ότι οι λεπτομέρειες ως προς την κατανομή των 

τελετουργικών πράξεων μεταξύ των ιερέων ήταν αδιευκρίνιστες. Φαίνεται ότι το 

επταδικό σχήμα είχε δεχθεί επιδράσεις από την επανάληψη (για επτά ημέρες) τελέσεως 

της θείας Λειτουργίας και τη χρίση του ασθενούς στο τέλος κάθε Λειτουργίας. 

Στο τελευταίο τμήμα της Ακολουθίας του Ευχελαίου, ο Συμεών Θεσσαλονίκης 

παραθέτει την εκτενή δέηση, την ευχή της συγχωρήσεως και τέλος την απόλυση. Ο 

ασθενής, ακολούθως, ζητά τρεις φορές συγχώρεση από τους ιερείς και «δέχεται 

κατήχηση» από τον πρώτο εκ των ιερέων. Η τελετή ολοκληρώνεται με την 

κεφαλοκλισία και την επευλόγηση του ασθενούς από τους ιερείς. 

Σημαντική είναι η αναφορά του Συμεών Θεσσαλονίκης και στην ιδιαίτερη 

σημασία του ελαίου για τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Το θεωρεί ως «τύπο του αγίου 

ελέους» και ότι δια της αγιαστικής επικλήσεως καθίσταται «άγιο και πλήρες της θείας 

Χάριτος». Ο Συμεών, μάλιστα, παραλληλίζει τη σημασία του ελαίου με τη σημασία 

του ύδατος στο Μυστήριο του Βαπτίσματος και του Μύρου στο Μυστήριο του 

Χρίσματος. 

Ιδιαιτέρως επιμένει ο Συμεών στη συνάφεια του μύρου με το έλαιο. 

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η αμαρτωλή γυναίκα άλειψε με μύρο τα πόδια του 

Κυρίου και δια της πράξεως αυτής έλαβε την άφεση των αμαρτιών της, ο Συμεών 

τονίζει ότι πρόκειται για παρόμοια διαδικασία με τη χρίση δι᾽ αγιασμένου ελαίου. 

 

4. Σύντομα Θεολογικά Σχόλια 
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4.1 Το Μυστήριο του Ευχελαίου είναι η «ταχεία αντίληψη»1195 της ιαματικής 

Χάριτος του Κυρίου προς τα σωματικά και ψυχικά αρρωστήματα, προς «τα 

συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων ημών», όπως αναφέρει και η καθαγιαστική 

ευχή του Μυστηρίου. Η Χάρις του Θεού εκδηλώνεται ποικιλότροπα και με τρόπο 

«μυστικό»· έτσι, μαζί με τον ψυχοσωματικό αγιασμό, δωρίζει την αιτούμενη 

ψυχοσωματική θεραπεία, την τόσο αναγκαία στην ανθρώπινη αδυναμία, με σκοπό την 

απρόσκοπτη συνέχιση των σωματικών και πνευματικών αγωνισμάτων. 

Βασική πεποίθηση (στη ζωή της Εκκλησίας) είναι ότι οι σωματικές και ψυχικές 

ασθένειες βρίσκονται πολλές φορές σε στενή σχέση και αλληλεπίδραση. Σε πολλές δε 

περιπτώσεις, οι ψυχικές ασθένειες, ως υπερβάσεις των φυσικών και ηθικών νόμων, 

δηλαδή ως εκδηλώσεις της αμαρτίας, είναι αιτίες των σωματικών ασθενειών. Αλλά και 

οι σωματικές ασθένειες προξενούν ψυχικές ενοχλήσεις, όπως ταραχή, αθυμία, 

απελπισία, κλονισμό πίστεως και ολιγοθυμία. Είναι ανάγκη, λοιπόν να 

αντιμετωπιστούν δια των πνευματικών μέσων της Χάριτος, τα οποία διεγείρουν στον 

ασθενή τη μετάνοια και οδηγούν εκ νέου στην προς το Θεό κοινωνία. 

Υπάρχουν, όμως, και σωματικές δοκιμασίες σοβαρών ασθενειών, που 

χρησιμοποιούνται από το Θεό για τη φανέρωση των έργων Του1196, για την κατάδειξη 

της ειδικής πρόνοιας, μέριμνας, φιλανθρωπίας και παντοδυναμίας Του. Αυτές είτε 

θεραπεύονται με την επίκληση της θείας βοήθειας και τη χρησιμοποίηση των 

υπερφυσικών μέσων της θείας Χάριτος (δια των ιερών Μυστηρίων), παράλληλα με τα 

φυσικά μέσα της ιατρικής επιστήμης, είτε αναδεικνύουν- και όταν ακόμα παραμένουν 

αθεράπευτες1197- την ελπίδα και αφοσίωση του ασθενούς προς το Θεό και τον οδηγούν 

με πλήρη εμπιστοσύνη και αγάπη προς το ειρηνικό τέλος της παρούσας ζωής. 

 

4.2 Ο Ίδιος ο Κύριος, πάντως, συνδέει τη σωματική θεραπεία με την ψυχική ίαση, 

οι οποίες επιτυγχάνονται στη συνάντηση της θείας παντοδυναμίας και της πίστεως του 

ανθρώπου. Σύμφωνα δε με τη διδασκαλία του Κυρίου, η ασθένεια είναι αφορμή 

εκδηλώσεως της δυνάμεως του Θεού και της κυριότητάς του επί της κτίσεως. Το 

Μυστήριο το αγίου ελαίου αποτελεί το ιδιαίτερο μέσο ιαματικής επενέργειας που 

 
1195 Πρβλ. Ακολουθία του αγίου Ευχελαίου, τροπάριο μετά την καθαγιαστική ευχή του Μυστηρίου. 
1196 Αυτή τη διάσταση της ασθένειας είχε τονίσει ο ίδιος ο Κύριος, με αφορμή το περιστατικό του τυφλού 

(Ιω. 9, 11-13). 
1197 Πρβλ. τις παύλειες θέσεις στο Β´ Κορ. 11, 5-10. 
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συνέστησε ο Κύριος για τη θεραπεία των σωματικών και (κατ᾽ επέκταση) των ψυχικών 

ασθενειών. Μέσα από τη χρίση με το αγιασμένο έλαιο, μέσα από την προσευχή για τη 

θεραπεία και, κυρίως, μέσα από την πίστη των συμμετεχόντων στο Μυστήριο 

πραγματοποιείται η επενέργεια της ιαματικής Χάριτος του Θεού. 

Το έλαιο, ως υλικό στοιχείο της ανθρώπινης καθημερινότητας, χρησιμοποιείται 

από την Εκκλησία ως αισθητό στοιχείο της ιαματικής Χάριτος του Θεού. Η θεία 

σύσταση του Μυστηρίου διαφαίνονται από τη βεβαιότητα, με την οποία το υποδεικνύει 

ο συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής του Ιακώβου, εφόσον η προτροπή της 

Επιστολής δεν αποτελεί δική του ιδέα και πρωτοβουλία, αλλά καταγραφή μιάς 

αποστολικής παραδόσεως, την οποία ήδη βίωνε η Εκκλησία. 

 

4.3 Η ενέργεια της θείας Χάριτος επιτελείται δια του ιερατικού χαρίσματος (και 

όχι από κάποιο λαϊκό μέλος της Εκκλησίας), μέσω της προσευχής και της χρίσεως. Το 

αποτέλεσμα της θεραπείας διατυπώνεται μέσα από τρία ρήματα: «σώσει», «εγερεί» και 

«αφεθήσεται». Η έννοια της σωτηρίας («σώσει») παραπέμπει στην καθολική θεραπεία 

του ανθρώπου (την ψυχοσωματική), ενώ τα δύο άλλα ρήματα επικεντρώνονται στον 

προσδιορισμό αφενός της σωματικής θεραπείας («εγερεί»), αφετέρου της ψυχικής 

(«αφεθήσετε»). 

Μέσα από το Μυστήριο του Ευχελαίου συναγιάζονται και οι παριστάμενοι, όταν 

με πίστη αποδέχονται την καθολική θεραπεία που προσφέρει στον άνθρωπο η Χάρις 

του Θεού. Μία θεραπεία που στοχεύει ώστε ο άνθρωπος να ζει καθημερινά με κεντρικό 

σκοπό την επιτέλεση του θελήματος του Θεού. Γι᾽ αυτό το λόγο καθιερώθηκε η κοινή 

και δημόσια επιτέλεση του Μυστηρίου του Ευχελαίου σε συνδυασμό με την όλη 

ψυχσωματική προπαρασκευή για το Πάσχα. 

Η φιλανθρωπία του Θεού επιτρέπει τη θεραπεία, ή η πανσοφία του παραχωρεί τη 

συνέχιση της ασθένειας, με γνώμονα πάντοτε το αληθινό συμφέρον του ανθρώπου, το 

οποίο ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το Μυστήριο του 

Ευχελαίου δεν αποβλέπει σε κάποιο διαρκές υπερφυσικό αποτέλεσμα ως προς την 

υγεία του ασθενούς, όπως συνέβαινε με διάφορες αιρετικές ή ελληνιστικές ψευδο-

θεραπευτικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά τους πρώτους αιώνες (όπως η κίνηση 

του Απολλώνιου Τυανέα, τον 3ο μ.Χ. αιώνα). 

Η άποψη ότι υπήρχε και λαϊκότροπη ευσέβεια στην αρχαία Εκκλησία, η οποία 

σχετιζόταν με τη γενικότερη χρίση του ελαίου ως ύλης ευλογίας και θεραπείας, 

προβλήθηκε κυρίως από τον Προτεσταντισμό που προσπάθησε να απορρίψει τον 
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μυστηριακό χαρακτήρα της θεραπευτικής επενέργειας του αγιασμένου ελαίου, όπως 

άλλωστε έπραξε με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα Μυστήρια της Εκκλησίας. 

 

4.4 Η αιτία υποτιμήσεως του Μυστηρίου του Ευχελαίου από τον 

Προτεσταντισμό έχει βαθύτερες και προγενέστερες- του Προτεσταντισμού- ρίζες στο 

γεγονός ότι, στη Δύση το Μυστήριο του Ευχελαίου μεταβλήθηκε- μέσω της 

Σχολαστικής θεολογίας- σε τελετουργική πράξη χορήγησης της αφέσεως των 

αμαρτιών στους ετοιμοθάνατους. Έτσι, το Μυστήριο του Ευχελαίου έλαβε τον τίτλο 

«εσχάτη χρίση» («extrema unction»). Η παραχάραξη του Μυστηρίου άρχισε από τον 

8ο αιώνα και κατοχυρώθηκε από διατάξεις τοπικών Συνόδων κατά την εποχή του 

Καρλομάγνου. Η παραχάραξη αυτή οριστικοποιείται γύρω στον 11ο αιώνα και το 

Μυστήριο του Ευχελαίου προβάλλεται (στη Ρωμαιοκαθολική θεολογία) αποκλειστικά 

ως επιθανάτιο εφόδιο. 

Η Ρωμαιοκαθολική θεολογία περί του Ευχελαίου προβάλλει το γεγονός ότι το 

Μυστήριο αντιμετωπίζει την κατάσταση της ανθρώπινης ψυχής λίγο πριν από το 

θάνατο, ότι παρέχει άφεση στα αμαρτήματα των ετοιμοθάνατων, τα οποία 

παραμελήθηκαν και τώρα (την εσχάτη ώρα της ανθρώπινης ζωής) εμποδίζουν την 

ψυχή να παραδοθεί πλήρως στο Θεό. Οι Ορθόδοξες Ομολογίες πίστεως διακήρυξαν 

την αποφυγή των δύο θεολογικών ακροτήτων σχετικά με το Μυστήριο του 

Ευχελαίου1198: της Προτεσταντικής απόψεως, σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται ο 

μυστηριακός χαρακτήρας και της Ρωμαιοκαθολικής απόψεως, σύμφωνα με την οποία 

το Μυστήριο θεωρείται μόνο ως επιθανάτιος ειδικός εφοδιασμός. 

Προσπάθειες που εμφανίστηκαν κατά τον 13ο  αιώνα στον Ορθόδοξο χώρο για 

να επεκταθεί το Ευχέλαιο και στους νεκρούς, καταπολεμούνται έντονα από τον 

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρο Ζ´ (1260-1261)1199. Επειδή, δε, η 

κατάχρηση αυτή εξακολουθούσε κατά τον 15ο αιώνα, ανέλαβε να διευκρινίσει το θέμα 

ο Συμεών Θεσσαλονίκης1200, ο οποίος επεξήγησε ότι το έλαιο που επιχέεται στο 

λείψανο του νεκρού είναι διάφορο από το έλαιο που δίδεται δια του Μυστηρίου του 

Ευχελαίου στους ζώντες και επομένως δεν πρέπει να γίνεται ἡ σύγχυση και η 

συγκεκριμένη κατάχρηση. 

 
1198 Αναφερόμαστε σε Ομολογίες, όπως αυτή του Ιερεμία Β´, του Μητροφάνη Κριτόπουλου, του Πέτρου 

Μογίλα και του Δοσιθέου Ιεροσολύμων (βλ. Ι. Καρμίρη, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της 

Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. Α´, σσ. 458-459, 460 και τόμ. Β´, σσ. 543εξ., 643-644, 758). 
1199 PG 140, 805εξ. 
1200 PG 140, 420-421. 
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4.5 Στην καθαγιαστική  ευχή του Μυστηρίου εμφατικά τονίζεται και 

προβάλλεται η έννοια και ο σκοπός της ιατρείας και του ιατρείου. Ο Χριστός 

προβάλλεται ως ιατρός και η Εκκλησία ως ιατρείο. Ο σκοπός της ιατρείας είναι η 

ενίσχυση του ανθρώπου για την αποφυγή του πνευματικού θανάτου. Το υλικό στοιχείο 

γίνεται φάρμακο θεραπείας και πλουτισμός Χάριτος. Η μυστηριακή ζωή, ως μέσο 

βοηθητικό, αναγωγικό και θεραπευτικό καταλήγει στο σκοπό της ύπαρξης: τον 

αγιασμό και τη θέωση. Και ο σκοπός αυτός είναι αδύνατο να επιτευχθεί έξω από την 

Εκκλησία. 

Η μυστηριακή ζωή συντρίβει τον ατομισμό και τον εγωϊσμό του ανθρώπου, 

διασπά τα δεσμά της αρρωστημένης εγωιστικής του απομόνωσης και αποκαλύπτει το 

μεγαλείο και την ιερότητα της ζωής. 

 

 

5. Ποιμαντικά σχόλια 

 

5.1 Η συμμετοχή του πιστού στο Μυστήριο του Ευχελαίου μπορεί να 

δημιουργήσει σε αυτόν την εσφαλμένη αντίληψη ότι αναπληρώνεται η συμμετοχή του 

στο Μυστήριο της Μετανοίας. Η αντίληψη αυτή δημιουργείται από την ύπαρξη της 

συγχωρητικής ευχής στο τέλος της Ακολουθίας του Ευχελαίου. Είναι, όμως, σαφές ότι 

δεν μπορεί να υπάρξει άφεση αμαρτιών, αν δεν έχει προηγηθεί η εξομολόγησή τους. Η 

ευχή, επομένως, της αφέσεως των αμαρτιών στο τέλος του Ευχελαίου απευθύνεται 

στον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ενότητα, δηλαδή τονίζει την ανάγκη θεραπείας και 

της ψυχής, παράλληλα με την ανάγκη θεραπείας του σώματος. Άλλωστε, κανένα 

Μυστήριο δεν υποκαθιστά και δεν αναιρεί ένα άλλο. 

Παρεξηγήσεις, όμως, υπάρχουν και σε ένα άλλο θέμα που αφορά στην επιτέλεση 

του Ευχελαίου. Πολλοί Χριστιανοί ζητούν Ευχέλαιο για να εγκαινιάσουν το 

καινούργιο τους σπίτι ή το εμπορικό τους κατάστημα, ενώ άλλοι ζητούν από τον ιερέα 

να τελέσει ταυτόχρονα αγιασμό και Ευχέλαιο. Είναι σαφές ότι ο ιερέας πρέπει να 

γνωρίζει τη διάκριση των συγκεκριμένων Ακολουθιών, ώστε να πληροφορήσει 

(κατηχήσει) κατάλληλα τους πιστούς και να επιτελέσει την αρμόζουσα- στις διάφορες 

ανάγκες της ανθρώπινης ζωής- Ακολουθίας. 
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5.2 Προσοχή απαιτείται, επίσης, από πλευράς του ιερέα απέναντι στην αντίληψη 

ότι το Ευχέλαιο αφορά στους ετοιμοθάνατους και, γενικώς, σε όσους βρίσκονται στην 

τελική φάση της ασθένειάς τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται 

αποφυγή τελέσεως Ευχελαίου από το φόβο μήπως η τέλεση δημιουργήσει στον 

ασθενούντα την εντύπωση ότι ευρίσκεται σε επιθανάτια κατάσταση. Ο ιερέας-

ποιμένας θα πρέπει να γνωρίζει (και έτσι να κατηχήσει σωστά) ότι το Μυστήριο του 

Ευχελαίου στοχεύει στην υγεία και στην ανάδειξη της αξίας της ζωής (και όχι το 

αντίθετο). 

Βεβαίως, το Μυστήριο του Ευχελαίου δεν αποτελεί κατάργηση της ασθένειας 

και του θανάτου, ούτε υποκατάσταση της ιατρικής επιστήμης. Η θεραπευτική 

αποτελεσματικότητα του Ευχελαίου σχετίζεται και με την πίστη του συμμετέχοντος. 

Άλλωστε, η πρόγνωση του Θεού για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να περιλαμβάνει την 

ασθένεια ως αφορμή πνευματικού συμφέροντος για τον ασθενή. Η θεία παιδαγωγία 

επιτελείται (σε αρκετές περιπτώσεις) μέσα και από τη δοκιμασία της ασθένειας. 

 

5.3 Στη χειρόγραφη ευχολογιακή παράδοση δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για 

τον τρόπο της χρίσεως, δηλαδή για τα μέλη του σώματος τα οποία χρίονται δια του 

αγιασμένου ελαίου1201. Η ποικιλομορφία των λειτουργικών παραδόσεων περί του 

θέματος αυτού οφείλεται στις διαφορετικές τοπικές παραδόσεις. Η ορθότερη επί του 

θέματος τελετουργική παράδοση είναι να χρίονται σταυροειδώς το μέτωπο, η σιαγόνα, 

οι δύο παρειές και τα δύο χέρια τόσο στην παλάμη, όσο και στο εξωτερικό τους τμήμα. 

Πάντως, όταν το Ευχέλαιο τελείται στα σπίτια, ο ιερέας μπορεί να καλέσει σε 

ενεργή συμμετοχή τους παριστάμενους λαϊκούς, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να 

αναγνώσουν τα αποστολικά αναγνώσματα. Η δημιουργία μιας οικογενειακής 

ατμόσφαιρας θα βοηθήσει ώστε να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι για την ενεργότερη 

συμμετοχή τους στο Μυστήριο. Μάλιστα, ο ιερέας θα μπορούσε να προπαρασκευάσει 

τη συμμετοχή των λαϊκών και να τους δώσει κάποιο χρόνο προετοιμασίας. 

 

 

 

 

 

 
1201 Βλ. Ι. Φουντούλη, Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τόμ. Α´, Θεσσαλονίκη 19732, σσ. 128-130. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Ποια είναι τα βασικά θεολογικά σημεία της μαρτυρίας περί Ευχελαίου στην 

Καθολική Επιστολή του Ιακώβου; 
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2. Πώς ερμηνεύεται η συνάφεια των Μυστηρίων του Ευχελαίου και της 

Μετανοίας; 

3. Ποια είναι τα βασικά ποιμαντικά προβλήματα σχετικά με το Μυστήριο του 

Ευχελαίου; 

 

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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9. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ – ΙΕΡΑ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 

 

Λέξεις κλειδιά: Ακολουθία, κεκοιμημένοι, μνημόσυνα, νεκρώσιμη, παννυχίδα, 

ταφή, λείψανο, άμωμος, ευλογητάριο, μακαρισμοί, θάνατος, ανάσταση. 

 

1. Σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση της  Ακολουθίας 

των κεκοιμημένων και των ιερών μνημοσύνων 

 

Οι ρίζες της λειτουργικής προσευχής υπέρ των κεκοιμημένων βρίσκονται στα 

βιβλικά κείμενα. Σύμφωνα δε με τους ιστοριογράφους της Εκκλησίας και την ίδια την 

παράδοση η κήδευση των εν πίστει κεκοιμημένων γνώρισε μεγάλη εξέλιξη, με πολλές 

παραλλαγές και πλούσιο ψαλμικό, ευχολογικό και υμνογραφικό περιεχόμενο. «Ἀπό 

μία εὐχή, πού ἀρχικῶς ἀποτελοῦσε σχεδόν τό ἅπαν τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς, βαθμηδόν 

μέ τή συμβολή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας ἐξελίχθη σέ πλουσιωτάτη ἀκολουθία, 

πού οἰκοδομεῖται κατά τό πρότυπο τοῦ μοναχικοῦ ὄρθρου»1202. Ανάλογη εξέλιξη είχε 

και η ακολουθία του μνημοσύνου. 

 

1.1 Ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας των κεκοιμημένων 

Στην Παλαιά Διαθήκη ο σεβασμός έναντι των κεκοιμημένων είναι μεγάλος 

και δεν είναι άγνωστη η πίστη στην ανάσταση των νεκρών1203. Υπάρχουν επίσης 

μαρτυρίες για προσευχή υπέρ των νεκρών, με την έννοια του μνημοσύνου ή της 

εξιλαστήριας θυσίας, όπως π.χ. η περίπτωση Ιούδα του Μακκαβαίου ο οποίος «περί 

τῶν τεθνηκότων τόν ἐξιλασμόν ἐποιήσατο τῆς ἁμαρτίας ἀπολυθῆναι»1204. Για το 

νεκρό, σημειώνεται στή Σοφία Σειράχ, «κατάγαγε δάκρυα… καί μή ὑπερίδῃς τήν 

ταφήν αὐτοῦ»1205. Στον Τωβίτ υπάρχει η προτροπή· «ἔκχεον τούς ἄρτους σου ἐπί 

τόν τάφον τῶν δικαίων ὡς μνημόσυνον ὑπέρ τῶν ἀπελθόντων»1206. 

 
1202 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις εις Λειτουργικάς Απορίας, τόμ.Β΄, έκδ. Αποστολικής Διακονίας 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 31989, σσ.175-180. 
1203 Δημήτρης Καϊμάκης, «Η ανάσταση των νεκρών από τον Ωσηέ στον απόστολο Παύλο», εν Θέματα 

Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, εκδ. “SIMBO”, Θεσσαλονίκη 1999. 
1204 Β΄ Μακκ.12, 44-45. 
1205 Σοφία Σειράχ 38, 16. 
1206 Τωβίτ 4,17. 
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Στη Γένεση έχουμε τον προφητικό λόγο του δημιουργού· «Γῆ εἶ καί εἰς γῆν 

ἀπελεύσῃ»1207, που δείχνει ακριβώς τη φυσική κατάληξη του νεκρού σώματος που 

είναι η ταφή και αξιοποιείται από την Εκκλησία μας κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία. 

Η περιγραφή της ταφής του Ιακώβ1208 και του Ιωσήφ1209 μας διασώζει 

ενδιαφέροντα τελετουργικά νεκρικά στοιχεία που διατηρούνται μέχρι σήμερα, 

όπως π.χ. ο ασπασμός του νεκρού1210 και η επταήμερος διάρκεια του πένθους1211, 

κάτι σαν τα εννιάμερα των ψυχών. Οι φράσεις επίσης «ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη 

καί στεναγμός»1212, και «εἰς τόπον χλόης… ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως»1213 από την 

Παλαιά Διαθήκη μνημονεύονται στο λειτουργικό πλαίσιο της ακολουθίας των 

κεκοιμημένων. 

Στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται με σαφήνεια λειτουργική προσευχή 

υπέρ των κεκοιμημένων. Ο σεβασμός βέβαια των νεκρών είναι αυτονόητος στο 

πλαίσιο μάλιστα της κυριαρχίας των γεγονότων του Σταυρού και της Αναστάσεως 

του Κυρίου, που είναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή»1214. Η ταφή του Λαζάρου1215, φίλου 

του Κυρίου, του Ιωάννου του Προδρόμου1216, αλλά και του ιδίου του Χριστού, 

αποτελεί συνέχεια μίας παλαιοδιαθηκικής παράδοσης και θεωρείται το πρότυπο για 

την διαμόρφωση της αντίστοιχης πράξης της Εκκλησίας, ως μία ακόμη έκφραση 

της τιμής στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο σπείρεται φθαρτό και εγείρεται 

αφθαρτοποιημένο1217. 

Οι πρώτες μαρτυρίες για προσευχές και ύμνους υπέρ των κεκοιμημένων, 

αλλά και τη συνήθεια να τελείται η θεία Ευχαριστία πάνω στους τάφους των 

μαρτύρων, βρίσκονται στις πηγές της μεταποστολικής εποχής· σε κείμενα δηλαδή 

της απόκρυφης γραμματείας και σε έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων των τριών 

πρώτων αιώνων. Ενδεικτικά εδώ παραπέμπουμε στην πληροφορία του Ωριγένη ( 

284) ο οποίος μιλά για ύπαρξη ευχών υπέρ των κεκοιμημένων στην εποχή του1218. 

 
1207 Γέν. 3,19.  
1208 Γέν. 50, 2-14.  
1209 Γέν. 50, 25. 
1210 Γέν. 50, 1-2. 
1211 Γέν. 50, 10.  
1212 Ησ. 35, 10· 51,11. 
1213 Ψαλμ. 22,2. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 2011, σσ.553-557. 
1214 Ιω. 11,25.  
1215 Ιω. 11,12. 
1216 Ματθ. 14,12.  
1217 Α΄ Κορ. 15,42. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σ.557. 
1218 Ωριγένης, Περί ευχής 31, PG 11, 556A. 
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Περισσότερα υπέρ της μνήμης των νεκρών θα αναφέρομε στη συνέχεια όταν θα 

μιλήσουμε για τα ιερά μνημόσυνα. 

Κατά τους τρεις επόμενους αιώνες, τέταρτο δηλαδή, πέμπτο και έκτο, οι 

σχετικές με τους νεκρούς μαρτυρίες είναι περισσότερες, αλλά και πιο σαφείς. Η 

νεκρώσιμη τελετή διακρίνεται πλέον σε τρεις φάσεις: (α) Στο τυπικό που αφορά το 

διάστημα που ο εκλιπών βρίσκεται στο σπίτι, (β) στα όσα συμβαίνουν κατά την 

έξοδο και εκφορά του στο ναό και (γ) στην τάξη της ταφής. Για πρώτη φορά επίσης 

διαφαίνεται η σύνδεση της νεκρώσιμης τελετής με την παννυχίδα και τη θεία 

Λειτουργία. 

Ειδικότερα στον βίο του αγίου Παχωμίου ( 346) αναφέρεται ότι η εξόδιος 

πομπή του έγινε «μετά πολλῆς καί ἐφαρμόστα ψαλμωδίας»1219. Την χρυσή 

λάρνακα του Μεγάλου Κωνσταντίνου πριν την ταφή οι καθηγεμόνες του στρατού 

«γονυκλινεῖς ἠσπάζοντο»1220. Στον επιτάφιο του Μεγάλου Βασιλείου ο άγιος 

Γρηγόριος ο Θεολόγος ( 390) αναφέρει ότι το σκήνωμά του το μετέφεραν ιερείς 

και κατά την πομπή οι ψαλμωδίες υπερνικούσαν τους θρήνους1221. Σημαντικές 

πληροφορίες που διαφωτίζουν πληρέστερα την εικόνα της νεκρώσιμης τελετής 

στην αρχαία Εκκλησία μας δίδει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης στο εγκώμιο το οποίο 

γράφει ο ίδιος για την αδελφή του οσία Μακρίνα. Οι μαρτυρίες αυτές αφορούν 

τόσο την κατά την πρόθεση του νεκρού μετά την εκπνοή του τάξη, όσο και τα κατά 

την προπομπή του στο ναό, αλλά και την ταφή κρατούντα1222. 

Ο ιερός Χρυσόστομος ( 407) μνημονεύει εξόδιους ψαλμούς, αφού εξηγεί 

και τη σημασία που έχουν αυτοί για τον απελθόντα1223. «Ἐννόησον τί ψάλλεις κατά 

τον καιρόν ἐκεῖνον: ‘Ἐπίστρεψον, ὦ ψυχή μου, εἰς τήν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος 

εὐηργέτησέ σε’. Καί πάλιν ‘Σύ μου εἶ καταφυγή ἀπό θλίψεως τῆς περιεχούσης με’. 

Ἐννόησον τί βούλονται οὗτοι οἱ ψαλμοί»1224. Για εξόδιους ύμνους κάνουν λόγο και 

οι Διαταγές των Αποστόλων (τέλος 4ου αι.), οι οποίες ορίζουν μάλιστα και τους 

ψαλμικούς στίχους που πρέπει να ψάλλωνται στις περιπτώσεις αυτές· «καί ἐν ταῖς 

 
1219 H.V. Cranenburgh (εκδ.), La vie latine de saint Pachome, trad.du grec par Denys le petit [ Subsidia 

Hagiographica, 46], Bruxelles 1969, σ.181.  
1220 Ευσέβιος Παμφίλου, Εις τον βίον του Μακαρίου Κωνσταντίνου του Βασιλέως, Λόγος Δ΄, 66, 67, PG 

20, 1221BC. 
1221 Γρηγόριος Θεολόγος, Εις τον Μέγαν Βασίλειον, επίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, Επιτάφιος, 

Λόγος ΜΓ΄, Π΄, PG 36,601B.  
1222 Γρηγόριος Νύσσης, Εις τον βίον της οσίας Μακρίνης, PG 46, 992C-993C. βλ. και Παναγιώτης Ι. 

Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σσ. 563-568. 
1223 Βλ. Συμεών Μεταφραστής, PG 114, 997Β. 
1224 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ερμηνεία εις την προς Εβραίους Επιστολήν, ομιλία δ΄, 5, PG 63,43. 
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ἐξόδοις τῶν κεκοιμημένων ψάλλοντες προπέμπετε αὐτούς, ἐάν ὦσιν πιστοί ἐν 

Κυρίῳ. ‘Τίμιος γάρ ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ’. Καί πάλιν· 

‘Ἐπίστρεψον, ἡ ψυχή μου, εἰς τήν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος εὐεργέτησέν σε’»1225. 

Από τον 4ο μ.Χ. αι. παρατηρείται μία σημαντική εξέλιξη στο θέμα της 

νεκρώσιμης ακολουθίας. Σε κανονικολειτουργικές συλλογές και ευχολογικά 

κείμενα αυτής της περιόδου μαρτυρούνται οι πρώτες και φυσικά οι παλαιότερες 

πλήρεις ευχές για τους κεκοιμημένους. Η πρώτη ευχή είναι Αλεξανδρινής 

προέλευσης και μαρτυρείται από το Ευχολόγιο του Σεραπίωνος Θμούεως (300-

362). Έχει τον τίτλο «Εὐχή περί τεθνεῶτος καί ἐκκομιζομένου» και δέεται να 

αναπαυθεί η ψυχή και το πνεύμα του κοιμηθέντος «ἐν τόποις χλόης, ἐν ταμείοις 

ἀναπαύσεως μετά Ἀβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ καί πάντων τῶν ἁγίων»1226. Η 

δεύτερη ευχή μαρτυρείται από τις Διαταγές των Αποστόλων. Έχει τον τίτλο· «Εὐχή 

ἐπί τῶν ἐν Χριστῷ ἀναπαυσαμένων». Διαβάζεται από τον επίσκοπο και είναι 

ενταγμένη, όπως φαίνεται, στα πλαίσια μίας σύντομης ακολουθίας για τους 

κεκοιμημένους. Προηγούνται μάλιστα και διακονικά παραγγέλματα· «Καί ὑπέρ 

τῶν ἀναπαυσαμένων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν ἡμῶν δεηθῶμεν…»1227. Παλαιότατη 

είναι επίσης και η ευχή «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός…». Είναι 

κεντρική ευχή τόσο της νεκρώσιμης ακολουθίας, όσο και του μνημοσύνου, και το 

κείμενό της βρέθηκε σε πάπυρο της Νεσσάνα (Νότια Παλαιστίνη) του έτους 600 

μ.Χ. περίπου1228. 

Στις κανονικολειτουργικές, αλλά και τις αγιολογικές πηγές των πρώτων 

χριστιανικών αιώνων έχουμε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η νεκρώσιμη τελετή 

ήταν συνδεδεμένη με τη θεία Λειτουργία. Ο άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων ( 397) 

αναφέρει ότι κατά την κηδεία του νεκρού αδελφού του Σάτυρου τελέσθηκε θεία 

Λειτουργία1229. Σύμφωνα επίσης με τον ΜΑ΄ κανόνα της εν Καρθαγένῃ Συνόδου 

(419 μ.Χ.) πρέπει η κηδεία να γίνεται σε συνάφεια με τη θεία Ευχαριστία, μόνο 

όταν ο ιερέας είναι νηστικός1230. Στο μαρτύριο της αγίας Δόμνης ( 297-298) 

φαίνεται ότι με το θάνατο του επισκόπου Κυρίλλου οι πιστοί «τελέσαντες τήν 

 
1225 M. Metzger (εκδ.), Les constitutions Apostoliques, VI, Sources Chrétiennes 329, 390.  
1226 M.E. Johnson, The payers of Serapion of Thmuis. A literary, liturgical and theological analysis 

[Orientalia Christiana Analecta, 249], Roma 1995, σ.68. 
1227 Μ. Metzger (εκδ.), ό.π., VIII, 41, SC 336, 256. 
1228 Πρωτοδημοσιεύθηκε από τον J.C.Jr. Kraemer, Excavations of Nessana, τ.ΙΙΙ (Non-literary Papyri), 

Princeton, University Press 1058, σσ.309-310. 
1229 Αμβρόσιος, De excessu fr. Satur I.78, PL16,1314BC. 
1230 Γ. Ράλλης-Μ.Ποτλής, Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων, τόμ.Γ΄, Αθήνησιν 1853 (ανατ. Αθήνα 

1996), σσ.405-406. 
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λειτουργίαν ἅπασαν κατέθεντο τό λείψανον ἐν τῷ κοιμητηρίῳ ἔξω τῆς 

πόλεως…»1231. Φαίνεται όμως ότι σιγά-σιγά η αρχαία αυτή παράδοση ατόνησε, για 

πρακτικούς λόγους, δεδομένου ότι «ὁ θάνατος μέλους τινός τῆς Ἐκκλησίας ὡς 

ἀπρόβλεπτον γεγονός δέν ἠδύνατο πάντοτε νά συμπίπτει πρός τό πρόγραμμα τῆς 

λατρείας τῆς κοινότητος»1232. 

Την εμπειρία της Εκκλησίας όσον αφορά την τάξη της νεκρώσιμης 

ακολουθίας, κατά τους πέντε πρώτους αιώνες, καταγράφει ο άγιος Διονύσης ο 

Αρεοπαγίτης (τέλος του 5ου αρχές του 6ου αι.). Προσεγγίζει βεβαίως περισσότερο 

θεολογικά το «Μυστήριον ἐπί τῶν ἱερῶς κεκοιμημένων» όπως ονομάζει τη 

νεκρώσιμη ακολουθία, αλλά μας δίδει και πολλές πληροφορίες για την τάξη της 

ακολουθίας αυτής.  Μιλά π.χ. για το σημείο όπου τοποθετείται ο νεκρός μέσα στο 

ναό, συγκεκριμένα μπροστά από το άγιο θυσιαστήριο, εάν ο νεκρός είναι ιερεύς. 

Εάν είναι μοναχός ή λαϊκός τοποθετείται «πρό τῆς ἱερατικῆς εἰσελεύσεως»1233, 

προφανώς στο χώρο του σωλέα. Αναφέρεται επίσης στην ευχαριστήρια ευχή που 

διαβάζει ο επίσκοπος και παραπέμπει στη σύνδεση της νεκρώσιμης ακολουθίας με 

τη θεία Λειτουργία1234, κάτι που την εποχή αυτή είχε ήδη ατονήσει. Μνημονεύονται 

ακόμη αναγνώσματα, ψαλμικές ωδές, απόλυση των κατηχουμένων1235, η κεντρική 

ευχή της ακολουθίας1236, ο ασπασμός, η επίχυσις ελαίου στο λείψανο του 

εκλιπόντος1237, η «ὑπέρ πάντων εὐχή», δηλαδή της απολύσεως και η ταφή1238. 

Πληροφορίες για τους κεκοιμημένους έχουμε και κατά τους δύο επόμενους 

αιώνες, τον 7ο δηλαδή και τον 8ο αι., χωρίς όμως να διαγράφεται κάτι διαφορετικό 

από αυτό που ως προς την τάξη της νεκρώσιμης τελετής μας περιέγραψε στο 

αποδιδόμενο στον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη κείμενο και σκιαγράφησαν οι 

άλλες πηγές των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Μία ανακεφαλαίωση της μέχρι την 

εποχή του λειτουργικής προσευχής της Εκκλησίας υπέρ των νεκρών κάνει  ο άγιος 

Ιωάννης ο  Δαμασκηνός ( 755) στο έργο του «Περί τῶν ἐν πίστει 

κεκοιμημένων»1239. 

 
1231 Κλεόπας (Κακουλίδης), Βίοι Παλαιστινίων αγίων, εν Ιεροσολύμοις 1907, σ. 63, στ. 29-30. 
1232 Νέναντ Μιλόσεβιτς, Η θεία Ευχαριστία ως κέντρον της θείας Λατρείας. Η σύνδεσις των μυστηρίων 

μετά της θείας Ευχαριστίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2001, σ.296. 
1233 PG 3, 556C.  
1234 PG 3, 666C. 
1235 PG 3, 557BC. 
1236 PG 3, 556D.  
1237 PG 3, 556D. 
1238 PG 3, 556B·556D. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σσ.574-577. 
1239 PG 95, 247-278.  
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Καταφεύγει στις μαρτυρίες των Πατέρων, προκειμένου να τεκμηριώσει την 

υπέρ των κεκοιμημένων λατρευτική παράδοση και πράξη. Παραπέμπει π.χ. στη 

μαρτυρία Ιούδα του Μακκαβαίου και την υπ’ αυτού προσφορά της εξιλαστήριας 

θυσίας υπέρ των κεκοιμημένων στρατιωτών του, μολονότι βρέθηκαν στους χιτώνες 

των ειδωλεία1240. Μνημονεύει επίσης τα όσα λέγει ο άγιος Διονύσιος ο 

Αρεοπαγίτης περί της ακολουθίας της κηδείας και την δύναμη της ευχής να 

συγχωρεί «τά δι’ ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν τῶν κεκοιμημένων πταίσματα»1241. 

Αναφέρεται επίσης στο πόσο μεγάλη σημασία έχει το να θυμάται η Εκκλησία στη 

θεία μυσταγωγία τους κεκοιμημένους, αλλά και όσους ζουν «ἐν ὀρθῇ τῂ πίστει»1242. 

Εξαιρετική σημασία για την ιστορική εξέλιξη της ακολουθίας των κεκοιμημένων 

έχει ο υπαινιγμός του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ότι στην εποχή του «τό 

πράγμα επαύξεται καί προστίθεται, προσθήκην ἐπί προσθήκῃ δεχόμενον»1243. Η 

νεκρώσιμη δηλαδή ακολουθία, για διάφορους λόγους, είχε αρχίσει να εξελίσσεται 

και να αυξάνει. 

Η επόμενη φάση της νεκρώσιμης ακολουθίας καταγράφεται στη 

χειρόγραφη παράδοση. Έτσι στο παλαιότερο λειτουργικό χειρόγραφο, το 

Βαρβερινό Ευχολόγιο 336 (τέλος 8ου αι.), μαρτυρούνται επτά επικήδειες και 

επιμνημόσυνες ευχές1244. Η πρώτη είναι η γνωστή μέχρι σήμερα στην κηδεία και 

τα μνημόσυνα ευχή επί τελευτήσαντος «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης 

σαρκός…»1245. Στα αρχαιότερα χειρόγραφα, 8ου μέχρι και 10ου αι., αλλά και σε 

μεταγενέστερα διασώζονται μεμονωμένες νεκρικές ευχές και διακονικά, που 

μαρτυρούν την αρχική σύντομη μορφή της ακολουθίας αυτής. Δεν αποκλείεται 

επίσης οι πολλές μεμονωμένες ευχές να αποτελούν λειτουργικό στοιχείο ενταγμένο 

στην αρχαία τάξη της παννυχίδας, που είναι ακριβώς και ο αρχικός πυρήνας της 

νεκρώσιμης ακολουθίας1246. Με τη νεκρώσιμη παννυχίδα θα ασχοληθούμε στη 

συνέχεια. 

Τον 10ο αι. έχουμε την πρώτη πλήρη νεκρώσιμη ακολουθία με τον τίτλο· 

«Ἀκολουθία εἰς κοιμηθέντας». Μαρτυρείται στον κώδικα Γ.β.Χ. της 

 
1240 PG 95, 249Β. Πρβλ. Β΄Μακκ. 12, 40-43. 
1241 PG 95, 252Α. 
1242 PG 95, 253Α.  
1243 PG 95, 261Β. 
1244 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Νεκρώσιμα Τελετουργικά», εν Τελετουργικά Θέματα, «Εὐσχημόνως καί 

κατά τάξιν» [Σειρά «Λογική Λατρεία», 12], Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2002, σ.151. 
1245 V. Bruni, I funerali di un sacerdote nel rito bizantino, secondo gli eucologi manoscritti di lingua 

greca, Franciscan Printing Presse, Jerusalem 1972, σσ. 146-158. 
1246 Βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σ.591. 
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Κρυπτοφέρρης και όπως φαίνεται ψαλλόταν σε όλες τις τάξεις των κεκοιμημένων, 

μόνο που ανάλογα με την περίπτωση άλλαζαν οι ιδιαίτερες ευχές. Ως προς τη δομή 

της η παλαιά αυτή ακολουθία μοιάζει με την ακολουθία του Όρθρου και διατηρεί 

στοιχεία της αρχαίας ασματικής παννυχίδας. 

Αρχίζει με το «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…», που είναι και ο τρόπος έναρξης 

των ασματικών ακολουθιών, έχει εξάψαλμο ή τον 90ό ψαλμό, στοιχείο και αυτός 

της παννυχίδας. Ακολουθούν ο άμωμος, ο κανόνας με το κοντάκιο μετά την στ΄ 

ωδή, τρία ψαλμικά αντίφωνα, τα αναγνώσματα, ο ασπασμός, η ευχή του ελαίου, 

τροπάρια, η επίχυσις του ελαίου και η ταφή. Η μίξη αυτή ασματικών και μοναχικών 

στοιχείων έγινε προφανώς μετά την επικράτηση του μοναχικού τυπικού τον 9ο 

αι.1247. 

Από τους δύο επόμενους αιώνες, τον 11ο δηλαδή και τον 12ο, η νεκρώσιμη 

ακολουθία, λόγω και της πλήρους αποδέσμευσής της από τη θεία Ευχαριστία, 

αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο και παίρνει την τελική της μορφή που εν πολλοίς 

ισχύει μέχρι σήμερα. Την εποχή αυτή σημειώνεται η υπεροχή του 118ου ψαλμού, 

γνωστού ως αμώμου, εμφανίζονται στη νεκρώσιμη ακολουθία οι μακαρισμοί, 

πληθαίνουν τα στιχηρά, κυρίως αυτά της Οκτωήχου και εμφανίζονται επίσης τα 

ευλογητάρια (12ος αιώνας), ως τροπάρια – στιχηρά του αμώμου. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι από τον 11ο αιώνα υπάρχει μία τάση 

περισσότερης εξειδίκευσης της νεκρώσιμης ακολουθίας, με την έννοια ότι 

παράλληλα με την «ἀκολουθία εἰς κοιμηθέντας», που περιγράψαμε, και αφορούσε 

προφανώς όλους τους κεκοιμημένους, τώρα εμφανίζεται και «ἀκολουθία εἰς 

κηδείαν μοναχοῦ» ή «τάξις καί ἀκολουθία γινομένη ἐπί τελευτήσαντος μοναχοῦ» 

ή «ἀκολουθία τοῦ παραστασίμου εἰς κοιμηθέντας μοναχούς». 

Η ως άνω ακολουθία στηρίζεται στον τύπο της ακολουθίας «εἰς 

κοιμηθέντας», κατέχει πάντοτε την πρώτη θέση στα χειρόγραφα και ψάλλεται τόσο 

στους κοιμηθέντας μοναχούς, όσο και στους κοιμηθέντας ιερείς, υποτακτικούς, 

αρχιερείς και διακόνους. Η διαφορά βρίσκεται στην εναλλαγή του κανόνα, 

ανάλογα με την περίπτωση του κεκοιμημένου· «μόνον δέ τούς κανόνας ἔχουσι 

κεχωρισμένους ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματα». 

Το διάγραμμα μιας ακολουθίας αυτού του τύπου έχει ως εξής: 

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία… 

 
1247 Βλ. Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σσ.595-598. 
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Συναπτή 

Εὐχή 

Ψαλμός 118ος (Ἄμωμος): α΄ στάσις (στ. 1-72), τροπάριο συναπτή, εὐχή 

β΄ στάσις (στ. 73-131), τροπάριο, συναπτή, εὐχή 

γ΄ στάσις (132-176), τροπάριο, συναπτή, εὐχή 

Τρία ἀντίφωνα με τούς ψαλμούς 22,83.114 ἀντίστοιχα, με ἕνα ἀλληλούϊα 

καί τροπάρια. 

Κανόνας: α΄-γ΄ ὠδές, κάθισμα, δ-στ΄ ὠδές, κοντάκιο ζ΄-θ΄ ὠδές, στιχηρά 

νεκρώσιμα τῆς ὀκτωήχου σέ γ΄ ἀντίφωνα. 

Μακαρισμοί 

Προκείμενον 

Ἀπόστολος (Ρωμ. 14, 7-9) 

Συναπτή 

Εὐχή 

Ἐπίχυσις ἐλαίου 

Ἀσπασμός 

Τροπάριο1248 

Ενδιαφέρον είναι και το ότι στα χειρόγραφα  αυτής της εποχής φαίνεται ότι 

διαμορφώνεται τελετουργικά ή μέχρι και σήμερα διατηρηθείσα τάξη που αφορά τη 

στιγμή που το λείψανο του κεκοιμημένου αναχωρεί από το σπίτι (ψάλλεται σύντομο 

τρισάγιο), καθώς επίσης και την ώρα που η πομπή πορεύεται στα κοιμητήρια και το 

σώμα τίθεται στο μνήμα. Η εν λόγω ακολουθία «ἐπί τελευτήσαντος 

μοναχοῦ»περιλαμβάνει τυπική διάταξη στο κελλί, ψαλμωδία του «Ἅγιος ὁ 

Θεός…»καθ’οδόν πρός τα κοιμητήρια και ειδική ακολουθία στον τάφο, με στιχηρά, 

τροπάρια, συναπτή, ευχή, τροπάριο, ανάγνωσμα (Ιεζ. 37, 1-14), ευχή και απόλυση. 

Ο τύπος της νεκρώσιμης ακολουθίας εις ιερείς είναι πολύ μεταγενέστερος, 

αφού μαρτυρείται από τον 15ο-16ο αι. 1249. Μοιάζει πολύ ο τύπος αυτός με την 

παλαιότερη ακολουθία εις κοιμηθέντας μοναχούς, αλλά έχει και ορισμένες 

ιδιαιτερότητες. Έχει π.χ. τους αναβαθμούς του πλ. β΄ ήχου μετά τον άμωμο και τα 

ευλογητάρια, τρία αντίφωνα με τους ψαλμούς 22, 23, 83 με τροπάρια, αναγνώσματα 

και ευχές ενδιάμεσα μακαρισμούς πριν τον κανόνα, πάλι Απόστολο-Ευαγγέλιο, τον 50ο 

 
1248 Th. Christodoulou, L’ ufficio funebre nei manoscritti greci dei secoli X-XII [Pontificium Institutum 

Orientale], Exepta ex Dissertatione ad Doctoratum, Romae 1996, σσ.37-39· 41-42.  
1249 Th. Christodoulou, ό.π, σ.36. V. Bruni, ό.π., σσ.129-130. 
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ψαλμό, κανόνα «Σοί τῷ εὐεργέτῃ καί πάντων Δεσπότῃ Χριστῷ…», αίνους, τα ιδιόμελα 

του Δαμασκηνού, στους 8 ήχους, τον ασπασμό κ.λπ. 

Διασώζεται ακόμη και ακολουθία «εἰς κοσμικούς ἄνδρας», διαφορετική από 

την εν χρήσει «ἀκολουθία εἰς κοσμικούς». Αρχίζει με τον 90ό ψαλμό και με εφύμνιο 

το «Ἀλληλούϊα», ακολουθεί νεκρώσιμος κανόνας του πλ. δ΄ ήχου· «Τῶν ζώντων 

ὑπάρχων, Χριστέ, ζωή…». Από γ΄ ωδής παρεμβάλλεται μνημόνευση και το κάθισμα 

«ἀληθῶς ματαιότης…», από στ΄  δε ωδής το κοντάκιο «μετά τῶν ἁγίων…»με τους 

οίκους του. Ακολουθούν στιχηρά προσόμοια του πλ. β΄ ήχου «ἀπηγορευμένοις τοῖς 

ἀδελφοῖς μου…»κ.λπ., που προφανώς θα ψάλλονταν στους αίνους, και τα συνήθη του 

β΄ ήχου· «ὁρῶντες μέ ἄφωνον…»που έχουν τη θέση των αποστίχων του όρθρου. 

Η «ἀκολουθία»ή «κανών ἀναπαύσιμος εἰς κοιμηθείσας γυναῖκας»έχει ακριβώς 

το ίδιο διάγραμμα με την προηγούμενη, αλλά τα επί μέρους στοιχεία της είναι 

διαφορετικά. Έχει κανόνα του πλ. β΄ ήχου· «ἢν ἐξ ἡμῶν προσελάβου, ὡς ἀγαθός…», 

κάθισμα από γ΄ ωδής «ἐν κόλποις Ἀβραάμ…», κοντάκιον αφ΄στ΄ ωδής «ὁ τῆς ζωῆς 

τῶν ἁπάντων…», εξαποστειλάριο «νῦν ἀνεπαυσάμην», στιχηρά στους αίνους του πλ. 

β΄ ήχου «ζωοποιηθεῖσα ἡ ἐφθαρμένη…»κ.λπ., και τα απόστιχα στον ασπασμό· «δεῦτε 

τελευταῖον ἀσπασμόν…»1250. Και οι δύο ακολουθίες έχουν δημοσιευθεί από τον 

Goar1251. Η πρώτη υπάρχει στο εν χρήσει Μέγα Ευχολόγιο. 

Διασώζεται επίσης και «Κανών ἀναπαύσιμος εἰς νήπια τελευτήσαντα». Η 

ακολουθία αυτή μαρτυρείται από τον 11ο αι. και παρουσιάζεται με διάφορες 

παραλλαγές. Αρχικά και για τα νήπια ψαλλόταν η ακολουθία εις κοιμηθέντας 

μοναχούς·άλλαζε μόνο ο κανόνας και τα τροπάρια που μιλούν για άφεση αμαρτιών 

αντικαθίσταντο με άλλα καταλληλότερα για την εξαιρετική αυτή περίπτωση. 

Στα ευχολόγιά μας η ακολουθία είναι ελλειπής, διότι περιέχονται μόνο τα 

κινητά υμνολογικά στοιχεία που προσιδιάζουν σ’αυτήν. Ο κανόνας «ὁ ἐν σαρκί 

πτωχεύσας. Λόγε Θεοῦ…»του πλ. δ΄ ήχου, έχει αντικαταστήσει τον «ἐν οὐρανίοις 

θαλάμοις διηνεκῶς…», του πλ. β΄ ήχου, της κοινής νεκρώσιμης ακολουθίας. Το 

εξαποστειλάριο «νῦν ἀνεπαυσάμην…» προέρχεται από την ακολουθία εις 

«κοιμηθεῖσας γυναῖκας» που δεν περιέχεται στα ευχολόγιά μας. Τα στιχηρά των αίνων 

«ὦ τίς μή θρηνήσῃ, τέκνον μου…»κ.λπ. αντικαθιστούν τα νεκρώσιμα ιδιόμελα του 

 
1250 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ. Β΄, σ.175.  
1251 J. Goar, Ευχολόγιον sive ritual Graecorum, Venetiis 1730 (ανατ. Graz 1960), σσ.468-474. 
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αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ή τα αντίστοιχα τροπάρια των άλλων της νεκρώσιμης 

ακολουθίας. 

Στα χειρόγραφα όμως η ακολουθία αυτή παρουσιάζεται να έχει και άμωμο, 

ευλογητάρια, ν΄ ψαλμό, εξαποστειλάριο με τους αίνους και τα στιχηρά του εντύπου, 

τους μακαρισμούς με ειδικά στιχηρά, ειδικό Απόστολο και Ευαγγέλιο, τη νεκρώσιμο 

συναπτή, ειδικά απόστιχα ασπασμού, συναπτή με την ευχή «ὁ φυλάσσων τά νήπια…», 

το τρισάγιο, τα τροπάρια «μετά πνευμάτων…»κ.λπ. Με τη μορφή αυτή παρουσιάζεται 

σε κώδικες μετά τον 15ο αι. 1252, σε μια εποχή δηλαδή που γενικότερα οι νεκρώσιμες 

ακολουθίες εμφανίζονται περισσότερο εξωραϊσμένες και εμπλουτισμένες «μέ νέα 

ἐπιμέρους στοιχεῖα, προκειμένου νά ἀνταποκριθοῦν καλύτερα στήν πολυμορφία τῶν 

λειτουργικοποιμαντικῶν ἀναγκῶν»1253. Και αυτή πάλι η ακολουθία «εἰς νήπια 

τελευτήσαντα», παρά το πλούσιο υμνογραφικό της στοιχείο, δεν τελείται σήμερα. 

 

1.2 Ιστορική εξέλιξη των ιερών μνημοσύνων 

«Οἱ δεήσεις ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, τά μνημόσυνα, ἄρχισαν  καί αὐτά ἀπό μία 

εὐχή καί βαθμηδόν, κατά μίμησι τῶν νεκρωσίμων ἀκολουθιῶν, ἔφθασαν σέ μεγάλη 

ποικιλία καί πολυμορφία»1254. 

Τα όσα αναφέθκαν περί της τιμής και μνήμης των κεκοιμημένων στα βιβλικά 

κείμενα, αλλά και τις λειτουργικές πηγές μέχρι τον 8ο αι. (ακόμη και οι μεμονωμένες 

ευχές του Ευχολογία του Σεραπίωνος και του Βαρβερινού Ευχολογίου 336) 

αφορούσαν τόσο τη νεκρώσιμη ακολουθία, όσο και τις επιμνημόσυνες δεήσεις1255. 

Αξίζει όμως εδώ να επισημανθεί κάτι που δεν αναδείχθηκε κατά την αναφορά μας στην 

ιστορική εξέλιξη της ακολουθίας των κεκοιμημένων. Πρόκειται για τους τρόπους με 

τους οποίους οι πιστοί εκδήλωναν την αγάπη τους στους κεκοιμημένους για την 

ανάπαυση της ψυχής των σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την κοίμησή των. 

Υπάρχουν π.χ. παλαιότατες μαρτυρίες για τις μεταθανάτιες μνήμες των 

μαρτύρων και την τέλεση της θείας Ευχαριστίας επάνω στους τάφους των. Υπήρχε 

μάλιστα η πίστη στους χριστιανούς ότι την ώρα της προσφοράς της θείας Ευχαριστίας 

προς τιμήν του νεκρού, η ψυχή του συμμετείχε με τους οικείους της στην κοινή 

 
1252 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σσ.180-181. J. Goar, ό.π., σσ.474-478. 
1253 Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), Η ακολουθία του νεκρώσιμης  Ευχελαίου κατά τα χειρόγραφα 

ευχολόγια του 14ου-16ου αι. Συμβολή στην ιστορία και τη θεολογία της Χριστιανικής Λατρείας [Ίδρυμα 

Βυζαντινής Μουσικολογίας – Λατρειολογήματα, 1], Αθήνα 2000, σ. 24.  
1254 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Απαντήσεις…, τόμ.Β΄, σ.177.  
1255 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ακολουθία του μνημοσύνου [Κείμενο Λειτουργικής 20], Θεσσαλονίκη 

1979, σ.7. 



Η ακολουθία των κεκοιμημένων – Ιερά Μνημόσυνα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
355 

ευχαριστιακή τράπεζα1256. Είναι γνωστό επίσης ότι «οἱ χριστιανοί ἐπεσκέπτοντο ἀπό 

τῆς ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς τούς τάφους τῶν νεκρῶν αυτῶν κατά διαφόρους ἡμέρας ἀπό 

τοῦ θανάτου αὐτῶν, καί δή τήν 3ην, την 7ην, ἢ τήν 9ην, ἢ τήν 30ήν, ἢ τήν 40ήν, πιθανότατα 

δέ ἐτέλουν ἐκεῖ τήν θείαν Εὐχαριστίαν καί κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ἑώρταζον δέ 

προσέτι τήν ἐπέτειον τοῦ θανάτου των»1257. Στο απόκρυφο κείμενο Πράξεις Ιωάννου 

(β΄ αι.), μικρασιατικής προέλευσης, καταγράφεται η μαρτυρία ότι στον τάφο της 

χριστιανής Δρουσιανής τελέσθηκε θεία Ευχαριστία και αναπέμφθηκαν προσευχές την 

τρίτη ημέρα από το θάνατό της· «Καί εὐξάμενος οὕτως καί δοξάσας ἐξῄει τοῦ 

μνήματος, κοινωνήσας τοῖς ἀδελφοῖς πᾶσι τῆς τοῦ Κυρίου Εὐχαριστίας»1258. Ο 

Τερτυλλιανός επίσης αναφέρεται ιδιαίτερα στο γεγονός της κατ’ έτος επετείου του 

θανάτου των κεκοιμημένων αδελφών, αλλά και της υπέρ αυτών τελέσεως της θείας 

Ευχαριστίας1259. 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις μεταθανάτιες μνημονεύσεις μας 

δίδουν οι Διαταγές των Αποστόλων. Κάνουν λόγο π.χ. για τις υπέρ των τεθνεώτων 

ελεημοσύνες ως έκφραση αγάπης προς αυτούς1260. Σχετικά με τις ελεημοσύνες είναι 

και τα «περίδειπνα»ή «μακαρίαι»στα οποία συνέτρωγαν φίλοι και συγγενείς του 

νεκρού, ακόμη και ξένοι· «Ἐν δέ ταῖς μνείαις αὐτῶν καλούμενοι μετά εὐταξίας 

ἑστιᾶσθε καί φόβον Θεοῦ, ὡς δυνάμενοι καί πρεσβεύειν ὑπέρ αὐτῶν τῶν 

μεταστάντων»1261. 

Μία προχριστιανική παράδοση που αφορά τα τρίτα, τα ένατα, τα τεσσαρακοστά 

και τα ετήσια μνημόσυνα διατηρείται και στη χριστιανική λειτουργική πράξη με την 

ανάλογη θεολογική ερμηνεία που δίδεται από τις Διαταγές των Αποστόλων· 

«Ἐπιστελείσθω δέ τρίτα τῶν κεκοιμημένων ἐν ψαλμοῖς καί ἀναγνώσεσι καί 

προσευχαῖς διά τόν διά τριῶν ἡμερῶν ἐγερθέντα· καί ἔνατα εἰς ὑπόμνησιν τῶν 

περιόντων καί τῶν κεκοιμημένων καί τεσσαρακοστά κατά τόν παλαιόν τύπον, Μωϋσῆν 

 
1256 Λάμπρος Σκόντζος, «Ορθόδοξη εκκλησιολογική θεώρηση των ιερών μνημοσύνων», εν Ο 

Εφημέριος, 15 Ιουλίου 1994, αρ.10, σ.191. 
1257 Ανδρέας Φυτράκης, Λείψανα και τάφοι των μαρτύρων, εν Αθήναις 1955, σ.128. Βλ. και Διαταγαί 

των Αποστόλων, VI, 30, SC 329, 390.  
1258 M. Bonnet (εκδ.), Acta Apostolorum Apocrypha,Acta Johannis II, 1, Leipzig 1898, σσ.186 και 143-

172. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), ό.π., σ.165.  
1259 De Corona 3, PL 2, 79B και PL 2, 79A. Βλ.και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, 

σ. 561. 
1260 VIII, 42, SC 336, 260. 
1261 VIII, 44, SC 336, 260. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Ιερά μνημόσυνα», εν Τελετουργικά Θέματα 

«Εὐσχήμως καί κατά τάξιν», τόμ. Γ΄ [Σειρά «Λογική Λατρεία» -16], Αθήνα 2007, σ.32. 
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γάρ οὕτως ὁ λαός ἐπένθησε· καί ἐνιαύσια ὑπέρ μνείας αὐτοῦ»1262. Για τα επιμέρους 

αυτά μνημόσυνα που ωφελούν τους κεκοιμημένους και κατευφραίνουν τον 

φιλοικτίρμονα Κύριο κάνουν λόγο και οι άγιοι Ιωάννης ο Δαμασκηνός1263 και Συμεών 

Θεσσαλονίκης· «Τρίτα δέ ἐπιτελοῦνται καί ἔννατα, καί τά λοιπά, ἐξαιρέτως μέν διά 

τήν Τριάδα, ὅτι παρ’ αὐτῆς ἡμῖν τό εἶναι καί ἡ ζωή, καί τοῦ θανάτου συμφερόντως ἡμῖν 

ἐπελθόντος, αὖθις ἡ ἀναζώωσις. Φασί δέ τινες, καί διά τήν γένεσιν τοῦ ἀνθρώπου· ὅτι 

καταβληθέντος τοῦ σπέρματος ἐν τῇ μήτρᾳ, μορφοῦται τό βρέφος ἐν τῇ τρίτῃ· τῇ 

ἐννάτῃ δέ πήγνυται, καί τῇ τεσσαρακοστῇ ζωοῦται καί τελειοῦται»1264. Τα παραπάνω 

απηχούν αντιλήψεις και ιατρικές γνώσεις της εποχής του αγίου Συμεών, που ο ίδιος 

δεν φαίνεται να τις ασπάζεται καθόσον, όπως σημειώνει, σε εκκλησιαστικό επίπεδο 

«πνευματικῶς νοεῖν πάντα καί θείως»1265. 

Εκτός από τα τρίτα, έννατα κ.λπ. στην Εκκλησία μας υπάρχει πρόβλεψη να 

μνημονεύονται οι κεκοιμημένοι σε όλες τις ακολουθίες και ιδιαίτερα στις εκτενείς του 

εσπερινού, του όρθρου και της θείας Λειτουργίας, αλλά και στο «Εὐξώμεθα»του 

μεσονυκτικού και του αποδείπνου. Στην προσκομιδή επίσης μνημονεύονται οι 

κεκοιμημένοι, όπως και στα δίπτυχα της αγίας Αναφοράς. Η σύνδεση γενικότερα του 

μνημοσύνου με τη θεία Λειτουργία είναι παλαιότατη παράδοση, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί και το σαρανταλείτουργο είναι ενταγμένο στο προς τιμήν των νεκρών 

μνημόσυνο. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων είναι ο πρώτος που ενέταξε τη 

μνημόνευση των νεκρών στα δίπτυχα εξηγώντας μάλιστα και το λόγο, ότι δηλαδή 

«μεγίστην ὄνησιν (ωφέλεια) πιστεύομεν ἔσεσθαι ταῖς ψυχαῖς ὑπέρ ὧν ἡ δέησις 

ἀναφέρεται τῆς ἁγίας καί φρικωδεστάτης θυσίας»1266. Ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης 

ερμηνεύοντας την εξαγωγή μερίδων υπέρ των κεκοιμημένων στην Προσκομιδή 

επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό ωφελούνται, «παρακαλοῦνται καί σώζονται»1267. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη συγκρότηση της ακολουθίας του 

μνημοσύνου και στη σχέση της ακολουθίας αυτής με την παννυχίδα. Θα δούμε επίσης 

όλες τις μορφές της εν λόγω ακολουθίας και τον τρόπο σύνδεσής της με τη θεία 

Λειτουργία. 

 
1262 VIII, 42, SC 336, 258·260. Bλ. Και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Ιερά μνημόσυνα», ό.π., σσ.32-33. 

Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες ΙΙ, σσ.580-581. 
1263 PG 95, 261BC. 
1264 Διάλογος…, ΤΟΑ΄, PG 155, 689CD. 
1265 Διάλογος…, ΤΟΑ΄, PG 155, 692A. Βλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Ιερά μνημόσυνα», ύ.π., σ.33. 
1266 Μυσταγωγική Κατήχησις V, 10, SC 126, 158. Βλ. και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, Λειτουργικές Μελέτες 

ΙΙ, σσ. 578-579.  
1267 Διάλογος…, ΤΟΓ΄, PG 155, 693 B. Bλ. και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Ιερά μνημόσυνα», ό.π., σ. 34. 
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Έγινε ήδη μνεία ότι μέχρι τον 8ο αι. δεν υπήρχε συγκροτημένη ακολουθία 

μνημοσύνου. Υπήρχαν μόνο μεμονωμένες ευχές, κοινές με την νεκρώσιμη ακολουθία, 

και οι κεκοιμημένοι μνημονεύονταν στο πλαίσιο της θείας Ευχαριστίας. Ειδικές ευχές 

«μνημοσύνων»ή «ἐπί κολύβων εἰς κοιμηθέντας»1268 ή «ἐπί κολύβων εἰς κοιμηθέντας 

εἰς τά τρίτα καί ἔνατα καί τεσσαρακοστά»1269 μαρτυρούνται από τον 9ο-10ο αι. Οι ευχές 

αυτές «προφανῶς ἐλέγοντο κατά τάς ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων λειτουργίας ἢ καί 

ἀνεξαρτήτως αὐτῶν κατά περίστασιν»1270. 

Ολοκληρωμένη ακολουθία μνημοσύνου απαντά στη χειρόγραφη παράδοση 

από τον 14ο μ.Χ. αι. Με βάση τα χειρόγραφα αλλά και τα έντυπα ο μακαριστός 

καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης αποκατέστησε την εν λόγω ακολουθία και η οποία 

έχει  ως εξής: 

Ευλογία ενάρξεως 

Τρισάγιον κ.λππ. 

«Δεῦτε προσκυνήσωμεν…» 

Ψαλμός ϟ΄ 

Μεγάλη συναπτή, ευ χή, εκφώνησις 

Ψαλμός ξδ΄ (στίχοι κατ’εκλογήν), «Ἀλληλούϊα», 

τροπάρια 

Μικρά συναπτή, ευχή, εκφώνησις 

Ψαλμός ριη΄ («ἄμωμος»), στάσις α΄ (στίχ. 1-93) 

Μικρά συναπτή, ευχή, εκφώνησις 

Ψαλμός ριη΄ («ἄμωμος»), στάσις β΄ (στίχ.94-176) 

Ευλογητάρια νεκρώσιμα 

Μικρά συναπτή, ευχή, εκφώνησις 

Ψαλμός ν΄ 

Καθίσματα («Ἀνάπαυσον…»και Θεοτοκίον) 

Κανών, ωδή α΄ και γ΄ 

Συναπτή, ευχή, εκφώνησις 

Κανών, ωδή δ΄, ε΄ και στ΄ 

Συναπτή, ευχή, εκφώνησις 

 
1268 Κώδ. Σινά 973, εν Aleksej Dmitrienskij, Opisanie liturgitseskich rucopisej II, Ευχολόγια, Κίεβον 

1901 (ανατ. Hildesheim 1965), σσ.110-111. 
1269 Κώδ. Σινά 973, εν Aleksej Dmitrievskij, ό.π., σ.111. 
1270 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ακολουθία του μνημοσύνου, σ.7. 
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Εξαποστειλάριον ( «Ὁ καί νεκρῶν…») και Θεοτοκίον 

Στιχηρά των οκτώ ήχων 

Τρισάγιον κ.λπ. 

Τροπάρια («Μετά πνευμάτων…»κ.λπ.) 

Προκείμενον 

Απόστολος 

Αλληλουάριον 

Ευαγγέλιον 

Εκτενής, ευχή, εκφώνησις 

Απόλυσις1271 

 

Η ακολουθία αυτή του μνημοσύνου, που έχει δομή όρθρου, έχει επιδράσεις από 

τη μοναχική λειτουργική πράξη, όπως είναι π.χ. ο τρόπος έναρξης, ο κανόνας, το 

εξαποστειλάριο και τα στιχηρά των οκτώ ήχων1272. Πολλές ομοιότητες επίσης έχει η 

εν λόγω ακολουθία με την κοινή νεκρώσιμη ακολουθία των εντύπων, η οποία δομείται 

στο σχήμα του όρθρου, αλλά είναι οπωσδήποτε νεώτερη1273. Το πολύ ενδιαφέρον είναι 

η ομοιότητα της ακολουθίας του μνημοσύνου με την ακολουθία της ασματικής 

παννυχίδας, ενοριακής ακολουθίας που ψαλλόταν κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή 

την ώρα του αποδείπνου1274. Τα κοινά στοιχεία αφορούν π.χ. τον ϟ΄ (90ό) ψαλμό με 

τον οποίον αρχίζει και η ασματική παννυχίδα, τα τρία ψαλμικά αντίφωνα (στο 

μνημόσυνο ο άμωμος δομείται σε στάσεις με ασματικά εφύμνια κάποιες φορές 

«Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δούλων σου»κ.ά.), τον ν΄ (50ό) ψαλμό, ακόμη και τον κανόνα. 

Η λέξη «παννυχίδα» όμως είναι συνδεδεμένη και με τα νεκρώσιμα 

τελετουργικά. Με νεκρώσιμο περιεχόμενο διασώζεται στη σλαβική παράδοση. Σε 

χειρόγραφο του 16ου αι. (Πατριάρχ. Αλεξανδρ. 455-115 (85) η ακολουθία του 

μνημοσύνου έμμεσα ονομάζεται «παννυχίς», διότι ο κανόνας «Θανάτῳ τόν θάνατον 

τοῦ Χριστοῦ…»έχει τον τίτλο «κανών ψαλλόμενος ἐπί παννυχίδα νεκρώσιμον». Στο 

Τριώδιο και συγκεκριμένα κατά τη Δευτέρα της Α΄ Εβδομάδας των Νηστειών, σε 

σχετική διάταξη του αγίου Σάββα, τα μνημόσυνα ονομάζονται «παννυχίδες»· «Χρή 

εἰδέναι, ὅτι ἐάν γένηται ἀδελφόν ἐκδημῆσαι πρός Κύριον ἐν ταῖς ἁγίαις ταύταις ἡμέραις 

 
1271 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.7-8. 
1272  Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ακολουθία του μνημοσύνου, σ.11. 
1273 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σσ.7-8. 
1274  Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Παννυχίς [Κείμενα Λειτουργικής -2], Θεσσαλονίκη 1977. 
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διά μέσης τῆς ἑβδομάδος, παννυχίς οὐ γίνεται τῶν τρίτων αὐτοῦ, ἕως τῆς Παρασκευῆς 

ἑσπέρας· τότε γάρ τελεῖται ἡ παννυχίς αὐτοῦ…»1275. 

Ο νεκρώσιμος χαρακτήρας της παννυχίδας είναι πολύ παλαιός. Είναι μάλιστα 

«πολύ πιθανόν, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, ὅτι ἡ ἀκολουθία τῆς νεκρώσιμης 

παννυχίδος ἦτο ἡ πρώτη ἐν χρήσει νεκρώσιμος ἀκολουθία»1276. Έχει ενδιαφέρον το ότι 

στην περιγραφή της νεκρικής τελετής της οσίας Μακρίνας που κάνει ο αδελφός της 

Γρηγόριος ο Νύσσης γίνεται λόγος για την υμνωδία της παννυχίδος1277. Πρόκειται για 

νυκτερινή εξόδιο ακολουθία, πανάρχαια παράδοση, για την οποίαν όμως δεν έχουμε 

πολλά στοιχεία για το πώς ακριβώς ετελείτο. Οι ρίζες της βρίσκονται στην 

περιλαμβάνουσα ψαλμωδίες και αναγνώσεις ολονυκτία που γινόταν το βάδυ στο σπίτι, 

και κυρίως στις γύρω από τους τάφους των μαρτύρων λατρευτικές συνάξεις1278. Είναι 

πολύ πιθανό κατά την αγρυπνία και μπροστά στο λείψανο τυ κεκοιμημένου να 

ψαλλόταν η ασματική παννυχίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της νεκρώσιμης 

τελετής. Έτσι εξηγούνται και τα κοινά μεταξύ των δύο ακολουθιών, όπως π.χ. ο ϟ΄ 

(90ός) ψαλμός στην αρχή. 

Στα πρότυπα ακριβώς αυτής της παννυχίδας, εξελιγμένη μορφή της οποίας μας 

δίδει, όπως είδαμε, ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, διαμορφώθηκε και κοινή 

λεγόμενη νεκρώσιμη ακολουθία1279. Ο καθηγητής Miguel Arranz διατυπώνει την 

άποψη ότι η εορταστική παννυχίδα για τους κεκοιμημένους, κατά τον 8 και 9ο αι., δεν 

ήταν απλώς μία ακολουθία για την άφεση των αμαρτιών των κεκοιμημένων. Αντιθέτως 

εξέφραζε το πνεύμα των αρχαίων αναφορών, όπου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ της 

μνήμης των αγίων και της μνήμης «παντός πνεύματος δικαίου ἐν πίστει 

τετελειωμένων»1280. Σκοπός δηλαδή αυτής της παννυχίδας ήταν να εκφρασθεί η νίκη 

του χριστιανού έναντι του θανάτου και η απελευθέρωσή του από την ματαιότητα αυτού 

του κόσμου. Να εκφρασθεί επίσης η πίστη στην αιώνια ζωή και η εσχατολογική ελπίδα 

ένταξης στην κοινωνία των αγίων. 

Ο όρος «παννυχίδα»συνδεδεμένος με την έννοια και το περιεχόμενο του 

μνημοσύνου διατηρείται στα μοναστηριακά τυπικά μέχρι και τις μέρες μας στις κοινές 

 
1275 Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ακολουθία του μνημοσύνου, σ.10. 
1276 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π., σ.12. 
1277 Εις τον βίον της οσίας Μακρίνης,PG 46, 992C. 
1278 Ανδρέας Φυτράκης, Λείψανα και τάφοι των μαρτύρων, σ. 64εξ.  
1279 Δημήτριος Β. Τζέρπος (Πρωτ/ρος), Η ακολουθία του νεκρώσιμης Ευχελαίου…, σ.23. 
1280 Αναφορά θείας Λειτουργίας αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Βλ. και Miguel Arranz, “Le preghiere 

per i defunti nella tradizione byzantina. I sacramenti della restaurazione dell’ antico Eucologio 

Constantinopolitano II-6”, εν Orientalia Christiana Periodica 63 (1937) 177-199. 
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μνήμες των κεκοιμημένων, όπως π.χ. είναι το Σάββατο προ της Απόκρεω και το 

Σάββατο προ της Πεντηκοστής· «Μετά τήν ἀπόλυσιν τοῦ ἑσπερινοῦ ἐξερχόμενοι ἐν 

τῷ νάρθηκι ποιοῦμεν ἐκεῖ παννυχίδα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων οὕτω: Ποιεῖ ὁ ἱερεύς 

εὐλογητόν καί ἀναγινώσκομεν τον ϟ΄ ψαλμόν. Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου. 

Εἶτα ὁ δεξιός χορός τό Ἀλληλούϊα γ΄ εἰς ἦχον πλ. δ΄ καί ὁ ἀριστερός χορός τό αὐτό 

ἄνευ στίχου. Εἶτα ὁ δεξιός τόν στίχον Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καί τό Ἀλληλούϊα γ΄. Εἶτα 

τό ἀπολυτίκιον Ὁ βάθει σοφίας. Δόξα τό τέλος. Καί νῦν. Σέ καί τεῖχος…»1281. 

Η νεκρώσιμη παννιχίδα διασώζεται επίσης και στο κτητορικό λεγόμενο 

μνημόσυνο. Τελείται μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος, σε Ιερές Μονές εν τω κόσμω και 

στις σλαβικές Εκκλησίες. Την ακολουθία  αυτή που δομείται στη βάση του όρθρου και 

έχει επιδράσεις από την παλαιά ασματική-ενοριακή παννυχίδα, εξέδωσε ο Ιωάννης 

Φουντούλης και έχει ως εξής: 

«Εὐλογητός ὁ Θέος…» 

Ο ϟ΄ ψαλμός ( «Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ…) χύμα 

Μεγάλη ειδική νεκρώσιος συναπτή 

«Ἀλληλούϊα»τρις, τετράκις με ειδικούς στίχους 

«Ὁ βάθει σοφίας…» 

«Σέ καί τεῖχος καί λιμένα…» 

Μικρά νεκρώσιμη συναπτή 

Ο άμωμος (ψαλμός ριη΄ «Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ…») εις στάσεις 

δύο 

Τα νεκρώσιμα ευλογητάρια 

Καθίσματα «Ἀνάπαυσον, Σωτήρ…»και «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας…» 

Ο ν΄ ψαλμός («Ἐλέησόν με, ὁ Θεός…») 

Ο κανών των Θεοφάνους, ήχος πλ. β΄, «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις 

διηνεκῶς…» 

Μεσώδιο κάθισμα από γ΄ «Ἀληθῶς ματαιότης…» 

«Παναγία Θεοτόκε, τον χρόνον…» 

Κοντάκιο αφ’ στ΄ «Μετά τῶν ἁγίων…»  

ο οίκος «Αὐτός μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος» 

Μετά τον κανόνα: 

 Τρισάγιον, «Παναγία Τριάς», «Πάτερ ἡμῶν» 

 
1281 Γεώργιος Ρήγας (Οικον.), Τυπικόν [Λειτουργικά Βλατάδων, 1], Θεσσαλονίκη 1994, σ.738. 
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 «Μετά πνευμάτων δικαίων…»κ.λπ. 

(Απόστολος και Ευαγγέλιο) 

Νεκρώσιμος εκτενής «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός…»κ.λπ. 

Ευχή «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων…» 

Και απόλυσις (η νεκρώσιμος) 

«Αἰωνία ἡ μνήμη»τρις ανά τρεις 

«Δι’ εὐχῶν…»1282. 

 

Αρκετές φορές μέχρι τώρα σημειώσαμε τη σύνδεση του μνημοσύνου με τη θεία 

Λειτουργία. Κατ’ αυτήν δεν τελείται ολόκληρη η ακολουθία, αλλά μία συντετμημένη 

μορφή της. Η σύνδεση γίνεται με δύο τρόπους. Μπορεί να γίνει απόλυση της 

Λειτουργίας και μετά το «Δι’ εὐχῶν…»να επισυναφθεί το μνημόσυνο με τη δική του 

έναρξη και απόλυση1283. Ο άλλος τρόπος, ο οποίος καλόν είναι να προτιμάται, έχει ως 

εξής. Προ της απολύσεως της θείας Λειτουργίας και συγκεκριμένα μετά το δεύτερο 

«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον…»- κατά παλαιότερη δε τάξη αμέσως μετά την 

οπισθάμβωνο και πριν από το «Εἴη τό ὄνομα…», παρεμβάλλεται η ακολουθία του μετά 

κολλύβων μνημοσύνου. 

Η εν λόγω ακολουθία είναι συντετμημένη και έχει ως εξής: 

Ο άμωμος (στίχοι κατ’ εκλογήν από τις τρεις στάσεις και σε τρεις  στάσεις, 

όπως στη νεκρώσιο ακολουθία) 

Τα νεκρώσιμα ευλογητάρια 

Το κοντάκιο «Μετά τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον…» 

Τα τέσσερα νεκρώσιμα τροπάρια «Μετά πνευμάτων δικαίων…»κ.λπ. 

Η νεκρώσιμος εκτενής: «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός…» 

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως…» 

«Ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν…» 

«Τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ…» 

Η ευχή: «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων…»με την εκφώνηση «Ὅτι σύ εἶ ἡ 

ἀνάστασις…». 

 

 
1282 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ακολουθία του μνημοσύνου [Κείμενα Λειτουργικής 20], Θεσσαλονίκη 

1979. Του ιδίου, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», εν Τελετουργικά Θέματα. «Εὐσχημόνως καί κατά τάξιν», τόμ.Γ΄, 

Αθήνα 2007, σσ.44-46.  
1283 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», ό.π., σ.39. 
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«Μετά ἀπό αὐτό συνεχίζεται ἡ κατακλείδα τῆς θείας Λειτουργίας: Τό “Eἴη τό 

ὄνομα Κυρίου… ” τρίς, κατά τήν ἀρχαία τάξη, ἅπαξ κατά τήν νεωτέρα (ἐφ’ ὅσον ἔχει 

ἤδη πρίν ἀπό τό μνημόσυνο ψαλεῖ δίς) καί κατά τήν νεωτάτη, δηλαδή ἂν ἔχει ψαλεῖ 

τρίς πρίν ἀπό τό μνημόσυνο, ἀμέσως τό “Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν”, “Eὐλογία 

Κυρίου…»καί ἡ ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας»1284. 

Αναφέραμε παραπάνω ότι το μνημόσυνο γίνεται μετά κολλύβων, βραστό 

δηλαδή σιτάρι που συμβολίζει το ανθρώπινο σώμα που θάβεται νεκρό και θα 

αναστηθεί κατά τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσία1285. Ο συμβολισμός αυτός 

προέρχεται από το βιβλικό στίχο «ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν 

ἀποθάνῃ, αὐτός μόνος μένει· ἐάν δέ καί ἀποθάνῃ πολύν καρπόν φέρει»1286. 

Επιμνημόσυνες δεήσεις και τρισάγια μπορούν να γίνονται και χωρίς κόλλυβα, στο ναό, 

στους τάφους ή αλλού. Τα τρισάγια γίνονται εκτός ναού και εκτός Λειτουργίας, στα 

σπίτια ή στα μνήματα, ως εξής: 

«Εὐλογητός ὁ Θεός…» 

Τρισάγιο κ.λπ. 

Τα τροπάρια «Μετά πνευμάτων…»κ.λπ. 

Την νεκρώσιμη εκτενή 

Την ευχή «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων…» 

Και την νεκρώσιμη απόλυση1287. 

Τόσο στα μνημόσυνα, όσο και στην κηδεία, κεντρικό στοιχείο είναι η 

παλαιότατη, όπως είδαμε, ευχή «Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων…». Σε αυτήν περιέχεται η 

φράση «ὁ τόν θάνατον καταπατήσας τόν δέ διάβολον καταργήσας». Στη χειρόγραφη 

παράδοση υπάρχει και η παραλλαγή «ὁ τόν θάνατον καταργήσας τόν διάβολον 

καταπατήσας». Οι παραλλαγές αυτές, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, δεν έχουν 

ιδιαίτερη σημασία. Και τούτο διότι η ευχή «δέν ἀναφέρεται στόν κεκοιμημένον, ἀλλά 

στόν Χριστό, πού καί τόν θάνατο κατήργησε καί τόν διάβολο κατεπάτησε, καί 

ἀντιστρόφως καί τόν θάνατο κατεπάτησε καί τόν διάβολο κατήργησε»1288. 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφερθούμε στις ημέρες που τελούνται ή δεν 

τελούνται μνημόσυνα. Κατ’ αρχάς η κατ’ ἐξοχήν ημέρα τέλεσης του μνημοσύνου, 

 
1284 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», ό.π., σ.37. 
1285 Ιω. 6,39.  
1286 Ιω. 12,24. 
1287 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», ό.π., σ.41. 
1288 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», ό.π., σ.42. Του ιδίου, Απαντήσεις…, τόμ.Ε΄, Αθήνα 

2003, σσ.247-252.  
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εντός βεβαίως της θείας Λειτυοργίας, είναι τα Σάββατα. Και τούτο διότι το Σάββατο 

είναι νεκρώσιμος ημέρα, ημέρα κατάπαυσης του Θεού από τα έργα του1289, αλλά και 

ημέρα «σαββατισμού»του Χριστού στον τάφο. Το Σάββατο προ των Απόκρεω και προ 

της Πεντηκοστής είναι ημέρες κοινών μνημοσύνων «πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος 

κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν». Για την έριδα  των 

κολλύβων που ξέσπασε στο Άγιον Όρος κατά τον 18ο αι. έχουν γραφεί πολλά που 

αναδεικνύουν το φιλοκαλικό κίνημα περί σεβασμού της λειτουργικής μας 

παράδοσης1290. Ως προς την ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή, τέλεσης του μνημοσύνου το 

Σάββατο διεκδικεί τα προνόμια. Στην ανάγκη όμως, λόγω και των κοινωνικών 

συνθηκών σήμερα, δεν είναι εφάμαρτον να τελούνται τα μνημόσυνα και την Κυριακή. 

Αυτή τη συμβιβαστική λύση έδωσε τότε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο1291. 

Υπάρχουν όμως και ημέρες ή περίοδοι που δεν επιτρέπεται η τέλεση 

μνημοσύνων. Χαρακτηιστικό παράδειγμα είναι οι καθημερινές της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, διότι δεν τελείται πλήρης θεία Λειτουργία. Ακόμη και τα τρίτα, ένατα 

ή τεσσαρακοστά κάποιου που θα κοιμηθεί αυτήν την περίοδο μετατίθενται σύμφωνα 

με την διάταξη του Τριωδίου· «Χρή εἰδέναι, ὅτι ἐάν γένηται ἀδελφόν ἐκδημῆσαι πρός 

Κύριον ἐν ταῖς ἁγίαις ταύταις ἡμέραις διά μέσης τῆς ἑβδομάδος, παννυχίς οὐ γίνεται 

τῶν τρίτων αὐτοῦ ἕως τῆς Παρασκευῆς ἑσπέρας· τότε γάρ τελεῖται ἡ παννυχίς αὐτοῦ 

καί τῷ Σαββάτῳ ἡ λειτουργία αὐτοῦ. Τό δέ ἐπιόν Σάββατον γίνονται τά ἔνατα αὐτοῦ, 

κἄν λαγχάνῃ κἄν τε μή. Τά δέ τεσσαρακοστά αὐτοῦ γίνονται ὅταν ὁ ἀριθμός τῶν 

ἡμερῶν αὐτῦ πληρωθῇ. Αἱ δέ προσφοραί καί αἱ μνῆμαι αὐτοῦ ἄρχονται ἀπό τῆς Νέας 

Κυριακῆς μέχρι συμπληρώσεως ἡμερῶν τεσσαράκοντα»(δηλαδή σαρανταλείτουργο). 

Μνημόσυνα επίσης δεν τελούνται κατά τις δεσποτικές εορτές, ούτε 

εορτάζονται μνήμες αγίων. Πρόκειται για τα Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Μεγάλη 

Εβδομάδα, Πάσχα, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Μεταμόρφωση και Ύψωση του τιμίου  

Σταυρού. Το Σάββατο του Λαζάρου επίσης, την Κυριακή των Βαΐων και την Κυριακή 

του Θωμά δεν τελούνται μνημόσυνα1292. 

 

 

 
1289 Γέν. 2,2. 
1290 Βλ. σχετικά Νικόδημος Σκρέττας, Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη 

διδασκαλία των Κολλυβάδων, εκδ. Μηγδονία, Θεσσαλονίκη 2008.  
1291 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», ό.π., σ.38. 
1292 Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Τα Ιερά Μνημόσυνα», ό.π., σ.40-41. Για τα μνημόσυνα βλ. και 

Θεμιστοκλής Σ. Χριστοδούλου (Πρεσβ/ρος), Τα ιερά μνημόσυνα [Σειρά: Λειτουργικά Θέματα, 2], εκδ. 

«Ομολογία», Αθήνα 2002. 
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2. Θεολογικές προϋποθέσεις της εκκλησιαστικής κήδευσης 

 

Η παράδοση να τιμώνται οι νεκροί και να κηδεύονται με κάθε μάλιστα 

επισημότητα και την ανάλογη προσευχή και ακολουθία, θεμελιώνεται στη βιβλική και 

πατερική περί του ανθρώπου αντίληψη ως ψυχοσωματικής οντότητας, στο περί 

θανάτου και αναστάσεως δόγμα της χριστιανικής πίστης, αλλά και στο χρέος πού 

αισθάνεται η Εκκλησία για την παρηγοριά των πενθούντων. 

Ο άνθρωπος πλασμένος «κατ’ εἰκόνα»Θεού εννοείται ως μία ενιαία ολότητα 

από ψυχή και σώμα, πού σκοπό έχει το «καθ’ ὁμοίωσιν», την αγιότητα, την κοινωνία 

με το Θεό και την αιωνιότητα. Είτε μιλάμε για την ψυχή, είτε για το σώμα, ουσιαστικά 

εννοούμε τον όλο άνθρωπο, την εικόνα της άρρητης δόξας του Θεού για την οποία 

κάνει λόγο η Παλαιά Διαθήκη1293 ή Καινή Διαθήκη1294 και η Πατερική Γραμματεία1295. 

Τα δύο αυτά στοιχεία έχουν κοινή την από το δημιουργό Θεό προέλευση, αλλά και 

κοινή την πρόσληψή των από το Χριστό κατά την Ενανθρώπησή1296. Μ’ αυτή την 

έννοια μετέχουν τόσο της αισθητής πραγματικότητας, όσο και της νοητής και ο 

προσανατολισμός των είναι πάντοτε προς τα έσχατα1297. Αυτός ο προσανατολισμός 

εκφράζεται και σ’ αυτήν την νεκρώσιμο ακολουθία όταν η Εκκλησία ψάλλει το «καί 

τήν ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι, παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με»1298. 

«Τί γάρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, - πιο κάτω γράφει ο άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος 

και μάρτυς - ἀλλ’ ἢ τό ἐκ ψυχῆς καί σώματος συνεστός ζῶον λογικόν; Μή οὖν καθ’ 

ἑαυτήν ψυχή ἄνθρωπος; Οὔ, ἀλλ’ ἀνθρώπου ψυχή. Μή οὖν καλοῖτο σῶμα ἄνθρωπος; 

Οὔ, ἀλλ’ ἀνθρώπου σῶμα καλεῖται. Εἴπερ οὖν κατ’ ἰδίαν μέν τούτων οὐδέτερον 

ἄνθρωπός ἐστιν, τό δέ ἐκ τῆς ἀμφοτέρων συμπλοκῆς καλεῖται ἄνθρωπος, κέκληκε δέ ὁ 

 
1293 Γέν. 1,26: «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν και καθ’ όμοίωσιν». Περισσότερα για το 

θέμα αυτό βλ. Β. Βέλλα, ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Παλαιάν Διαθήκην, Αθήναι 21950. 
1294 Α' Κορ. 11,7: «εἰκών καί δόξα Θεοῦ ὑπάρχων». Πρβλ. Ρωμ. 8,29· Β΄Κορ. 3, 18· Κολοσ. 

1,15·,3.10· Φιλιπ. 2,6· Ἑβρ. 1,3· Ιακ. 3,9. Βλ. Iωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, «Εἰκών Θεοῦ» και 

«κατ’εἰκόνα» Θεοῦ παρά τῷ ἀποστόλῳ Παύλῳ. Αἱ χριστολογικαί βάσεις τῆς παυλείου ἀνθρωπολογίας, 

Θεσσαλονίκη 1964, σσ. 35-37· 42-47. 
1295 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις ἀσάφειαν 2,5, ΡG 56, 182 ε΄: «Διπλοῦν γάρ τοῦτο τό ζῶον ὁ ἄνθρωπος 

ἐκ δύο συγκείμενον οὐσιῶν, τῆς μέν αἰσθητῆς, τῆς δέ νοητῆς, ψυχῆς λέγω, καί σώματος, καί ἐν οὐρανῷ 

καί ἐν γῇ συγγένειαν ἔχον». 
1296 Σ. Κ. Τσιτσίγκος, Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο. «Αποστολική Διακονία», Αθήνα 

2000, σ. 33. 
1297 Η ζωή του ανθρώπου σ’ αυτόν τον κόσμο είναι πορεία «ἀπό δόξης εἰς δόξαν» (Β' Κορ. 3, 

18)· «ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ 3 20). 
1298 γ' τροπάριο των Νεκρώσιμων Ευλογηταρίων. 
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Θεός εἰς ζωήν καί ἀνάστασιν τόν ἄνθρωπον, οὐ τό μέρος, ἀλλά τό ὅλον κέκληκεν, ὅπερ 

ἐστι τήν ψυχήν καί τό σῶμα»1299. 

Μ’ αυτήν την έννοια η ανάσταση δεν άφορά μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα, 

τον όλον άνθρωπο. «Τί λοιπόν ἀνεχόμεθα τῶν ἀπίστων καί σκανδάλων λόγων - 

σημειώνει πάλι ο άγιος Ιουστίνος -, καί λανθάνομεν ἑαυτούς ἐπιστρέφοντες εἰς 

τοὐπίσω, ὁπόταν ἀκούσωμεν, ὅτι ἡ μέν ψυχή ἀθάνατός ἐστι, τό δέ σῶμα φθαρτόν καί 

οὐκ ἔτι δυνάμενον ἀναζῆσαι; Ταῦτα γάρ καί πρό τοῦ μαθεῖν τήν ἀλήθειαν παρά 

Πυθαγόρου καί Πλάτωνος ἠκούομεν. Εἰ οὖν ταῦτα ἔλεγεν ὁ Σωτήρ, καί μόνης τῆς 

ψυχῆς τήν σωτηρίαν εὐαγγελίζετο, τί καινόν ἡμῖν ἔφερε παρά Πυθαγόραν καί Πλάτωνα 

καί τόν τούτων χορόν»1300. 

Μία αντίληψη, λοιπόν, που θέλει μόνο την ψυχή να είναι αθάνατη και όχι το 

σώμα μας γυρίζει στην προ Χριστού εποχή και δηλώνει υποτίμηση του σώματος, αλλά 

και στρέβλωση γενικά της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Απεναντίας στην Καινή 

Διαθήκη και κυρίως στον απόστολο Παύλο, αλλά και στην πατερική σκέψη το σώμα 

τού ανθρώπου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συνιστά την ορατή πλευρά της 

προσωπικότητάς μας, το «πρός βίον ὄχημα»και «τό ἀναγκαῖον τῇ ψυχῇ κτῆμα»1301. Το 

σώμα μας δεν είναι ξεκομμένο από την πνευματική συμπεριφορά μας, αλλ’ απεναντίας 

«κάθε πνευματική λειτουργία καί κάθε σωτηριολογικό γεγονός πού συντελεῖται στήν 

παροῦσα ἱστορική φάση τῆς ζωῆς, γιά νά ἔχει μιά καθολικότερη ἔννοια καί σημασία 

πρέπει ἀπαραίτητα νά ἀναφέρεται καί “ἐν τῷ σώματι ἡμῶν”«(Α΄ Κορ. 6, 20)1302. 

Έτσι δεν είναι τυχαίο που ο απόστολος Παύλος θεωρεί ότι το σώμα μας είναι 

«ναός τοῦ ἐν ἡμῖν ἁγίου Πνεύματος»1303. Ο ίδιος μας προτρέπει να αναδείξουμε τα 

σώματά μας «θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ»1304 και μας καλεί να 

δοξάζουμε το Θεό με το σώμα μας1305. Επίσης η ζωή του Χριστού πρέπει να 

«φανερωθῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν»1306 . «Γεῶδές ἐστιν (τό σῶμα) - λέγει ο άγιος Ιωάννης 

ο Χρυσόστομος -, ἀλλ’ ἐάν θέλω, οὐράνιον γίνεται». Μας το έδωσε ο Θεός - συνεχίζει 

 
1299 Ιουστίνος, Ἐκ τοῦ περί ἀναστάσεως, VIII, ΡG 6, 1585Β. 
1300 Ιουστίνος, ό.π., Χ., ΡG 6,15890. 
1301 Μέγας Βασίλειος, Εἰς 28 ψαλμόν, ΡG 29. 281Β. 
1302 Γεώργιος Π. Πατρώνος, Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τό φῶς τῶν ἐσχατολογικών ἀντιλήψεων 

τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, εκδ. «Δόμος», Αθήνα 21995, σ. 229. 
1303 Α' Κορ. 6,19. 
1304 Ρωμ. 12,1. 
1305 Α' Κορ. 6,20: «Δοξάσατε τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν». 

1306 Β΄ Κορ. 4,10. 
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ο ίδιος - «ἀπό γῆς, ἵνα καί αὐτό εἰς οὐρανόν ἀναγάγωμεν, οὐχ ἵνα δι’ αὐτοῦ καί τήν 

ψυχήν εἰς γῆν κατασπῶμεν»1307. 

Το ότι το σώμα γίνεται συνεργός της ψυχής στην πορεία αυτής της ζωής 

φανερώνει και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ τους. Στη δοξολογία του Θεού, στη 

βίωση της εν Χριστώ ζωής, στην οικείωση του Πνεύματος και σε κάθε δυνατότητα που 

αφορά τη σωτηρία μας συμμετέχει ο όλος άνθρωπος ως ψυχή και σώμα. Το στοιχείο 

εκείνο που διασπά αυτή την ενότητα δεν είναι το σώμα, αλλά η σάρκα, στην οποία 

κατοικεί η αμαρτία1308. 

Ο όρος «σάρξ»στην Καινή Διαθήκη δηλώνει τον υποταγμένο στην αμαρτία 

άνθρωπο1309. Είναι ο «παλαιός ἄνθρωπος»1310, που κυριαρχείται από την αμαρτία και 

αντιστρατεύεται «πρός τόν καινόν ἄνθρωπον τόν κατά Θεόν κτισθέντα»1311. «Σάρκα 

ἐνταῦθα οὐ τό σῶμά φησιν - ο Απόστολος – οὐδέ τήν οὐσίαν τοῦ σώματος, ἀλλά τόν 

σαρκικόν βίον καί κοσμικόν καί τρυφῆς καί ἀσωτίας γέμοντα, τόν ὅλον σάρκα 

ποιοῦντα τόν ἄνθρωπον»1312. Την ίδια έννοια έχουν και οι εκφράσεις «σῶμα 

σαρκός»1313, «νοῦς σαρκός»1314, «θελήματα τῆς σαρκός»1315. Τα «ἔργα τῆς σαρκός»1316 

είναι που φθείρουν το σώμα, το ατιμάζουν1317, το ταπεινώνουν1318 και το οδηγούν στο 

θάνατο1319. 

 

Ο θάνατος όμως και η Ανάσταση του Κυρίου είναι τα μεγάλα και σωτηριώδη 

γεγονότα που ανακαίνισαν τον άνθρωπο από τη φθορά και την παλαιότητα της 

αμαρτίας. Ο Χριστός «κατέκρινε τήν ἁμαρτίαν εν σαρκί»1320 έγινε «ὑπέρ ἡμῶν 

κατάρα»1321 και πάνω στο σταυρό με το θάνατό Του νίκησε το θάνατο «ἐφάπαξ», έτσι 

ώστε «Χριστός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει· 

 
1307 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εἰς Α' Τιμόθεον, όμ. 15,4, ΡG 62,585. 
1308 Ρωμ. 7, 20: «Οὐ γάρ ὃ 'θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ’ ὃ οὐ θέλω κακόν τοῦτο πράσσω. Εἰ δέ ὃ οὐ 

θέλω ἐγώ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγώ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ’ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοί ἁμαρτία». 
1309 Ρωμ. 8, 3: «Ὁ Θεός τόν ἑαυτοῦ υἱόν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκός ἁμαρτίας». 
1310 Εφ. 4,22· Κολ. 3,9. 
1311 Εφ. 4,24. 
1312 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εἰς Ρωμαίους 13, 7, ΡG 60, 517.  
1313 Κολοσ. 2.11. 
1314 Κολοσ. 2,18. 
1315 Εφ. 2,3. Βλ. και Ιωάννης Καραβιδόπουλος, «Ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Καινή Διαθήκη», εν 

Μελέτες Ερμηνείας και Θεολογίας της Καινής Διαθήκης, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1990,σ. 131. 
1316 Γαλ. 6.19. 
1317 Α' Κορ. 15,43. 
1318 Φιλιπ. 3,21. _____ 

1319 Ρωμ. 7,24. Βλ. και Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, εκδ. «Βιβλικό Κέντρο “Άρτος Ζωής”», Αθήνα 1980, 

στ. 924. Βλ. επίσης Ρωμ. 8,6: «Τό γάρ φρόνημα τῆς σαρκός θάνατος». 
1320 Ρωμ. 8, 3. 
1321 Γαλ. 4,4.  
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ὁ γάρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὁ δέ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καί ὑμεῖς 

λογίζεσθε ἑαυτούς νεκρούς μέν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δέ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»1322. 

«Τό κράτος τοῦ θανάτου»1323 το φοβερώτατο αυτό μυστήριο που χωρίζει βίαια 

την ψυχή από το σώμα1324, μπορεί να κυριαρχεί με τη δύναμη της αμαρτίας μέσα στον 

κόσμο, αλλά η εξουσία του είναι προσωρινή1325. Και τούτο διότι νικήθηκε από το 

Χριστό που είναι «ἡ ἀνάστασις και η ζωή»1326, «ἡ ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων»1327, ο 

«πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν»1328 και ως εκ τούτου η «ἀπαρχή»της νέας 

ανθρωπότητος1329. 

Η ιδέα της ανάστασης των νεκρών προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη1330, 

αλλά γίνεται πραγματικότητα στην Καινή Διαθήκη με το γεγονός της Ανάστασης του 

Κυρίου. «Μετά τό παρελθεῖν τά ἀρχαῖα πάντα, καθώς φησιν ὁ Ἀπόστολος - γράφει ο 

άγιος Γρηγόριος Νύσσης – τῆς καινῆς ἐν Χριστῷ κτίσεως τῶν ἀνθρώπων πρωτότοκος 

γίνεται, διά τῆς διπλῆς παλιγγενεσίας, τῆς τε κατά τό ἅγιον βάπτισμα, καί τῆς ἐκ 

νεκρῶν ἀναστάσεως, ἀρχηγός τῆς ζωῆς καθ’ ἑκάτερον ἡμῖν γενόμενος, καί ἀπαρχή καί 

πρωτότοκος»1331. 

Ο Χριστός λέγεται πρωτότοκος όχι μόνο γιατί αναστήθηκε πρώτος εκ των 

νεκρών, και ως εκ τούτου εγγυάται την μέλλουσα ανάστασή μας, αλλά και διότι μας 

ανέστησε πνευματικά κατά το Βάπτισμα - «διά τῆς ἄνωθεν γεννήσεως, τῆς δι’ ὕδατος 

 
1322 Ρωμ. 6,9. 
1323 Εβρ. 2,14. 
1324 Ο θάνατος κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης δεν είναι τίποτε άλλο, παρά «διάλυσις ψυχῆς τε 

και σώματος». Βλ. Αντιρρητικός προς τα Απολιναρίου, 17, ΡG 45, 1153D. Βλ. και Νικόλαος Π. 

Βασιλειάδης, Το μυστήριον του θανάτου, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 1980, σσ. 92-95. Στο βίαιο αυτό 

χαρακτήρα του θανάτου αναφέρεται με χαρακτηριστικό τρόπο κι ένα νεκρώσιμο ιδιόμελο τροπάριο, 

ποίημα του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. «Ὄντως φοβερώτατον τό τοῦ θανάτου μυστήριον, πώς ψυχή 

ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας, καί τῆς συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, θείῳ 

βουλήματι ἀποτέμνεται».  
1325 «Τό πέρας τῆς παρούσης ζωῆς, οὐ δίκαιον οἶμαι θάνατον ὀνομάζειν, ἀλλά θανάτου ἀπαλλαγήν, 

καί φθορᾶς χωρισμόν, καί δουλείας ἐλευθερίαν». Βλ. Μάξιμος Ομολογητής, Κεφάλαια διάφορα 5, 76, 

ΡG 90, 13800. Βλ. και Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 
41995, σσ. 508- 509. 

1326 Ιω. 11,25. 
1327 Α' Κορ. 15, 20. Εμβριθής ερμηνεία όλου αυτού του κεφαλαίου γίνεται στην εργασία του 

Βασίλειος Π. Στογιάννος, Ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Εἰσαγωγικά προβλήματα καί ἑρμηνεία τοῦ Α' Κορ. 

15, Θεσσαλονίκη 1977. 
1328 Ρωμ. 8,29. 

1329 Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, «Ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Καινή Διαθήκη», ό.π., σ. 146. 
1330 Ησ. 26,19: «Ἀναστήσονται οἱ νεκροί καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καί εὐφρανθήσονται 

οἱ ἐν τῇ γῇ». Περισσότερα για το θέμα αυτό βλ. Δ. Καϊμάκης, «Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ἀπό τόν Ὠσηέ 

στόν Ἀπόστολο Παῦλο», εν Θέματα Παλαιοδιαθηκικής Θεολογίας, εκδ. «SIMBO», Θεσσαλονίκη 1999, 

σσ. 130- 148.  
1331 Γρηγόριος Νύσσης, Κατά Εὐνομίου, Λόγος δεύτερος, ΡG 45, 501D- 504Α. 
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καί Πνεύματος, αὐτός τοῦ τοιούτου τόκου καθηγήσατο - διά τοῦ ἰδίου βαπτίσματος τό 

ἅγιον πνεῦμα ἐπί τό ὕδωρ ἐπισπασάμενος, ὥστε πάντων τῶν πνευματικῶς 

ἀναγεννωμένων πρωτότοκος αὐτόν γενέσθαι, καί ἀδελφούς ὀνομᾶσαι τούς τῆς ὁμοίας 

αὐτοῦ διά τοῦ ὕδατος καί τοῦ Πνεύματος μετεσχηκότας γεννήσεως»1332. 

Η πορεία, λοιπόν, προς τον εξ αναστάσεως βίον αρχίζει από το Βάπτισμα, όπου 

ο παλαιός άνθρωπος, δηλαδή η αμαρτία απεκδύεται και δημιουργείται ο 

«νέος»άνθρωπος1333 με το «ἕνδυμα»1334 και τον «νοῦν»του Χριστού1335. Γινόμαστε ένα 

με το Χριστό στο Βάπτισμα, που είναι το ομοίωμά του, με φυσική συνέπεια να γίνουμε 

ένα και στην αναστασή του1336. «Συνταφόμαστε»με το Χριστό και «συ- 

νανιστάμεθα»μαζί του σε νέα ζωή1337. Η διαφορά είναι ότι ο Χριστός πέθανε 

πραγματικά «σαρκί... καί ἀνέστη», ενώ εμείς «τῇ ἁμαρτία θνήσκοντες, ἀνιστάμεθα τῇ 

ἀρετῇ». Εμείς ταφόμαστε εικονικά στο νερό, ενώ εκείνος πραγματικά στη γη· «ἡμεῖς 

μέν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἐκεῖνος δέ τῷ σώματι»1338. 

Εντασσόμενοι έτσι στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και ζώντας 

μυστηριακά ενωμένοι μαζί του, μπορούμε να νικούμε καθημερινά το θάνατο, να 

σταυρώνουμε τη σάρκα «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις»1339 και να ελπίζουμε 

στην εν νεκρών ανάσταση και «τήν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν»1340. Την ελπίδα 

αυτή τη χρωστούμε στον Κύριό μας, ο οποίος «διά τῆς ἡμετέρας ἁμαρτίας ἤχθη εἰς 

θάνατον, καί δι’ ἡμᾶς ἀνέστη καί ἀνελήφθη, προοικονομῶν ἡμῖν τήν εἰς ἀπείρους 

αἰῶνας ἀνάστασιν καί ἀνάληψιν»1341. Με την Ανάστασή του, που είναι και δική μας 

 
1332 Γρηγόριος Νύσσης, ό.π., ΡG 45, 501C.  
1333 Κολ. 3,10. 
1334 Γαλ. 3,28: «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδόσασθε». 
1335 Α' Κορ. 2,16. 
1336 Ρωμ. 6, 5: «Εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς 

ἀναστάσεως ἐσόμεθα». 
1337 Ρωμ. 6, 4· Κολ. 2, 11. Βλ. και Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, «Ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Καινή Διαθήκη», 

ό.π., σ. 139. 
1338 Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Ἐξήγησις, ΡG 124, 4090· 412Β. Βλ. 

και Παναγιώτης Ι. Σκαλτσής, «Ἡ βαπτισματική ἀναγέννηση», εν Λειτουργικές Μελέτες Ι, εκδ. Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 47.  
1339 Γαλ. 5 ,2 .  
1340 Ρωμ. 8-23. Για τον διά των μυστηρίων αγιασμό και τη θέωση του ανθρώπου βλ. Γεώργιος Ι. 

Μαντζαρίδης, Ἡ περί θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, εν Θεσσαλονίκη 1963, 

σσ. 47-59. Γεώργιος Π. Πατρώνος, Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τό φῶς τῶν ἐσχατολογικῶν ἀντιλήψεων 

τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, έκδ. «Δόμος», Αθήνα -1995, σσ. 172-203. 
1341 Γρηγόριος Παλαμάς, Ὁμιλία 21, ΡG 151,277ΑΒ. 
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ανάσταση1342 ξαναενώνεται η ψυχή με το σώμα «καί οὕτως ἡ κοινή γίνεται σωτηρία 

τῆς φύσεως»1343. 

Το μήνυμα αυτό διαπερνά ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και χαρακτηρίζει την 

πίστη της Εκκλησίας, ότι δηλαδή «ὁ ἐγείρας τόν Χριστόν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καί 

τά θνητά σώματα ἡμῶν»1344. Το φθαρτό σώμα μας θα ενδυθεί αφθαρσία και «τό θνητόν 

τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν»1345. Ο Χριστός «μετασχηματίσει τό σῶμα της 

ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τό γενέσθαι αὐτό σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ...»1346. 

Όπως το σώμα του Χριστού λάμπει από την θεότητα, έτσι θα λάμπουν και τα σώματα 

των δικαίων στον ουρανό1347. Στον καινούργιο κόσμο πού θα μπούμε με την ανάσταση 

«θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι»1348. 

Γι’ αυτό, ο θάνατος για το χριστιανό είναι τελικά κέρδος, αφού ο Χριστός είναι 

η ζωή του1349. Εκείνος μάλιστα που δεν πιστεύει ότι το σώμα του ανθρώπου θα 

αναστηθεί με την ίδια ευκολία που και ο σπόρος πού σπέρνεται στη γη φυτρώνει και 

ζωοποιείται, χαρακτηρίζεται από τον απόστολο Παύλο «άφρον»1350. 

Στη βάση ακριβώς αυτής της ελπίδας ότι υπάρχει ανάσταση, σωτηρία και 

αιώνια ζωή στηρίχθηκε τόσο ο παρηγορητικός λόγος της Εκκλησίας για τη ματαιότητα 

αυτού του κόσμου και το φόβο του θανάτου, όσο και η δημιουργία ξεχωριστής 

ακολουθίας υπέρ των εν πίστει αναπαυσαμένων. 

Ο απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς της Εκκλησίας της 

Θεσσαλονίκης να μη λυπούνται για τούς κεκοιμημένους, όχι δηλαδή απλώς να μη 

στενοχωρούνται για τους νεκρούς των, αλλά να μη χάνουν την εσχατολογική ελπίδα 

«καθώς καί οἱ λοιποί (εἰδωλολάτρες καί ἄθεοι) οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»1351. Ο ιερός 

Χρυσόστομος παρηγορεί και στηρίζει τους χριστιανούς με τη σκέψη ότι ο θάνατος 

 
1342 Συμεών Νέου Θεολόγος, Κατηχήσεις 13, 56-64, εκδ. Sources Chrétiennes, 104, 194: 

«Ἀνάστασις οὖν Χριστοῦ ἡ ἡμετέρα ὑπάρχει ἀνάστασις». Βλ. και Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Χριστιανική 

Ηθική, σ. 513. 
1343 Γρηγόριος Νύσσης, Ἀντιρρητικός πρός τά Ἀπολιναρίου, ΡG 45, 11560. 
1344 Ρωμ. 8,11. 
1345 Α'Κορ. 15,53. 

1346 Φιλιπ. 3,21. Βλ. και Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, «Εἰκών Θεοῦ» και «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ παρά τῷ 

ἀποστόλῳ Παύλῳ…, σσ. 87-91. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης, Το μυστήριον το ῦ  θανάτου,  σ.432 .  
1347 Αρχιμ. Ιερόθεος Βλάχος (νυν Μητρ. Ναυπάκτου), Ἡ ζωή μετά τόν θάνατο, Λεβαδειά 1994, 

σ. 233. 
1348 Απ. 21,4. 
1349 Φιλιπ. 1,21: «Ἐμοιγάρτό ζήν Χριστός και το άποθανείν κέρδος». 
1350 Α'Κορ. 15,35-37.  
1351 Α' Θεσ. 4, 13. Βλ. και Ιωάννης Λ. Γαλάνης, «Η πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου προς 

Θεσσαλονικείς [Ερμηνεία Καινής Διαθήκης ,11α], εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992,σ. 270. 
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είναι πέρασμα σε άλλη πατρίδα· «μεθίστασθαι ἀπό πατρίδος εἰς πατρίδα»1352. Γι’ αυτό 

και η τιμή που πρέπει στους νεκρούς είναι μεγάλη· «κηδεύσομεν τούς ἀπελθόντας, - 

λέγει - ὡς καί ἡμῖν καί ἐκείνοις συμφέρει πρός δόξαν Θεοῦ»1353. Αλλά και σε 

μεταγενέστερα κείμενα επισημαίνεται με έμφαση ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να 

εγκλωβίζονται στη σκέψη ότι ο θάνατος είναι αυτό που φαίνεται, δηλαδή «λύσις τε καί 

φθορά καί εἰς τό μηδαμῇ μηδαμῶς ὃν μεταχώρησις, ἀλλ’ ὁδός πρός ἀθανασίαν καί 

προοίμιον ἀναστάσεως»1354. 

 

3. Τελετουργική προσέγγιση και συμβολισμός των επί μέρους πράξεων της 

κοινής νεκρώσιμης ακολουθίας 

 

Η πολυμορφία της νεκρώσιμης ακολουθίας στάθηκε τελικά η αφορμή, ώστε 

στην πράξη να επικρατήσει μία κοινή για όλες τις περιπτώσεις ακολουθία με τον τίτλο 

«ἀκολουθία νεκρώσιμος εἰς κοσμικούς»1355 ή «ἀκολουθία τοῦ ἐξοδιαστικού»1356. Είναι 

διαφορετική από τη νεκρώσιμη ακολουθία «εἰς κοσμικούς ἄνδρας»· και είναι γνωστή 

στον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης1357. Η ένταξή της δε στα έντυπα ευχολόγια συνέβαλε 

οπωσδήποτε στην καθιέρωσή της. 

Η ακολουθία αυτή είναι δομημένη στη βάση της ακολουθίας του όρθρου και 

περιλαμβάνει την τάξη του τρισαγίου που ψάλλεται στο σπίτι αμέσως μετά το θάνατο 

κάποιου πιστού, την κυρίως νεκρώσιμη ακολουθία στο ναό και το σύντομο τρισάγιο 

προ του ενταφιασμού1358 και ταφή του λειψάνου. 

 

α) η κατ’ οίκον ψαλμωδία του Τρισαγίου1359 

 

 
1352 Ιωάννης Χρυσόστομος, Εἰς Γένεσιν Ὁμιλία 37.3.ΡG 53, 345. Βλ. και Περί τοῦ μή πενθεῖν 

σφοδρῶς τούς τελευτῶντας, ΡG 63, 889: «Ὕπνος τό πρᾶγμα ἐστιν, οὐ θάνατος, μετάστασις, οὐκ ἀπώλεια, 

ἀποδημία ἀπό τῶν ἐλαττόνων ἐπί τά βελτίῳ. Μή δέ παρόξυνε τόν Θεόν, ἀλλ’ἴλεων ποίει». 
1353 Ιωάννης Χρυσόστομον, Εἰς Ἰωάννην, Ὁμιλία 85,6, ΡG 59,4670. 
1354 Αστέριος Αργυρίου, Μακαρίου τοῦ Μακρῆ Συγγράμματα [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, 25], 

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1996, σ.205. Για το θεολογικό νόημα της νεκρώσιμης 

ακολουθίας βλ. Νικόλαος Α. Ματσούκας, «Τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας», εν 

Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Ταφές και Κοιμητήρια, Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου 

[Ιερά Μονή Βλατάδων, 6-8 Οκτωβρίου 1994], Θεσσαλονίκη 2005, σσ.37-44. 
1355 Εὐχολόγιον τό Μέγα, εκδ. «Αστέρος», Αθήναι 1980,σσ. 393-420. 
1356 L. Goar, Εὐχολόγιον.., σσ. 423-433. 
1357 Συμεών Θεσσαλονίκης, «Περί τοῦ τέλους ἡμῶν καί περί τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς κηδείας καί τῶν 

κατ’ ἔθος ὑπέρ μνήμης γινομένων», εν Διάλογος κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων καί περί... τῶν... ἱερῶν 

τελετῶν καί μυστηρίων πάντων τῆς Ἐκκλησίας, ΡG 155, 669D-693D. 
1358 Σπυρίδων Γ. Μακρής, «Νεκρώσιμος Ἀκολουθία. Κηδεία», εν ΘΗΕ 9 (1996),384. 

1359 L. Goar, Εὐχολόγιον..., σσ. 423-424. Βλ. και Εὐχολόγιον το Μέγα, σσ 393-395. 
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Ἔναρξη:  Τελευτήσαντος τινος τῶν ὀρθοδόξων, εὐθύς προσκαλεῖται παρά τῶν 

συγγενῶν αὐτοῦ ὁ ἱερεύς. Καί ἀπελθών εἰς τόν οἶκον ἐν ᾧ τό λείψανον 

κεῖται, καί βαλών ἐπιτραχήλιον καί ἐπί τό θυμιατόν θυμίαμα, εὐλογεῖ 

συνήθως τόν εὐλογητόν Θεόν καί ἄρχονται οἱ συμπαρόντες τό ἅγιος ὁ 

Θεός, παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... 

Τροπάρια: Μετά πνευμάτων δικαίων... 

Εἰς την κατάπαυσίν σου Κύριε... 

Δόξα. Σύ εἶ ὁ Θεός... 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ἡ μόνη ἁγνή... 

Ὁ ἱερεύς Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός... 

τήν ἐκτενή: Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς... 

Ὅπως Κύριος ὁ Θεός τάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ...  

Τά ἐλέη τοῦ Θεού, τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν...  

Εὐχή:  Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 

Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός...  

Ἀπόλυση: Δόξα. Καί νῦν. Ἀπόλυσις. 

Ἐξόδιος: Καί εἰ μέν ἕτοιμά εἰσιν ἅπαντα τά τοῦ ἐξοδίου, εὐλογεῖ αὖθις ὁ ἱερεύς, 

καί ἀρχόμεθα ψάλλειν τό ἅγιος ὁ Θεός, μετά φόβου καί πάσης 

κατανύξεως. Καί ἄραντες τό λείψανον ἀπερχόμεθα εἰς τόν ναόν 

προπορευομένων τῶν ἱερέων μετά λαμπάδων καί τοῦ διακόνου μετά 

θυμιατοῦ1360. 

 

β) Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία στό ναό1361 

Ὅταν δέ ἔλθωσιν ἐν τῷ ναῷ, τό μέν λείψανον ἀποτίθεται ἐν τῷ νάρθηκι. 

Ἔναρξη: Εὐλογητός ὁ Θεός... 

Ὁ ϟ΄ ψαλμός: Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου,.. 1362 

Μεγάλη νεκρώσιμος συναπτή1363 

 
1360 Οι ρίζες της κατ’ οίκον προσευχής και της εξοδίου τελετής βρίσκονται στην τάξη της αρχαίας 

Εκκλησίας. Το Τρισάγιο βεβαίως με τη σημερινή του μορφή είναι πολύ μεταγενέστερο. Λεπτομερείς 

αναφορές γι’ αυτό βρίσκομε στα χειρόγραφα 15ου  και 16ου  αιώνα (βλ.V. Bruni, I funerali di un 

sacerdote..., σσ.85-88). 
1361 J. Goar, Εὐχολόγιον..., σσ. 424-433. Βλ. και Εὐχολόγιον τό Μέγα, σσ. 395-420. 
1362 Αντί και ως επιτομή του εξαψάλμου ή ως προοιμιακός Ψαλμός της ακολουθίας της ασματικής 

παννυχίδος. Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Νεκρώσιμα Τελετουργικά», εν Τελετουργικά Θέματα. 

«εὐσχημόνως καί κατά τάξιν»,σ. 154.   
1363 Δεν απαντά σε όλα τα χειρόγραφα, ούτε στο Ευχολόγιο του Goar, αλλά ούτε και στο εν χρήσει 

Ευχολόγιον το Μέγα. Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π.,σ. 154. 
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«Ἀλληλούϊα» 

      καί  Τό «Ἀλληλούϊα»και τα νεκρώσιμα άπολυτίκια 

Ἀπολυτίκια  «Ὁ βάθει σοφίας... «κ.λπ. 1364 

Ὁ Ἄμωμος  (Ψαλμ. 118) Καί μετά τοῦτο, γεγονωτέρα τῇ φωνῇ Εὐλογητός εἶ 

Κύριε, 

σέ τρεῖς δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. 

στάσεις: Και ψάλλεται ἡ πρώτη στάσις τοῦ ἀμώμου1365 εἰς ἦχον πλ. β'. ἐν δέ τῷ 

τέλει ἑκάστου στίχου, λέγομεν, ἀλληλούϊα1366.  

Στάση α': Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου. 

Ἀλληλούϊα. 

καί τά ἑξῆς, ἕως τοῦ Ἀγαθός μοι ὁ νόμος τοῦ στόματός σου ὑπέρ 

χιλιάδας  

χρυσίου καί ἀργυρίου1367. 

Δόξα καί νῦν. 

Ἐκτενής: Ὁ διάκονος. Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ... 

Ἔτι δεόμέθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς... και ὑπέρ τοῦ 

συγχωρηθῆναι αὐτῷ πᾶν πλημμέλημα... Ὅπως Κύριος ὁ Θεός τάξη τήν 

ψυχήν αὐτοῦ. 

Ὁ ἱερεύς. Ὅτι σύ εἶ ἠ ἀνάστασις1368. 

Στάση β': Καί μετά τοῦτο ἀρχόμεθα τῆς δευτέρας στάσεως εἰς ἦχον πλ. α'. 

Ἐν ἑκάστῳ δέ τέλει τοῦ στίχου λέγομεν. 

Ἐλέησον τόν δοῦλόν σου. 

 
1364 Και αυτό το στοιχείο λείπει από πολλά χειρόγραφα, καθώς και από το Ευχολόγιο του Goar, αλλά και 

στο Ευχολόγιο το Μέγα. Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, ό.π.,σ. 154. 
1365 Ο άμωμος μαρτυρείται στη νεκρώσιμο ακολουθία από τον 11ο αιώνα αντί καθίσματος του 

ψαλτηρίου. Βλ. Iωάννης Μ. Φουντούλης , ό.π., σ. 154. V. Βruni, Funerali di un sacerdote... 

,σσ.106.171-173. 
1366 Στη νεκρώσιμο ακολουθία «εἰς ἱερέα τελευτήσαντα» και σε κάθε στίχο από τους τρεις 

ψαλμούς 22.23 και 83, επαναλαμβάνεται δύο φορές το Αλληλούια ως εφύμνιο. Ο καθηγητής Ιωάννης 

Φουντούλης δεν βρίσκει κάποιο συμβολικό λόγο στην περίπτωση αυτή, αλλά την εντάσσει «στήν 

ἀναζήτηση περισσοτέρας ποικιλίας στή χρήση τοῦ προσφιλοῦς αὐτοῦ ἱερού ἐφυμνίου (μία. δύο. τρεῖς, 

ἐννέα, δώδεκα φορές)». Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικάς Ἀπορίας, τ Δ', 

«Αποστολική Διακονία», Αθήνα 1994,σσ. 184-185. 
1367 Στην έκδοση του Ευχολογίου της Ρώμης ψάλλονται κατ’ επιλογήν έξι μόνο στίχοι. Βλ. 

Ἁγιασματάριον, τευχ. Β', εν Ρώμη 1955, σσ. 5-6. 
1368 Στο Ευχολόγιο της Ρώμης μετά από αυτή την εκφώνηση ακολουθεί η ευχή· «ὁ Θεός τῶν 

πνευμάτων καί πάσης σαρκός...», ό.π., σ. 6. 
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Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με... καί τά ἑξῆς ἕως τοῦ· 

τό στόμα μου ἤνοιξα καί εἴλκυσα Πνεῦμα, ὅτι τάς ἐντολάς σου 

ἐπεπόθουν1369. 

Δόξα καί νῦν. 

Ἐκτενής: Ὁ διάκονος. Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ... 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως... καί τά λοιπά. 

Ὁ ἱερεύς ἐκφωνεῖ· Ὅτι σύ εἶ ἡ ἀνάστασις...1370 

Στάση γ': Καί οὕτως ἀρχόμεθα τῆς τρίτης στάσεως εἰς ἦχον δ', λέγοντες έν 

ἑκάστῳ στίχῳ. 

Ἀλληλούϊα. 

Ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ καί ἐλέησόν με, κατά τό κρίμα τῶν ἀγαπώντων 

τό ὄνομά σου, ἕως τοῦ Ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπωλολός, ζήτησον 

τόν δούλόν σου, ὅτι τάς ἐντολάς σου οὐκ ἐπελαθόμην. 

Δόξα καί νῦν.  

Εὐλογητάρια: Καί εὐθύς τά νεκρώσιμα εὐλογητάρια1371. 

1. Τῶν ἁγίων ὁ χορός... 

2. Ὁ παλάμῃ ἐκ μή ὄντων πλάσας με... 

3. Εἰκών εἰμι τῆς ἀρρήτου δόξης σου... 

4. Οἱ τόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ κηρύξαντες... 

5. Ἀνάπαυσον ὁ Θεός τόν δοῦλόν σου... 

6. Δόξα. Τό τριλαμπές τῆς μιᾶς θεότητος... 

7. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Χαῖρε σεμνή... 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός.  

Ἐκ τρίτου. 

Ἐκτενής: Ὁ διάκονος. Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνη.... 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς... 

Καί τά λοιπά, καί μετά τήν ἐκφώνησιν, ψάλλομεν τά παρόντα, ἦχος πλ. 

α'. 

Καθίσματα-  1. Ἀνάπαυσον. Σωτήρ ἡμῶν, μετά δικαίων... Δόξα.  

 
1369 Στην έκδοση του Ευχολογίου της Ρώμης ψάλλονται κι εδώ κατ’ επιλογήν έξι μόνο στίχοι, ό.π., σσ. 

7-8. 
1370 Μετά την εκτενή και την τελική εκφώνηση ακολουθεί η ευχή· «Ό Θεός τῶν πνευμάτων καί 

πάσης σαρκός...» εν Εὐχολόγιο τῆς Ρώμης, ό.π., σ. 8. 
1371 Θεωρούνται ως στιχηρά του αμώμου, μαρτυρούνται από τον 12ο αιώνα και ο αριθμός τους ποικίλλει. 

Βασικά όμως είναι επτά. Βλ. V. Bruni ,  I  funeral i…, σ. 191. 
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Ἀναπαύσιμα      καί πάντα τά ἐν ἁγνοίᾳ καί γνώσει φιλάνθρωπε.  

τροπάρια: 2. Καί νῦν, Θεοτοκίον. Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας τῷ κόσμῳ Χριστέ ὁ 

Θεός... 

Ὁ ν' ψαλμός: Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά το μέγα ἔλεός σου... 

Ὁ Κανόνας: Καί ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Ἕκτον προσαυδῶ τοῖς ἀπελθοῦσι 

μέλος1372. 

Ὠδή α'. Ἦχος πλ. β'. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας... 

Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις διηνεκῶς…1373 

Ἐκτενής: Ὁ Διάκονος. Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ..., καί τά ἑξῆς: 

[Οἱ αἶνοι]: Μετά δέ τήν ἐκφώνησιν, ἀρχόμεθα τῶν ἰδιομέλων Ἰωάννου 

μοναχοῦ1374. 

1. Ἦχος α'. Ποία τοῦ βίου τρυφή διαμένει.. 

2. Ἦχος β'. Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή χωριζομένη ἐκ τοῦ 

σώματος... 

3. Ἦχος γ'. Πάντα ματαιότης τά ἀνθρώπινα.... 

4. Ἦχος δ'. Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια; 

5. Ἦχος πλ. α'. Ἐμνήσθην τοῦ προφήτου βοῶντος... 

6. Ἦχος πλ.β'. Ἀρχή μοι καί ὑπόστασις τό πλαστουργόν σου γέγονε 

πρόσταγμα.... 

7. Ἦχος βαρύς. Κατ’ εἰκόνα σήν καί ὁμοίωσιν... 

8. Ἦχος πλ. δ'. Θρηνῶ καί ὀδύρομαι... 

Μακαρισμοί: Ἦχος πλ. β'. Ἐν τῇ βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε... 

Στιχηρά Ἦχος πλ. β'. Οἱ ὅσιοί σου παῖδες... 

 
1372 Ο κανόνας αυτός είναι ποίημα Θεοφάνους του Γραπτού (ί 845), μετέπειτα μητροπολίτου 

Νικαίας, επονομασθέντος και μελωδού. Περί του έργου του βλ. Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Έκδοση 

Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 21978, σσ. 321-330. Θεόδωρος Ξυδής, 

Βυζαντινή Υμνογραφία, εκδ. «Νικόδημος» 1978,σσ.137-145.  
1373 Από γ΄ ωδής ψάλλονται τα μεσώδια καθίσματα («Ἀληθῶς ματαιότης τά σύμπαντα...») και μετά 

την έκτη ωδή λέγεται το κοντάκιο και ο οίκος («Μετά τῶν ἁγίων...», «Αὐτός μόνος ὑπάρχεις 

ἀθάνατος...»). Στο σημείο αυτό η νεκρώσιμος ακολουθία εις ιερείς διαφοροποιείται. Μετά δηλαδή τα 

ευλογητάρια ακολουθούν οι αναβαθμοί, τα αναγνώσματα, τα τρία ψαλμικά αντίφωνα (22,23,83) με τα 

τροπάρια και τα αναγνώσματα, οι μακαρισμοί και κατόπιν ψάλλεται ο κανόνας σε ήχο πλ. β'. «Σοί τῷ 

εὐεργέτῃ καί πάντων Δεσπότῃ...». Βλ. J. Goar, Εὐχολόγιον…, σσ.451- 465. Εὐχολόγιον τό Μέγα, σσ. 437-

470. V. Bruni,  I  funera li  d i  un sacerdote…,  σσ. 107 εξ. 
1374 Είναι ποιήματα του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. ένα για κάθε ήχο. Γι’ αυτό βλ. περισσότερα εν 

Θεόδωρος Ξύδης, Ιδιόμελα του Εξοδιαστικού, Αθήναι 1950. Θεολογική ερμηνεία των τροπαρίων αυτών 

κάνει o Ανδρέας Θεοδώρου, «Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ Ἀλληλούϊα»... , σσ. 70-92. Βλ. και V. Bruni, I funerali...,σσ. 

179- 189. 
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τροπάρια: Ληστήν τοῦ παραδείσου, Χριστέ, πολίτην, ἐπί Σταυροῦ σοι βοήσαντα 

μνήσθητί μου... καί τά λοιπά... 

Ἀναγνώσματα: Εἶτα λέγει ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν.  

Προκείμενον, Ἦχος γ'. Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύῃ σήμερον…1375 

Ἀπόστολος: Στίχ. ψαλμ. κζ'. Πρός σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου. 

Ὁ διάκονος· Σοφία. 

Ὁ ἀναγνώστης· Πρός Θεσσαλονικεῖς α' ἐπιστολῆς Παύλου τό 

ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Ἀδελφοί, οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν…1376 

Ἀλληλουάριο: Ἀλληλούϊα, Ἦχος πλ. β'. 

Μακάριος ὃν ἐξελέξω καί προσελάβου, Κύριε1377.  

Στίχ. καί τό μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς γενεάν καί γενεάν. 

Εὐαγγέλιο: Ὁ ἱερεύς· Σοφία· ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. 

Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· καί τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τό ἀνάγνωσμα. 

Ὁ χορός· Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Ὁ ἱερεύς τό Εὐαγγέλιον. 

Εἶπεν ὁ Κύριος πρός τούς ἐληλυθότας πρός αὐτόν Ἰουδαίους…1378 

Ἐκτενής: Ὁ διάκονος. Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου. 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ. 

Καί τά λοιπά συνήθως. 

Εὐχή:  Καί μετά τήν συμπλήρωσιν τούτου λέγει ὁ πρῶτος τῶν ἱερέων, ἢ ὁ 

ἀρχιερεύς τυχών, τήν εὐχήν. 

 
1375 Το προκείμενο αυτό κατά τόπους ψάλλεται. Σχετικά βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, 

Απαντήσεις..., τ. Α', σσ. 296-297. 
1376 Α' Θεσ. 4.13-18. Ερμηνεία αυτής της περικοπής βλ. εν Ιωάννης Λ. Γαλάνης, Η πρώτη 

Επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς  [Ερμηνεία Καινής Διαθήκης ,11α], εκδ. Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 266-292. 
1377 Η τάξη του Ἀλληλουαρίου, όπως και του προκειμένου του Αποστόλου, είναι από το Ευχολόγιο της 

Ρώμης, ό.π., σσ. 25-26. 
1378 Ιω. 5,24-30. 
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Ὁ Θεός τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός... ἡ δικαιοσύνη σου 

δικαιοσύνη εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ λόγος σου, ἀλήθεια1379. 

Ὅτι σύ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου 

δούλου σου (τοῦ δε) (ἢ τῆς κεκοιμημένης δούλης σου (τῆς δε). Χριστέ 

ὁ Θεός…1380 

Ὡσαύτως ποιοῦσιν καί οἱ συμπαρόντες ἱερεῖς ἅπαντες. Ἰστέον δέ 

ὅτι λεγομένης ἑκάστης αἰτήσεως παρά τοῦ διακόνου, ἐν ὅσῳ λέγεται ἡ 

αἴτησις παρ’ αὐτοῦ, λέγει τήν ἄνωθεν εὐχήν ἕκαστος τῶν ἱερέων κατά 

τήν τάξιν αὐτοῦ, μυστικῶς, πλησίον τοῦ λειψάνου. 

Καί ἐκφωνεῖ· Ὅτι σύ εἶ η άνάστασις... 

Νῦν δέ παρά τοῦ πρώτου τῶν ἱερέων ἢ τοῦ ἀρχιερέως λέγεται 

μεγαλοφώνως, ὡς ἄνωθεν εἴρηται.  

Ἀσπασμός  Μετά δέ τήν ἐκφώνησιν, γίνεται ὁ ἀσπασμός καί ψάλλομεν τά 

παρόντα στιχηρά 

Τροπάρια: προσόμοια, ἦχος β'. 

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν1381 

1. Δεῦτε, τελευταῖον ἀσπασμόν... 

2.  Ποῖος χωρισμός, ὦ ἀδελφοί, ποῖος κοπετός...  

3. Ἄρτι ἡ τοῦ βίου πονηρά λύεται πανήγυρις... 

4. Οἷα ἡ ζωή ἡμῶν ἐστιν; ἄνθος καί ἀτμίς... 

5. Μέγας ὁ κλαυθμός, και ὀδυρμός... 

6. Βλέποντες προκείμενον νεκρόν... 

7. Δεῦτε οἱ ἀπόγονοι Ἀδάμ... 

8. Ὅτε ἐκ τοῦ σώματος ψυχή... 

9. Δεῦτε ἐν τῷ τάφῳ ἀδελφοί... 

 
1379 Η ευχή αυτή είναι αρχαιότατη (βλ. σχ. 160.161). Η τελική φράση του κειμένου «καί ὁ λόγος 

σου ἀλήθεια», σε ορισμένες εκδόσεις διατυπώνεται «καί ὁ νόμος σου ἀλήθεια». Σωστότερη όμως είναι 

η πρώτη μορφή, η οποία «ἐξαρτᾶται νοηματικά ἀπό τό χωρίο Ἰωάννου ζ’ 17 “ὁ λόγος ὁ σός ἀλήθειά 

ἐστι” καί ἀποδίδεται στήν ἐκφώνηση “ὅτι σύ εἶ ἡ ἀνάστασις. ἡ ζωή...”, πού πάλι ἐξαρτᾶται ἀπό τό λόγο 

τοῦ Κυρίου πρός την Μάρθα “ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή” (Ἰω. 11,25). Ἄλλως ἡ ἐκφώνηση, ἡ 

κατάληξη δηλαδή τῆς εὐχῆς, παραμένει μετέωρη καί ἄσχετη πρός τό περιεχόμενο καί ἰδίως πρός τό 

δεύτερο μέρος τῆς εὐχῆς. πού μιλᾶ γιά συγχώρηση ἁμαρτιῶν καί ὄχι γιά ἀνάσταση». Βλ. Iωάννης Μ . 

Φουντούλης, Ἀπαντήσεις..., τ. Δ', σσ. 275-278. 
1380 Στην έκδοση του Ευχολογίου της Ρώμης έχει προβλεφθεί, όπου βεβαίως χρειάζεται, η τροπή 

σε γένος θηλυκό των διαφόρων γραμματικών τύπων. Δεν έχει γίνει το ίδιο και στο στιχηρό του ασπασμού 

«Δεῦτε, τελευταῖον ἀσπασμόν δῶμεν, ἀδελφοί, τῷ θανόντι...», όπου και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. 

για το ζήτημα αυτό βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης. Ἀπαντήσεις..., τ. Δ', σσ. 151-152. 
1381 Ο ασπασμός είναι παμπάλαιη πράξη στη νεκρώσιμη τελετή. Η εμφάνιση δε των σχετικών τροπαρίων 

ανάγεται στον 10ο αιώνα. Βλ. V. Bruni, I funerali… ,σ. 192. 
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10. Ὄντως ματαιότης καί φθορά... 

11. Πάντα τά τοῦ σώματος νυνί ὄργανα... 

12. Σῶζε τούς ἐλπίζοντας εἰς σέ... 

Δόξα. Ἦχος πλ.β'. Ὁρῶντες με ἄφωνον... 

Καί νῦν. Θεοτοκίον ὁ αὐτός. Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε, Χριστέ... 

Τρισάγιο:  Ἅγιος ὁ Θεός..., Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Μετά 

πνευμάτων,  

δικαίων, καί τά ἕτερα. Ἡ αἴτησις παρά τοῦ διακόνου. Καί ἡ εὐχή τοῦ 

ἱερέως. 

Ἀπόλυση: Μετά δέ τήν ἐκφώνησιν. Δόξα. Καί νῦν. Καἰ ἀπόλυσις. 

ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν... 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε ἀδελφέ ἡμῶν. Ἐκ 

γ'. 

 

γ) Σύντομο Τρισάγιο προ του ενταφιασμού και ταφή του λειψάνου 

Καί οὕτως ἄραντες τό λείψανον ἀπερχόμεθα εἰς τόν τάφον, 

ψάλλοντες τό Ἅγιος ὁ Θεός... Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Καί τά 

λοιπά. Καί τίθεται τό λείψανον ἐν τῷ μνήματι. 

Ὁ δέ ἱερεύς χοῦν μετά τοῦ πτύου, σταυροειδῶς ἐπιρρίπτει ἐπάνω 

τοῦ λειψάνου λέγων. 

Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, καί τό πλήρωμα αὐτῆς... 

Καί μετά τοῦτο ἐπιχέει ἐπί τῷ λειψάνῳ κανδήλαν, ἡ τήν τέφραν 

τοῦ θυμιατηρίου. Καί οὕτω καλύπτουσιν ὡς σύνηθες τόν τάφον, 

ἐπιλεγομένων τῶν τροπαρίων, ἤγουν. Μετά πνευμάτων δικαίων, καί τά 

ἕτερα ἅπαντα, καί ἀπόλυσις1382 

 
1382 Σε ορισμένα χειρόγραφα, αλλά και έντυπα γίνεται λόγος για την επέκταση αυτού του τύπου 

νεκρώσιμης ακολουθίας και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις κεκοιμημένων.«Ἰστέον δέ ὅτι ὁ τοιοῦτος τύπος 

γίνεται καί εἰς κοιμηθεῖσας γυναῖκας, κἄν τινές ἐγκατέσπειραν τῷ τύπῳ ἀκολουθίαν ἰδίως γυναικῶν καί 

παίδων. Καί τεθαύμακα πῶς ἐπελάθοντο τοῦ τυπῶσαι καί εὐνούχων ἰδίως ἀκολουθίαν ἢ βασιλέων. Αὕτη 

οὖν ἡ ἀκολουθία ὡς ἄνωθεν εἴρηται ψάλλεται καί εἰς γυναῖκας καί παῖδας τῶν ὀρθοδόξων, 

ἐναλλαττομένου μόνον τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρσενικοῦ εἰς θηλυκόν καί οὐχί ἕτερον» (J. Goar, Εὐχολόγιον..., 

σ. 433). 

Ενώ η αναφορά αυτή γίνεται μόνο για τις γυναίκες και τα παιδιά, σιγά-σιγά ο τύπος αυτός 

επεκτάθηκε και «εἰς ἅπαντας τούς κοιμηθέντας. καί εἰς βασιλεῖς, πατριάρχας. ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί εἰς 

ἄνδρας καί γυναῖκας, μικρούς τε και μεγάλους....καί εἰς αὐτά τά βρέφη...» (βλ. Γεώργιος Βιολάκης, 

Τυπικόν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, εκδ. Μ. Σαλιβέρου, εν Αθήναις 1921, σ. 439). Αυτή η 

επέκταση του κοινού τύπου της νεκρώσιμης ακολουθίας σε όλες τις περιπτώσεις των κεκοιμημένων 

στηρίχθηκε στο αποστολικό' «πάντες γάρ ὑμεῖς εἰς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3,28), και έγινε μόνο 

στις ενορίες. Στα μοναστήρια και στις σλαβικές Εκκλησίες σέβονται την παράδοση και τηρούν τις 
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Όπως ήδη αναφέραμε η ως άνω κοινή νεκρώσιμος ακολουθία ήταν γνωστή στον 

άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης και ερμηνεύθηκε από αυτόν, δεδομένου μάλιστα ότι στα 

κείμενα της ακολουθίας αυτής αναπτύσσεται η θεολογία της Εκκλησίας για το θάνατο, 

εξαίρεται η ψυχοσωματική διάσταση τού ανθρώπου, και επισημαίνονται οι τραγικές 

συνέπειες της πτώσεως, η ματαιότητα των ανθρωπίνων, το τραγικό τέλος της επίγειας 

ζωής καθώς επίσης και η σημασία της πίστης και της ελπίδας στο θάνατο και την 

ανάσταση του Χριστού1383. 

Στην αρχή του «περί τοῦ τέλους ἡμῶν καί περί τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς 

κηδείας...»έργου του ο άγιος Συμεών τονίζει ότι οφείλουμε να μεριμνούμε για το τέλος 

μας «διηνεκῶς καί ἀπαύστως καί ἐν παντί καιρῷ»1384. Ως βασικά στοιχεία δε αυτής της 

εσχατολογικής μέριμνας θεωρεί την προσοχή, τη συντριβή, την εξομολόγηση, την 

ευλάβεια της ψυχής και τη συμμετοχή στη θεία Ευχαριστία1385. «Ὁ πρός τό τέλος 

τοίνυν ἐξομολογείσθω, μετανοείτω, περί πάντων ἑτοιμαζέσθω»1386. Ιδιαίτερη μάλιστα 

σημασία δίδει στην ευχαριστιακή μετοχή, την οποίαν θεωρεί βασικότατο «πρός τήν 

αἰώνιον ζωήν ἐκείνην ἐφόδιον»1387. Όσοι αγαπούν τον Κύριο δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τις σαράντα μέρες, «ἀλλ’ ὅση μᾶλλον ἰισχύς αὐτῷ τε καί προσοχή καί ἐγγύτερον τῇ 

κοινωνίᾳ Χριστοῦ προσερχέσθω· καί ἐν πάσῃ Κυριακῇ εἰ δυνατόν καί μάλιστα γε οἱ 

ἐν τῷ γήρᾳ καί ἄρρωστοι, ὅτι τοῦτο ἡμῖν ἡ ζωή τε καί ἰσχύς»1388. 

Ακολούθως αναλύει την κατά την παράδοση της Εκκλησίας τάξη της κηδείας για 

αρχιερείς και ιερείς, μοναχούς, και λαϊκούς. Πρώτα-πρώτα αναφέρεται στο κατ’ οίκον 

τρισάγιο. 

 
διαφορετικές ακολουθίες. Βλ. Ιωάννης Μ. Φουντούλης, «Νεκρώσιμα Τελετουργικά», σ. 157. Του Ιδίου, 

Απαντήσεις…, τόμ.  Β ' ,  σσ. 176, 182. 
1383 Γεώργιος Δ. Μεταλληνός (Πρωτ /ρος), Η θεολογική μαρτυρία της εκκλησιαστικής Λατρείας, 

εκδ. «Αρμός», Αθήνα 2ϊ996,σσ. 369-374. Ερμηνευτικές βέβαια προσεγγίσεις του θέματος υπάρχουν και 

σήμερα. Βλ.  Αντ.  Θεοδώρου,  « Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ Ἀλληλούϊα», Σχόλιο ερμηνευτικό στη Νεκρώσιμη 

Ακολουθία, εκδ. «Αποστολικής Διακονίας», Αθήνα 1990. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης, Το μυστήριον του 

θανάτου, εκδ. «Ο Σωτήρ», Αθήναι 1980,σσ. 338-363. 
1384 ΡG 155, 669D. H ίδια άλλωστε η Εκκλησία ως πνευματική μητέρα των πιστών, όπως ευλογεί όλες 

τις κορυφαίες στιγμές της ζωής τού ανθρώπου, έτσι και στο θάνατό του έχει τον πρώτο λόγο· «Κηδεύει 

τό σῶμα πού παραδόθηκε στή νέκρωση καί προπέμπει τήν ψυχή στό στερνό ταξίδι της, παρακαλοῦσα 

τό Θεό νά συγχωρήσει τά ἁμαρτήματά της, νά τή δεχτεῖ μέ ἀγάπη καί νά τήν κατατάξει στά φωτεινά 

σκηνώματα τῶν ἁγιων του». Βλ. Ανδρέας Θεοδώρου, «Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ Ἀλληλούϊα»...,σ. 32. 
1385 ΡG 155,672D. «Καί ἀρχιερεῖς μέν καί ἱερεῖς συνεχῶς ἐν προσοχῇ τε καί κατανύξει καί 

ἐξομολογήσει ἱερουργοῦντες τῶν φρικτῶν μετέχωμεν. Οἱ λοιποί δέ καί αὐτοί συνεχῶς ἐν ἐξαγορεύσει 

καί συντριβῇ καί εὐλαβείᾳ ψυχῆς τῆς κοινωνίας ἀπολαυέτωσαν». 
1386 ΡG 155,673Α.  
1387 ΡG 155,6720. 
1388 ΡG 155,672C. Βλ. και Δημήτριος Β. Τζέρπος  (Πρωτ/ρος),ό.π.,σσ. 179-181. 
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Αν ο αποθανών είναι αρχιερεύς ή ιερεύς γίνεται η ένδυση με ενδύματα «τοῦ ἰδίου 

σχήματος», αφού προηγηθεί η νίψη του σώματος με νερό «διά σπόγγου σταυροειδῶς, 

εἰς τύπον τοῦ Βαπτίσματος, κατά τε τό μέτωπον καί τούς ὀφθαλμούς, τά χείλη τε καί 

τό στῆθος καί ἔτι τά γόνατα καί τάς χεῖρας»1389. Στα χέρια του δίνουν το Ιερό 

Ευαγγέλιο, το οποίο μάλιστα διαβάζεται πριν επάνω του, την ώρα πού πεθαίνει ή μετά 

το θάνατο, «ὡς εὐαγγελικῶς αὐτόν ζήσαντα, ἅμα δέ καί εἰς ἱλασμόν καί ἁγιασμόν 

αὐτοῦ ἐκ τῶν θειοτάτων λογίων»1390. 

Στους μονάζοντες διαβάζεται το ψαλτήριο και στη συνέχεια λέγεται η συνήθης 

ευχή, το τρισάγιο1391 και ακολουθεί το θυμίαμα, το οποίο «εἰς ἱλασμόν ἐστιν ὑπέρ τοῦ 

κειμένου καί δεῖγμα τῆς εὐσεβείας αὐτοῦ καί ὀρθοδόξου ζωῆς, εὐωδεστάτης οὔσης καί 

καθαρᾶς»1392. Κατόπιν μεταφέρεται ο νεκρός στο ναό μετά λαμπάδων «τό θεῖον ἐκεῖνο 

καί ἀκατάπαυστον ἐκτυποῦντες φῶς»1393. 

Εάν ο αποθανών είναι μοναχός πρώτα τον σπογγίζουν σταυροειδώς, τον ενδύουν 

με τα ενδύματα του σχήματός του, «καί τόν μανδύαν ἄνωθεν ἐπιρράπτουσιν, ὃς καί ὡς 

τάφος ἐστιν αὐτῷ». Κάνουν στη συνέχεια σταυρούς από επάνω «Διά Χριστόν ὦ 

ἐσταύρωται», και τοποθετούν εικόνα «οὗπερ ἠγάπησεν». Τέλος ο ιερέας λέγει τη 

σχετική ευχή, «αἴρουσιν αὐτόν καί εἰς τόν θεῖον ναόν μετά λαμπάδων κομίζουσιν»1394. 

Το ίδιο γίνεται και στους λαϊκούς. Πάνω από τα καθαρά ρούχα με τα οποία τους 

ντύνουν θέτουν «ἱερόν ἔπιπλον», κάλυμμα δηλαδή ιερό, σε ένδειξη «ὅτι πιστός τε καί 

ἱερός καί ὑπό τήν τοῦ Χριστοῦ σκέπην». Τίθεται επίσης εικόνα «διά τήν εἰς Χριστόν 

πίστιν»και για το ότι σ’ Αυτόν παρέδωσε την ψυχήν του. Αφού διαβασθεί από τον ιερέα 

η ευχή, ο νεκρός «αἴρεται καί σύν λαμπάσιν εἰς τόν θεῖον ναόν ἀπάγεται»1395. Για τον 

τρισάγιο ύμνο που κατά την πορεία στο ναό ψάλλεται «μετά μέλους»λέγει ότι αυτό 

δηλώνει το «ὅτι καί τῆς Τριάδος οἱ τελευτῶντες δοῦλοι καί ταύτην ἐκήρυξαν καί ἐν 

αὐτῇ τετελείωνται,καί ἐν αὐτῇ πορεύονται καί σύν ἀγγέλοις ταχθήσονται»1396. 

 
1389 ΡG Ι55,676Α.   
1390 ΡG 155.676Β. 

1391 «Ἡ προσευχή αὐτή, ἡ ὁποία δοξολογεῖ, ὑμνεῖ, εὐχαριστεί καί δέεται τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, θέλει νά 

ἐκφράσῃ καί ἐν προκειμένῳ τήν βαθεῖαν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὁ ὁποῖος 

κατευθύνει τήν ζωήν μας, θά δείξει τό ἄπειρον ἔλεός του καί εἰς τόν κοιμηθέντα». Βλ. Νικόλαος Π. 

Βασιλειάδης, Το μυστήριον τοῦ θανάτου, σ. 340. Περί του νοήματος της ακολουθίας του τρισάγιου βλ. 

και Ανδρέα Θεοδώρου,«Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ Ἀλληλούϊα»..., σσ. 32-37. 
1392 ΡG 155,676C. 
1393 ΡG 155,676C. 
1394 ΡG 155,676C. 
1395 ΡG 155,676C  

1396 ΡG 155,677Α. 
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Στη συνέχεια δίδει μεγάλη σημασία στη θέση στην οποία τοποθετούνται τα 

λείψανα των κεκοιμημένων εντός του ναού και αναφέρεται στην τάξη που ετηρείτο ως 

προς το θέμα αυτό στην αρχαία Εκκλησία. 

Ο άγιος Συμεών δέχεται ότι η συνήθεια στην εποχή του, όπως άλλωστε και σήμερα, 

ήταν όλοι οι νεκροί να τοποθετούνται στο κέντρο τού ναού. Για τους ιερείς μάλιστα το 

αιτιολογεί λέγοντας ότι αυτό γίνεται «ἐπειδή ἀπό τοῦ θυσιαστηρίου καί οἱ ἱερωμένοι 

τόν ναόν περιτρέχουσιν ἐν τε εἰσόδοις καί θυμιάματι τούς πάντας καθαγιάζοντες· καί 

τόν ναόν δέ τόν θεῖον αὐτοί καθιεροῦσι τῷ Θεῷ»1397. 

Αυτό όμως το θεωρεί ως συνέπεια της γενικότερης αμέλειας και αταξίας που και 

στην εποχή του επικρατούσε ως προς την τήρηση της λειτουργικής παράδοσης, 

καθόσον «πάντα τῇ ἀμελείᾳ παρωράθη τά εὐλαβῆ καί τά τῆς τάξεως καταλέλυται και 

πάντα γίνεται φύρδην»1398. Γι’αυτό θεωρώντας ότι τίποτε δεν είναι μικρό στην 

Εκκλησία και «οὐδέν δίχα λόγου»1399, τάσσεται υπέρ της τήρησης της παράδοσης. 

Μνημονεύει μάλιστα τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ο οποίος γράφει ότι 

«ἀρχιερεῖς μέν πρό τῶν ἁγίων θυρῶν, ἤτοι ἐγγυτέρω αὐτῶν... καί τούς ἱερεῖς εἰς τό 

θυσιαστήριόν φησι τίθεσθαι, ἔνθα καί τά τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῖς· τούς δέ μοναχούς πρό 

τῶν ἱερῶν θυρῶν, ἔνθα ἡ στάσις αὐτοῖς· τούς λαϊκούς δέ κατά τό μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου 

καί τήν τάξιν τῆς στάσεως ἔχουσιν»1400. Αναφέρεται επίσης στην παράδοση που 

υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη και δη στον μέγιστο ναό των Αγίων Αποστόλων να 

θάπτονται «οἱ μέν ἀρχιερεῖς ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου... ὡς καί τά λείψανα τῶν ἁγίων, 

διά τήν τῆς θείας ἱερωσύνης χάριν». Οι βασιλείς θάπτονταν «περί τόν ναόν καί 

κύκλωθεν τοῦ ναοῦ, ὡς δείκνυται ἐκ τῶν τάφων, λαϊκοί τελοῦντες καί αὐτοί, εἰ καί τό 

χρῖσμα τῆς βασιλείας ἔλαβον». 

Στα. μοναστήρια δε οι τάφοι των ιερωμένων μοναχών είναι «ὑποκάτω τοῦ 

θυσιαστηρίου», των δε ιδιωτών ξεχωριστά. Γι’ αυτό θα έπρεπε κανονικά τους αρχιερείς 

«ἐγγύτερον τιθέναι τοῦ θυσιαστηρίου, τούς ἱερεῖς δέ μετ’ αὐτούς καί λοιπούς πάντας 

κληρικούς· περί τάς πύλας τοῦ ναοῦ τούς λαϊκούς». Αυτό στην εποχή του ετηρείτο με 

ακρίβεια στα μοναστήρια. «Καί τούς μέν καθηγουμένους καί ἱερωμένους ψάλλουσιν 

ἔνδον τοῦ ναοῦ, τούς ἰδιώτας δέ μοναχούς ἢ καί λαϊκούς ἐν τῷ νάρθηκι»1401. 

 
1397 ΡG 155,677ΑΒ. 
1398 ΡG 155,677D.  
1399 ΡG 155.680Β. Βλ. και ΡG 155.680Β. 
1400 ΡG 155,677Α.Βλ.και ΡG 3,552C-569Α.  

1401 ΡG 155,677CD.  
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Αφού, λοιπόν, ο νεκρός τεθεί κατά την τάξη στο σημείο που πρέπει, «ὁ ἱερεύς 

εὐλογεῖ τόν Θεόν». Και τούτο διότι ο Κύριος δέχθηκε την ψυχή του ανθρώπου και 

παρέδωσε το σώμα στη γη, θέλοντας να μας δείξει πως με τη θνητότητα μετατιθέμεθα 

από αυτή τη ζωή «εἰς ἄλλην ζωήν... τήν ἀΐδιον». Πρωτίστως δε η εναρκτική αυτή 

δοξολογία του Κυρίου γίνεται διότι «σαρκωθείς οὗτος καί ἀποθανών ὑπέρ ἡμῶν, ἡμᾶς 

ἀνέστησέ τε καί ἔσωσε καί πάλιν ἐξεγερεῖ καί ὡς φιλάνθρωπος σώσει»1402. 

Στη συνέχεια ερμηνεύει τον άμωμο, που ψάλλεται σε τρεις στάσεις «εἰς τύπον ἅμα 

καί δόξαν τῆς Τριάδος». Οι στίχοι του αμώμου που ψάλλονται για να τονισθεί η μεγάλη 

σημασία του νόμου του Θεού για την ψυχή του απελθόντος αδελφού1403, «τήν τε 

πολιτείαν προγράφουσι τοῦ Σωτῆρος καί τήν τῶν ἁγίων ζωήν», σύμφωνα με την οποίαν 

οφείλει να ζήσει ο καθένας μας1404. Σύγχρονοι δε ερμηνευτές της νεκρώσιμης 

ακολουθίας επισημαίνουν την ωφέλειαν που έχει η ψαλμωδία του αμώμου και για τους 

ζώντες, αφού το άκουσμά του διεγείρει προς μετάνοιαν και κατάνυξη1405.Το 

«Ἀλληλούϊα»που ψάλλεται σε κάθε στίχο της πρώτης στάσης του αμώμου σημαίνει τη 

δευτέρα του Κυρίου παρουσία, το δε «Ἐλέησόν με Κύριε», που ως εφύμνιο ψάλλεται 

μετά από κάθε στίχο της δεύτερης στάσης, είναι «ἡ οἰκειοτάτη καί θεοφιλής 

προσευχή»1406. 

Κατόπιν σχολιάζει την εκτενή δέηση, την προσφορά θυμιάματος και την αρχαία 

ευχή «Ὁ Θεός των πνευμάτων», στοιχεία που, όπως και ο ίδιος ο άγιος Συμεών λέγει, 

επαναλαμβάνονται σε κάθε στάση του αμώμου. Αφού ο διάκονος βάλει θυμίαμα στο 

θυμιατήριο και πάρει ευλογία από τον ιερέα στέκεται κοντά στον κεκοιμημένο· «πρός 

τῇ κεφαλῇ τοῦ κειμένου», θυμιάζοντας και προσευχόμενος υπέρ αυτού λέγοντας «ἔτι 

καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δε- ηθῶμεν». Αυτό μας διδάσκει τη συμφιλίωση. Εφόσον 

μάλιστα «καί ἡμεῖς τεθνηξόμεθα»πρέπει να προσευχώμαστε ειρηνικά και ενωμένοι. 

Έτσι θα ωφελήσουμε τον αποθανόντα «ἵνα εἰρήνη αὐτῷ γένηται μετά τοῦ Θεοῦ, 

καταλλαγέντος αὐτοῦ». 

Έπειτα εύχεται ο ιερέας υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου, για να 

του συγχωρηθούν όλα τα πλημμελήματα «καί ὅπως Κύριος τάξῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ εἰς 

τήν ἀνάστασιν τῶν δικαίων». Το «Κύριε ἐλέησον»λέγεται από όλους «ὁμοφώνως», και 

 
1402 ΡG 155,6310· 684Α. 
1403 Ανδρέας Θεοδώρου, «Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ Ἀλληλούϊα»,σ.38. 
1404 ΡG 155, 684Α. 
1405 Ανδρέας Θεοδώρου,ό.π . ,σσ.  38-39. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης , Το μυστήριον του 

θανάτου, σ. 343. 
1406 ΡG 155 684Β.  
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όλοι προτρέπονται να ζητήσουν από το Χριστό τα ελέη Του για τον κεκοιμημένο, «τήν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καί ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημάτων». Προηγουμένως ο ιερεύς 

εύχεται μυστικά ώστε «ὁ Θεός τῶν πνευμάτων», δηλαδή των αγγέλων και των ψυχών, 

«καί πάσης σαρκός», δηλαδή των ανθρώπων, να αναπαύσει «τήν τοῦ κοιμηθέντος 

ψυχήν ἐν τόπῳ ἀνέσεως». Στην παλαιά αυτή ευχή τονίζεται ιδιαίτερα το ότι κανείς σ’ 

αυτόν τον κόσμο δεν είναι αναμάρτητος, παρά μόνο «ὁ ἀναμαρτήτως 

ἐνανθρωπήσας»Κύριος, που μόνος Του είπε ότι είναι «ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή»1407. 

Το υπόλοιπο τμήμα της νεκρώσιμης ακολουθίας ο άγιος Συμεών το διέρχεται με 

πολύ συντομία. Έτσι αναφέρεται στα τροπάρια που λέγονται μετά τον άμωμο, 

προφανώς τα ευλογητάρια και τα νεκρώσιμα ιδιόμελα, τα οποία θεωρεί 

«ἀναγκαιότατα»ως δέηση υπέρ του κοιμηθέντος. Η αποστολική περικοπή κάνει λόγο 

«περί τῆς ἐλπίδος τῆς ἀναστάσεως». Το «Ἀλληλούϊα»ερμηνεύεται «ὡς ἐπιδημίας Θεοῦ 

σημεῖον καί ὡς κήρυγμα τῆς παρουσίας Χριστοῦ καί τῆς δι’ αὐτοῦ ἐκ νεκρῶν ἡμῶν 

ἀναστάσεως». Το θυμίαμα συμβολίζει την επερχόμενη χάρη και στο λείψανο «τοῦ 

κοιμηθέντος ὡς πιστοῦ». Το Ευαγγέλιο δε που διαβάζεται από τον ιερέα, δηλώνει την 

μέλλουσα ανάστασή μας1408. 

Μετά τα αναγνώσματα διαβάζεται πάλι ευχή «καί μετ’ αὐτήν ὁ ὕμνος τοῦ 

ἀσπασμοῦ καί ὁ ἐπιτελεύτιος ἀσπασμός». Η πράξη αυτή του ασπασμού γίνεται «διά 

τήν μετάβασιν καί τόν ἀπό τῆς ζωῆς ταύτης χωρισμόν καί ὡς κοινωνία καί ἕνωσίς 

ἐστιν». Ο άγιος Συμεών βλέπει το συμβολισμό αυτό στην προοπτική της πλήρους 

κοινωνίας όλων των πιστών με τον Χριστό κατά την ανάστασή. Τον ασπασμό 

ακολουθεί «πάλιν ἐπί τῷ τέλει εὐχή, ὡς σφραγίς τελοῦσα τῶν ὕμνων»και γίνεται η 

απόλυση1409. 

Ο ασπασμός και το «αἰωνία ἡ μνήμη»που ακολουθεί είναι σαν απόθεση του 

κεκοιμημένου στο Θεό «καί δέησις ὑπέρ αὐτοῦ παρ’ ἡμῶν». Η δε τελική ευχή «ὡς 

δῶρόν ἐστι καί τελείωσις καί εἰς τήν τοῦ Θεοῦ ἀπόλαυσιν παραπέμπουσα». Γι’ αυτό 

και γίνεται η κατάθεση του λειψάνου στον τάφο και ψάλλεται ο τρισάγιος ύμνος «εἰς 

τήν τῆς Τριάδος δοξολογίαν». Η ταφή έρχεται ως εφαρμογή και εκτέλεση του θείου 

προστάγματος «γῆ εἰ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ»(Γέν. 3, 19). Η διά του σταυρού σφράγιση 

του τάφου και η έκχυση «σταυροειδῶς»του ελαίου κηρύττουν την ανάσταση. Διότι 

 
1407 ΡG 155,68413CD.  
1408 ΡG 155.685Α.  
1409 ΡG 155,685 Β. 
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μολονότι είμαστε θνητοί, «ἀλλ’ ὅμως ἀναστησόμεθα διά τοῦ ὑπέρ ἡμῶν σαρκωθέντος 

τε καί ἀποθανόντος σαρκί καί ἀναστάντος καί τήν ἀνάστασιν ἡμῖν χορηγήσαντος1410. 

Όπως δε στο Βάπτισμα υπάρχει νερό και λάδι, έτσι αυτά τα στοιχεία 

χρησιμοποιούνται και στην ταφή, για όσους έζησαν με πίστη. Με το νερό ο νεκρός 

νίπτεται στην αρχή της τελετής «σταυροῦ τύπῳ», με το λάδι δε αλείφεται στο τέλος. 

«Τό γάρ ἔλαιον τῶν αγώνων ἐστί σημαντικόν καί ὅτι ὁ κοιμηθείς, καλῶς καί εὐσεβῶς 

ἀγωνισάμενος, τετελείωται καί τοῦ θείου ἐλέους ἀξιωθήσεται καί τῆς λαμπρᾶς 

ἱλαρότητος τοῦ θείου φωτός»1411. 

Όταν τέλος ρίχνεται το χώμα πάνω στο σώμα, επιλέγεται ευχαριστήριος ευχή «ὡς 

σφραγίς καί τελείωσις». Όλοι τότε προσκυνούν το Θεό δώδεκα φορές υπέρ του 

κεκοιμημένου «εἰς ἐξιλέωσιν τῆς αὐτοῦ ζωῆς». Οι προσευχές δε γι’ αυτόν είναι 

συνεχείς και «καθ’ ἑσπέραν τε καί πρωΐ οὐ παύονται». Εκείνο που περισσότερο απ’ 

όλα τ’ άλλα ωφελεί τους κεκοιμημένους είναι η τέλεση της θείας Ευχαριστίας κάθε 

ημέρα. Αφήνει μάλιστα να εννοηθεί ότι όσο περισσότερες Λειτουργίες γίνουν για 

κάποιον απελθόντα τόσο περισσότερο ωφελείται αυτός, αλλά ωφελούνται και οι 

προσφέροντες. Τουλάχιστον όμως η επί τεσσαρακονθήμερον τέλεση της θείας 

Ευχαριστίας είναι αναγκαία· «Τί γάρ ἄλλο ἐπωφελέστερον τοῦ θύεσθαι τόν Χριστόν 

ὑπέρ ἡμῶν»1412. 
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10. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Ι. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ1413 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εσπερινός/ Λυχνικό/ Ανοιξαντάρια/ Προοιμιακός Ψαλμός/ 

Επιλύχνιος δοξολογία/Λιτή/ Κάθισμα Ψαλτηρίου. 

 

1. Η τάξη της Ακολουθίας 

• Ο ιερεύς ποιεί έναρξη δια του «Ευλογητός ο Θεός…». 

• Ο αναγνώστης λέγει το «Δεύτε προσκυνήσωμεν…» τρεις φορές1414  και, 

ακολούθως, τον 103ο Ψαλμό1415 (Προοιμιακός Ψαλμός). 

• Σε περίπτωση μεγάλης εορτής, από τον στίχο του 103ου Ψαλμού «Ανοίξαντός 

σου την χείρα…» και μέχρι το τέλος του Ψαλμού, οι στίχοι ψάλλονται αργά και 

μελωδικά («Ανοιξαντάρια»). 

• Κατά την διάρκεια αναγνώσεως του Προοιμιακού Ψαλμού, ο ιερεύς 

αναγινώσκει τις επτά ευχές του Λυχνικού, ιστάμενος μπροστά στην αγία Τράπεζα. 

• Ο ιερεύς ποιεί την Μεγάλη Συναπτή. 

• Ο αναγνώστης διαβάζει το προβλεπόμενο Κάθισμα του Ψαλτηρίου σε τρεις 

στάσεις (ιστάμενος στο μέσον του Ναού, προ του αρχιερατικού θρόνου)1416. 

• Ο ιερέας ποιεί Μικρά Συναπτή. 

• Οι χοροί ψάλλουν κατ᾽ αντιφωνία τους Ψαλμούς 140 και 141 (το 

«Κεκραγάριο»). 

 
1413 Στο τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας προβλέπονται δύο περιπτώσεις Εσπερινής 

Ακολουθίας: ο Μικρός Εσπερινός (τελείται κατά τις ημέρες της εβδομάδας, όταν δεν υπάρχει εορτή, και 

είναι σύντομος, στις δε Ι. Μονές τελείται συναπτώς με την Θ´ ώρα, χωρίς στιχολογία Ψαλτηρίου και 

βιβλικά αναγνώσματα στα πλαίσια ολονύκτιας αγρυπνίας) και ο Μεγάλος Εσπερινός (ονομάζεται και 

«ασματικός») ο οποίος είναι εκτενέστερος και τελείται την παραμονή εορτών, καθώς και το εσπέρας του 

Σαββάτου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση αναφερόμαστε σε «Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό», στον 

οποίο εντάσσεται η Λιτή και στο τέλος του η Αρτοκλασία. 
1414 Κατά την πασχάλιο περίοδο, από της Αναστάσεως μέχρι της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, αντί 

του «Δεύτε προσκυνήσωμεν…» ψάλλεται τρεις φορές το «Χριστός Ανέστη…». 
1415 Κατά τη Διακαινήσιμη εβδομάδα, η ανάγνωση του 103ου Ψαλμού αντικαθίσταται με την ψαλμώδηση 

του «Χριστός Ανέστη…» δέκα φορές. 
1416 Το εσπέρας της Κυριακής, καθώς και της πρώτης μεθέορτης ημέρας των Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών δεν στιχολογείται Ψαλτήριο. Σε περίπτωση που η μνήμη εορταζομένου Αγίου ή 

άλλη μεγάλης εορτής συμπέσει με την ημέρα της Κυριακής, στον Εσπερινό του Σαββάτου ψάλλεται η 

πρώτη στάση του προβλεπόμενου Καθίσματος του Ψαλτηρίου («Μακάριος ανήρ…»). 
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• Ανάλογα με τον αριθμό των προβλεπόμενων Στιχηρών Τροπαρίων (σύμφωνα 

με τις Ειδικές Τυπικές Διατάξεις της Εκκλησίας της Ελλάδος)1417, οι τελευταίοι στίχοι 

του 141ου, του 129ου και του 116ου Ψαλμού προτάσσονται της ψαλμώδησης των 

Στιχηρών (Αναστάσιμων, Δεσποτικών, Θεομητορικών, Αγιολογικών ή σχετικών με 

εορταζόμενο γεγονός).   

• Μετά την ολοκλήρωση της ψαλμωδήσεως των Στιχηρών, ψάλλεται το 

«Δοξαστικό» και το «Θεοτοκίο» (βλ. σύντομα τελετουργικά σχόλια). 

• Γίνεται είσοδος του ιερέως1418, ο οποίος αναπέμπει την ευχή της εισόδου και 

ψάλλεται η «Επιλύχνιος δοξολογία» («Φως ιλαρόν…»)1419. 

• Ακολούθως ψάλλεται το Προκείμενο (βλ. στα ερμηνευτικά σχόλια των όρων). 

• Μετά την εμμελή ανάγνωση του Προκειμένου, προβλέπεται (σε ορισμένες 

περιπτώσεις πανηγυρικών Εσπερινών) η ανάγνωση τριών κειμένων από την Παλαιά 

Διαθήκη (τα λεγόμενα «Αναγνώσματα»). 

• Μετά τα αναγνώσματα, ο ιερέας αναπέμπει την Εκτενή αίτηση (ο λαός απαντά 

δια του «Κύριε ελέησον»). 

• Ακολούθως, ο αναγνώστης ή ο Επίσκοπος-Προεστώς αναγινώσκει το 

«Καταξίωσον Κύριε…»1420. 

• Αμέσως μετά ακολουθούν τα «Πληρωτικά» (βλ. στα ερμηνευτικά σχόλια των 

όρων), στα οποία ο λαός απαντά με τη σύντομη φράση «Παράσχου Κύριε». 

• Μετά την ολοκλήρωση των Πληρωτικών, ο ιερέας αναπέμπει την ευχή της 

κεφαλοκλισίας (βλ. στα ερμηνευτικά σχόλια των όρων). 

• Αμέσως μετά προβλέπεται η Ακολουθία της Λιτής (τελείται σε περιπτώσεις 

πανηγυρικών Εσπερινών), η οποία αποτελείται από διάφορα Τροπάρια, σχετικά με την 

εορτή, και καταλήγει στην ευλογία των άρτων (Αρτοκλασία). 

 
1417 Βλ. στα «τελετουργικά σχόλια» του παρόντος κειμένου. 
1418 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβλέπεται από το Τυπικό ανάγνωση του Ευαγγελίου, 

η είσοδος του Εσπερινού δεν γίνεται με θυμιατό, αλλά με το Ευαγγέλιο. Αυτό ισχύει την Μ. Πέμπτη και 

το Μ. Σάββατο, όταν ο Εσπερινός συνάπτεται με τη Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, καθώς και την 

Κυριακή του Πάσχα. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης τονίζει ότι, όταν η είσοδος πραγματοποιείται με θυμιατό, 

τότε ο Κύριος συμβολίζεται στο πρόσωπο του ιερέα· ενώ όταν γίνεται με το Ευαγγέλιο, τότε ο Κύριος 

συμβολίζεται με το ιερό αυτό βιβλίο (Περί της θείας προσευχής, 333, PG 155, 605D-608A). 
1419 Στο Μικρό Εσπερινό δεν γίνεται είσοδος, αλλά διαβάζεται (χύμα) η επιλύχνιος δοξολογία. Στο 

Μεγάλο Εσπερινό, όταν μετέχει ένα μόνον ιερέας, γίνεται μεν είσοδος, αλλά η επιλύχνιος δοξολογία 

διαβάζεται χύμα. Η παράμετρος της εισόδου στην Ακολουθία του Εσπερινού αποτελεί το κριτήριο 

διακρίσεως σε «Εσπερινό με ή χωρίς είσοδο». Πάντως, η είσοδος κατά τον Εσπερινό αποτελεί 

λειτουργική πράξη που παραπέμπει σε εορταστικό περιβάλλον. 
1420 Η ίδια ευχή αναπέμπεται στο τέλος του Όρθρου, με τη διαφορά ότι στον μεν Όρθρο γίνεται λόγος 

για «αυτήν την ημέρα», ενώ στο Εσπερινό για «αυτήν την εσπέρα». 
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• Ακολούθως, οι χοροί ψάλλουν τα Απόστιχα (βλ. στα ερμηνευτικά σχόλια των 

όρων). 

• Η ψαλμώδηση των Αποστίχων ολοκληρώνεται με την ψαλμώδηση του 

Δοξαστικού και του Θεοτοκίου (ισχύουν όσα επισημάνθηκαν με αφορμή το Δοξαστικό 

των Στιχηρών). 

• Ο ιερέας εκφωνεί την «απολυτίκιο ευχή» («Νυν απολύεις…»)1421. 

• Ακολούθως, ο αναγνώστης αναγινώσκει το Τρισάγιο (βλ. στα ερμηνευτικά 

σχόλια των όρων) και μετά το τέλος του Τρισαγίου οι χοροί ψάλλουν τα Απολυτίκια 

(βλ. στα ερμηνευτικά σχόλια των όρων καθώς και στα σύντομα τελετουργικά σχόλια). 

• Μετά την ψαλμώδηση των Απολυτικίων, ο ιερέας ποιεί την Απόλυση (βλ. στα 

ερμηνευτικά σχόλια των όρων) της Ακολουθίας του Εσπερινού. 

 

2. Ερμηνευτικά σχόλια σχετικά με διάφορους όρους της Ακολουθίας του 

Εσπερινού 

2.1 Ο όρος «Εσπερινός»: προέρχεται από τη λέξη «Εσπέρας», διότι ψάλλεται 

κατά τις εσπερινές ώρες (ανάμεσα στη δύση του ηλίου και τις νυκτερινές ώρες). Η 

ακολουθία ονομάζεται και «Λυχνικό», επειδή η έναρξή της συμπίπτει χρονικά με την 

αφή των λύχνων που φώτιζαν (κατά την αρχαιότητα) τους δρόμους των μεγάλων 

πόλεων όταν έδυε ο ήλιος και μέχρι το πρωΐ. Πρόκειται περί Ακολουθίας που 

περιλαμβάνει ευχές, Ψαλμούς και ύμνους· οι ύμνοι αναφέρονται στην εορτή της 

επόμενης ημέρας. Έτσι, η Ακολουθία του Εσπερινού θεωρείται ως «προοίμιο» 

(προτετοιμασία) για την εορτή της επόμενη ημέρας και, ως εκ τούτου, αποτελεί την 

πρώτη (χρονικά) Ακολουθία της εορτής, καθώς και την πρώτη Ακολουθία της 

νυχθήμερης προσευχής. 

 

2.2 Τα «Ανοιξαντάρια»: επονομάζονται έτσι από την εναρκτήρια λέξη του 

πρώτου στίχου και αποτελούν μελωδίες που έχουν συνθέσει μεγάλοι μελωδοί της 

Εκκλησίας σε ήχο πλ. Δ´. Παλαιότερα, κατά παρόμοιο τρόπο ψαλλόταν ολόκληρος ο 

Ψαλμός, με εφύμνιο το «Δόξα Σοι ο Θεός ημών. Αλληλούϊα» ή μόνο το «Αλληλούϊα». 

Συν τῳ χρόνῳ, ως εφύμνια αναπτύχθηκαν τριαδολογικές δοξολογίες, οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στους ψαλμικούς στίχους. 

 
1421 Στη μοναστική λειτουργική πράξη, μετά το «Νυν απολύεις…» ψάλλεται ή αναγινώσκεται ο τυχόν 

κανόνας της Θεοτόκου (στοιχείο που δεν υπάρχει, πλέον, στην ενοριακή λειτουργική πράξη). 
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2.3 «Κεκραγάριο»: ονομάζεται έτσι η ψαλμώδηση των δύο πρώτων στίχων του 

140ου Ψαλμού από τη φράση του πρώτου στίχου του Ψαλμού («Κύριε εκέκραξα…»). 

Το Κεκραγάριο ακολουθεί πάντοτε τον ήχο του πρώτου προβλεπόμενου στιχηρού 

Τροπαρίου. 

 

2.4 Τα «Στιχηρά»: είναι οι ύμνοι που ακολουθούν μετά από κάποιον ψαλμικό 

στίχο. 

 

2.5 «Δοξαστικό»: τροπάριο, πριν από την ψαλμώδηση του οποίου προηγείται η 

δοξολογική φράση «Δόξα Πατρί και Υιῴ…». 

 

2.6 «Θεοτοκίο»: τροπάριο προς τιμήν της Θεοτόκου (όταν προηγείται 

Δοξαστικό, τότε πριν από το Θεοτοκίο ψάλλεται η κατακλείδα της μνημονευθείσας 

δοξολογικής φράσεως, το «Και νυν και αεί…»). 

2.7 «Προκείμενο»: η λέξη παραπέμπει σε κείμενο που «προ-κείται» (προηγείται) 

ενός άλλου κειμένου. Στον Εσπερινό, το ψαλλόμενο Προκείμενο αποτελεί εισαγωγή 

στα αναγνώσματα («προ-κείται» των αναγνωσμάτων). Για κάθε μία ημέρα της 

εβδομάδας προβλέπεται ένα συγκεκριμένο Προκείμενο· επομένως, τα Προκείμενα του 

Εσπερινού είναι συνολικά επτά και ψάλλονται σε διαφορετικούς ήχους. Πρόκειται (ως 

προς το περιεχόμενο) περί ενός ψαλμικού στίχου, ο οποίος ψάλλεται τρεις φορές (πριν 

από την τρίτη φορά προβλέπεται η εμμελής ανάγνωση ενός άλλου ψαλμικού στίχου).  

 

2.8 «Αναγνώσματα»: είναι τα αποσπάσματα από διάφορα βιβλία της Παλαιάς 

Διαθήκης.   

 

2.9 «Πληρωτικά»: οι ιερατικές αιτήσεις που ακολουθούν μετά το «Καταξίωσον 

Κύριε…». Ονομάζονται έτσι από την πρώτη φράση τους («Πληρώσομεν την δέησιν 

ημών τῳ Κυρίῳ…»). 

 

2.10 Η κεφαλοκλισία: ευχή που αναγινώσκεται με κλίση του αυχένα τόσο του 

ιερέα, όσο και του λαού.  
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2.11 Λιτή-Αρτοκλασία: σήμερα έχει συνδεθεί με την αρτοκλασία (η θέση της 

οποία είναι στον Εσπερινό και όχι στον Όρθρο). Ο αγ. Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει 

ότι η αρτοκλασία υιοθετήθηκε στο μοναστικό τυπικό της αγρυπνίας «ώστε οι αδελφοί 

να λάβουν λίγη τροφή και να συνεχίσουν την αγρυπνία» (Περί Προσευχής, PG 155, 

620). Η Ακολουθία της Αρτοκλασίας τελείται σε ανάμνηση της ευλογίας και του 

πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο από τον Κύριο. 

Η Ακολουθία της Λιτής αποτελείται από Τροπάρια (ο αριθμός των οποίων είναι 

ακαθόριστος), διακονικές αιτήσεις και δύο αρχιερατικές (ή ιερατικές) ευχές,   από την 

περιφορά της εικόνας της εορτής, καθώς και λειψάνων του εορταζομένου αγίου. Στο 

τέλος της Ακολουθίας ψάλλεται τρις φορές ο στίχος «Είη το όνομα Κυρίου 

ευλογημένον…» (Ψαλμ. 122, 2), καθώς και ο στίχος 10 («Πλούσιοι επτώχευσαν και 

επείνασαν…», που παραπέπμει στην υπό του Κυρίου ευλογία των πέντε άρτων στην 

έρημο για τον χορτασμό των πεντακισχιλίων1422.  

Η Λιτή και η Αρτοκλασία ως στοιχεία προερχόμενα από τον Μ. Εσπερινό 

(δηλαδή, από τον Εσπερινό της πανηγυρικής ολονύκτιας Αγρυπνίας) δεν απαντούν 

κατά την περίοδο του Τριωδίου, αλλά μόνο του Πεντηκοσταρίου. Το ψαλλόμενο κατά 

την Αρτοκλασία «Θεοτόκε Παρθένε…» αντικαθίσταται από το «Χριστός Ανέστη…» 

κατά τη Διακαινίσημο Εβδομάδα. 

 

2.12 «Απόστιχα» του Εσπερινού: πρόκειται περί της δεύτερης ομάδας 

Τροπαρίων του Εσπερινού, αποτελούμενης από τέσσερα Τροπάρια, το πρώτο των 

οποίων δεν συνοδεύεται από ψαλμικό στίχο (από το γεγονός αυτό έλαβαν την ονομασία 

«Απόστιχα», αν και τα τρία υπόλοιπα συνοδεύονται από ψαλμικό στίχο που 

προηγείται). Απόστιχα ψάλλονται από το βιβλίο της Παρακλητικής, με Δοξαστικό το 

προβλεπόμενο για τα Απόστιχα Ιδιόμελο του Μηναίου (στο «Και νυν…» ψάλλεται το 

ομόηχο Θεοτοκίο ή Σταυροθεοτοκίο). 

Τα Απόστιχα παρατείνουν την Ακολoυθία του Εσπερινού πέρα από την αρχική 

και φυσική της κατάληξη που σηματοδοτείται από την ευχή της κεφαλοκλισίας. 

Ξεκίνησαν ως ένα και μόνο τροπάριο ψαλλόμενο κατά τις λιτανείες, όταν 

προβλέπονταν. Συν τῳ χρόνῳ προστέθηκαν αρμόδια τροπάρια και κατάλληλοι στίχοι· 

δημιουργήθηκε, έτσι, μία ομοιογενής ομάδα τροπαρίων από στίχους, ψαλλομένων σε 

κάθε Εσπερινό. Κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, ωστόσο, προβλέπεται 

 
1422 Μτ. 14, 15-21· 16, 9-20· Μκ. 6, 31-34· Λκ. 9, 12-17· Ιω. 6, 5-13. 
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(ιδιαίτερα στους Εσπερινούς των Σαββάτων μετά από την Κυριακή του Θωμά) η 

ψαλμώδηση ενός μόνου τροπαρίου των Αποστίχων και η αντικατάσταση των 

υπολοίπων από τα στιχηρά Πάσχα ιερόν… 

 

2.13 Τρισάγιο: λαμβάνει την ονομασία του από το «Άγιος ο Θεός, άγιος 

ισχυρός…» που προηγείται.   

 

2.14 Απολυτίκιο: το Τροπάριο που συνοψίζει το περιεχόμενο και το βαθύτερο 

θεολογικό νόημα μιας εορτής ή προβάλλει το κεντρικό σημείο του βίου και της 

προσφοράς του εορταζομένου Αγίου. Ως εκ τούτου, το Απολυτίκιο αποτελεί τον 

κεντρικό ύμνο της Ακολουθίας του Εσπερινού. 

 

2.15 Απόλυση της Ακολουθίας: η Απόλυση μιας Ακολουθίας είναι η 

κοινοποίηση του ιερέα προς το λαό ότι η Ακολουθία περατώθηκε και η προτροπή του 

ιερέα ώστε να απέλθει ο λαός από τον τόπο τελέσεως της Ακολουθίας (εξ ου και ο όρο 

«απόλυση του λαού»). Η Απόλυση ολοκληρώνεται με τη φράση «Δι᾽ ευχών των αγίων 

Πατέρων ημών…», η οποία είναι παντελώς άσχετη με την ενοριακή λειτουργική 

πράξη. 

 

3. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

της Ακολουθίας του Εσπερινού 

 

3.1 Η εσπερινή προσευχή προβλεπόταν ήδη στην εβραϊκή λατρεία, όπως 

μαρτυρεί τόσο το βιβλίο των Ψαλμών1423, όσο και το βιβλίο του Δανιήλ1424. Και είναι 

βέβαιο ότι ο Κύριος, εφόσον ευρισκόταν καθημερινά στο Ναό των Ιεροσολύμων, θα 

είχε συμμετάσχει στην εσπερινή προσευχή. Κατά τους χρόνους του αρχέγονου 

Χριστιανισμού (1ος αιώνας) η ψαλμική παράδοση περί προσευχής «το εσπέρας, το πρωΐ 

και τη μεσημβρία» είχε εδραιωθεί στην εβραϊκή λατρεία, όπως μαρτυρείται από τη 

Μίσνα και το Απόκρυφο βιβλίο του Ενώχ.  

 
1423 Εσπέρας και πρωΐ και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσεται της φωνής μου (Ψαλμ. 

54, 18). 
1424 Στο βιβλίο του Δανιήλ αναφέρεται η προσευχή του Προφήτη τρεις φορές την ημέρα (Δαν. 6, 10-

11). 
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Η πρώτη Εκκλησία ακολούθησε τη συνήθεια της εβραϊκής λατρείας για 

προσευχή κατά το εσπέρας, όπως μαρτυρεί το σημαντικότατο κείμενο της Διδαχής των 

Δώδεκα Αποστόλων (στα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα). Το γεγονός αυτό μαρτυρείται στις 

Πράξεις των Αποστόλων, στις οποίες αναφέρεται ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαινον 

εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτην (3, 1). Στην εβραϊκή λατρεία 

προβλεπόταν (ήδη από την εποχή της πορείας του λαού προς τη γη της επαγγελίας) μία 

ειδική εσπερινή ακολουθία μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου (όπως μας πληροφορεί το 

βιβλίο της Εξόδου, 30, 8), τις δε λεπτομέρειες αυτής της εσπερινής Ακολουθίας 

καταγράφει το βιβλίο του Λευιτικού (24, 1-4). Βασικό στοιχείο της εν λόγῳ 

Ακολουθίας υπήρξε το άναμμα της λυχνίας, η οποία έκαιγε μέχρι το πρωΐ και ενώπιον 

της οποίας ετελείτο η εσπερινή θυσία. 

Ένα από τα λειτουργικά βιβλία των Εβραίων (το Ταλμούδ) υπενθυμίζει ότι μαζί 

με την προσφορά της εσπερινής θυσίας, οι συμμετέχοντες στην εσπερινή ακολουθία 

έπρεπε να προσφέρουν στο Θεό δόξα και τιμή. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι, ακόμα και 

μετά την προσέλευση ορισμένων Εβραίων στο Χριστιανισμό, αυτοί διατηρούσαν τη 

συνήθεια του ανάμματος της λυχνίας κατά την εσπερινή ακολουθία. Η εβραϊκή αυτή 

τελετουργική συνήθεια εύρισκε έρεισμα στη διδασκαλία του Κυρίου ότι Εκείνος 

αποτελεί «το φως του κόσμου» (Ιω. 8, 12), ότι Εκείνος ην το φως το αληθινόν, ό φωτίζει 

πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον (Ιω. 1, 9). Έτσι, το τελετουργικό του 

ανάμματος της λυχνίας κατά την ακολουθία του Εσπερινού, υιοθετήθηκε από τη 

χριστιανική Λατρεία (στην αντίστοιχη Ακολουθία της) αποκτώντας νέο νόημα και 

πνευματικό περιεχόμενο. 

 

  3.2 Περί τα τέλη του 2ου αιώνα, ο Τερτυλλιανός αναφέρεται σε εσπερινή 

προσευχή που είχε ως βασικά χαρακτηριστικά το άναμμα της λυχνίας και τους ύμνους 

προς το Θεό (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Εσπερινού). Είναι 

προφανές ότι μόνο το άναμμα της λυχνίας αποτελούσε το αρχαϊκό στοιχείο στην 

εσπερινή Ακολουθία, περί της οποίας μαρτυρεί ο Τερτυλλιανός, διότι στο θέμα του 

προσευχητικού και υμνολογικού περιεχομένου της Ακολουθίας φαίνεται ότι υπήρχε 

προσωπική πρωτοβουλία επιλογής (κάποιου κειμένου από την Αγία Γραφή) ή 

αυτοσχεδιασμός.  

Περί το 215 μ.Χ., ο Ιππόλυτος Ρώμης στην Αποστολική Παράδοση αναφέρεται 

στην εσπερινή Ακολουθία σε μία παράγραφο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή της λυχνίας στο 

δείπνο της κοινότητας». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο τελετουργικό, ο διάκονος 
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προσάγει την αναμμένη λυχνία, ο δε Επίσκοπος αφού ευλογήσει το λαό, αναπέμπει 

εσπερινή ευχή ευχαριστίας προς το Θεό (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας 

περί του Εσπερινού). Πρόκειται περί της αρχαιότερης σωζόμενης ευχής του 

Εσπερινού, η οποία φέρει βιβλικά στοιχεία που υποδηλώνουν την αρχαιότητά της. 

Τόσο το άναμμα της λυχνίας, όσο και η επιλύχνιος ευχαριστία μαρτυρούνται τον 

4ο αιώνα στην περίπτωση του θανάτου της Αγίας Μακρίνας, αδελφής του Μ. 

Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας 

περί του Εσπερινού). Λίγο νωρίτερα από τη μαρτυρία του Γρηγορίου Νύσσης, ο 

αδελφός του Μ. Βασίλειος αναφέρεται σε «εσπερινή επιλύχνιο ευχαριστία», την οποία 

αποκαλεί ως «αρχαίο ύμνο» (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του 

Εσπερινού), υποδηλώνοντας έτσι ότι υπήρχε παλαιά παράδοση στις ευχές του 

Εσπερινού. Πρόκειται περί της αρχαιότερης αναφοράς στην επιλύχνιο ευχαριστία 

«Φως ιλαρόν…». 

Το κείμενο που επιγράφεται Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (αγνώστου 

συγγραφέα) και χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα διασώζει το διάλογο μεταξύ 

του διακόνου (ο οποίος «μεταφέρει το φως στο Ναό») και του λαού, όπως ακριβώς 

μαρτυρεί ο Ιππόλυτος Ρώμης, ενώ ως προς το υμνολογικό περιεχόμενο της Ακολουθίας 

επανέρχεται στη μαρτυρία του Τερτυλλιανού περί βιβλικών ή αυτοσχέδιων ψαλμών 

και ύμνων (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Εσπερινού). 

 

3.3 Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη μαρτυρία των Αποστολικών 

Διαταγών (τέλος 4ου αιώνα). Το τελετουργικό που καταγράφεται στο 8ο βιβλίο των 

Αποστολικών Διαταγών περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα της εσπερινής 

Ακολουθίας:  

• Ο Επίσκοπος συγκεντρώνει την Εκκλησία και ψάλλεται ο επιλύχνιος ύμνος. 

• Ο διάκονος εκφωνεί δέηση για τους κατηχουμένους, χειμαζομένους, 

φωτιζομένους και μετανοούντας. 

• Ο διάκονος απολύει τους παραπάνω και προσκαλεί το λαό να προσευχηθεί. Το 

κείμενο διασώζει τα διακονικά αιτήματα που ακολουθούν μετά την παρακέλευση (βλ. 

κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Εσπερινού). Πρόκειται για ένα 

μεγάλο κείμενο με πολλά αιτήματα. Παρόμοιος μεγάλος αριθμός διακονικών 

αιτημάτων μαρτυρείται στον Εσπερινό της Πεντηκοστής, γεγονός που καταδεικνύει 

την αρχαιότητα του εν λόγῳ Εσπερινού. Μάλιστα, στο τέλος της διακονικής 

παρακέλευσης ο διάκονος απευθύνει πρόσκληση στους πιστούς «να σηκωθούν», 
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γεγονός που υποδηλώνει ότι προσεύχονταν (κατά τη διάρκεια των διακονικών 

αιτήσεων) γονυκλινείς. 

• Ακολουθεί η ευχή του Επισκόπου (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής 

γραμματείας περί του Εσπερινού), με την οποία ζητά από το Θεό να δεχθεί την 

επιλύχνιο ευχαριστία. 

• Ακολούθως (και μετά από σχετική διακονική προτροπή) ο Επίσκοπος 

αναπέμπει την ευχή της κεφαλοκλισίας (βλ. κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας 

περί του Εσπερινού). 

• Ο διάκονος «απολύει εν ειρήνῃ» τους πιστούς. 

 

3.4 Είναι προφανές ότι το 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών περιέχει μία 

αρκετά λεπτομερή περιγραφή της Ακολουθίας του Εσπερινού, η οποία αποτελείται από 

διακονικές αιτήσεις και από δύο ευχές του Επισκόπου (εσπερινή ευχή και ευχή 

κεφαλοκλισίας). Κατά τις πρώτες διακονικές αιτήσεις οι πιστοί είναι γονυκλινείς, το 

δε περιεχόμενο των αιτήσεων αποτελεί παραλλαγή των πρωτο-χριστιανικών αιτήσεων, 

όπως αυτές περιγράφονται από τον Τερτυλλιανό (τέλος 2ου αιώνα)1425, αλλά και από τη 

Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στις αρχές του 5ου αιώνα1426 (οι μαρτυρίες 

αυτές δεν σχετίζονται με εσπερινή Ακολουθία, αλλά με τη διατύπωση- γενικώς- των 

προσευχητικών αιτημάτων). 

Πάντως, οι διακονικές αιτήσεις στην Ακολουθία του Εσπερινού κατά τις 

Αποστολικές Διαταγές απηχούν παλαιότερη παράδοση, διότι συναντώνται σε 

αρχαιότερες θ. Λειτουργίες (όπως του Ιακώβου του Αδελφοθέου και του Απ. Μάρκου). 

Ο συγγραφέας των Αποστολικών Διαταγών προσέθεσε και άλλα αιτήματα, με 

αποτέλεσμα οι διακονικές αιτήσεις της Ακολουθίας του Εσπερινού να αποτελούν ένα 

πρότυπο ανακεφαλαιώσεως όλων των αντίστοιχων αιτήσεων στα Μυστήρια και τις 

Ακολουθίες των πρώτων αιώνων. Παρατηρούμε, επίσης, ότι η εσπερινή ευχή του 

 
1425 «Προσευχόμαστε για τους αυτοκράτορες, τους υπουργούς τους, και για όλους που βρίσκονται στην 

εξουσία, για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για ηρεμία στην εξουσία και για την καθυστέρηση της τελικής 

κρίσεως» (Τερτυλλιανού, Απολογία, 3, 46). 
1426 «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης.. Υπέρ πίστεως… Υπέρ αρμονίας και ενότητος… Υπέρ επισκόπου… 

Υπέρ πρεσβυτέρων… Υπέρ πρεσβυτερών… Υπέρ των υποδιακόνων, αναγνωστών και διακονισσών… 

Υπέρ των πιστών… Υπέρ των κατηχουμένων… Υπέρ πάσης αρχής και εξουσίας… Υπέρ του σύμπαντος 

κόσμου… Υπέρ πλεόντων και οδοιπορούντων… Υπέρ των εν μετάλλοις και εξορίαις και φυλακαίς και 

δεσμοίς όντων… Υπέρ των κεκοιμημένων… Υπέρ των πεσόντων… Υπέρ πάντων ημών…» (Διαθήκη, 

100). 
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Επισκόπου στην Ακολουθία του Εσπερινού των Αποστολικών Διαταγών έχει πολλά 

κοινά στοιχεία με την 7η ευχή του Λυχνικού . 

Το συμπέρασμα είναι ότι οι ευχές του Εσπερινού των Αποστολικών Διαταγών 

απετέλεσαν τη βάση για τις αντίστοιχες μεταγενέστερες ευχές και για την όλη 

Ακολουθία, έτσι όπως διαμορφώθηκε και παγιώθηκε (μέχρι σήμερα) στη λειτουργική 

ζωή της Εκκλησίας. 

 

3.5 Σημαντική είναι και η μαρτυρία περί της Ακολουθίας του Εσπερινού στο 

Οδοιπορικό της Αιθερίας (τέλος 4ου αιώνα). Η προσκυνήτρια των αγίων Τόπων (περί 

το 384 μ.Χ.) περιγράφει με λεπτομέρειες την Ακολουθία του Εσπερινού, όπως την 

παρακολούθησε στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα: 

• Η Ακολουθία επιτελείται περί την «δωδεκάτη ώρα» (18.00) και επονομάζεται 

«Λυχνικό» (η Αιθερία σημειώνει ότι πρόκειται περί του Εσπερινού). 

• Οι πιστοί συγκεντρώνονται στο ναό της Αναστάσεως και ανάβουν πυρσούς και 

λαμπάδες από το φως της «ακοίμητης κανδύλας» που καίει στο εσωτερικό του 

σπηλαίου της Αναστάσεως. 

• Ακολούθως, οι πιστοί ψάλλουν εσπερινούς ύμνους και αντίφωνα για πολλή 

ώρα. 

• Τότε προσέρχεται ο Επίσκοπος, ο οποίος κάθεται σε υπερυψωμένο θρόνο, ενώ 

οι πρεσβύτεροι κάθονται στις θέσεις τους· όλοι μαζί ψάλλουν ύμνους και αντίφωνα. 

• Όταν ολοκληρωθεί η ψαλμωδία, ο Επίσκοπος εγείρεται και στέκεται όρθιος 

μπροστά στις κιγκλίδες του Παναγίου Τάφου, ενώ ο διάκονος μνημονεύει κάθε ένα 

όνομα των παρισταμένων πιστών και μία ομάδα μικρών παιδιών απαντούν με το 

«Κύριε ελέησον». 

• Όταν ολοκληρωθεί η μνημόνευση των ονομάτων, ο Επίσκοπος αναπέμπει 

«προσευχή για όλους», πιστούς και κατηχούμενους. 

• Ο διάκονος καλεί σε κεφαλοκλισία τους κατηχούμενους και ο Επίσκοπος 

αναπέμπει ευχή ευλογίας των κατηχουμένων. 

• Ο διάκονος καλεί σε κεφαλοκλισία τους πιστούς και ο Επίσκοπος αναπέμπει 

ευχή ευλογίας των πιστών. Αμέσως μετά, οι πιστοί προσέρχονται για να φιλήσουν το 

χέρι του Επισκόπου. 

• Όλοι μαζί φεύγουν από το ναό της Αναστάσεως και οδεύουν με ύμνους προς το 

τόπο της Σταυρώσεως. Μόλις φθάσουν εκεί (στο μπροστινό μέρος του Σταυρού), ο 

Επίσκοπος αναπέμπει προσευχή και ευλογεί τους κατηχούμενους, ενώ ακολούθως 
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αναπέμπει προσευχή και ευλογεί τους πιστούς. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στο πίσω 

μέρος του Σταυρού. Όλοι οι παριστάμενοι προσέρχονται (εκ νέου) να φιλήσουν το χέρι 

του Επισκόπου. 

• Σε ολόκληρη τη διαδρομή από το ναό της Αναστάσεως στον τόπο της 

Σταυρώσεως υπάρχουν αναμμένα φανάρια με κεριά, καθώς έχει αρχίσει να έρχεται η 

νύκτα. Η Αιθερία σημειώνει ότι η συγκεκριμένη Ακολουθία γίνεται καθημερινά. 

 

3.6 Στο Οδοιπορικό της Αιθερίας δεν κατονομάζονται ούτε οι ύμνοι, ούτε τα 

αντίφωνα που ψάλλονται κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. Σύμφωνα, όμως, με τη 

μαρτυρία της Αιθερίας, τα αντίφωνα (που υπήρχαν σε όλες τις Ακολουθίες της ημέρας) 

ήταν επιλεγμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο της Ακολουθίας. Αυτό 

σημαίνει ότι οι εσπερινοί ύμνοι και τα αντίφωνα ήταν σταθερά και, επομένως, η δομή 

της Ακολουθίας του Εσπερινού είχε αποκρυσταλλωθεί. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί και 

ο σύγχρονος της Αιθερίας Άγιος Ιωάννης Κασσιανός, ο οποίος αναφέρεται στις 

καθημερινές Ακολουθίες στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, της Μεσοποταμίας και 

όλης της Ανατολής1427. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι μοναχοί έψαλαν (κατά την 

εσπερινή Ακολουθία) τρεις ψαλμούς, κατ᾽ αντιφωνική ψαλμωδία· ένας μοναχός 

απήγγελε εμμελώς τους στίχους, ενώ οι υπόλοιποι έψαλαν το εφύμνιο. 

 

3.7 Οι ιεροσολυμιτικές ιδιαιτερότητες κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. 

Το Οδοιπορικό της Αιθερίας παρέχει πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες των 

λατρευτικών τυπικών διατάξεων στα Ιεροσόλυμα σχετικά με την Ακολουθία του 

Εσπερινού. Αυτές οι τυπικές διατάξεις επρόκειτο να έχουν αποφασιστική επιρροή στη 

λειτουργική διαμόρφωση της Ακολουθίας του Εσπερινού σε ολόκληρη την ανατολική 

Εκκλησία. 

 

3.7.1 Η πρώτη από τις ιδιαιτερότητες αυτές υπήρξε η Λυχνία, η οποία άναβε από 

την ακοίμητη κανδήλα του Παναγίου Τάφου. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η 

μεταφορά της λυχνίας κατά την εσπερινή προσευχή της Εκκλησίας υπήρξε παλαιότατη 

λειτουργική συνήθεια, η οποία συμβόλιζε την παρουσία του Κυρίου (ως «φωτός του 

κόσμου») μεταξύ των πιστών. Η αφή του φωτός της λυχνίας από την ακοίμητη 

κανδήλα του σπηλαίου της Αναστάσεως υπήρξε η κορύφωση της συγκεκριμένης 

 
1427 Ιωάννου Κασσιανού, De Institutis, PL 3, 116 και 217. 
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λειτουργικής πράξεως, επειδή το γεγονός της Αναστάσεως συνυφαίνεται με την 

φωτοχυσία. Η συγκεκριμένη ιεροσολυμιτική λειτουργική παράδοση κατά την 

Ακολουθία του Εσπερινού αποτέλεσε τη βάση για την τελική υιοθέτηση (από 

ολόκληρη την ανατολική Εκκλησία) της λειτουργικής πράξεως να μεταφέρεται το φως 

με αναμμένη λαμπάδα (αντί της λυχνίας) έξω από το Άγιο Βήμα κατά την ώρα της 

εισόδου. 

Άλλωστε, στην παράδοση της ανατολικής Εκκλησίας η αγία Τράπεζα συμβολίζει 

τον Τάφο του Κυρίου (παράδοση που ξεκινά από τον 6ο αιώνα) και πιστοποιείται από 

όλους τους μεγάλους θεολόγους του Βυζαντίου, μέχρι και τον Συμεών Θεσσαλονίκης 

κατά τους χρόνους πριν από την άλωση. Στη Λειτουργία των Προηγιασμένων και, 

ειδικότερα, στο τμήμα της εσπερινής Ακολουθίας, ο ιερέας ανάβει τη λαμπάδα από την 

ακοίμητη κανδήλα της αγίας Τραπέζης και ερχόμενος στην Ωραία Πύλη αναφωνεί τη 

φράση «Φως Χριστού φαίνει πάσι». Η συγκεκριμένη τυπική διάταξη της Ακολουθίας 

του Εσπερινού (τελουμένης συναπτά με τη θ. Μετάληψη) διατηρεί το αρχαιότατο 

στοιχείο της εσπερινής Ακολουθίας, σύμφωνα με το οποίο η αναμμένη λυχνία 

μεταφερόταν στην εσπερινή σύναξη των πιστών και ο ιερέας (ή ο Επίσκοπος) 

απηύθυνε λειτουργικό χαιρετισμό στο λαό. 

 

3.7.2 Η δεύτερη ιδιαιτερότητα της ιεροσολυμιτικής παράδοσης κατά την 

Ακολουθία του Εσπερινού υπήρξε η σχετικά καθυστερημένη είσοδος του Επισκόπου 

στο ναό, μετά από την ψαλμώδηση ενός τμήματος των ύμνων και των αντιφώνων. Σε 

μεταγενέστερες πηγές μαρτυρείται ότι ο Επίσκοπος ήταν παρών από την αρχή της 

Ακολουθίας. Επομένως, η ιεροσολυμιτική παράδοση απηχεί μία αρχαιότερη 

λειτουργική πράξη, σύμφωνα με την οποία ο Επίσκοπος προσέρχεται στο Ναό μετά 

την ολοκλήρωση ενός τμήματος της Ακολουθίας. Φαίνεται ότι, επειδή στα Ιεροσόλυμα 

υπήρχε καθημερινά μεγάλη προσέλευση πιστών και επειδή οι Ακολουθίες ήταν 

συνεχείς, ο Επίσκοπος δεν μπορούσε να είναι παρών σε όλες, με αποτέλεσμα να 

υιοθετηθεί η προσέλευσή του λίγο μετά από την έναρξή τους. Το γεγονός αυτό 

αιτιολογεί και την προσέλευση του Επισκόπου στην Ακολουθία του Εσπερινού μετά 

από την έναρξή της. Η είσοδός του γινόταν με την απαιτούμενη ιεροπρέπεια, στοιχείο 

το οποίο μεταφέρθηκε από την ιεροσολυμιτική στη λειτουργική πράξη της 

Κωνσταντινουπόλεως. 
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3.7.3 Μία τρίτη ιεροσολυμιτική ιδιαιτερότητα κατά την Ακολουθία του 

Εσπερινού υπήρξε η λιτανευτική πορεία (στο τέλος της Ακολουθίας) προς τους ιερούς 

τόπους που βρίσκονταν πλησίον του Ναού. Το γεγονός ότι η Ακολουθία του Εσπερινού 

ετελείτο λίγο πριν από την νύκτα, υπαγόρευε στους πιστούς την ανάγκη να πορευθούν 

(αμέσως μετά την Ακολουθία) προς τον τόπο που κατέφυγε ο Κύριος μετά το Μυστικό 

Δείπνο, τιμώντας- με τον τρόπο αυτό- την αγωνία του Κυρίου πριν από το Πάθος του. 

Αυτή η λιτανευτική πορεία στο τέλος της Ακολουθίας του Εσπερινού διαδόθηκε στη 

λειτουργική πράξη εκτός Ιεροσολύμων, αλλά με μετάθεση της θέσεως της λιτανείας: 

δεν τελείται πλέον στο τέλος της Ακολουθίας, αλλά σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή της. Έτσι, προήλθε η λιτανεία κατά την Ακολουθία της Λιτής από το ιερό Βήμα 

προς το Νάρθηκα του Ναού.       

 

3.8 Ένα θέμα, στο οποίο πρέπει ιδιαιτέρως να σταθεί η έρευνα, είναι οι ιερατικές 

ευχές του Λυχνικού. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Οδοιπορικού της Αιθερίας (4ος αιώνας), οι ιερατικές 

ευχές  εναλλάσσονταν εκ περιτροπής. Η παράδοση αυτή διατηρήθηκε και στους 

μεταγενέστερους αιώνες, φαίνεται δε ότι η καταχώρησή τους στα χειρόγραφα 

Ευχολόγια επέφερε αλλαγές στην ονομασία τους. Έτσι, σε σημαντικά αρχαία 

χειρόγραφα Ευχολόγια ονομάζονται ως ευχές των τριων αντιφώνων1428, ενώ σε άλλα 

ως ευχή αντιφώνου φέρεται μόνο η πρώτη ευχή1429 (υπάρχουν και χειρόγραφα 

Ευχολόγια, τα οποία παραθέτουν τις ευχές χωρίς περιγραφή)1430. Η έβδομη από τις 

ευχές του Λυχνικού ευρίσκεται (στη σημερινή λειτουργική πράξη) στο τέλος της τρίτης 

στάσεως των ευχών της Γονυκλισίας του Εσπερινού της Πεντηκοστής. 

Σύμφωνα με τον καθ. Ι. Φουντούλη1431 οι επτά ευχές του Λυχνικού είναι οι επτά 

ευχές των Αντιφώνων του Ασματικού εσπερινού, οι οποίες για να γλιτώσουν από την 

αχρησία εξαιτίας της εγκατάλειψης του Ασματικού Τυπικού, βρήκαν καταφύγιο 

μυστικώς αναγινωσκόμενες την ώρα της ανάγνωσης ή ψαλμώδησης του Προοιμιακού 

ψαλμού. Άλλωστε, οι ευχές αυτές ήταν διασκορπισμένες στη διάρκεια όλης της 

 
1428 Βλ. στα χειρόγραφα Ευχολόγια Σινά 958 (10ος αι.), Σινά 691 και 692 (11ος-12ος αι.), Πάτμου 105 

(13ος αι.), Σινά 973 (1153 μ.Χ.) και Λαύρας Γ3 (12ος αι.). 
1429 Βλ. στα χειρόγραφα Ευχολόγια Σινά 956 και 957 (11-12ος αι.). 
1430 Βλ. τα χειρόγραφα Ευχολόγια Λαύρας 113 (15ος αι.), Λαύρας Β7 (14ος αι.), Σινά 982 και 984 (13ος 

αι.) και Coislinus 213 (του 1027 μ.Χ.). 
1431 Ι. Φουντούλη, Μοναχικὸς Εσπερινός, κείμενα Λειτουργικής 6, Θεσσαλονίκη 1972(2), 8-9. 
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Ακολουθίας του Εσπερινού1432 και ειδικά λέγονταν από τον ιερέα κατά τη διάρκεια της 

μεγάλης συναπτής, των μικρών συναπτών, των πληρωτικών κ.λπ., εφόσον συμμετείχε 

στην Ακολουθία Διάκονος. Όταν αργότερα η παρουσία του Διακόνου περιορίστηκε 

δραστικά, τότε συγκεντρώθηκαν όλες μαζί σε έναν τόπο, κατά την ανάγνωση του 

Ψαλμού 103, ώστε να είναι σε θέση ο ιερέας στη συνέχεια απερίσπαστος να απαγγέλει 

τις διάφορες αιτήσεις. 

Αλλά και η ευχή της Εισόδου («Εσπέρας και πρωΐ και μεσημβρίας…») φέρεται 

στα αρχαία Ευχολόγια ως «Ευχή προ του Κύριε εκέκραξα…»1433, εφόσον φαίνεται ότι 

το περιεχόμενό της συσχετίζεται με τον 140ο Ψαλμό1434. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 

Άγιο Συμεών η είσοδος γινόταν αμέσως μετά τον 140ο Ψαλμό, ακριβώς λόγῳ της 

συναφείας της ευχής της εισόδου με τον συγκεκριμένο Ψαλμό. 

 

3.9 Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι, περί τον 3ο αιώνα η παράδοση της 

επιλύχνιας προσευχής και δοξολογίας, η οποία είχε ριζώσει στην καθημερινή ζωή των 

Χριστιανών με βάση τις λειτουργικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται 

Ακολουθία της Εκκλησίας. Το γεγονός αυτό απετέλεσε τη βάση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της συγκεκριμένης Ακολουθίας, μέχρι την εποχή που εμφανίζονται τα πρώτα 

χειρόγραφα Ευχολόγια (τέλος 8ου αιώνα). 

Από τον 4ο αιώνα η Ακολουθία του Εσπερινού λαμβάνει μια ολοκληρωμένη 

τάξη, η οποία περιλάμβανε ψαλμούς και ύμνους επιλεγμένους σε σχέση με την 

Ακολουθία και τη συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο 

Εσπερινός στα Ιεροσόλυμα, με όλα τα προαναφερθέντα ειδικά χαρακτηριστικά του, 

απετέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου τύπου εσπερινής Ακολουθίας, η 

οποία είναι γνωστή ως «Ασματικός Εσπερινός» και περί της οποίας μας πληροφορεί 

λεπτομερώς ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης1435. 

 

 
1432 Στη μελέτη του πρώην Καισαρείας Αμβροσίου Σταυριανού με τίτλο Μελέτη επί των ιερών 

ακολουθιών του Λυχνικού και του Όρθρου (Κωνσταντινούπολις 1924), καταχωρίζονται σημαντικές 

πληροφορίες- επί τη βάσει της χειρόγραφης παραδόσεως- για τον αριθμό και τη θέση των εν λόγῳ ευχών 

στην Ακολουθία του Εσπερινού. Βλ. επίσης και Ε. Αντωνιάδου, «Περί των εν ταις ιεραίς ημών 

ακολουθίαις του Εσπερινού και του Όρθρου ευχών», Δελτίον ΧΑΕ 4 (1934-1936), Περίοδος Γ´, 33-68. 
1433 Βλ. τα χειρόγραφα Ευχολόγια Σινά 958 (10ος αι.), Σινά 959 (11ος αι.), Σινά 958 (12ος αι.), Σινά 973 

(1153 μ.Χ.), Πάτμου 105 (13ος αι.) και Λαύρας Β7 (14ος αι.). 
1434 …Κατεύθυνον την προσευχήν ημών ως θυμίαμα ενώπιόν σου και μη εκκλίνῃς τας καρδίας ημών εις 

λόγους ή εις λογισμούς πονηρίας, αλλά ρύσαι ημάς εκ πάντων των θηρευόντων τας ψυχάς ημών· ότι προς 

σε, Κύριε, Κύριε, οι οφθαλμοί ημών και επί σοι ηλπίσαμεν· μη καταισχύνῃς ημάς ο Θεός ημών.  
1435 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί Προσευχής, PG 155, 624εξ. 
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3.10 Ο Μ. Βασίλειος αποκαλεί τον ύμνο «Φως ιλαρόν…» ως «επιλύχνιο 

ευχαριστία»1436. Η συνήθεια της αναφωνήσεως κατά την εσπερινή φωταγώγηση είναι 

αρχαία1437 και εστόχευε να συνδέσει το επίγειο με το ουράνο φως (το φως των 

διαφόρων θεοτήτων). Γι᾽ αυτό ο E. Wellesz υποστηρίζει ότι ο ύμνος «Φως ιλαρόν» 

έχει συντεθεί από κάποιον μορφωμένο που είχε αρχαία ελληνική επίδραση και ήθελε 

να διασώσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό1438. 

Η φράση της προς Εβραίους επιστολής ότι ο Κύριος είναι «το απαύγασμα της 

δόξης του Πατρός» υπήρξε ένα «χριστολογικό πρότυπο» για την εκκλησιαστική 

ποίηση των πρώτων χρόνων της Εκκλησίας1439. Η αρχαιότητα του ύμνου μαρτυρείται 

από πλειάδα πηγών, με κυριότερη αυτή του Μ. Βασιλείου, περί της οποίας υπάρχουν 

αμφιβολίες ορισμένων μελετητών. Φαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση των 

εκτιμήσεων ως προς τη χρονολόγηση του ύμνου: άλλοι τον θεωρούν αρχαιότατο και 

άλλοι μεταγενέστερο (του 4ου αιώνα). Ένα συμπέρασμα, το οποίο θα συνδύαζε όλες τις 

αντιθετικές απόψεις περί χρονολογήσεως του ύμνου, είναι ότι η εμφάνισή του 

τοποθετείται όχι νωρίτερα από την εποχή του μάρτυρα Αθηνογένη (196 μ.Χ.), ο οποίος 

σύμφωνα με ορισμένους είναι ο συγγραφέας του ύμνου. 

 

3.11 Μία επισήμανση (ιστορικής φύσεως) ως προς την ψαλμώδηση των 

Ανοιξανταρίων: τα σημαντικά Τυπικά των μεγάλων Μονών της Κωνσταντινουπόλεως 

δεν αναφέρονται στον τρόπο ψαλμωδήσεως του 103ου Ψαλμού, υποδηλώνοντας ότι 

προβλεπόταν εμμελής ανάγνωση του Ψαλμού και όχι μελώδηση με ιδιαίτερη μελωδική 

σύνθεση1440. Πάντως, ο αγ. Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρεται στην ανάγνωση του 

Προοιμιακού Ψαλμού μέχρι τον στίχο «Ανοίξαντός σου την χείρα…», σημειώνοντας 

ότι μετά από αυτόν τον στίχο, κάθε στίχος «ψάλλεται με λαμπρότητα, ως δοξολογία 

στην Αγία Τριάδα» (PG 155, 597). 

 
1436 Μ. Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος 29, PG 32, 205. 
1437 Οι αρχαίοι Έλληνες, όταν άναβαν τα φώτα κατά το εσπέρας, αναφωνούσαν «φως αγαθόν». 
1438 Ε. Wellesz, A history of byzantine music and hymnography, Oxford 1961, 149. 
1439 Συναντάται σε αρχαϊκά κείμενα της Εκκλησίας, όπως στην Α´ προς Κορινθίους του Κλήμεντος 

Ρώμης (36, 2, ΒΕΠΕΣ 1, 27) και στον Προτρεπτικό του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως (ΙΧ, 42, ΒΕΠΕΣ 

7, 60). 
1440 Αυτές οι διαπιστώσεις προέρχονται από τη μεγάλη συλλογή των αρχαίων Ευχολογίων του A. 

Dmitrievskij (Opisanie Liturgichekich rukopisei, τόμος Ι, Κίεβο 1895), όπου δημοσιεύεται η Τάξη της 

Ακολουθίας του Εσπερινού κατά το Τυπικό της Μονής της Ευεργέτιδος (σ. 431, περί του τρόπου 

αναγνώσεως του 103ου Ψαλμού). 
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Να προστεθεί ότι τα Ανοιξαντάρια καταχωρίζονται μόνο στα μουσικά βιβλία και 

ότι είναι άγνωστα στη Ρωσσική Εκκλησία. Η δομή τους παραπέμπει στα ψαλμικά 

αντίφωνα του αρχαίου ασματικού Εσπερινού, τα οποία εκτελούνταν με εφύμνια (στον 

κάθε ψαλμικό στίχο). Στην περίπτωση των Ανοιξανταρίων, ως εφύμνιο ψάλλεται το 

«Δόξα σοι ο Θεός, Αλληλούϊα». 

 

 

4. Σύντομα θεολογικά σχόλια στην Ακολουθία του Εσπερινού 

 

4.1 Από πλευράς θεολογικής, ο Προοιμιακός Ψαλμός αποτελεί μία δοξολογική 

αναφορά προς το Θεό για τη δημιουργία του κόσμου, αναπαριστώντας το έργο της 

δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου και περιλαμβάνοντας διήγηση της 

ομορφιάς και του μεγαλείου της δημιουργίας1441. Ο Προοιμιακός Ψαλμός προκαλεί 

στον άνθρωπο συναισθήματα θαυμασμού και ευγνωμοσύνης προς το Δημιουργό του 

για τη δημιουργία του ίδιου και του κόσμου. Μετά από τον στίχο «Ανοίξαντός σου την 

χείρα…», υπάρχουν σε κάθε στίχο προσθήκες, οι οποίες αποτελούν δοξολογία του 

Τριαδικού Θεού. Επομένως, τα Ανοιξαντάρια συμπληρώνουν θεολογικά το 

περιεχόμενο του Προοιμιακού Ψαλμού, υπό την έννοια ότι δοξολογούν όχι απλά τον 

Θεό, αλλά τον Τριαδικό Θεό ως Δημιουργό του κόσμου. 

Ο Προοιμιακός Ψαλμός μας εισάγει στην όλη θεολογική και πνευματική 

ατμόσφαιρα του Εσπερινού, κατ᾽ αναλογία με το ρόλο του Εξαψάλμου στην 

Ακολουθία του Όρθρου. Η έννοια του «Προοιμιακού» Ψαλμού προέρχεται από το 

γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Ψαλμός αποτελεί την έναρξη ενός «λειτουργικού 

δρόμου» («οίμος»), εφόσον με την Ακολουθία του Εσπερινού αρχίζει η λειτουργική 

διαδρομή της κάθε ημέρας. 

 

4.2 Αλλά και οι ιερατικές ευχές του Λυχνικού περιέχουν υπαινιγμούς ή ευθείες 

αναφορές στον Δημιουργό και τη δημιουργία, σύμφωνα με τα δεδομένα του βιβλίου 

της Γενέσεως που παρουσιάζονται συνοπτικά στον 103ο Ψαλμό. Ο ιερέας, 

αναγινώσκοντας αυτές τις ευχές, δεν ενεργεί μόνο ως εκπρόσωπος της εκκλησιαστικής 

κοινότητας (στην οποία ανήκει και ο ίδιος), αλλά συμβολίζει τον Αδάμ ευρισκόμενο 

 
1441 Βλ. την εξαιρετική ανάλυση του περιεχομένου του 103ου Ψαλμού από τον αείμνηστο καθηγητή Ι. 

Φουντούλη, Λογική λατρεία, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 19842, 150-151. 
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μπροστά στις πύλες του Παραδείσου ή τον Ίδιο τον Χριστό, τον Σωτήρα και Λυτρωτή 

που προαναγγέλθηκε (Ψαλμ. 17, 36) και μεσιτεύει υπέρ των ανθρώπων. 

  Με αυτές τις ευχές, ο ιερέας εμβαθύνει και ενισχύει την αυτοσυνειδησία του, 

διότι όλες αυτές οι ευχές έχουν χαρακτήρα εξομολογητικό και χαρακτήρα μετανοίας. 

Αυτός είναι και ο λόγος, ένεκα του οποίου τόσο ο Προοιμιακός Ψαλμός, όσο και οι 

συγκεκριμένες ιερατικές ευχές παραλείπονται στον εσπερινό του Πάσχα, καθώς και 

στους Εσπερινούς της Διακαινησίμου εβδομάδας. 

 

4.3 Η επιλογή του 140ου και του 129ου Ψαλμών δεν είναι τυχαία. Και τούτο διότι 

στους δύο αυτούς Ψαλμούς υπάρχει η αναφορά στην επερχόμενη νύκτα. Ο 140ος 

Ψαλμός ψαλλόταν κατά την εσπερινή ακολουθία του ιουδαϊκού ναού και ήταν 

συνδεδεμένος με την προσφορά θυμιάματος ως ελαφράς εξιλαστήριας θυσίας. 

 

  4.4 Η έξοδος του ιερέα συμβολίζει (σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς 

συγγραφείς) την κάθοδο του Χριστού στον κόσμο. Η στάση στο μέσον του σολέα, η 

κλίση της κεφαλής και η ευχή της εισόδου υπενθυμίζουν την παραμονή του Κυρίου 

ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν ο Κύριος ταπεινώθηκε μέχρι του Σταυρού και της 

καταβάσεώς Του στον Άδη, για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του 

θανάτου και να τον εξυψώσει δια της Αναστάσεώς Του. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς 

θεωρούν ότι η Ανάσταση συμβολίζεται με την όρθια στάση του ιερέα (αμέσως μετά 

την κλίση της κεφαλής του) και με την ύψωση του Ευαγγελίου. 

 

4.5 Ο ύμνος «Φως ιλαρόν…» έχει χριστολογικό και τριαδολογικό χαρακτήρα. 

Ενώ απευθύνεται στο Χριστό, παράλληλα εκφράζει με σαφήνεια τη διάκριση των 

τριών Προσώπων. Είναι σαφής ο αντιαιρετικός χαρακτήρας του ύμνου. Ο ύμνος   

απηχεί το βαθύτερο βιβλικό συμβολισμό του Θεού ως φωτός. Στην ιουδαϊκή 

λειτουργική παράδοση το «φως» εξέφραζε το μεγαλείο του Θεού και την 

αποκαλυπτόμενη δόξα Του, η δε επτάφωτη λυχνία συμβόλιζε τα συγκεκριμένα θεϊκά 

στοιχεία καθώς και τη λήψη της θεογνωσίας από τον Ίδιο το Θεό. Ο αλεξανδρινός 

Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλωνας χρησιμοποιεί μεταφορικά την έννοια του φωτός ως του 

αντιθέτου του σκότους της άγνοιας. 
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 O Κύριος Ιησούς αποκαλεί Εαυτόν ως «το φως του κόσμου» ως «φως και 

χορηγό της ζωής»1442. Οι εκφράσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως θεολογική 

προετοιμασία για τον ύμνο «Φως ιλαρόν…». Στην αρχαία, δηλαδή, εκκλησιαστική 

γραμματεία και ποίηση ο Χριστός προβάλλεται ως το ύψιστο φως του κόσμου, 

ανώτερο (με πνευματική έννοια) και από το φως του ήλιου. Στον Διάλογο προς 

Τρύφωνα, ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, αναφέρεται στο Χριστό ως «το μόνο 

άμωμο και δίκαιο φως, το οποίο απεστάλει στους ανθρώπους από το Θεό1443. 

 

4.6 Οι ψαλμικοί στίχοι που ονομάστηκαν «προκείμενα» (διότι «πρόκεινται» των 

αναγνωσμάτων) συνάδουν με το εορτολογικό περιεχόμενο της νέας λειτουργικής 

ημέρας. Μαζί με τα διακονικά παραγγέλματα που ακολουθούν («Πρόσχωμεν», «Σοφία 

πρόσχωμεν»), το Προκείμενο στοχεύει στο να επισύρει την προσοχή της 

εκκλησιαστικής συνάξεως στα ευθύς αμέσως αναγινωσκόμενα βιβλικά αναγνώσματα. 

Τα Προκείμενα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) της ημέρας, ανάλογα 

με το καθιερωμένο εορτολογικό περιεχόμενο της επί θύραις λειτουργικής ημέρας 

(Κυριακή, Δευτέρα, κ.λπ.), β) τα μεγάλα προκείμενα των Δεσποτικών εορτών, όπως το 

«Τις Θεός μέγας…» (Ψαλμ. 58, 10) και το «Ο Θεός ημών εν τῳ ουρανῴ και εν τῃ 

γῃ…» (Ψαλμ. 113, 11), γ) τα μεγάλα προκείμενα των Κατανθκτικών Εσπερινών της 

Μ. Τεσσαρακοστής: «Μη αποστρέψῃς…» (Ψαλμ. 68, 18-19), «Έδωκας 

κληρονομίαν…» (Ψαλμ. 60, 6β), ψαλλόμενα εναλλάξ. 

Τα περισσότερα εκ των αναγνωσμάτων του Εσπερινού προέρχονται από την 

Σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όταν ο εορτολογικός στόχος 

είναι η μνήμη ενός Αγίου. Όταν η αγόμενη εορτή έχει χριστολογικό ή θεομητορικό 

περιεχόμενο, τότε τα αναγνώσματα πρόερχονται από την Προφητική γραμματεία, ενώ 

όταν ο εορταζόμενος Άγιος είναι Ευαγγελιστής ή Απόστολος προβλέπονται 

αναγνώσματα από την Καινή Διαθήκη. Στην περίπτωση των Δεσποτικών ή 

Θεομητορικών εορτών τα αναγνώσματα είναι σταθερά. Στην περίπτωση, όμως, των 

εορταζομένων Αγίων, τα αναγνώσματα καθορίζονται με βάση κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των Αγίων, τα οποία μπορούν να «ταιριάζουν» με λέξεις ή φράσεις 

των βιβλικών αναγνωσμάτων1444. 

 
1442 Ιω. 8, 12· 12, 46. Πρβλ. και Ιω. 3, 19· 9, 5· Α´ Ιω. 1, 5. 
1443 Ιουστίνου, Διάλογος προς  Τρύφωνα, 17, ΒΕΠΕΣ, 3, 224. 
1444 Για τα θέματα αυτά έχει υπάρξει ειδικό επιστημονικό Συνέδριο, τα πρακτικά του οποίου 

δημοσιεύτηκαν στον ακόλουθο τόμο: Ιερουργείν το Ευαγγέλιον. Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη λατρεία, 
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4.7 Τα αναγνώσματα έχουν πάντοτε θεολογική συνάφεια με το εορτολογικό 

περιεχόμενο του κάθε Εσπερινού. Για παράδειγμα, κατά τον Εσπερινό του Σαββάτου 

της Τυρινής το ανάγνωσμα από το βιβλίο του Προφήτη Ζαχαρία περιέχει πρόσκληση 

για μετάνοια (κατάλληλο για την υποδοχή της περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής). Ας 

σημειωθεί, επίσης, ότι κατά τους Εσπερινούς Τετάρτης και Παρασκευής της Τυρινής 

Εβδομάδος προβλέπεται μόνο ένα παλαιοδιαθηκικό ανάγνωσμα, σε αντίθεση με τους 

Εσπερινούς της Μ. Τεσσαρακοστής (πλην Σαββάτου και Κυριακής), κατά τους 

οποίους προβλέπονται δύο παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα και σε αντίθεση με τους 

πανηγυρικούς Εσπερινούς του υπόλοιπου ενιαυτού, κατά τους οποίους προβλέπονται 

τρία παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα. 

Τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα των Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής είναι 

δύο: το πρώτο από το βιβλίο της Γενέσεως και το δεύτερο από τις Παροιμίες. Περί μεν 

των αναγνωσμάτων εκ της Γενέσεως, παρατηρούμε ότι  ισχύει η λεγόμενη «συνεχής 

ανάγνωσις» για τα κεφάλαια 1- 18. Η ίδια «συνεχής ανάγνωσις» ισχύει περί των 

αναγνωσμάτων εκ των Παροιμιών για τα κεφάλαια 1- 19 . Μετά κάποια χρονική 

στιγμή, στα μεν αναγνώσματα εκ της Γενέσεως προβλέπεται επιλογή περικοπών από 

τα κεφάλαια 22-50, στα δε εκ των Παροιμιών προβλέπεται επιλογή από τα κεφάλαια 

21-31. 

Τα αναγνώσματα από τη Γένεση και τις Παροιμίες αποτελούν παλαιότατη 

παράδοση της Εκκλησίας (μαρτυρούνται από όλα σχεδόν τα χειρόγραφα Τυπικά) 

[Πάτμος 226 (9ος-10ος αι.), Τυπικό της μονής του Σωτήρος Μεσσήνης (1131 μ.Χ.), 

Τυπικό του Τιμίου Σταυρού 40 (10ος αι.),  Τυπικό του ελληνικού βαρβερινού κώδικα 

1877 της βιβλιοθήκης του Βατικανού (1292 μ.Χ.), Τυπικό του Αγίου Σάββα (ελληνικός 

σιναΐτικός κώδικας 1094 (12ος-13ος αι.)]. 

Και τούτο διότι αυτή η «συνεχής ανάγνωσις» από τη Γένεση και τις Παροιμίες 

κατά τους Εσπερινούς έχει την αρχή της στην εποχή που η Μ. Τεσσαρακοστή ήταν η 

προ του Βαπτίσματος περίοδος της Εκκλησίας, οπότε στις Ακολουθίες της 

 
Πρακτικά Ε´ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, Αθήνα, ΕΕΜΥΕ, 

2004. Ειδικότερα, ενδιαφέρουσες είναι οι ακόλουθες εισηγήσεις: Ι. Φουντούλη, «Το σύστημα των 

αγιογραφικών αναγνωσμάτων στην ορθόδοξη λατρεία», 81-92· Σεβ Μητροπολίτου Ναυπάκτου και 

Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, «Τα αναγνώσματα των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών», 161-200· 

Γ. Φίλια, «Τα αγιογραφικά αναγνώσματα του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου», 201-234· Πρωτοπρ. 

Θ. Κουμαριανού, «Τα αγιογραφικά αναγνώσματα των Κυριακών των περιόδων Ματθαίου και Λουκά», 

237-259· Πρωτοπρ. Κ. Καραϊσαρίδη, «Τα αγιογραφικά αναγνώσματα των εορταζομένων Αγίων», 261-

278· Π. Σκαλτσή, «Τα εωθινά ευαγγέλια», 279°304· Πρωτοπρ. Δ. Τζέρπου, «Τα αγιογραφικά 

αναγνώσματα των κυριοτέρων λειτουργικών ακολουθιών του Μικρού Ευχολογίου», 307-345. 
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επικρατούσε ο κατηχητικός χαρακτήρας (δηλαδή ήταν αφιερωμένες στη διδασκαλία 

των κατηχουμένων). Καθένα από τα τρία αυτά βιβλία ανταποκρίνεται σ’ ένα από τα 

τρία βασικά θέματα της Π.Δ.: στην ιστορία της Δημιουργίας (η Γένεσις), στην 

Προφητεία (Ησαΐας) και στην ηθική διδασκαλία (Παροιμίες). Το βιβλίο της Γενέσεως 

δίδει το πλαίσιο της πίστεως της Εκκλησίας. Ο Ησαΐας αποκαλύπτει το μυστήριο της 

σωτηρίας μέσα από τα Πάθη και τη θυσία του Κυρίου. Τέλος, το βιβλίο των Παροιμιών 

είναι η επιτομή της ηθικής διδασκαλίας της Π.Δ., του ηθικού νόμου και της σοφίας. 

Παρά το γεγονός ότι η Μ. Τεσσαρακοστή έχει σταματήσει πλέον να είναι η περίοδος 

κατηχήσεως για την Εκκλησία, η πίστη μας όμως έχει ανάγκη από την επιστροφή στις 

βιβλικές ρίζες της. 

Το ανάγνωσμα εκ του βιβλίου του Ιωβ, στον πρόλογό του κατά τους Εσπερινούς 

Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης και Μ. Τετάρτης περιγράφει το έργο του διαβόλου, ο οποίος 

προσπαθεί να διαλύσει τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Εδώ διαφαίνεται κάποια 

συνάφεια με τα καινοδιαθηκικά αναγνώσματα της Μ. Εβδομάδας, τόσο στο θέμα ότι 

το Πάθος του Κυρίου συνιστά υπακοή στη θεϊκή βουλή (όπως ο Θεός επιτρέπει στο 

διάβολο να εκπειράσει τον Ιωβ), όσο και στην πληροφορία ότι ο Ιούδας κατελήφθη 

από τον διάβολο πριν αποφασίσει την προδοσία. Το θέμα του «πάθους του δικαίου» 

Ιωβ, άλλωστε, αποτελεί εισαγωγή στο εκούσιο Πάθος του Κυρίου, ενώ και η ανάγνωση 

του επιλόγου του βιβλίου του Ιωβ (52, 12-17) κατά τον Εσπερινό της Μ. Παρασκευής 

τονίζει τη «δόξα του Σταυρού» ως του θριάμβου της θεϊκής αγάπης προς τον άνθρωπο. 

Ιδιαίτερη μνεία ας γίνει περί του Εσπερινού του Μ. Σαββάτου, κατά τον οποίο 

προβλέπονται δεκαπέντε παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα, τελευταίο των οποίων το 

Δαν. 3, 1-23, στο οποίο επισυνάπτεται η Προσευχή Αζαρίου και ο Ύμνος των Τριών 

Παίδων. Η παράδοση των αναγνωσμάτων αυτών είναι αρχαιότατη (ας σημειωθεί ότι 

και η ψαλμώδηση του ύμνου των Τριών Παίδων με εφύμνιο αποτελεί παλαιά 

λειτουργική πρακτική), φαίνεται δε ότι κατά τη διάρκειά τους ετελείτο η βαπτισματική 

ακολουθία, η οποία προηγείτο της αναστάσιμης το εσπέρας του Μ. Σαββάτου (αυτός 

ο βαπτισματικός χαρακτήρας, άλλωστε, δηλώνεται και από το αποστολικό ανάγνωσμα 

Ρωμ. 6, 3-11). Η σταδιακή ατονία τελέσεως του Βαπτίσματος κατά την πασχάλια νύκτα 

ευτυχώς δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ανάγνωση των δεκαπέντε 

παλαιοδιαθηκικών περικοπών. 

   

4.8 Τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα του Πεντηκοσταρίου, κυρίως στους 

Εσπερινούς των μεγάλων εορτών, δεν επελέγησαν τυχαία, αλλά συνδυάζονται με το 
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περιεχόμενο της κάθε εορτής, στον Εσπερινό της οποίας αναγινώσκονται. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του γεγονότος αυτού είναι τα παλαιοδιαθηκικά 

αναγνώσματα της Κυριακής των Θεοφόρων Πατέρων. Το εκ της Γενέσεως διηγείται 

τη νίκη του Αβραάμ, ο οποίος επικεφαλής των 318 «οικογενών» του κατετρόπωσε τους 

επτά περιοίκους βασιλείς, απελευθέρωσε τους αιχμαλώτους και δέχθηκε για τη νίκη 

του την ευλογία του βασιλέως της Σαλήμ, του Μελχισεδέκ. Εδώ υπάρχει προφανώς 

παραλληλισμός με τους 318 Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά και στο 

δεύτερο εκ του Δευτερονομίου ανάγνωσμα καταγράφεται το γεγονός του ορισμού υπό 

του Μωϋσέως «ανδρών σοφών και επιστημόνων και συνετών», στους οποίους 

ανατέθηκε η καθοδήγηση και η διακυβέρνηση του λαού. Η διήγηση αυτή υποδηλώνει 

τον «τύπο» των Θεοφόρων Πατέρων, στους οποίους ο Κύριος εμπιστεύθηκε την 

διαποίμανση της Εκκλησίας. 

Ο συνδυασμός των παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων με το περιεχόμενο της 

κάθε εορτής καταδεικνύεται και στα Μηναία. Έτσι, για παράδειγμα, το Ησαΐου 61, 1-

10 στον Εσπερινό της 1ης Σεπτεμβρίου (Αρχή της Ινδίκτου) αναφέρεται στη αποστολή 

του προφήτη «καλέσαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν»· στον ίδιο Εσπερινό το ανάγνωσμα 

εκ του Λευιτικού (26, 3-12) υπενθυμίζει την ανάγκη της βροχής στην αρχή του 

Φθινοπώρου («και δώσω τον υετόν υμίν εν καιρώ αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα 

αυτής»)· το ανάγνωσμα εκ της Γενέσεως (28, 10-17) στον Εσπερινό του Γενεθλίου της 

Θεοτόκου υπενθυμίζει ότι από τη γενεά του Αβραάμ θα «ενευλογηθούν» όλες οι φυλές 

της γης· το Εξόδου 15, 22- 16,1, ως ανάγνωσμα του Εσπερινού του Τιμίου Σταυρού 

αναφέρεται στο «ξύλο», το οποίο εβύθισε ο Μωυσής στο ύδωρ της Μερρά· το 

Παροιμιών 10, 31 (που αναγινώσκεται σε Εσπερινούς στις μνήμες Πατέρων και 

διδασκάλων της Εκκλησίας) υπενθυμίζει ότι «στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χείλη 

δε ανδρών επίστανται χάριτας»· το ανάγνωσμα εκ της Σοφίας Σολομώντος 3, 1-9 (που 

αναγινώσκεται σε Εσπερινούς στις μνήμες Μαρτύρων) διακηρύσσει ότι «δικαίων 

ψυχαί εν χειρί Θεού και ου μη άψηται αυτών βάσανος»· το Αριθμών 9, 15-23 στον 

Εσπερινό της Αγίας Σκέπης αναφέρεται στην «σκηνή, την οποία εκάλυψεν η νεφέλη»· 

το Ιησούς του Ναυή 5, 13-15 στον Εσπερινό της Συνάξεων των Αρχιστρατήγων 

Μιχαήλ και Γαβριήλ αναφέρεται στον άνδρα, τον οποίο είδε ο Ιησούς του Ναυή 

μπροστά στα τείχη της Ιεριχούς και ο οποίος εμφανίστηκε ως «αρχιστράτηγος 

δυνάμεως Κυρίου»· το Σοφία Σολομώντος 4, 1 στον Εσπερινό της μνήμης του Αγίου 

Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπενθυμίζει ότι «εγκωμιαζομένου δικαίου, 

ευφρανθήσονται λαοί· αθανασία γαρ εστιν η μνήμη αυτού»· το Παροιμιών 31, 10 στο 



Ακολουθίες Εσπερινού και Αποδείπνου με όλες τις παραλλαγές 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
408 

Εσπερινό της αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας διερωτάται: «Γυναίκα ανδρείαν τίς 

ευρήσει;», για να συμπεράνει αμέσως ότι «τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών η 

τοιαύτη». 

 

4.9 Η ευχή «Καταξίωσον Κύριε…» είναι μία σύναξη ψαλμικών στίχων και 

άλλων βιβλικών κειμένων. Η κατακλείδα της ευχής έχει τριαδολογικό περιεχόμενο, 

προσδίδοντας έτσι ένα συμβολικό περιεχόμενο στο τέλος της Ακολουθίας. Η 

συγκεκριμένη ευχή, σε συνδυασμό με την ευχή της κεφαλοκλισίας, περιγράφει 

συνοπτικά τον θεολογικό και πνευματικό προσανατολισμό της όλης Ακολουθίας, 

μάλιστα μέσα σε έναν τόνο αισιοδοξίας, ο οποίος στηρίζεται αφενός στην 

παντοδυναμία του Θεού, αφετέρου δε στην άμετρη φιλανθρωπία Του που 

επιβεβαιώθηκε με την ενανθρώπιση του Χριστού.  

 

4.10 Η ευχή «Νυν απολύεις…» συμβολίζει το τέλος της εποχής της Παλαιάς 

Διαθήκης, διότι ολόκληρη η Ακολουθία του Εσπερινού παραπέμπει στην εποχή της 

Παλαιάς Διαθήκης. Η ευχή αυτή του Συμεών διαδηλώνει την αλήθεια ότι η έλευση του 

Μεσσία αποτελεί την εκπλήρωση των παλαιοδιαθηκικών προφητειών. Στο Τυπικό της 

αγρυπνίας, αμέσως μετά τη συγκεκριμένη ευχή ακολουθεί η αρχή του εξαψάλμου, με 

τη φράση «Δόξα εν υψίστοις Θεῴ…». Στην τελετουργική αυτή παράδοση διακρίνουμε 

τη διαδοχή της Παλαιάς Διαθήκης (ευχή του Συμεών) από τη Καινή (δοξολογία προς 

τον Τριαδικό Θεό).  

 

5. Σύντομα τελετουργικά σχόλια 

 

5.1 Είναι παντελώς άτοπο να παραλείπεται η ψαλμώδηση της Στιχολογίας του 

Κεκραγαρίου και αμέσως μετά το Κεκραγάριο να ψάλλονται τα Στιχηρά (παρατηρείται 

σε ενοριακούς Ναούς «χάριν συντομίας»). Οι στίχοι των προβλεπόμενων Ψαλμών 

πρέπει να αποδοθούν  μελωδικά, διότι αποτελούν ενιαίο κείμενο με πλούσιο θεολογικό 

περιεχόμενο. 

 

5.2 Ο αριθμός των Στιχηρών δεν είναι σταθερός, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με 

το εορτολογικό περιεχόμενο της ημέρας που ακολουθεί: στο Μικρό Εσπερινό των 

αγρυπνιών ψάλλονται τέσσερα Στιχηρά· στους καθημερινούς Εσπερινούς (Δευτέρα 

έως Παρασκευή) καθώς και στον εσπερινό του Σαββάτου ψάλλονται έξι Στιχηρά· 
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στους Μεγάλους Εσπερινούς των αγρυπνιών ψάλλονται οκτώ Στιχηρά· στον Μεγάλο 

Εσπερινό των αγρυπνιών της Κυριακής, καθώς και στους Κατανυκτικούς Εσπερινούς 

της Μ. Τεσσαρακοστής ψάλλονται δέκα Στιχηρά. Το Τυπικό της Εκκλησίας προβλέπει 

την ορθή αριθμητική κατανομή των Στιχηρών από τα βιβλία της Παρακλητικής, των 

Μηναίων, του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Έτσι, με γνώμονα το Τυπικό γίνεται 

επιλογή ορισμένου αριθμού Στιχηρών από τα εν λόγῳ λειτουργικά βιβλία και 

υπολογίζεται το συνολικό άθροισμά τους. 

Συγκεκριμένα, ως προς την κατανομή των Στιχηρών μεταξύ της Παρακλητικής 

και των Μηναίων ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

5.2.1 Αν το Μηναίο έχει Ακολουθία είτε χωρίς δοξαστικό, είτε με ένα μόνο 

δοξαστικό, τότε ψάλλονται δύο εκ των τριών πρώτων Στιχηρών της Παρακλητικής και 

ένα εκ των τριών δευτέρων, ενώ από το Μηναίο ψάλλονται τρία (αν έχει περισσότερα, 

τα υπόλοιπα των τριών καταλιμπάνονται). 

5.2.2 Εάν το Μηναίο έχει Ακολουθία με δύο δοξαστικά, ψάλλονται και τα έξι 

Στιχηρά μόνο από το Μηναίο (εάν υπάρχουν λιγότερα των έξι Στιχηρών, τότε 

δευτερούνται). 

Στους Εσπερινούς των προεόρτιων ή μεθεόρτιων ημερών των Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών, ψάλλονται τρία προεόρτια ή μεθεόρτια Στιχηρά και ακολουθεί 

η ψαλμώδηση τριών  ή έξι Στιχηρών του εορταζομένου Αγίου. 

 

5.3 Είσοδος κατά την Ακολουθία του Εσπερινού γίνεται μόνο όταν ο 

εορταζόμενος Άγιος έχει πλήρη Ακολουθία και τότε υπάρχει σχετική διάταξη του 

Μηναίου, στην οποία ρητώς αναγράφεται ότι κατά το Εσπερινό γίνεται «είσοδος». 

Επίσης, όταν ένας Άγιος εορτάζεται πανηγυρικώς και δεν υπάρχει πλήρης Ακολουθία 

στο Μηναίο (όπως συμβαίνει στις μνήμες των Νεομαρτύρων), αναπληρώνεται η 

Ακολουθία από ειδικές φυλλάδες· και στην περίπτωση αυτή προβλέπεται είσοδος1445. 

Το θέμα της εισόδου στον Εσπερινό σχετίζεται με το εάν είναι «Μικρός» ή 

«Μεγάλος». Οι δύο όροι κυριολεκτούνται μόνο στους Εσπερινούς των ολονυκτιών των 

Κυριακών, των μεγάλων εορτών και των μεγάλων αγίων, κατά τη μνήμη των οποίων 

τελείται στις μονές αγρυπνία. Τα δύο επίθετα χρησιμοποιούνται προς διάκριση των δύο 

Ακολουθιών του Εσπερινού που τελούνται κατά τις ημέρες αυτές στα μοναστήρια: ο 

 
1445 Βλ. Ι. Φουντούλη, Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τόμ. Β´, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 

19893, σσ. 12-13. 
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«Μικρός» κατά τη συνήθη ώρα του Εσπερινού, συναπτώς με την Ακολουθία της Θ´ 

Ώρας και ο «Μεγάλος» κατά την παννυχίδα.  

 

5.4 Περί του Θεοτοκίου: συνήθως πρόκειται περί του ομόηχου (με το Δοξαστικό 

του Μηναίου) Θεοτοκίου (το εσπέρας της Τρίτης και της Πέμπτης αντί του Θεοτοκίου 

ψάλλεται το ομόηχο Σταυροθεοτοκίο). 

 

5.5 Περί των Απολυτικίων: εάν η Ακολουθία του Μηναίου έχει ένα Δοξαστικό, 

τότε ψάλλεται το Απολυτίκιο του Αγίου, ακολουθεί δε («Δόξα…», «Και νυν…») το 

Θεοτοκίο ή το Σταυροθεοτοκίο (τα Θεοτοκία των Απολυτικίων ευρίσκονται στο 

Ωρολόγιο). Εάν το Μηναίο έχει δύο Ακολουθίες με δύο Δοξαστικά, τότε ψάλλεται το 

Απολυτίκιο του ενός Αγίου και στο «Δόξα…» το Απολυτίκιο του άλλου Αγίου (στο 

«Και νυν…» ψάλλεται το ομόηχο Θεοτοκίο ή Σταυροθεοτοκίο). 

Στους Εσπερινούς των προεόρτιων ή μεθεόρτιων ημερών των Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών, μετά το Απολυτίκιο του Αγίου ψάλλεται το προεόρτιο ή 

μεθεόρτιο Απολυτίκιο (στο «Δόξα…» «Και νυν…»). 

 

5.6 O Εσπερινός χωρίς είσοδο τελείται με ανοικτό το καταπέτασμα και κλειστά 

τα βημόθυρα1446. Στην περίπτωση αυτή, ο ιερέας λέγει όλα όσα προβλέπονται μπροστά 

στη Ωραία πύλη, ιστάμενος έξω από αυτήν. Στο ιερό εισέρχεται μόνο για να θυμιάσει. 

Στον Εσπερινό με είσοδο, ο ιερέας βρίσκεται πάντοτε στο Βήμα, απ᾽ όπου αναπέμπει 

τις ευχές και τις αιτήσεις. Το καταπέτασμα παραμένει ανοικτό και τα βημόθυρα 

ανοίγουν κατά την είσοδο και την απόλυση. Κατά τον Εσπερινό χωρίς είσοδο, ο ιερέας 

φέρει μόνο επιτραχήλιο, ενώ κατά τον εσπερινό με είσοδο φέρει επιτραχήλιο και 

φελώνιο. 

 

5.7 Η Ακολουθία του Εσπερινού πάντοτε (και ιδιαίτερα κατά τις περιόδους του 

Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου) φέρει ένα τεράστιο πλούτο συμβολισμών, 

θεολογίας, τελετουργίας, υμνολογίας και ψαλμωδίας. Η ανάδειξή της και η ορθή 

επιτέλεσή της θα μπορούσε να έχει πολλά οφέλη για το σημερινό άνθρωπο και την 

 
1446 Ι. Φουντούλη, Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τόμ. Γ´, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 19912, 

σ. 207. 
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ενοριακή ζωή, ακόμα και για τον ίδιο τον ιερέα και την αυτοσυνειδησία του, αν όμως 

τηρηθούν οι απαραίτητες τελετουργικές προϋποθέσεις. 

 

6. Κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Εσπερινού 

 

6.1 Ο Τερτυλλιανός περιγράφοντας ένα βραδυνό χριστιανικό δείπνο αγάπης 

υπογραμμίζει τα ακόλουθα: «Μετά τη νήψη των χεριών και τη μεταφορά των λυχνιών 

μέσα στο χώρο της συνάξεως, κάθε άνθρωπος καλείται να σταθεί όρθρος και να ψάλει, 

όπως μπορεί, έναν ύμνο στο Θεό ή από τις Άγιες Γραφές ή από την καρδιά του»1447. 

 

6.2 Στις αρχές του 3ου αιώνα, ο Ιππόλυτος Ρώμης παραθέτει την ακόλουθη 

μαρτυρία περί της Ακολουθίας του Εσπερινού (αποκαλεί την Ακολουθία ως 

«Εισαγωγή της λυχνίας στο δείπνο της κοινότητας»): 

«Κατά το εσπέρας ο διάκονος φέρνει την αναμμένη λυχνία. Ο Επίσκοπος ευλογεί 

την σύναξη: “Ο Κύριος μεθ᾽ υμών”. Ο λαός απαντά: “Και μετά του Πνεύματός σου”. 

Και ο επίσκοπος: “Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίῳ”. Ο λαός: “Άξιον και δίκαιον· 

μεγαλοπρέπεια και δόξα εις Αυτόν”. Ο Επίσκοπος: “Ευχαριστούμεν σοι Θεέ, δια του 

μονογενούς σου Υιού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι εφώτισας ημάς δια της 

ελλάμψεως του Σου αύλου φωτός. Ο διαγαγών ημάς το μήκος της ημέρας και αγαγών 

επί τας αρχάς της νυκτός1448, εμπλησθέντες δε του φωτός της ημέρας, ό δια την 

ημετέραν ωφέλειαν εδημιούργησας, και ουκ εστέρησας ημάς του εσπερινού φωτός δια 

των οικτιρμών Σου, αγιάζομεν και δοξάζομέν Σε, δια του μονογενούς Σου Υιού, 

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι᾽ ου δόξα, δύναμις και τιμή πρέπει Σοι και Εκείνῳ, νυν 

και αεί και εις τους αιώνας…”. Ο λαός: “Αμήν”»1449. 

 

6.3 Ο Μ. Βασίλειος αναφέρεται στην Ακολουθία του Εσπερινού με τα ακόλουθα 

λόγια: «Φάνηκε καλό στους πατέρες μας να μην δέχονται σιωπηλά τη χάρη του 

εσπερινού φωτός, αλλά μόλις εμφανιστεί να ευχαριστούν. Και ποιος μεν είναι ο 

 
1447 Τερτυλλιανού, Απολογία, 3, 47. 
1448 Πρβλ. τη 2η ευχή από την πρώτη ομάδα ευχών κατά τον εσπερινό της Πεντηκοστής (της 

Γονυκλισίας):…Ο το μήκος της ημέρας διελθείν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσαι ταις αρχαίς της 

νυκτός… Φαίνεται, επομένως, ότι ορισμένα στοιχεία από την εσπερινή ευχή της Αποστολικής 

Παραδόσεως διασώθηκαν στους μεταγενέστερους αιώνες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι μαζί με τη 

λειτουργική εξέλιξη διασώθηκε ένας σημαντικός πυρήνας στην εσπερινή ευχή. 
1449 Ιππολύτου Ρώμης, Αποστολική Παράδοση, 50-51.   
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πατέρας της επιλυχνίου ευχαριστίας δεν γνωρίζουμε· ο λαός όμως λέγει τον αρχαίο 

αυτό ύμνο και από κανένα ποτέ δεν θεωρήθηκαν ως ασεβείς αυτοί που λέγουν· 

“Αινούμεν Πατέρα Υιόν και άγιον Πνεύμα του Θεού”»1450. 

 

6.4 Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, αναφερόμενος στον ευλογημένο θάνατο της 

αδελφής του Αγίας Μακρίνας, αναφέρει ότι ενώ η Αγία προσευχόταν κατά τις 

επιθανάτιες ώρες της, «έφεραν την αναμμένη λυχνία το βράδυ στο δωμάτιό της· κι 

αφού άνοιξε ξαφνικά ολοστρόγγυλα τα μάτια της και κοιτάζοντας τη λάμψη ήταν 

φανερό πως ήθελε να πει την επιλύχνιο ευχαριστία. Της έλειπε όμως η φωνή κι 

εκπλήρωνε την επιθυμία της μέσα στην καρδιά της και με την κίνηση των χεριών της 

και μαζί με την εσωτερική τάση κινούνταν και τα χείλη. Όταν τελείωσε την ευχαριστία 

και το χέρι σφραγίζοντας το πρόσωπο με το σημείο του σταυρού σήμαινε το τέλος της 

προσευχής, έβγαλε ένα μεγάλο και βαθύ στεναγμό και μαζί με την προσευχή τελείωσε 

και η ζωή της»1451. 

 

6.4 Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (5ος αιώνας): «Το φως μεταφέρεται 

υπό του διακόνου εντός του Ναού, ο οποίος λέγει: “Η χάρις του Κυρίου μετά πάντων 

ημών”. Και ο λαός απαντά: “Και μετά του Πνεύματός σου”. Τα παιδιά ψάλλουν 

πνευματικούς ψαλμούς και ύμνους δια το φως. Καθώς ψάλλουν όλοι, ο λαός απαντά: 

“Αλληλούϊα”»1452. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης της 

Ακολουθίας του Εσπερινού. 

2.  Ποια είναι τα σύγχρονα ποιμαντικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη 

συμμετοχή των πιστών στην Ακολουθία του Εσπερινού; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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ΙΙ. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ 

        

         Λέξεις-κλειδιά: Μικρό και Απόδειπνο/ Ακολουθίες Νυχθημέρου/ Ακολουθία 

Προθυπνίων. 

 

1.Η τάξη της Ακολουθίας 

 

1.1 Μεγάλο Απόδειπνο 

• Ευλογητός 

• Βασιλεύ ουράνιε…Τρισάγιο 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν 

• Ψαλμοί 4ος, 6ος , 12ος , 24ος , 30ος  και 90ος. 

• Στιχολογία («Μεθ᾽ ημών ο Θεός…»). 

• Τροπάρια 

• Σύμβολο της Πίστεως 

• Στιχολογία («Παναγία Δέπσοινα…») 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια της εορτής 

• Ευχή του Μεγάλου Βασιλείου 

• Ψαλμός 50ος και 101ος. 

• Προσευχή Μανασσή 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια («Ελέησον ημάς…») 

• Ευχή («Δέσποτα Θεέ…» 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν 

• Ψαλμός 69ος και 142ος. 

• Δοξολογία 

• Κανόνας της ημέρας ή της Θεοτόκου 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια («Κύριε των δυνάμεων…») 

• Κύριε ελέησον (μ´) 

• «Ο εν παντί καιρῴ…» 
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• Ευχή του οσίου Εφραίμ 

• Ευχή εις την Υπεραγία Θεοτόκο 

• Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν 

• Ευχή κεφαλοκλισίας 

• Αιτήσεις 

• Απόλυση 

 

1.2 Μικρό Απόδειπνο 

• Ευλογητός 

• Βασιλεύ ουράνιε…Τρισάγιο 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν 

• Ψαλμός 50ος, 68ος και 142ος. 

• Δοξολογία 

• Σύμβολο της Πίστεως 

• Άξιον εστιν… 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια («Ο Θεός των Πατέρων ημών…») 

• Ευχή εις την Υπεραγία Θεοτόκο 

• Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν 

• Απόλυση 

 

2. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

της Ακολουθίας του Αποδείπνου 

 

2.1 Το Απόδειπνο είναι μία από τις γνωστές Ακολουθίες της Εκκλησίας. 

Πρόκειται περί Ακολουθίας που αποτελούσε, αρχικά, κατ᾽ ιδίαν προσευχή των 

μοναχών και που τελείτο «εν τοις κελλίοις»1453. Μετά από την Ακολουθία του 

Εσπερινού, το Απόδειπνο είναι η δεύτερη Ακολουθία του Νυχθημέρου. Μάλιστα, ο αγ. 

Μάρκος ο Ευγενικός τοποθετεί την Ακολουθία του Αποδείπνου ως την τελευταία, 

αποδεχόμενος το ελληνορωμαϊκό ημερονύκτιο1454. Το όνομα της Ακολουθίας δηλώνει 

το χρόνο τέλεσής της μετά το δείπνο και πριν από τον ύπνο. Η Ακολουθία, όμως, δεν 

 
1453 Ι. Φουντούλη, Λειτουργική Α´- Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 155. 
1454 Μάρκου του Ευγενικού, Εξήγησις της εκκλησιαστικής Ακολουθίας, PG 60, 1185D.  
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συνδέεται με το δείπνο, αλλά με το χρόνο της νυκτερινής κατάκλισης, εξ ου και η 

ονομασία της (σε ορισμένα χειρόγραφα Ευχολόγια) ως Ακολουθίας των 

«προθυπνίων»1455. 

Σύμφωνα με τον Συμεών Θεσσαλονίκης, η Ακολουθία του Αποδείπνου δεν 

ανήκει στους «επτά καιρούς της προσευχής»1456. Προέρχεται από την παλαιότατη 

μοναστική συνήθεια να αναπέμπεται (στην αρχή της νύκτας) ως προσευχή ο 90ος 

ψαλμός. Από αυτή τη μοναστική προσευχή διαμορφώθηκε αργότερα μία πλήρης 

Ακολουθία1457, παρόμοια (σε μεγάλο βαθμό) με την Ακολουθία του Εσπερινού1458. Η 

Ακολουθία του Αποδείπνου έχει την ιδιομορφία ότι μπορεί να διαβάζεται τόσο στο 

ναό, όσο και στα σπίτια (από τους πιστούς)1459. 

Η αναφορά του Μ. Βασιλείου στην Ακολουθία του Αποδείπνου1460 καταδεικνύει 

ότι η Ακολουθία δεν σχετίζεται με το δείπνο, αλλά με την παρελθούσα ημέρα και την 

επερχόμενη νύκτα. Πάντως, γύρω στον 4ο αιώνα η Ακολουθία του Αποδείπνου άρχισε 

να λαμβάνει την πρώτη συστηματική της μορφή στην Αίγυπτο1461, ενώ με την πάροδο 

του χρόνου οι μοναχοί αύξησαν το περιεχόμενο της Ακολουθίας, με αποτέλεσμα να 

αποκτήσει αξιοσημείωτο μήκος. 

 

§2.2 Όμως, μετά την περίοδο της Εικονομαχίας και την επικράτηση του 

μοναστικού τυπικού, η Ακολουθία του Αποδείπνου εντάχθηκε στην ενοριακή τάξη, 

αλλά η μεγάλη χρονική διάρκειά της απετέλεσε πρόβλημα. Το γεγονός αυτό οδήγησε 

(περί τον 14ο-15ο αιώνα) στη δημιουργία μιας επιτομής της Ακολουθίας, η οποία έλαβε 

την ονομασία «Μικρό Απόδειπνο» για να διακριθεί από το «Μεγάλο Απόδειπνο». Το 

Μικρό Απόδειπνο επικράτησε στις ενορίες ως καθημερινή Ακολουθία για τους 

πιστούς, ενώ το Μεγάλο περιορίστηκε ως Ακολουθία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 

 
1455 Ι. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 1984, σ. 199. 
1456 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, PG 155, 549C-553Α.  
1457 Π. Σκαλτσή, «Η θεολογία των Ακολουθιών του Νυχθημέρου», Οι Ακολουθίες του νυχθημέρου 

(Χρονικόν, Εισηγήσεις, πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, 1994), Δράμα 1994, 

σ. 62. 
1458 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, PG 155, 553Α. 
1459 Θ. Χριστοδούλου, Φως Ιλαρόν- Λειτουργικός σχολιασμός στις Ακολουθίες του Εσπερινού και του 

Αποδείπνου, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 2003, σ. 34. 
1460 Μ. Βασιλείου, Όροι κατά Πλάτος, PG 31, 1016Β. 
1461 R. Taft, The Liturgy of the Hours in East and West. The origins of the Divine Office and its meaning 

for today, Collegeville, Minnesota, The Liturgical Press, 19932, σ. 90. 
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μία περίοδο κατάλληλη για μακροσκελείς Ακολουθίες, η οποία ευνόησε την τέλεση 

του Μεγάλου Αποδείπνου ακόμα και στους ενοριακούς ναούς1462. 

Έτσι, το Μεγάλο Απόδειπνο τελείται από Δευτέρα έως και την Πέμπτη των 

εβδομάδων της Μ. Τεσσαρακοστής, ενώ το Μικρό Απόδειπνο τελείται την 

Παρασκευή, στο τέλος του οποίου επισυνάπτεται ο Κανόνας και το Κοντάκιο του 

Ακαθίστου ύμνου. 

 

3. Σύντομα θεολογικά σχόλια στην Ακολουθία του Αποδείπνου 

 

3.1 Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο1463, η Ακολουθία του Αποδείπνου 

περιλαμβάνει δύο άξονες: ευχαριστία για την παρελθούσα ημέρα και προσευχή για 

ήρεμο ύπνο και ανάπαυση κατά την επερχόμενη νύκτα. Η ευχαριστία αποδίδεται στο 

Θεό για όσα παραχώρησε στους πιστούς, για όσα κατόρθωσαν οι πιστοί, αλλά και για 

να ζητήσουν συγχώρεση για τα τυχόν σφάλματά τους. Το τέλος της ημέρας θεωρείται 

καλή ευκαιρία για ανασκόπηση της ημέρας, για τον εντοπισμό των σφαλμάτων και για 

την εκζήτηση του ελέους του Θεού. 

Ως προς την επερχόμενη νύκτα, το Απόδειπνο είναι η κατάλληλη προσευχή ώστε 

η νύκτα να περάσει χωρίς πειρασμούς, με ήσυχο τρόπο και να υπάρξει η απαραίτητη 

ανάπαυση. Ο 90ος ψαλμός αποτελεί τη βιβλική βάση της Ακολουθίας ως ένα εγκώμιο 

στην πατρική μέριμνα του Θεού για τον άνθρωπο. Η θεολογία του Μικρού και του 

Μεγάλου Αποδείπνου απετέλεσαν αντικείμενο θεολογικής ανάλυσης τόσο από τον 

Μάρκο τον Ευγενικό, όσο και από τον Συμεών Θεσσαλονίκης. 

 

3.2 Στις παραπάνω ερμηνευτικές αναφορές, οι εν λόγῳ εκκλησιαστικοί 

συγγραφείς τονίζουν ότι ο επερχόμενος νυκτερινός ύπνος είναι ένας τύπος του 

θανάτου, του μεγάλου ύπνου από τον οποίο θα «ξυπνήσουμε» με την κοινή Ανάσταση 

και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η αλήθεια ότι η νύκτα αποτελεί πρόσφορη 

χρονική περίοδο για την εκδήλωση προσβολών των σκοτεινών δυνάμεων αποτελεί ένα 

σημαντικό θεματικό άξονα στην Ακολουθία του Αποδείπνου. 

Παράλληλα, όμως, οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που αναλύουν θεολογικά την 

Ακολουθία, τονίζουν τη σημασία του αιτήματος αφέσεως των αμαρτιών και αφύπνισης 

 
1462 Ι. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, όπ.π., σ. 200. 
1463 Μ. Βασιλείου, Ερώτησις ΛΖ´, Όροι κατά Πλάτος, PG  31, 1016B. 
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για τις επόμενες Ακολουθίες του Μεσονυκτικού και του Όρθρου. Οι συγγραφείς αυτοί 

δεν παραλείπουν να τονίσουν ότι η Ακολουθία του Αποδείπνου διαπνέεται και από την 

ανθρώπινη ανησυχία για την επικείμενη νύκτα, επειδή το σκοτάδι αποτελεί γενικά ένα 

παράγοντα ανασφάλειας για τον άνθρωπο. Η παράμετρος αυτή αποτυπώνεται στα 

αιτήματα να δώσει ο Θεός «γρήγορο νου, σώφρονα λογισμό, καρδία νήφουσα, ύπνο 

ελαφρό και πάσης σατανικής φαντασίας απηλλαγμένο», με στόχο την «διανάσταση» 

(την έγερση) για την επόμενη προσευχητική Ακολουθία, αυτή του Μεσονυκτικού. 
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Φουντούλη, Ι., Λειτουργική Α´- Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993. 

Χριστοδούλου, Θ., Φως Ιλαρόν- Λειτουργικός σχολιασμός στις Ακολουθίες του 
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     ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης της 

Ακολουθίας του Αποδείπνου. 

2.  Ποια είναι τα σύγχρονα ποιμαντικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη 

συμμετοχή των πιστών στην Ακολουθία του Αποδείπνου; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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11. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΝ  

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

 

Ι. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

 

Λέξεις-κλειδιά: Όρθρος/ Εξάψαλμος/ Υπακοή/ Αναβαθμοί/ Εωθινό Ευαγγέλιο/ 

Καταβασίες/ Εξαποστειλάριο/ Αίνοι/ Δοξαστικό/ Δοκολογία. 

 

1. Η τάξη της Ακολουθίας του Όρθρου της Κυριακής (στις ενορίες)1464 

 

• Έναρξη. Ευλογητός. 

• Τρισάγιον. 

• Τροπάρια: Σώσον Κύριε τον λαόν σου.  

• Δόξα Πατρί. Ο υψωθείς. Και  νυν. Προστασία φοβερά.  

• Εκτενής. 

• Δόξα τῃ Αγίᾳ και Ομοουσίῳ. 

• Εξάψαλμος-Δώδεκα Ευχές. 

• Ειρηνικά. 

• Θεός Κύριος + Απολυτίκια. 

• Μικρά Συναπτή· Οτι σον τον κράτος. 

• Καθίσματα ήχου. Αναστάσιμα Ευλογητάρια. 

• Μικρά Συναπτή· Οτι ηυλόγηταί σου. 

• Υπακοή του ήχου. 

• Αναβαθμοί. 

• Εωθινόν Ευαγγέλιον. 

• Του Κυρίου δεηθώμεν· Οτι άγιος ει, ο Θεός ημών και εν αγίοις επαναπαύῃ. 

• Πάσα πνοή. 

• Και υπέρ του καταξιωθήναι. 

• Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι. 

• Ν ́ Ψαλμός. 

 
1464 Με παύλες εμφαίνονται τα τμήματα που ελλείπουν, σε σχέση με τον Όρθρο των καθημερινών. 
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• Σώσον ο Θεός, τον λαόν σου... Ελέει και οικτιρμοίς.  

• Κανόνες α´ + γ´  Ωδές. 

• Μικρά Συναπτή· Οτι συ ει ο Θεός ημών.  

• Μεσώδια Καθίσματα. 

• Κανόνες δ´+στ´ Ωδές. 

• Μικρά Συναπτή· Συ γαρ ει ο βασιλεύς.  

• Αναστάσιμο Κοντάκιο + Οίκος + Συναξάριο.  

• Καταβασίες.  

• Κανόνες ζ´ + η´  Ωδές. 

• Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Θυμίαμα.  

• Καταβασία θ ́  Ωδῆς. 

• Μικρά Συναπτή· Οτι σε αινούσι. 

• Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. 

• Εξαποστειλάριον. 

• Αίνοι. Αναστάσιμα Στιχηρά. 

• Δοξαστικόν. Το Εωθινόν. 

• Και νυν. Υπερευλογημένη. 

• Μεγάλη Δοξολογία. 

• Αναστάσιμο Τροπάριον· Σήμερον σωτηρία ή Αναστάς εκ του μνήματος. 

• Εκτενής Δέησις.  

• Πληρωτικά. 

• Ευχή κεφαλοκλισίας.  

• -----------  

• -----------  

• -----------  

• -----------  

• Απόλυσις.  

 

2. Η τάξη της Ακολουθίας του Όρθρου των καθημερινών (στις ενορίες)1465 

 

• Έναρξη. Ευλογητός. 

• Τρισάγιον. 

 
1465 Με παύλες εμφαίνονται τα τμήματα που ελλείπουν, σε σχέση με τον Όρθρο των Κυριακών. 
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•Τροπάρια: Σώσον Κύριε τον λαόν σου. Δόξα Πατρί. Ο υψωθείς. 

Και νυν. Προστασία φοβερά.  

• Εκτενής. 

• Δόξα τῃ Αγίᾳ και Ομοουσίῳ.  

• Εξάψαλμος-Δώδεκα Ευχές.  

• Ειρηνικά. 

• Θεός Κύριος + Απολυτίκια. 

• Μικρά Συναπτή· Οτι σον το κράτος. 

• Καθίσματα της ημέρας. 

• ---------- 

• ---------- 

• ---------- 

• ---------- 

• -------- 

• -------- 

• -------- 

• -------- 

• Ν´ Ψαλμός. 

• -------- 

• Κανόνες της Οκτωήχου-Παρακλητικής + Μηναίου.  

• Μικρά Συναπτή· Οτι συ ει ο Θεός ημών. 

• Μεσώδια Καθίσματα. 

• Κανόνες δ´+ στ´  Ωδές. 

• Μικρά Συναπτή· Συ γαρ ει ο βασιλεύς. 

• Αναστάσιμο Κοντάκιο + Οίκος + Συναξάριον. 

• -------- 

• Κανόνες ζ´ + η´  Ωδές. 

• Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός. Θυμίαμα. 

• Ειρμός της θ´  Ωδής. 

• Μικρά Συναπτή· Οτι σε αινούσι. 

• -------- 

• Εξαποστειλάρια της ημέρας. 
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• Αίνοι. Αναστάσιμα Στιχηρά. Εάν το Μηναίο έχει στιχηρά για τους Αίνους, 

ψάλλεται το Πάσα πνοή. Εάν δεν υπάρχουν στιχηρά για τους Αίνους, αναγινώσκονται 

χύμα οι ψαλμοί (που σήμερα δεν λέγονται) και το Σοι δόξα πρέπει. 

• Δοξαστικό. 

• Θεοτοκίο. 

• Μεγάλη Δοξολογία, εάν το ορίζει το Μηναίο· εάν όχι διαβάζεται η Δοξολογία 

χύμα· Σοι δόξα πρέπει.  

• Απολυτίκιο του Αγίου. 

• Εκτενής Δέηση. 

• Πληρωτικά.  

• Ευχή κεφαλοκλισίας.  

• Απόστιχα. 

• Αγαθόν το εξομολογείσθαι.  

• Τρισάγιο.  

• Εκτενής· Οτι ελεήμων.  

• Απόλυση.  

3. Η τάξη της Ακολουθίας του Όρθρου στα Μοναστήρια 

         • Βασιλική Ακολουθία.  

• Ο κυρίως Όρθρος άρχεται δια της εκφωνήσεως του· Δόξα τῃ αγίᾳ και 

ομοουσίῳ... Πρόκειται για αρχαία εναρκτήριο ευλογία.  

• Ειρηνικά ή Μεγάλη Συναπτή.  

• Θεός Κύριος ή το Αλληλούϊα.  

• Στιχολογία του Ψαλτηρίου.  

• Υμνολογικά καθίσματα.  

• Αναβαθμοί.  

• Προκείμενον.  

• Ευαγγέλιο  του Όρθρου.  
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• Ν ́ Ψαλμός. 

• Εννέα Ωδές και οι Κανόνες. 

• Τα μετά την γ´  Ωδή καθίσματα (Μεσώδια). 

• Μικρά Συναπτή και εκφώνηση· Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...  

• Μετά την στ´ ωδή, Μικρά Συναπτή και εκφώνηση· Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς… 

• Κοντάκιο, Οίκος, Συναξάριο. 

• Κανόνες ζ´-η´ Ωδές. 

• Στην η´ ωδή, αντί του Δόξα Πατρί λέγεται ο στίχος της βιβλικής η ωδής 

«Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον».  

• Καταβασίες.  

• Θ´ Ωδή. Πριν από την θ´ Ωδή ο διάκονος εκφωνεί από της Ωραίας Πύλης· 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν. 

• Εξαποστειλάρια. 

• Αίνοι και Στιχηρά. 

• Δοξαστικό των Αίνων και τι Θεοτοκίο.  

• Δοξολογία. 

• Απόστιχα του Όρθρου. 

• Τρισάγιο. 

• Απολυτίκια. 

• Δέηση-Ἐκτενής. 

• Πληρωτικά. 
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• Απόλυση.  

4. Ερμηνευτικά σχόλια σχετικά με διάφορους όρους της Ακολουθίας του 

Όρθρου 

4.1 Βασιλική Ακολουθία: η «βασιλική Ακολουθία» αποτελεί μάλλον 

μεταγενέστερη προσθήκη στο αρχαίο Σαββαϊτικό τυπικό1466. 

Ως προς το περιεχόμενό της αποτελεί προσευχή, η οποία προσφέρεται στο Θεό 

υπέρ των «βασιλέων», δηλαδή υπέρ του εκάστοτε Αυτοκράτορα και της οικογενείας 

του. Η σύντομη αυτή Ακολουθία ετελείτο, κατά πάσα πιθανότητα, στις λεγόμενες 

«βασιλικές Μονές», δηλαδή στις Μονές οι οποίες είχαν ευεργετηθεί από τον 

Αυτοκράτορα, είτε διοικητικά (με την παραχώρηση ειδικών προνομίων), είτε 

οικονομικά (με την παραχώρηση κτημάτων και χρηματικών εισφορών). Σε ένδειξη 

ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του Αυτοκράτορα, οι μοναχοί των 

συγκεκριμένων Μονών είχαν εισαγάγει στη λατρευτική πράξη τη λεγόμενη «βασιλική 

Ακολουθία», ενσωματώνοντάς την στην Ακολουθία του Όρθρου. Με το πέρασμα του 

χρόνου, η χρήση της Ακολουθίας αυτής γενικεύτηκε και, τελικά, επεκράτησε η τέλεσή 

της κατά την ορθρινή Ακολουθία. Σήμερα διατηρείται στην Ακολουθία του Όρθρου 

στὰ Μοναστήρια1467. 

 

4.2 Εξάψαλμος: Ανάγνωση έξι Ψαλμών (3ου, 37ου, 62ου, 87ου, 102ου και 142ου) . 

 

4.3 Οι εωθινές ευχές: προέρχονται από την αντίστοιχη ασματική Ακολουθία. Οι 

οκτώ πρώτες, όπως φαίνεται από τις επιγραφές στα χειρόγραφα αλλά και από το 

περιεχόμενό τους, ήταν ευχές των αντιφώνων του ασματικού Όρθρου, η Θ´ ήταν η ευχή 

του Ευαγγελίου του Όρθρου, η Ι´ ήταν η ευχή του ν´ ψαλμού, η ΙΑ´ των αίνων και η 

ΙΒ´ της δοξολογίας. Εξ αυτών μόνον οι επτά μπορούν να βρουν θέση στην μοναχική 

Ακολουθία πριν από τις αντίστοιχες εκφωνήσεις, όπως η Α´ μετά τον εξάψαλμο, η Γ´ 

μετά το πρώτο κάθισμα, η Β´ μετά τον πολυέλεο, η Ι ́ μετά το ευαγγέλιο, η Ε´ μετά την 

γ´ ωδή των κανόνων, η ΣΤ´ μετά την στ´ ωδή και η ΙΑ´ πριν από τους αίνους.  

Η συγκέντρωση αυτών στον εξάψαλμο δείχνει ακριβώς την αδυναμία προς 

εναρμόνιση αυτών με τα  επί μέρους στοιχεία του μοναχικού Όρθρου, παρά τις 

 
1466 Ἰ. Φουντούλη, Μοναχικός Όρθρος, Θεσσαλονίκη 19782, σσ. 7-8 (Κείμενα Λειτουργικής 10). 
1467 Στην Εκκλησία της Κύπρου ισχύει και για την ενοριακή λειτουργική πράξη. 
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διάφορες απόπειρες, όπως καταφαίνεται από ορισμένα χειρόγραφα (π.χ. Σινᾶ 973, 

Πάτμου 105). Παλαιότερα, όταν ο εξάψαλμος ψαλλόταν, οι ευχές διαβάζονταν κατά 

τον εκτο ή από του πέμπτου, ή και από του τετάρτου ψαλμού αυτού. Σήμερα, επειδή ο 

χρόνος δεν επαρκεί, η ανάγνωση των ευχών αρχίζει από την έναρξη του εξαψάλμου, 

συνεχίζεται δε έξω του βήματος, στην αρχαία θέση, από του τετάρτου ψαλμού.  

 

4.4 Απολυτίκια: σύντομα τροπάρια που περιγράφουν περιληπτικά την υπόθεση 

της εορτής. Λέγονται απολυτίκια διότι ξεκινούν ψαλλόμενα από τον Εσπερινό πριν την 

Απόλυση και μετά τη φράση τοῦυ πρεσβύτη Συμεών που επαναλαμβάνει ο ιερέας: 

«Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα...». Συνήθως είναι τρία: τὸ πρώτο είναι του 

ήχου της ημέρας αναφερόμενο στην Ανάσταση· τὸ δεύτερο στον Άγιο που εκείνη την 

ημέρα εορτάζει και το τρίτο στη Θεοτόκο. 

 

4.5 Καθίσματα: σύντομα τροπάρια της Αναστάσεως στον ήχο της ημέρας. Αν η 

Κυριακή συμπέσει με Δεσποτική, Θεομητορική ή με εορτή Αγίου, μαζί με τα 

Αναστάσιμα ψάλλονται και τα τροπάρια της συγκεκριμένης εορτής. Ονομάζονται 

«καθίσματα» επειδή οι πιστοί εκάθοντο για να κατανοήσουν πιο άνετα τα βαθιά 

νοήματα που περιέχουν, ενώ αποτελούσαν και ανάπαυλα σε αναγνώσεις μακρές από 

το Ψαλτήριο του Δαβίδ. 

 

  

4.6 Ευλογητάρια: Ψάλλονται πάντα σε ήχο Πλάγιο του Α´. Εκφράζουν την 

κατάπληξη των Αγγέλων, των Μυροφόρων και των Αποστόλων για το θαύμα της 

Αναστάσεως και καταλήγουν σε υμνολογία της Αγίας Τριάδος και το ενθουσιώδες 

«Αλληλούϊα».   

 

4.7 Αναβαθμοί: Ψαλμοί στον ήχο της ημέρας, που διηγούνται τα μεγαλεία της 

δημιουργίας και μοιάζουν με σκαλοπάτια που ανεβάζουν την ψυχή προς τον ουράνιο 

Δημιουργό. Είναι εμπνευσμένα από τους Ψαλμούς των Αναβαθμών (119-133), από 

τους οποίους έχουν πάρει πολλές εκφράσεις. 

 

4.8 Εωθινό Ευαγγέλιο: αναγιγνώσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, όπου η Αγία 

Τράπεζα συμβολίζει τον Πανάγιο Τάφο και ο ιερέας τον Άγγελο που αναγγέλλει το 

χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως «καθήμενος εν τοις δεξιοίς». Υπάρχουν ένδεκα 
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Εωθινά Ευαγγέλια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου ο ιερέας το περιφέρει εντός 

του Ναού για να το ασπαστούν οι πιστοί, ενώ ψάλλεται κατανυκτικά ο 50ος ψαλμός 

της μετανοίας συνήθως στον ήχο της ημέρας, αφού προηγουμένως είχε απαγγελθεί το 

«Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι», η Διακήρυξη αυτή του Μυστηρίου της Θείας 

ενανθρωπήσεως και του Πάθους καθώς και του μεγάλου θαύματος της Αναστάσεως 

που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Πίστεώς μας. 

 

4.9 Κανόνας: Ψάλλεται στον ήχο της ημέρας και περιέχει τροπάρια Αναστάσιμα, 

Σταυρώσιμα και της Θεοτόκου. Αν εορτάζεται Άγιος υπάρχει και κανόνας του Αγίου. 

Μεσολαβούν τα Μεσώδια καθίσματα (συνήθως του Αγίου και του γεγονότος της 

ημέρας και επίκαιρο τροπάριο στην Υπεραγία Θεοτόκο, το λεγόμενο Θεοτοκίο) και 

ανάγνωση/απαγγελία του αναστασίμου Κοντακίου και του Οίκου (όλα του ήχου της 

ημέρας). Αναφέρονται (Κοντάκιο και Οίκος) στην Ανάσταση του Κυρίου και τις 

συνέπειες αυτής, που είναι η Λύτρωση του ανθρώπινου γένους, αφήνοντας έτσι στους 

εκκλησιαζομένους ένα άρωμα χαράς, ανακουφίσεως και ελπίδας. Καταλήγουμε στο 

Συναξάριο, στο οποίο απαγγέλλεται το εορτολόγιο της ημέρας. 

 

4.10 Καταβασίες καλούνται οι εις το τέλος εκάστης ωδής ή μετά την 

συμπλήρωση των Κανόνων ψαλλόμενοι ειρμοί, ένας από κάθε ωδή. 

 Αν είναι περίοδος Χριστουγέννων ή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Τιμίου Σταυρού ή 

Αναστάσεως ή Υπαπαντής ψάλλονται ειδικές Καταβασίες. Έχουν πολλές φράσεις από 

την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από τη σωτηρία των Εβραίων από τους Φαραώ 

(όταν πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα οι Ισραηλίτες με επικεφαλής την αδελφή του 

Μωυσή Μαριάμ τραγούδησαν με τύμπανα και χόρεψαν τη σωτηρία τους δοξάζοντας 

το Θεό), τη σωτηρία των τριών παίδων από την Κάμινο κ.ά. Λέγονται «Καταβασίες» 

διότι συνηθιζόταν οι ψάλτες να κατεβαίνουν από τα στασίδια και να ψάλουν στο μέσον 

του Ναού ατενίζοντας την Ωραία Πύλη. 

 

4.11 Θ΄ ωδή της Θεοτόκου: εδώ τελειώνουν οι καταβασίες με την «Τιμιωτέρα» 

που απευθύνεται προς την Παναγία με στίχους από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο 

(επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ), ενώ ο ιερέας θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, 

τα ιερά εικονίσματα και έναν-έναν όλους τους πιστούς. 
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4.12 Εξαποστειλάρια: σε ρυθμό περιγραφικό και σύντομο ψάλλεται η διήγηση 

του Εωθινού Ευαγγελίου. Είναι ένδεκα, αντίστοιχα προς τα Ευαγγέλια. Πήραν το 

όνομά τους από τη φράση του Ψαλμού «ο εξαποστέλλων το φως και πορεύεται» 

(φράση σχετική με τον Όρθρο). 

 

4.12 Αίνοι: Ψάλλονται στον ήχο της ημέρας. Ξεκινούν με το «Πάσα πνοή...» 

δηλαδή «καθετί που αναπνέει, όλοι μας και σε κάθε χρονική στιγμή ας δοξολογούμε 

τον Κύριο». Τα τροπάρια αυτά περιγράφουν λεπτομέρειες από τα γεγονότα του Πάθους 

και της Αναστάσεως στον ήχο της ημέρας. Αν υπάρχει και άλλη εορτή 

συμπληρώνονται με τροπάρια της εορτής. Οι αίνοι καταλήγουν στο Δοξαστικό. Είναι 

αργό τροπάριο που χρωματίζει με την ωραιότατη μελῳδία της βυζαντινής μουσικής 

την αναστάσιμη περιγραφή του Εωθινού Ευαγγελίου. Φυσικά έχουμε ένδεκα 

Δοξαστικά. Αν είναι μεγάλη εορτή, το Αναστάσιμο Δοξαστικό της Κυριακής 

αντικαθίσταται με εκείνο της εορτῆς. 

 

4.13 Δοξολογία: ψάλλεται στον ήχο του Δοξαστικού (σύμφωνα με το Τυπικό της 

Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ή στον ήχο της εβδομάδος), και αποτελεί την 

πανηγυρική κατάληξη του Όρθρου. Έτσι οι Χριστιανοὶ πλημμυρισμένοι από τη χαρά 

και την ελπίδα της Αναστάσεως προσέρχονται με κατάνυξη στο Μυστικό Δείπνο της 

Ζωής. 

 

 

5. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

της Ακολουθίας του Όρθρου 

 

5.1 Για την ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας του Όρθρου ισχύει η επισήμανση 

του καθ. Ι. Φουντούλη, ότι η εν λόγῳ Ακολουθία εἶναι ἡ «πλουσιωτέρα και λαμπροτέρα 

των ακολουθιῶν του νυχθημέρου, αλλά δια τούτο και η πολυπλοκωτέρα. Ως δε τελείται 

σήμερον εις τους ενοριακούς ναούς, λόγῳ ιδίᾳ της περικοπής των βιβλικών στοιχείων, 

τα οποία αποτελούν αυτό το αρχικόν και βασικόν περιεχόμενον της ακολουθίας, και 

του περιορισμού αυτής εις εντυπωσιακούς διακοσμητικούς ύμνους, συσκιάζεται έτι 
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μάλλον η πορεία των επί μέρους αυτής στοιχείων και η ορθή κατανόησις της δομής 

αυτής καθίσταται προβληματική»1468. 

 

5.2 Η Ακολουθία του Όρθρου, όπως αυτή τελείται σήμερα στους ενοριακούς 

ναούς της ορθοδόξου Εκκλησίας, ανήκει στον μοναστικό ή μοναχικό τύπο. Αυτό 

σημαίνει οτι έλκει την καταγωγή της από το Αγιοσαββαϊτικό μοναστήρι των 

Ιεροσολύμων. Την τελική όμως μορφή του ο Όρθρος, όπως και όλες οι λοιπὲς 

Ακολουθίες του νυχθημέρου, έλαβε από την Κωνσταντινούπολη, χάρη στους μοναχούς 

της Μονής Στουδίου. Η Σαββαϊτική ποίηση με την επικράτησή της μεταλαμπαδεύθηκε 

στο Τυπικό της Μονής του Στουδίου (=λειτουργικό ζυμωτήριο), και εκεί με τις 

κατάλληλες ζυμώσεις διαδόθηκε στη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως καὶ 

απανταχού της Οικουμένης. Εκεί συντελέστηκε η διαμόρφωση της Ακολουθίας του 

Όρθρου με επιδράσεις από τον Ασματικό ή ενοριακό τύπο («Ασματικές» λέγονταν οι 

Ακολουθίες των ενοριών, γιατί επικρατούσε σ’ αυτές το άσμα, δηλαδή η ψαλμωδία 

κυρίως των ψαλμών του Ψαλτηρίου). Κάτι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε με 

λεπτομέρειες, καθότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμμιά μαρτυρία περί της παλαιάς 

εκείνης ενοριακής ή ασματικής τάξης, παρά μόνον σπαράγματα και αποσπασματικές 

μαρτυρίες.  

Φυσικά η σημερινή μορφή της Ακολουθίας του Όρθρου δεν είναι, όπως θα 

περίμενε κανεὶς από τα παραπάνω, εκείνη των Στουδιτών, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα 

αλλαγών και προσθαφαιρέσεων μέσα στο διάβα πολλών αιώνων.  

Αρχικά, όπως κατά την έρευνα διαπιστώνουμε, ήταν μιὰ πρωϊνή Ακολουθία που 

ψαλλόταν κατά το χρονικό διάστημα προ της ανατολής του ηλίου.  

 

5.3 Η Ακολουθία του Όρθρου κληροδοτήθηκε στη χριστιανικὴ Εκκλησία από 

την Συναγωγή, δηλ. από την πράξη του Ιουδαϊκού ναού και φυσικά από την ιδιωτική 

προσευχή των Ιουδαίων1469. Οι μοναχοί αυτήν την ιδιαίτερη και ατομική προσευχή την 

μετέτρεψαν συν τῳ χρόνῳ ομαδική, και βαθμηδόν της προσέδωσαν την μορφή της 

Ακολουθίας. 

 

 
1468 Ι. Φουντούλη, Μοναχικὸς Όρθρος, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 145 (Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Α´, 

Ακολουθίαι του Νυχθημέρου). 
1469 Ι. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, σ. 227. 
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5.4 Η Ακολουθία του Όρθρου (όπως και η Ακολουθία του Εσπερινού) 

«επιφορτίστηκαν περισσότερο απ᾽ όλες τις άλλες Ακολουθίες του νυχθημέρου να 

βαστάξουν εκτός του Χριστολογικού θέματός τους, το βάρος του εορτολογικού 

κύκλου, των εορτών δηλαδή του λειτουργικού έτους και των μνημών των καθημέραν 

αγίων. Ενώ οι άλλες Ακολουθίες του νυχθημέρου, το Απόδειπνο, το Μεσονυκτικό και 

οι Ώρες ελάχιστα επηρεάζονται από τα εορτολογικά θέματα, κυρίως με παρεμβολή των 

απολυτικίων και κοντακίων της εορτής ή της ημέρας»1470. 

 

5.5 Η προσκυνήτρια Αιθερία περιγράφει στις σημειώσεις του Οδοιπορικού της 

(385-400 μ.Χ.) τον Όρθρο όπως τελούνταν στα Ιεροσόλυμα και δη στον Πανάγιο Τάφο 

του Κυρίου, δηλ. στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, 

κάθε ημέρα πριν από την αλεκτοροφωνία ανοίγονται οι θύρες του ναού της 

Αναστάσεως και προσέρχονται όλοι οι μονάζοντες και οι παρθένες, μαζί με άλλους 

πιστούς που θέλουν να προσευχηθούν. Μέχρι την αυγή, όλοι ψάλλουν ύμνους, 

ψαλμούς και αντίφωνα. Μετά από κάθε ύμνο και αντίφωνο, οι ιερείς, οι διάκονοι και 

οι μονάζοντες τελούν δεήσεις εκ περιτροπής. 

Όταν αρχίζουν τα πρώτα σημάδια της αυγής, όλοι αρχίζουν να ψάλλουν ύμνους 

εωθινούς. Τότε ακριβώς προσέρχεται ο Επίσκοπος με τους πρεσβυτέρους· ο Επίσκοπος 

εισέρχεται στο σπήλαιο και προχωρεί εντός των κιγκλίδων του σπηλαίου, 

αναπέμποντας δεήσεις για όλους, μνημονεύοντας ονόματα και ευλογώντας τους 

κατηχούμενους. Όταν ο Επίσκοπος αναπέμψει δέηση για τους πιστούς και τους 

ευλογήσει, τότε εξέρχεται των κιγκλίδων και όλοι ασπάζονται το χέρι του. Ακριβώς τη 

στιγμή εκείνη γίνεται απόλυση, ενώ έχει αρχίσει να χαράζει η ημέρα. 

 

5.6 Κατὰ τὸν 7ο αἰ. έχουμε μια λεπτομερέστατη περιγραφή του μοναχικού 

Όρθρου της Κυριακής, όπως αυτός τελούνταν στις μονές και στις εκκλησίες του 

κόσμου. Στη διήγηση των Σιναϊτών αββάδων Ιωάννου και Σωφρονίου γίνεται αναφορά 

στον Όρθρο, όπως τελούνταν κατά τη Σιναϊτική τάξη. Η Ακολουθία τοῦ Όρθρου της 

Κυριακής ήδη κατά τον 7ο αἰ. αποτελούνταν από τον εξάψαλμο, τα ψαλμικά ημιστίχια 

«Θεός Κύριος» (Ψαλμ. Ριζ´ 27α-26α), την στιχολογία του Ψαλτηρίου, αναμέσον της 

οποίας ψάλλονταν καθίσματα αναπαύσιμα, τις βιβλικές ωδές, στις οποίες είχε ενταχθεί 

 
1470 Ι. Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, τ. Α´, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 2002, σ. 136. 
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πλέον και η ωδή της Θεοτόκου («Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον»), την Δοξολογία 

και αναστάσιμο τροπάριο μετά από αυτή.  

Αυτή η παράδοση απηχεί την παλαιά μοναστική πράξη του Όρθρου. Ωστόσο 

υπήρχε και μια άλλη μορφή Όρθρου. Η συγχώνευση του παλαιού αυτού μοναστικού 

τρόπου εκτέλεσης του Όρθρου μετά του παλαιού Όρθρου δεν άργησε να 

πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία του νέου μοναστικού Όρθρου, που αποτελεί 

σαφέστατα ένα συμπίλημα και των δύο παλαιών.  

5.7 Η στιχολογία του ψαλτηρίου ήταν κατά τους πρώτους αιώνες ο βασικός 

κορμός της Ακολουθίας του Όρθρου. Αυτήν όμως την στιχολογία άρχισε να περιορίζει 

η συνεχώς αυξανόμενη εκκλησιαστική μουσική που αναπτύχθηκε στην Κων/πολη, η 

οποία, ως φαίνεται, ανέπτυξε τον κοσμικό ή ενοριακό τρόπο Λατρείας και περιόρισε 

τους ψαλμούς σε έναν ή δύο. Αυτόν τον τρόπο λατρείας των ενοριών, τον ονόμαζε ο 

μέγας της λειτουργικής πατέρας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συμεὼν, 

«Ασματικό»1471. Η δε ανάπτυξη της υμνογραφίας από τους Σαββαΐτες πατέρες, 

συνέπεια της αγωνιστικής φροντίδας για τη διατήρηση της Ορθοδοξίας, με νέους 

ύμνους που διασαφηνίζουν τα δόγματα και τις χριστιανικές παραδόσεις εξ αιτίας της 

εμφανίσεως νέων αιρέσεων και φυσικά κατά της Εικονομαχίας, οδήγησαν σε ένα 

εντελώς διαφορετικό τυπικό Ακολουθίας του Όρθρου με δυο ή τρία καθίσματα, πράξη 

η οποία αναπόφευκτα επιμήκυνε την στιχολογία των ωδών. Ωστόσο το πλήθος των 

νέων τροπαρίων έδωσε μια λαμπρότητα στις Ακολουθίες, αλλά έδωσε κι ένα νέο 

περιεχόμενο στις εορτές των Αγίων, ούτως ώστε ξέφυγε από τη μονοτονία της 

ανάγνωσης. Σίγουρα τα τροπάρια και η ψαλμώδησή τους προσέδωσαν σ’ αυτό μια νέα 

μορφή στην όλη εκτέλεση της Ακολουθίας, πράξη που πολύ αγαπήθηκε και 

αγκαλιάσθηκε από τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, μοναχούς και κυρίως λαϊκούς.  

5.8 Στα μοναστήρια η Ακολουθία του Όρθρου έλαβε μια μεγάλη χρονική έκταση, 

η οποία κάλυψε το διάστημα από το τέλος της Ακολουθίας του Μεσονυκτικού μέχρι 

τις πρωϊνές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Ακολουθία του Όρθρου συγχώνευσε τον 

αρχικό Όρθρο με την παλαιά νυχτερινή μοναχική Ακολουθία. Ήταν θα λέγαμε μια 

προσπάθεια να ενταχθεί μέσα στον κορμό της και η παλαιά τάξη των αυστηρώς 

βιούντων μοναχών, αλλά και της πράξης της ενορίας. Ενώ δηλαδή κατ’ αρχάς ο 

Όρθρος περιελάμβανε τον Ν´ ψαλμό, την στιχολογία των ωδών, τους αίνους και την 

 
1471 Συμεών Θεσσαλονίκης, ΤΜΘ´, PG 155, 636. 
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δοξολογία, με την προσθήκη σ’ αυτόν της παλαιάς Ακολουθίας του Μεσονυκτικού 

σχεδόν διπλασιάσθηκε, αφού προστέθηκαν ο εξάψαλμος και η στιχολογία του 

Ψαλτηρίου. Επί πλέον ο Όρθρος των εορτῶν προσέλαβε στοιχεία από το Ασματικό 

Τυπικό και μάλιστα από την Ακολουθία της Παννυχίδος, τον πολυέλεο, τους 

αναβαθμούς και το Ευαγγέλιο. Με την ανάπτυξη της υμνογραφίας εμπλουτίσθηκε 

περισσότερο η Ακολουθία του Όρθρου με νέα τροπάρια και κανόνες με αποτέλεσμα 

να επιμηκυνθεί η όλη χρονική διάρκειά της, φθάνοντας περίπου στις τέσσερις ώρες.  

5.9 Η μετά την περίοδο της Εικονομαχίας επικράτηση του μοναχικού ή 

μοναστικού Τυπικού επέφερε και στις ενορίες την επικράτηση της πολύπλοκης και 

χρονοβόρας μοναστικής Ακολουθίας του Όρθρου, πράξη που, ως απεδείχθη και 

αποδεικνύεται μέχρι σήμερα, ήταν δύσκολη στην εφαρμογή της, ιδιαιτέρως σε ενορίες 

παρηκμασμένες με έναν ή καθόλου ψάλτη. Όλη η δομή των Ακολουθιών του 

μοναχικού τυπικού πρέπει να αντιληφθούμε οτι απαιτεί μεγάλο χορό, ή για τα μοναχικά 

δεδομένα πολλούς ψάλτες, αναγνώστες και καλούς τυπικάρηδες. 

Αυτή η παγίωση του μοναχικού τυπικού έναντι του ασματικού ή ενοριακού 

επέφερε συν τῳ χρόνῳ ως γνωστόν στους ενοριακούς ναούς και στην εν γένει ενοριακή 

πράξη ένα πρόβλημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Έτσι ως προς το χρόνο 

τελέσεώς του ο Όρθρος απομακρύνθηκε από το Μεσονυκτικό και μετετέθη η 

Ακολουθία για τις πρώτες ώρες της ημέρας, προσεγγίζοντας τη θεία Λειτουργία, μετά 

της οποίας συνδέθηκε όπως φαίνεται μέχρι σήμερα άρρηκτα και σχεδόν αδιάσπαστα. 

Αλλά και το μήκος της όλης Ακολουθίας του Όρθρου από τέσσερις ώρες άρχισε 

σταδιακά να περιορίζεται για να φθάσει σήμερα στις ενορίες μας περίπου στις δύο ή 

λιγότερο ώρες. Έγινε δηλαδή και πάλι μια σύντμηση, όχι φυσικά δόκιμη, αλλά κατά το 

δοκούν. 

  

6. Σύντομα θεολογικά σχόλια στην Ακολουθία του Όρθρου 

 

6.1 Ένας από τους δύο βασικούς σταθμούς του βίου του ανθρώπου είναι η 

έγερση, το ξύπνημα. Ο άλλος σταθμός είναι ο ύπνος, η ανάπαυλα και η ξεκούραση. Ο 

άνθρωπος, ως καλό λίαν δημιούργημα του Θεού, αισθάνεται μονίμως ανήμπορος να 

αντιμετωπίσει την καθημερινή του ημέρα δίχως την ευλογία του Θεού. Πρόκειται για 

τον άνθρωπο εκείνο που πιστεύει και είναι βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας.  
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Το πρώτο που αισθάνεται ο άνθρωπος να πράξει μόλις ξυπνήσει από τον ύπνο 

είναι η δοξολογική ευχαριστία προς το Θεό που τον αξιώνει να σηκωθεί από την κοίτη 

του. Υπήρχε περίπτωση ο ύπνος της προτεραίας να συνεχιζόταν εσαεί, οπότε ο 

άνθρωπος θα κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Ο πιστός άνθρωπος, για να τον 

διαχωρίσουμε επί του παρόντος, είναι εκείνος που ξεκινάει αμέσως μετά την έγερσή 

του με αινέσεις, προσκυνήματα και επικλήσεις του αγίου ονόματος του Θεού. 

Παρακαλεί ο άνθρωπος το Θεό να τον αξιώνει, ώστε καθημερινά εγηγερμένος από το 

φυσικό ύπνο να έχει την αγάπη και το φόβο, δηλ. τον σεβασμό προς Αυτόν, ώστε να 

τον λατρεύει αδιαλείπτως, να τον υμνεί, να τον προσκυνά για την ανεκδιήγητη 

αγαθότητά Του. Προσεύχεται ο άνθρωπος που αγαπά το Θεό να του στείλει από τον 

ουράνιο Θρόνο, πίστη ακαταίσχυντη, ελπίδα βεβαία και αγάπη ανυπόκριτη.  

 

6.2 Η Ακολουθία του Όρθρου «συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

δοξολογία και δέηση, χαρά και κατάνυξη, προσευχή και διδασκαλία, θεολογία και 

πρακτική εποπτεία1472. Όλα δε αυτά γίνονται με τον πιο ευχάριστο και επαγωγό τρόπο 

με το άσμα, το μέτρο, τη μουσική, τη σεμνοπρεπή τελετουργία, το θυμίαμα, τα 

σύμμετρα φώτα, την προβολή της αρμοδίας κάθε φορά ιερής εικόνας, κι όλα αυτά μέσα 

στη θεοπρεπή ατμόσφαιρα του ιερού ναού, της εκκλησίας, όπου συναντώνται Θεός και 

άνθρωπος και συνεορτάζει η επίγεια και ουράνια Εκκλησία του Θεού»1473. 

 

6.3 Εξάψαλμος: Κατανυκτικὴ ανάγνωση (όλοι ιστάμεθα όρθιοι), εξι εκ των 150 

ψαλμών του Ψαλτηρίου, τους περισσότερους των οποίων έγραψε ο Δαβίδ. Είναι 

συγχρόνως ύμνος, δέηση και προφητεία: 

 
1472 Σημειώνει ο αείμνηστος δάσκαλος της Λειτουργικής Ιωάννης Φουντούλης σχετικά: «Η ακολουθία 

του όρθρου ως προς το περιεχόμενο και το θέμα της είναι μια δοξολογία και ευχαριστία προς τον 

Δημιουργό Θεό, Αυτόν που παρέχει όλα τα αγαθά Του στους ανθρώπους, που αξίωσε τα πλάσματά Του 

να περάσουν την νύκτα και να δουν πάλι το φως της ημέρας. Το φως το αισθητό, που φωτίζει τον κόσμο, 

που είναι όμως εικόνα και τύπος του αληθινού φωτός, του Χριστοῦ, που επεφάνη μέσα στα σκότη και 

έλαμψε μέσα στις καρδιές μας τον φωτισμό της γνώσεως της αληθείας Του. Χαιρετίζουν δηλ. οι πιστοί 

την ανατολή του ζωοδότου ηλίου και δοξάζουν τον κτίστη του, αλλά στην φυσική αυτή εικόνα βλέπουν 

τον αληθινό ήλιο της δικαιοσύνης, που ανέτειλε από τους παρθενικούς κόλπους της Θεοτόκου για την 

σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά συγχρόνως είναι και δέησις. Δέησις για την ευλογία των έργων των 

χειρών μας, που θα αρχίσουν σε λίγο, και για την καθοδήγηση των διαβημάτων μας. “Παρά Κυρίου τα 

διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται” (Ψαλμ. 36, 23) κατά τη Γραφή. Αν όλα ρυθμισθούν σύμφωνα 

με το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, και η ημέρα περάσει εν Θεῴ, αγία, ειρηνική 

και αναμάρτητος, θα είναι τύπος της αιωνίας εκείνης και ατελευτήτου ημέρας του μέλλοντος, που δεν 

θα γνωρίσει νύκτα, της ημέρας της βασιλείας του Θεού, της “ογδοάδος του μέλλοντος αιώνος”, όπως 

την ονομάζουν οι Πατέρες» (Φουντούλη Ἰ., Λογική Λατρεία, σ. 228‐229.) 
1473 Ι. Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, τ. Α´, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 2002, σ. 137. 
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3ος: Εικονίζει τη σταθερή ελπίδα της ψυχής στο Θεό. 

37ος: Θρήνος της ψυχής για το βάρος των αμαρτιών. 

62ος: Απαλή παρηγορητική πρωινή προσευχή. 

87ος: Δέηση ψυχής τσακισμένης από τις συμφορές. 

102ος: Προσευχή ευγνωμοσύνης για τις ευεργεσίες του Θεού. 

142ος: Θερμή παράκληση βοήθειας. 

 

7. Σύντομα τελετουργικά σχόλια 

 

7.1 Η τυπική διάταξη της «βασιλικής Ακολουθίας» αποτελεῖται από τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

     *7.1.1 Αναγινώσκονται εμμελώς ο 19ος (Επακούσαι σου Κύριος εν ημέρᾳ 

θλίψεως...) και ο 20ος ψαλμός (Κύριε εν τῃ δυνάμει σου ευφρανθήσεται ο Βασιλεύς....). 

Αμφότεροι οι Ψαλμοί κρίθηκαν κατάλληλοι επειδή δέονται υπέρ υγείας και 

μακροημερεύσεως του Βασιλέα του Ισραήλ, ενώ παράλληλα εκφράζουν και την 

ευχαριστία του Ισραηλιτικού λαού προς το Θεό για τις πολιτικές και στρατιωτικές 

επιτυχίες που χάρισε στον εκλεκτό βασιλέα Του και στον περιούσιο λαό Του. Κατά 

την ώρα της εμμελούς αναγνώσεως των Ψαλμών, ο ιερέας θυμιάζει το ναό.   

     7.1.2  Αναγινώσκεται για δεύτερη φορά το Τρισάγιο (η πρώτη είναι αυτή που 

γίνεται μετά από το «Ευλογητόν»). 

     7.1.3 Ακολουθεί, τέλος, η ανάγνωση τριών ύμνων, στους οποίους γίνεται 

(έστω και παρεπιπτόντως) λόγος για τους βασιλείς και προβάλλεται το αίτημα της 

ενισχύσεώς τους, κυρίως σε περιόδους πολέμου. 

Στους Όρθρους εκτός της Μ. Τεσσαρακοστής και της Μ. Εβδομάδας 

καταλιμπάνονται τα τρία από τα τέσσερα πρώτα λατρευτικά στοιχεία της παραπάνω 

ορθρινής Ακολουθίας (δηλαδή, το πρώτο Τρισάγιο, το «Κύριε ελέησον»- σε ιβ´- και 

το «Δεύτε προσκυνήσωμεν»), ενώ διατηρείται στη θέση του το «Ευλογητόν» και από 

τη «βασιλική Ακολουθία» διαβάζεται μόνο ένα μικρό τμήμα (το δεύτερο Τρισάγιο και 

οι τρεις καταληκτικοί ύμνοι). Στις μονές, όμως, η «βασιλική Ακολουθία» τελείται καθ᾽ 

εκάστην, παραλείπεται δε μόνον κατά τις αγρυπνίες1474, κατά τις οποίες μετά από την 

 
1474 Βλ. τη σημαντική μελέτη (επί του θέματος) απο τον  M. Arranz, «L’office de la veille nocturne dans 

l’Eglise grecque et dans l’Eglise russe», Orientalia Christiana Periodica 42 (1976), σσ. 117-155, 402-

425. 
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ανάγνωση, στο τέλος του Εσπερινοῦ, αρχίζει ο Όρθρος δια του «Δόξα εν υψίστοις 

Θεῴ...» και του Εξαψάλμου1475. 

Η ιδιαιτερότητα του Όρθρου της Μ. Τεσσαρακοστής και της Μ. Εβδομάδας ως 

προς την «βασιλική Ακολουθία»1476 είναι οτι αυτή τελείται (ως προς τη Μ. Εβδομάδα) 

στους Όρθρους της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης, Μ. Τετάρτης και Μ. Παρασκευής 

(δηλαδή στις Ακολουθίες του Νυμφίου και των αγίων Παθών), ως προς δε τη Μ. 

Τεσσαρακοστή παραλείπεται κατά τη Δευτέρα της Α´ εβδομάδας των Νηστειών, κατά 

την οποία παραλείπεται και ο Εξάψαλμος1477, ενώ διαβάζεται στις Ακολουθίες του Μ. 

Κανόνα και του Ακαθίστου ύμνου (όταν αυτές τελούνται μετ᾽ Όρθρου). 

 

•7.2 Ο Εξάψαλμος ουδέποτε παραλείπεται πλην της Διακαινησίμου εβδομάδος 

και της αποδόσεως του Πάσχα, όταν αντ’ αυτού ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη» μετά 

των στίχων αυτού και μετ’ αυτό λέγονται τα ειρηνικά.  

7.3 Αναγινωσκομένου του Εξαψάλμου, ο ιερέας αναγινώσκει μυστικώς τις ευχές 

του Όρθρου ενώπιον της αγίας Τραπέζης· μετά δε την ανάγνωση των τριών πρώτων 

ψαλμών, εξέρχεται δια της βορείας πύλης, έρχεται ενώπιον της εικόνας του Χριστού 

και συνεχίζει εκεί την ανάγνωση των ευχών· μετά δε την συμπλήρωση αυτών, 

ασπάζεται την εικόνα του Κυρίου και εισέρχεται από τη νότια πύλη στο Ιερό. 

 

7.4 Περί των Απολυτικίων: Μετά τα ειρηνικά ψάλλεται τετράκις στον ήχο του 

μετ’ αυτού ψαλησομένου απολυτικίου τό· «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν· 

ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» (Ψαλμ. Ριζ´ 26-27).Ψάλλεται δε το μεν 

α´ χωρίς στίχο, των δε λοιπών προτάσσονται οι εξής στίχοι: 

Του β´: «Εξομολογείσθε τῳ Κυρίῳ οτι αγαθός, οτι εις τον αιώνα το έλεος αυτού» 

(Ψαλμ. Ριζ´1).  

Του γ´: «Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με και τῳ ονόματι Κυρίου ημυνάμην 

αυτούς» (Ψαλμ. Ριζ´10). 

Του δ´: «Παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών» 

(ριζ´23). 

 
1475 Θ. Χριστοδούλου, όπ.π., σ. 136. 
1476 Π. Σκαλτσή, Λειτουργικές μελέτες Ι, όπ.π., σ. 170. 
1477 Παρομοίως παραλείπεται (στα μοναστήρια) κατά την Διακαινήσιμο εβδομάδα, κατά την οποία 

παραλείπεται και ο Εξάψαλμος. 
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Ακολούθως ψάλλονται τα ορισμένα κατά περίπτωση απολυτίκια. Του 

προτελευταίου απολυτικίου προτάσσεται τό· «Δόξα Πατρί», του δε τελευταίου τό· 

«Και νυν και αεί». Κατά τις νηστήσιμες ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής αντί του «Θεός 

Κύριος» ψάλλεται τό· «Αλληλούϊα» τετράκις ανά γ´ στον ήχο της εβδομάδος μετά των 

εξής στίχων: 

Του α´: «Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμά μου προς σε, ο Θεός, διότι φως τα 

προστάγματά σου επί της γης» (Ησ. Κστ´ 9). 

Του β´: «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της γης» (Ησ. Κστ´ 9). 

Του γ´: «Ζήλος λήψεται λαόν απαίδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται» 

(Ησ. κστ’ 11). 

Του δ´: «Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες αυτοίς κακά τοις ενδόξοις της 

γης» (Ησ. κστ´15). 

Το Αλληλούϊα μετά των Τριαδικών ύμνων ψάλλεται και τῃ Τετάρτῃ και τῃ 

Παρασκευῄ της Τυρινής. Φυσικά, στα μοναστήρια το Αλληλούϊα και οι Τριαδικοί 

ύμνοι λέγονται και κατά τις νηστείες των Χριστουγέννων και των αγίων Αποστόλων 

κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 

Το Αλληλούϊα ψάλλεται επίσης καθ’ όλη τη Μ. Εβδομάδα (πλην του Μ. 

Σαββάτου), με το οποίο  αντί των Τριαδικών ύμνων ψάλλεται το «Ιδού   Νυμφίος 

έρχεται» ή το «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί».  

Κατά τα Σάββατα όλου του ενιαυτού (εκτός των προεορτίων και μεθεόρτων 

ημερών), εάν ο τυχών άγιος δεν έχει δοξαστικό, ψάλλεται το Αλληλούϊα στον ήχο β ́, 

άπαξ άνευ στίχου και τρις μετά των επομένων στίχων:  

Του β ́: «Μακάριοι, ους εξελέξω και προσελάβου, Κύριε» (Ψαλμ. ξδ ́ 5).  

Του γ ́: «Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται» (Ψαλμ. κδ ́ 13). 

Του δ ́: «Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν» (Ψαλμ. ρλδ ́ 13).  

Μετά δε το Αλληλούϊα ψάλλονται τα τροπάρια· «Απόστολοι, μάρτυρες και 

προφήται…». Δόξα Πατρί, «Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου…». Και 

νυν, «Μήτηρ αγία, η του αφράστου φωτός…».  

Ομοίως ψάλλεται το Αλληλούϊα και κατά τα Σάββατα των ψυχών, αλλά σε ήχο 

πλ. δ ́, και μετ’ αυτό το απολυτίκιο «Ο βάθει σοφίας…» και το Θεοτοκίο «Σε και τείχος 

και λιμένα έχομεν…». 

 

7.5 Κατά την αρχαία τάξη, η οποία τηρείται μέχρι σήμερα στα μοναστήρια, οι 

καταβασίες ψάλλονται χωριστά, δηλαδή κάθε μία στο τέλος της οικείας ωδής ως 
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επισφράγιση αυτής. Στις ενορίες, όμως, η τάξη αυτή τηρείται μόνο κατά την Μ. 

Εβδομάδα και την Διακαινήσιμο, όταν ψάλλονται ολόκληροι οι Κανόνες. Κατά το 

υπόλοιπο διάστημα του έτους οι καταβασίες από α´ έως η´ ωδής ψάλλονται όλες μαζί 

μετά τη συμπλήρωσινη των Κανόνων ή συνηθέστερον αμέσως μετά το συναξάριο· η 

καταβασία όμως της θ´ ωδής ψάλλεται πάντοτε στην κανονική της θέση. 

Ως καταβασίες ψάλλονται κατά ορισμένες περιόδους οι ειρμοί των κανόνων των 

πλησιέστερων δεσποτικών ή θεομητορικών εορτών. Ψάλλονται δε καταβασίες όχι 

κάθε ημέρα, αλλά μόνο κατά τις Κυριακές και εορτές και καθ’ όλες τις ημέρες της Μ. 

Εβδομάδος και της Διακαινησίμου. Κατά τις λοιπές ημέρες του έτους ψάλλονται στις 

οικείες θέσεις οι ειρμοί των ωδών γ´, στ´, η´ και θ´ του τελευταίου των Κανόνων της 

ημέρας.  

 

7.6 Η ωδή της Θεοτόκου «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον...» στιχολογείται 

καθ’ εκάστη ημέρα, με καθένα δὲ στίχο αυτής ψάλλεται ως εφύμνιο ο ειρμός «Την 

τιμιωτέραν των Χερουβίμ». Μετά την ωδή αυτή κανονικά πρέπει να ψάλλωνται τα 

τροπάρια της θ´ ωδής των Κανόνων της ημέρας και εν τέλει η καταβασία ή ο ειρμός 

της θ´ ωδής του τελευταίου Κανόνα. Χάριν συντομίας, όμως, παραλείπονται τα 

τροπάρια και ψάλλεται μόνο η καταβασία ή ο ειρμός του τελευταίου Κανόνα.  

Η Τιμιωτέρα, εάν μεν πρόκειται να ψαλούν τα τροπάρια των Κανόνων, ψάλλεται 

στον ήχο του α´ Κανόνα· εάν, ὅμως, τα τροπάρια παραλείπονται, ψάλλεται στον ήχο 

της καταβασίας ή του ειρμού, ο οποίος θα ψαλεί ως επισφράγισμα αυτής.  

Κατά την αρχαία τάξη, που τηρείται και σήμερα σε μερικά μοναστήρια, η 

Τιμιωτέρα ψάλλεται πάντοτε σε ήχο πλ. β ́, διότι είναι ο ειρμός της θ´ ωδής του 

Τριωδίου της Μ. Παρασκευής, του οποίου ήχος είναι ο πλ. β ́.  

Η Τιμιωτέρα δεν στιχολογείται, αλλά ψάλλονται μόνο τα τροπάρια της θ´ ωδής 

μετά των μεγαλυναρίων αυτών, εάν υπάρχουν, ή με τον κατάλληλο στίχο κατά τις εξής 

ημέρες:  

Α .́ Κατά τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, σε οποιαδήποτε ημέρα και αν τύχουν, 

και κατά τις θεομητορικές σε καθημερινή ημέρα.  

Β ́. Κατά τις αποδόσεις των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών σε 

καθημερινή ημέρα.  

Γ ́. Καθ’ όλες τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας και της Διακαινησίμου, κατά τις μετά 

το Πάσχα Κυριακές και κατά την απόδοση του Πάσχα.  
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Κατά δε τις εν Κυριακῄ θεομητορικές εορτές και αποδόσεις δεσποτικών και 

θεομητορικών εορτών κανονικά πρέπει να στιχολογείται πρώτον η Τιμιωτέρα και 

έπειτα να ψάλλεται η θ´ ωδή του αναστάσιμου κανόνα και των Κανόνων της εορτής. 

Το ίδιο γίνεται και στην εορτή των Τριών Ιεραρχών, σε οποιαδήποτε ημέρα.  

Ψαλλομένης της θ´ ωδής, ο διάκονος (ή ελλείψει αυτού ο ιερέας) θυμιάζει όλο 

το ναό, όπως και στον Εσπερινό.  

 

7.7 Τα Εξαποστειλάρια συνήθως είναι δύο. Ένα των αγίων και ένα της Θεοτόκου. 

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις Ακολουθιών που τα Εξαποστειλάρια είναι τρία, δύο των 

αγίων και ένα της Θεοτόκου. 

7.8 Στους αίνους υπάρχουν και στίχοι που ψάλλονται αντιφωνικά. Στις ενορίες 

παραλείπονται οι στίχοι, πλην των δύο πρώτων και των τελευταίων, στους οποίους 

παρεμβάλλονται τα στιχηρά των αίνων.  

7.9 Στη σημερινή λειτουργική μας τάξη των ενοριών και των μονών, παρόλο που 

το τυπικό είναι το ίδιο, δηλ. το μοναστικό ή μοναχικό, ωστόσο υπάρχουν δυο είδη 

Όρθρων, φυσικά με κοινή βάση. Ο μοναστηριακός Όρθρος διατηρεί την παλαιά και 

αρχαία κατά βάση τάξη, ενώ ο ενοριακός Όρθρος έχει προσαρμοσθεί στα δεδομένα 

των ενοριών. Έτσι, ο ενοριακός Όρθρος αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια επιτομή του 

κανονικού μοναχικού Όρθρου, όμως πολλές φορές με παραλείψεις ή μεταθέσεις που 

μάλλον καταλιμπάνουν την ομοιομορφία στην τάξη. 

Για το λόγο αυτό, εάν κάποιος ειδήμων επί του Τυπικού κληρικός επισκεφθεί το 

Άγιον Όρος, θα διαπιστώσει οτι εκεί τελείται ένας Όρθρος εντελώς διαφορετικός απ’ 

ο,τι τελείται στις ενορίες. Και φυσικά το τυπικό μέρος, όσον αφορά στην Ακολουθία 

του Όρθρου, ακόμα εξελίσσεται στις ενορίες. Κάθε στιγμή και κάτι καταλιμπάνεται με 

τη δικαιολογία, πάντοτε, «ως δόξει τῳ προεστώτι ή τῳ ψάλτῃ ή τῳ επισπεύδοντι 

κληρικῴ». 

 

7.10 Στο μοναστικό Όρθρο, μετά το Θεός Κύριος και τα απολυτίκια 

αναγινώσκεται το πρώτο των ενδιάτακτων καθισμάτων κατά την καθ’ ημέραν τάξη 

(βλ. όπισθεν του Ψαλτηρίου). Ακολούθως γίνεται από τον ιερέα μικρά συναπτή και 

εκφώνηση· «Ότι σον το κράτος...», μετά την οποία ψάλλονται τα καθίσματα της α´ 

στιχολογίας. Ακολούθως, αναγινώσκεται τὸο δεύτερο των ενδιάτακτων καθισμάτων, 
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γίνεται καὶι πάλι μικρή συναπτὴ και εκφώνηση· «Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος...», και 

ψάλλονται τα καθίσματα της β´ στιχολογίας. Τέλος αναγινώσκεται το τρίτο των 

ενδιάτακτων καθισμάτων (εάν προβλέπεται τρίτη στιχολογία), γίνεται μικρή συναπτή 

και εκφώνηση· «Ότι ηυλόγηταί σου το όνομα...», και ψάλλονται τα καθίσματα της γ´ 

στιχολογίας.  

Εάν είναι καθημερινή, κατά την οποία προβλέπεται στιχολογία τριων 

καθισμάτων και τύχει άγιος που έχει υμνολογικά καθίσματα για δύο μόνο στιχολογίες, 

στιχολογούνται στον Όρθρο δύο καθίσματα Ψαλτηρίου, το δε τρίτο στιχολογείται στον 

Εσπερινό αντί του ενδιάτακτου ιη´ καθίσματος. Το ίδιο γίνεται και κατά τις προεόρτιες 

και μεθέορτες ημέρες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών.  

Κατά τις Κυριακές ως τρίτο κάθισμα στιχολογείται ο Άμωμος (το ιζ´ κάθισμα), 

μετ’ αυτόν δε ψάλλονται τα αναστάσιμα Ευλογητάρια. Μετά, γίνεται μικρή συναπτή 

και εκφώνηση· «Ότι ηυλόγηταί σου το όνομα...», και αναγινώσκεται αντί καθίσματος 

η υπακοή του ήχου.  

Κατά τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και τις εορτές των επισήμως 

εορταζομένων αγίων αντί τρίτου καθίσματος ψάλλεται ο πολυέλεος, δηλαδή οι ψαλμοί 

ρλδ ́ και ρλε´ και προβλέπεται εκλογή ψαλμικών στίχων κατάλληλων για κάθε εορτή. 

Κατά τις θεομητορικές εορτές αντί εκλογής ψάλλονται στίχοι από τον μδ ́ ψαλμό, κατά 

δε τις Κυριακές της Απόκρεω και της Τυρινής ο ρλστ ́  ψαλμός. 

Εάν την Κυριακή τύχει εορτή θεομητορική ή επισήμου αγίου, αντί του Αμώμου 

ψάλλεται ο πολυέλεος καὶι μετ’ αυτόν τα αναστάσιμα Εὐυλογητάρια. Το ίδιο ισχύει 

και για την εορτή της Περιτομής του Κυρίου και τὴην Κυριακή της 

Σταυροπροσκυνήσεως.  

 

7.11 Για τους Κανόνες ακολουθείται το σήμερον ισχύον στο Άγιον Όρος 

σύστημα, το οποίο δεν είναι μεν το αρχικό, αλλά το πλησιέστερο προς αυτό. Ψάλλεται 

δηλ. δις στην αρχή της κάθε ωδής ο ειρμός, μετά στιχολογείται η βιβλική ωδή 

παρεμβαλλομένων των τροπαρίων των κανόνων στους πρώτους και στους τελευταίους 

στίχους των ωδών. Οι πλεονάζοντες ενδιάμεσοι στίχοι παραλείπονται σήμερα. Κάθε 

ωδή κατακλείεται με το «Δόξα Πατρί...» και το «Και νυν...», στα οποία 

παρεμβάλλονται τα δύο τελευταία τροπάρια κάθε ωδής του κανόνα. Η όλη ωδή 

επισφραγίζεται δια της ψαλμωδίας της καταβασίας αυτής. 

Στην ενοριακή πράξη οι βιβλικές ωδές και οι Κανόνες έχουν υποστεί ικανή 

φθορά. Κατ’ αρχάς παραλείφθηκε η στιχολογία των ωδών και τα τροπάρια των 
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Κανόνων ψάλλονταν χωρίς στίχους μετά προψαλμάτων αναλόγων προς το είδος των 

τροπαρίων («Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», «Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ 

ημών» κ.τ.λ.). Τούτο είναι και το κατά θεωρία κρατούν. Στην πράξη παραλείπεται 

μεγάλο μέρος των κανόνων, πλην συνήθως της α ́ και γ ́ ωδής, οι δε καταβασίες 

ψάλλονται όλες μαζί μετά το κοντάκιο και πριν από τη στιχολογία της ωδής της 

Θεοτόκου.  

Θα πρέπει να επισημανθεί οτι όλοι οι Κανόνες στους Όρθρους της Μ. 

Τεσσαρακοστής και της Μ. Εβδομάδας δεν είναι τριῴδιοι, ούτε φαίνεται οτι ήσαν εξ 

αρχής τριῴδιοι. Φαίνεται οτι ισχύει η διαπίστωση του Νικηφόρου Κάλλιστου 

Ξανθόπουλου (η οποία καταγράφεται στο Συναξάριο του Όρθρου της πρώτης 

Κυριακής του Τριῳδίου, της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου), οτι 

«καταχρηστικώς δε Τριῴδιον ονομάζεται· ου γαρ αεί Τριῴδια έχει, και γαρ και 

ολοτελείς κανόνας προβάλλεται. Αλλ᾽ οίμαι από του πλεονάζοντος την επωνυμίαν 

λαβείν»1478. 

 

7.12 Σήμερα στις ενορίες παραλείπεται η ανάγνωση του Συναξαρίου για λόγους 

συντομεύσεως, αναγινώσκεται μόνο η επιγραφή αυτών με την αναγραφή των 

ονομάτων των αγίων, μετά ή άνευ των ιαμβικών στίχων. Όταν την Κυριακή συμπίπτει 

θεομητορική εορτή, αναγινώσκεται το κοντάκιό της και ο οίκος μετά την στ ́ ωδή, ενώ 

τα αναστάσιμα αναγινώσκονται μετά την γ ́ ωδή προ των καθισμάτων. Το ίδιο γίνεται 

και σε όλες τις Κυριακές του Τριωδίου (πλην της Β ́, Δ  ́καὶ Ε ́ των Νηστειών), τις 

Κυριακές των Προπατόρων, προ της Χριστού Γεννήσεως, μετά την Χριστού Γέννηση, 

των αγίων Πατέρων της Δ ́ και Ζ ́ Οικουμενικής Συνόδου και κατά τις μνήμες των 

επισήμως εορταζομένων αγίων. Σε όλες επίσης τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου 

αναγινώσκονται μετά την στ ́ ωδή τα κοντάκια και οι οίκοι των Κυριακών τούτων, 

χωρίς όμως να προαναγινώσκονται και τα αναστάσιμα, πλην της Κυριακής των αγίων 

Πάντων, κατά την οποία αναγινώσκονται και αυτά μετά την γ ́ ὠδή. 

Κατά τις δεσποτικές εορτές και τις καθημερινές θεομητορικές και μνήμες αγίων 

αναγινώσκονται τα οικεία κοντάκια μετά των οίκων. Όταν το Μηναίο δεν έχει 

κοντάκιο, αναγινώσκεται το της ημέρας της εβδομάδας, το οποίο βρίσκουμε στο 

 
1478 Στο Ι. Φουντούλη, «Τριῴδιον και Τριῴδια», Λειτουργικά θέματα, τόμ. Β´,  Θεσσαλονίκη 1977, σ. 

77. 
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Ωρολόγιο στην Ακολουθία των Τυπικών, κατά δε τις καθημερινές της Μ. 

Τεσσαρακοστής το μαρτυρικό της ημέρας.  

Σημειωτέον ότι το συναξάριο της ημέρας ουδέποτε παραλείπεται ή μετατίθεται. 

Κατά δε τις Κυριακές και τις εορτές του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, τις των 

Πατέρων της Δ ́ και Ζ ́ Οικουμενικής Συνόδου και τις τῶν Προπατόρων, προ της 

Χριστού Γεννήσεως και μετά την Χριστού Γέννηση αναγινώσκεται πρώτον το 

Συναξάριο της ημέρας άνευ του συνήθους επισφραγίσματος «Ταις αυτών αγίαις 

πρεσβείαις...», μετά το της Κυριακής ή της εορτής μετά του οικείου επισφραγίσματος.  

7.13 Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι λάθη του παρελθόντος διορθώθηκαν 

τελευταίως στις νέες εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Π.χ. διορθώθηκε ο α ́ 

στίχος του «Θεός Κύριος» με το σωστό: «Εξομολογείσθε τῳ Κυρίῳ οτι αγαθός» και 

όχι ο εσφαλμένος: «Εξομολογείσθε τῳ Κυρίῳ και επικαλείσθε». Αυτό φυσικά ισχύει 

και για τον Παρακλητικό Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Επίσης το Ευαγγέλιο του 

Όρθρου διαβάζεται στη σωστή του θέση προ του Ν´ ψαλμού και όχι κατά το τέλος των 

καταβασιών και φυσικά μετά τους αναβαθμούς και το προκείμενο.  

 

8. Κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Όρθρου 

 

Η ακολουθία του Όρθρου, όπως την περιγράφει ο Άγιος Συμεών Αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης: 

«Στην Ακολουθία του Όρθρου ανοίγονται οι πύλες του ναού» (εννοεί τις 

υφασμάτινες πύλες του νάρθηκα). «Ο Ηγούμενος περνά από την κεντρική πύλη, ενώ 

οι λοιποί από την δεξιά και αριστερά. Ο ιερεύς ευλογεί το θυσιαστήριο. Ευθύς αμέσως 

λέγεται ο Τρισάγιος ύμνος, μια αρχαία προσευχή που συντάχθηκε από τους αρχαίους 

Πατέρες. Αυτή η προσευχή αναφέρεται στην Αγία Τριάδα, στο τρισσό των 

υποστάσεων και το ενιαίο της φύσεως και δυνάμεως της Τριάδος. Μετά το Τρισάγιο, 

ο ιερέας θυμιά το ναό και όλους όσοι παρευρίσκονται σ᾽ αυτόν. Κι αυτό γιατί τα πάντα 

στο ναό είναι αγιασμένα, τα μεν τιμώντας ως θεία και τους παρευρισκομένους για να 

τους αγιάσει. Κι αυτό γίνεται αρχίζοντας από το θυσιαστήριο, από τα Άγια των Αγίων. 

Και δεν είναι απλό θυμίαμα, αλλά προσφορά θυμιάματος σφραγισμένου και 

αγιασμένου και στο όνομα του Χριστού προσφερομένου, προκειμένου να καταπέμψει 
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την Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Άρα κάθε φορά που γίνεται θυμίαμα στο ναό 

λαμβάνουμε όλοι οι εν τῳ ναῴ προσευχόμενοι την Χάρη του εν Τριάδι Θεού μας».  

Ο άγιος Συμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης τονίζει οτι κανείς εκ των ιερέων 

δεν πρέπει να αμελεί να θυμιάζει. Ο ιερεύς οφείλει τάχιστα να θυμιάσει όλο το ναό και 

τα έξω του ναού, ώστε στο τέλος του Τρισαγίου, δηλ. του “Πάτερ ημών”, να εισέλθει 

τις Πύλες και να σταυρώσει με το θυμιατό εκφωνώντας το «Ότι σου εστιν η 

βασιλεία..».  

«Κατόπιν ο ιερεύς-εφημέριος θυμιάζει τον Καθηγούμενο για δεύτερη φορά, 

αποδίδοντας σ’ αυτόν την τιμή, ως εις τόπον Χριστού, καθώς επίσης και τις ιερές 

εικόνες του τέμπλου στο μέσον του ναού. Όταν εισέλθει στο άγιον Βήμα θυμιά το 

θυσιαστήριον, έμπροσθεν της αγίας Τραπέζης, ιστάμενος μπροστά στον Άγιο Θρόνο 

και τον τάφο του Χριστού.  

»Οι έξω ιστάμενοι λέγουν το· “Ευλόγησον Πάτερ” και ο ιερεύς εκφωνεί μετ’ 

ευλαβείας και πόθου το· “Δόξα τῃ αγίᾳ και ομοουσίῳ και ζωοποιῴ και αδιαιρέτῳ και 

παντοδυνάμῳ Τριάδι, πάντοτε”, δοξολογώντας τον αίτιον των πάντων.  

»Ο λαός απαντά με το “Αμήν”, το οποίον είναι βεβαιωτικό και αντί του “ναί”, 

ενώ όλοι σιγούν και λέγεται τρεις φορές το “Δόξα εν υψίστοις Θεῴ”, το οποίον είναι η 

απαρχή της αγγελικής δοξολογίας για τη σωτηρία των ανθρώπων.  

»Ακολουθούν οι έξι (6) ψαλμοί και ο ιερεύς αναφέρει τις εωθινές ευχές, ως 

μεσίτης των ανθρώπων προς τον Θεόν, καθότι η ιερωσύνη άπαντα τα τελειοί. 

»Μετά το πέρας του εξαψάλμου, ο ιερεύς εκφωνεί τα Ειρηνικά, προσευχόμενος 

δια πάντας. Οι δε διακονούντες, σήμερα ονομάζονται εκκλησιάρχες ή εκκλησιαστικοί, 

ανάβουν όλα τα φώτα. Αυτό συμβολίζει την δόξαν του Θεού που περιλάμπει όλους 

τους ανθρώπους.  

»Ακολούθως ψάλλεται μετά μέλους το “Θεός Κύριος”, το οποίον ψάλλεται κατά 

μίμησιν των δοξολογούντων αγγέλων. Και ακολούθως, εάν είναι εορτή, ψάλλονται τα 

της εορτής τροπάρια, ενώ εάν είναι μνήμη αγίου, ψάλλονται τα του αγίου.  

»Κατά την νύκτα τελείται ο Όρθρος, γιατί και ο Σωτήρας Χριστός γεννήθηκε την 

νύκτα, για να δώσει, σύμφωνα με τον προφήτη Ησαΐα, σε όλους εκείνους που ζούσαν 

εν σκότει και σκιᾴ το μέγα φως.  

»Ακολουθεί η του ψαλτήρος στιχολογία. Και μετά το πέρας των τριων (3) 

ψαλμών γίνεται δοξολογία μετά το Αλληλούϊα, γεγονός που φανερώνει την δοξολογία 

της Αγίας Τριάδος με το “Δόξα Πατρί και Υιῴ και αγίῳ Πνεύματι”, και την σάρκωση 

του Λόγου με το Αλληλούϊα.  
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»Ακολουθούν αναγνώσεις ιερών λόγων σχετικών με τη διδασκαλία του 

μυστηρίου και σχετικών εγκωμιαστικών λόγων των εορταζομένων αγίων.  

»Μετά την ανάγνωση των ιερών λόγων ακολουθεί ο Πολυέλεος. Πρόκειται για 

έναν επινίκιο ύμνο, ο οποίος εξιστορεί τα θαυμάσια του Θεού. Όπως για παράδειγμα 

την αμαρτία και την πλάνη των ψυχών μας και την διάβαση από την ζωή της αμαρτίας 

στην αληθινή ζωή του Χριστού με την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο που εξ 

αιτίας των αμαρτιών και της αποστασίας τους από τον Θεόν, σκλαβώθηκαν και κατόπιν 

πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, αφήνοντας την αιχμαλωσία των Αιγυπτίων, ζώντας 

ελεύθερα την νέα ζωή με το Θεό.  

»Μετά τον Πολυέλεο ψάλλονται και άλλοι ύμνοι που ονομάζονται Εκλογαί, 

δηλαδή ύμνοι που αρμόζουν στις εορτές των Αγίων και αποτελούν εξυμνήσεις των 

θαυμασίων του Θεού. Με τον τρόπο αυτό κηρύσσεται το Ευαγγέλιον.  

»Ακολουθούν οι Ωδές του Κανόνος. Πρόκειται περί των εννέα (9) βιβλικών 

Ωδών που έψαλλαν οι Άγιοι Προφήτες.  

»Η 1η Ωδή είναι η της Μαριάμ του Μωϋσέως επί τῃ διαβάσει του Ισραήλ.  

»Η 2η Ωδή είναι η του Μωϋσέως μετά την διάβαση της ερήμου.  

»Η 3η Ωδή είναι η της Άννης μετά την της στειρώσεως λύσιν και τον ιερόν 

καρπόν του Σαμουήλ ευχαριστήριος προσευχή εις προτύπωσιν της στειρευούσης 

πρότερον Εκκλησίας. Και γεωργησάσης κατ’ επαγγελίαν, και τεκούσης ύστερον ιερείς 

τε ως τον Σαμουήλ, και δια ιερέων βασιλείς ως τον Δαβίδ, και τους εξ αυτού, τους 

Αποστόλους και Ιεράρχας, και δι’ αυτών τους Χριστιανούς βασιλείς.  

»Η 4η Ωδή είναι η του Αββακούμ, που είδε τον Θεόν εκ Θαιμάν εξ όρους 

ερχόμενον κατασκίου, δηλ. εξ Ανατολών τον άδυτον Ήλιον, Χριστόν εκ Παρθένου.  

»Η 5η ωδή είναι η του Ησαΐου, ο οποίος προανήγγειλεν το τέρας· ως “Ιδού η 

Παρθένος εν γαστρί λήψεται, και τον Εμμανουήλ τέξεται” και τα υπόλοιπα 

προανήγγειλε τα του Χριστού ακόμη και την των νεκρών εξανάσταση.  

»Η 6η Ωδή είναι η του Ιωνά, ο οποίος ετάφη και ανέστη τριήμερος ως ο ίδιος 

παρέμεινε στην κοιλία του κήτους.  

»Η 7η Ωδή είναι η των τριων παίδων μελωδία προς τον Θεόν, όταν βρισκόταν 

μέσα στην κάμινο και δεν καταφλέγονταν. Αυτό φανερώνει την θεία ενσάρκωση.  

»Η 8η Ωδή είναι η δοξολογία πάσης της κτίσεως προς τον Θεόν που Εκείνος 

δρόσιζε τους τρεις παίδας εν τῃ καμίνῳ και προεικόνισε το θείον βάπτισμα.  

»Η 9η Ωδή είναι η του Ζαχαρία προφητεία για την γέννηση του Υιού του Ιωάννη 

του Βαπτιστού, ο οποίος ήταν ο Πρόδρομος της επερχομένης Χάριτος.  
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»Και οι εννέα (9) Ὠδές, συμβολίζουν το τρισσὸν της υπερθέου Τριάδος, την 

οποίαν η Εκκλησία καθημερινά στην ακολουθία του Όρθρου εξυμνεί. Αυτές οι Ωδές 

ψάλλονται σε τρεις στάσεις.  

»Ακολουθούν τα τροπάρια που λέγονται Καθίσματα. Ονομάζονται έτσι, διότι 

κατά την ψαλμωδία αυτών δίδεται η ευκαιρία για μικρά ανάπαυση της σαρκός εξ αιτίας 

της ορθοστασίας.  

»Μετά την 6η Ωδή ακολουθεί η αίτηση υπό του ιερέως. Μετ’ αυτήν έπεται το 

τροπάριον που λέγεται Κοντάκιον, που αποτελεί μια συνεπτυγμένη ευφημία της 

εορτής, και ο Οίκος, που περιέχει όλους τους λόγους της εορτής ή τον βίο κάθε αγίου 

της συγκεκριμένης ημέρας. Ακολουθεί το Συναξάριον, το οποίον περιλαμβάνει εν 

περιλήψει το περιεχόμενο της εορτής ή την επιτομή των βίων των εορταζομένων 

Αγίων. Μετά την 8η Ωδή και προ της 9ης Ωδής εξυμνείται η Παναγία Θεοτόκος, η οποία 

έτεκε τον Υιόν του Θεού και η οποία είναι ασυγκρίτως ανωτέρα των Χερουβείμ και 

των Σεραφείμ. Μετά την 9η Ωδή εξυμνεῖται η Αγία Τριάδα μετά των Αγγέλων.   

»Έπονται τα Εξαποστειλάρια. Λέγονται έτσι τα τροπάρια αυτά γιατί ομιλούν για 

την αποστολή του φωτός. Και φυσικά ως Φωταγωγικόν λέγεται προ των Αίνων.  

»Ακολουθούν οι Αίνοι. Πρόκειται περί ψαλμωδίας στίχων ψαλμών. Και μετά την 

ψαλμωδία των σχετικών ύμνων ψάλλεται το Δόξα και Νυν και έπεται η Δοξολογία. Με 

Δοξολογία αρχίζει η ακολουθία του Όρθρου και με Δοξολογία τελειώνει, μόνο που στο 

τέλος της ακολουθίας του Όρθρου ψάλλεται μετά μέλους και πανηγυρικότερα, όχι 

μόνον ως ψαλμωδία των ποιμένων, αλλά και όλων των εθνών. Πολλές φράσεις της 

Δοξολογίας προέρχονται από τον προφήτη Ησαΐα, τους Ψαλμούς του Δαυΐδ, το 

Ευαγγέλιο και τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου και γενικά από τους Προφήτες.  

»Τελευταία ψάλλεται ο Τρισάγιος ύμνος, ως σύμβολο και σφραγίδα όλων των 

ύμνων, καθότι αναφέρεται στον μόνον Τριαδικό Θεό, την Παναγία Τριάδα.  

»Ακολουθεί η εκτενής δέηση από τον ιερέα. Η εκτενής δέηση ζητά συνεχώς το 

έλεος του Θεού, το να ελεηθεί ο κάθε άνθρωπος από τις αμαρτίες του.  

»Μετά την εκτενή δέηση ακολουθούν οι αιτήσεις και η ευχή της κεφαλοκλισίας. 

Κατά την ευχή αυτή κλίνουν άπαντες οι εν τῳ ναῴ ευρισκόμενοι τας κεφαλάς των εν 

απολύτῳ σιγῄ. Αυτό συμβολίζει την ευλάβεια και τον σεβασμό των πιστών προς τον 

Θεόν. Η κλίση της κεφαλής συμβολίζει την δουλεία των ανθρώπων. Ο ιερεύς κατά την 

ευχή της κεφαλοκλισίας εύχεται ζητώντας εξ ονόματος πάντων την συγχώρηση για τα 

εκούσια και ακούσια αμαρτήματα. Μετά το πέρας της ευχής άπαντες, κλήρος και λαός, 

σηκώνουν τα κεφάλια τους, ο ιερεύς δοξολογεί τον Θεόν μετ᾽ ευχαριστίας εκφωνώντας 
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την καταληκτήρια ευχή· “Σον γαρ εστι το ελεείν και σώζειν…”. Και τότε κάνει την 

απόλυση, λέγοντας πρώτα το “Σοφία” προκειμένου να ακούσουν οι πιστοί μετά πολλής 

προσοχής το “Ο ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε”. Αυτή η φράση 

προέρχεται από το βιβλίο του Μωϋσέως. Ακολουθεί η επίκληση του ονόματος της 

Υπεραγίας Θεοτόκου με το “Ύπεραγία Θεοτόκε βοήθει ημίν». Έπεται το “Δόξα Πατρί 

και Υιῴ και Αγίῳ Πνεύματι”, ως τελευταία δοξολογία της Αγίας Τριάδος και τέλος 

απολύει ο ιερέας την ακολουθία του Όρθρου, όπως έπραξε ο ίδιος και την έναρξη της 

ακολουθίας».  

Ο Άγιος Συμεών σημειώνει ότι δεν είναι σωστό να φεύγουν οι πιστοί προ της 

απολύσεως της ακολουθίας του Όρθρου. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ἐπειδήπερ οὐκ 

ἔστιν ἐξουσία τινὶ τοὺς θείους ὕμνους καταλιπόντι πορεύεσθαι, ἀλλ’ ἐνδόσει τοῦ 

ἱερέως. Διὰ τοῦτο ὥσπερ τῶν ὕμνων οὗτος ἀπήρξατο, καὶ τὸ τέλος οὗτός ἐστιν ὁ 

ἀποδιδούς, καὶ ἐπισφραγίζων τὰ τῶν εὐχῶν»1479. 

Προ της τελευτής της ακολουθίας του Όρθρου αναφέρει ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης την αναγκαία και οφειλετική μνημόνευση των προαπελθόντων 

κτιτόρων και πατέρων κι αυτό είναι τόσο αναγκαίο και επιβεβλημένο «ὅτι καὶ ἐξ αὐτῶν 

ἡμεῖς, καὶ σὺν αὐτοῖς ταχθησόμεθα· καὶ ὁ Σωτὴρ ὥσπερ ὑπὲρ ζώντων, καὶ ὑπὲρ 

τεθνεώτων πέπονθε καὶ τέθνηκε. Καὶ τοῖς μνημονευομένοις πλείστη ἐκ τούτου ἡ 

ὠφέλεια, καὶ τοῖς μνημονεύουσιν ἡμῖν»1480. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης της 

Ακολουθίας του Όρθρου. 
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2.  Ποια είναι τα σύγχρονα ποιμαντικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη 

συμμετοχή των πιστών στην Ακολουθία του Όρθρου; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 

 

  

ΙΙ. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ   

 

Λέξεις-κλειδιά: Μεγάλες Ώρες/ Νυχθήμερο/ Μεσώρια/ Στουδιτική 

μεταρρύθμιση. 

 

1. Η δομή των Ακολουθιών1481 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν 

• Τρίψαλμο (διαφορετικό για κάθε Ώρα) 

• Απολυτίκιο της ημέρας 

• Στιχολογία (διαφορετική για κάθε Ώρα) 

• Δόξα, και νυν («Τί σε καλέσωμεν…») 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια 

• Ευχή (διαφορετικά για κάθε Ώρα) 

 

 

2. Σύντομη αναφορά στη ιστορική εξέλιξη της Ακολουθίας των Ωρών 

 

2.1 Με τον όρο Ακολουθίες των Ωρών εννοούμε τις Ακολουθίες της Πρώτης, 

Τρίτης, Έκτης και Ενάτης Ώρας, συμπεριλαμβανομένων και των Μεσωρίων αυτών. 

Η αφιέρωση συγκεκριμένων ωρών της ημέρας στην προσευχή ήταν μία γνωστή 

Ιουδαϊκή συνήθεια, η οποία μάλιστα παρουσιάζει και μία ποικιλία σχετικά με τη 

 
1481 Οι Ακολουθίες των Ωρών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία τυπικών διατάξεων, διατηρώντας ένα 

κοινό βασικό πυρήνα. Για τις τυπικές λεπτομέρειες, θα πρέπει να μελετηθούν με προσοχή οι δομές των 

Ακολουθιών όπως αυτές εκτίθενται στο «Ωρολόγιο το Μέγα», Αθήνα, εκδόσεις «Αστέρος», 1973 

(αναπαλαίωση της εκδόσεως της Βενετίας του 1856), σσ. 72εξ. 

Για τη δομή των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής στο «Τριώδιο κατανυκτικόν», Αθήνα, 

Αποστολική Διακονία, 1994, σσ. 919εξ. Για δε τη δομή των Μεγάλων Ωρών της παραμονής 

Χριστουγέννων και Θεοφανείων, βλ. στο Μηναίο του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. 
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συχνότητα και την επιλογή των ωρών της ημέρας (πρωΐ, εσπέρας, Τρίτη, έκτη, ενάτη 

ώρα), ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο τελείται (Ναός, Συναγωγή, κατ᾽ οίκον 

προσευχή) και την ομάδα που την τελεί (Εσσαίοι, Θεραπευτές). Η Καινή Διαθήκη 

μαρτυρεί το γεγονός ότι οι απόστολοι προφανώς ακολουθούσαν την ιουδαϊκή αυτή 

συνήθεια. Έτσι, πληροφορούμαστε ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν για 

προσευχή στο Ναό «επί την ώραν της προσευχής την ενάτην» (Πρ. 3, 1) και ότι ο 

Πέτρος προσεύχεται στην οικία του Σίμωνα στην Ιόππη «περί ώραν έκτην» (Πρ. 10, 

9). 

Φαίνεται ότι η προσευχή το πρωΐ και το εσπέρας είχε δημόσιο χαρακτήρα, ενώ η 

προσευχή κατά την Τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα ήταν περισσότερο ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Πάντως, το συμπέρασμα είναι σαφές: οι Εβραίοι και οι πρώτοι Χριστιανοί 

προσεύχονταν σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Και φαίνεται ότι ακολουθούσαν είτε τη 

φυσική διαίρεση της ημέρας (πρωΐ-μεσημέρι-βράδυ), είτε τη ρωμαϊκή διαίρεση (τρίτη-

έκτη-ενάτη). Οι δύο αυτές παραδόσεις ενοποιήθηκαν στη λειτουργική πράξη της 

Εκκλησίας μετά από τον 4ο αιώνα. 

 

2.2 Βέβαια, η διδασκαλία της Κ.Δ. περί προσευχής δεν εστιάζεται τόσο σε 

συγκεκριμένες ώρες προσευχής, αλλά στην αναγκαιότητα της συνεχούς προσευχής1482. 

Η ίδια θεώρηση της προσευχής προβάλλεται από τον Ωριγένη (3ος αι.) στο κλασικό 

έργο του «Περί Προσευχής» (12, 2- 13,1). Και ενώ ο Ωριγένης προτρέπει κάθε 

Χριστιανό να προσεύχεται τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα, όμως τονίζει ότι η 

προτεραιότητα ευρίσκεται στην προσευχή ως στάση ζωής και όχι στη 

συγκεκριμενοποίηση των ωρών της προσευχής. 

Οι πηγές της εκκλησιαστικής Λατρείας των πρώτων αιώνων κατοχυρώνουν τη 

συχνότητα της προσευχής (όπως η Διδαχή των Δώδεκα Αποστόλων 8, 2-3, στις αρχές 

του 2ου αι., η οποία παραγγέλλει στους πιστούς να προσεύχονται τρεις φορές την ημέρα 

με το «Πάτερ ημών…») και αναφέρονται σε «ορισμένους καιρούς και χρόνους» 

προσευχής (όπως στα τέλη του 1ου αι., στην Α´ Επιστολή προς Κορινθίους του 

Κλήμεντα Ρώμης). Στα τέλη του 2ου αιώνα, καταγράφεται η πρώτη αδιαμφισβήτητη 

αναφορά στην Τρίτη, την έκτη και την ενάτη ώρα, στο έργο του Τερτυλλιανού De 

oratione («Περί Προσευχής»). Το έργο αυτό προτρέπει τους Χριστιανούς για προσευχή 

κατά τις συγκεκριμένες ώρες, παράλληλα με την καθιερωμένη πρωϊνή και εσπερινή 

 
1482 Θεσ. Α´, 5, 16-18· Κολ. 4, 2· Εφεσ. 6, 18· Λκ. 18, 1. 
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προσευχή. Ο Τερτυλλιανός χρησιμοποιεί τη ρωμαϊκή διαίρεση της ημέρας ως βάση για 

την ώρα της προσευχής, αλλά και για να ερμηνεύσει τα διάφορα γεγονότα της Κ.Δ. 

που αναφέρονται στη ρωμαϊκή διαίρεση της ημέρας. Παρόμοια θεώρηση της 

προσευχής παρέχει ο Κυπριανός στο έργο του De oratione Dominica 34. 

Σύμφωνα με την Αποστολική Παράδοση του Ιππολύτου Ρώμης (αρχές του 3ου αι.), 

οι Χριστιανοί προσεύχονταν κατ᾽ ιδίαν κατά την τρίτη, την έκτη και την ενάτη ώρα της 

ημέρας, αιτιολογώντας την κάθε μία από τις ώρες αυτές με βάση κάποιο γεγονός: την 

τρίτη ώρα διότι ο Ιησούς καρφώθηκε στο Σταυρό· την έκτη ώρα διότι τότε το σκοτάδι 

κάλυψε τα πάντα και την ενάτη ώρα διότι τότε λογχίστηκε ο Κύριος και 

πραγματοποιήθηκε η κάθοδος του Κυρίου στον Άδη. 

Στις Αποστολικές Διαταγές (τέλος του 4ου αιώνα) η Τρίτη ώρα της προσευχής 

αναφέρεται ως αντιστοιχούσα στην καταδίκη του Κυρίου από τον Πιλάτο, η έκτη ώρα 

στη Σταύρωση και η ενάτη ώρα στο σεισμό κατά την Σταύρωση. Την ίδια εποχή, οι 

Κανόνες του Ιππολύτου παραλλάσουν τον θεολογικό συμβολισμό των ωρών της 

προσευχής: η τρίτη ώρα αναφέρεται στη Σταύρωση, η έκτη αναφέρεται στο σεισμό 

κατά τη Σταύρωση και η ενάτη στο θάνατο του Κυρίου. Τέλος, στη Διαθήκη του Κυρίου 

ημών Ιησού Χριστού (5ος αι.) η τρίτη ώρα συνυφαίνεται με τη Σταύρωση, η έκτη με το 

σκότος κατά τη Σταύρωση και η ενάτη με το λογχισμό και της εις Άδου κάθοδο. 

 

2.3 Μετά από τον 4ο-5ο αιώνα οι πηγές μαρτυρούν την τρίτη, έκτη και ενάτη ως 

ώρες προσευχής, παρέχοντας ορισμένες πληροφορίες περί του περιεχομένου των 

συγκεκριμένων ωρών, αλλά χωρίς να μνημονεύουν την πλήρη διάταξη των 

Ακολουθιών. 

Η πρώτη πηγή που μνημονεύει κάποια λειτουργική διάταξη της Ακολουθίας των 

Ωρών είναι το Οδοιπορικό της Αιθερίας (β´ ήμισυ 4ου αι.), στα κεφάλαια 24 και 27. Για 

πρώτη φορά παρατίθενται μαρτυρίες περί κοινής συνάξεως κατά την Ακολουθία των 

Ωρών, η οποία (σύναξη) πραγματοποιείτο στο Ναό της Αναστάσεως. Η συγκεκριμένη 

Ακολουθία (που περιγράφει η Αιθερία) σχετίζεται με το Ασματικό Τυπικό των 

Ιεροσολύμων και περιλάμβανε Ψαλμούς, Αντίφωνα, ευχή και ευλογία από τον 

Επίσκοπο, απόλυση και ασπασμό της χειρός του επισκόπου από τους πιστούς. 

Ο Ιωάννης Κασσιανός (5ος αι.), ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία από τα μοναστήρια 

της Ανατολής και ίδρυσε μοναστήρια στην Μασσαλία, παραθέτει σημαντικές 

πληροφορίες για τις Ακολουθίες των Ωρών στα Μοναστήρια της Παλαιστίνη. Στο έργο 

του Περί των Θεσμών του Κοινοβίου, αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες Ακολουθίες 
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περιλάμβαναν τρεις ψαλμούς και τρεις ευχές. Ο Κασσιανός είναι ο πρώτος, ο οποίος 

αναφέρεται σε τρίψαλμο των Ωρών, όπως ισχύει και στη σημερινή λειτουργική πράξη. 

Επίσης, αναφέρεται εκτενώς στη θεματολογία των Ωρών, την οποία αντλεί από τις 

Γραφές. 

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει η μαρτυρία του Κασσιανού περί μία άλλης 

Ακολουθίας, την οποία ονομάζει «Νέα Ακολουθία» («novella Solemnitas»). Σύμφωνα 

με τη μαρτυρία του, η Ακολουθία αυτή προβλεπόταν μόλις οι μοναχοί ξυπνούσαν, 

δηλαδή λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου. Η δομή αυτής της «Νέας Ακολουθίας» 

είναι παρόμοια με τη δομή των Ακολουθιών της τρίτης, έκτης και ενάτης Ώρας 

(δηλαδή, τρεις ψαλμοί, συνοδευόμενοι από τρεις ευχές). Η παρατήρηση αυτή οδήγησε 

μερικούς ερευνητές στην υπόθεση ότι η novella Solemnitas του Κασσιανού ήταν μία 

πρώτη εμφάνιση πρώτης Ώρας. Το πιθανότερο, όμως, είναι ότι πρόκειται περί 

υποτυπώδους Όρθρου. 

 

2.4 Ο Ι. Χρυσόστομος, πάντως από τα χρόνια που υπήρξε πρεσβύτερος στην 

Αντιόχεια, αναφέρει σε Ομιλία του ότι, σχετικά με την τάξη των μονών στην πόλη του 

«τρίτην, έκτην, ενάτην και τας εσπερινάς ευχάς επιτελούσι και εις τέσσαρα μέρη την 

ημέραν διανείμαντες, καθ᾽ έκαστον μέρος πληρούμενον, ψαλμωδίαις, ύμνοις 

γεραίρουσι τον Θεόν»1483. Πρόκειται περί σημαντικής πηγής, όχι μόνο διότι μάς 

αναφέρει τη χρήση ψαλμών και ύμνων κατά τις Ακολουθίες των Ωρών, αλλά και διότι 

εκφράζει τη διαίρεση της ημέρας σε τέσσερα μέρη, διευκολύνοντας τη μοναστική ζωή 

και τον συνδυασμό εργασίας και προσευχής. 

Παρόμοιο συνδυασμό εργασίας και προσευχής εκφράζει και ο Μ. Βασίλειος 

στους Κατά Πλάτος Όρους, όταν αναφέρεται στο γεγονός ότι μερικοί μοναχοί 

αρνούνταν να εργαστούν με πρόφαση τη συνεχή προσευχή. Ο Μ. Βασίλειος τονίζει, 

λοιπόν, ότι για την προσευχή κάθε στιγμή είναι κατάλληλη και αναφέρει ότι η εργασία 

δεν εμποδίζει την προσευχή. Αναφερόμενος, όμως, στις τεταγμένες ώρες της 

προσευχής, μνημονεύει την τρίτη, την έκτη και την ένατη Ώρα1484. Συνδέει την τρίτη 

Ώρα με το γεγονός της Πεντηκοστής και τη σύναξη των μοναχών (κατά τη 

συγκεκριμένη ώρα) με το αίτημα του αγιασμού του Αγίου Πνεύματος· την έκτη ώρα 

συνδέει με τον ψαλμικό στίχο «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και 

 
1483 Ομιλία 14 εις την Α´ προς Τιμόθεον επιστολή, PG 62, 576. 
1484 PG 31, 1012-1017. 
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απαγγελώ και εισακούσεται της φωνής μου » (Ψαλμ. 54, 17), ενώ τονίζει ότι η 

ανάγνωση του 90ου ψαλμού κατά την έκτη Ώρα υπενθυμίζει τους συνεχείς πειρασμούς 

του διαβόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τέλος, συνδέει την ενάτη Ώρα με το 

παράδειγμα των αποστόλων Πέτρου και Ιωάννου που πήγαν στο ναό για να 

προσευχηθούν κατά την ενάτη ώρα. 

Είναι εντυπωσιακό ότι στη συγκεκριμένη μαρτυρία ο Μ. Βασίλειος δεν συνδέει 

την προσευχή των Ωρών με τη Σταύρωση του Κυρίου, αλλά περισσότερο με το 

περιεχόμενο των ψαλμικών προσευχητικών κειμένων. 

 

2.5 Ο ιδιαίτερος αναστάσιμος χαρακτήρας της Διακαινησίμου εβδομάδας ήταν 

επόμενο να επηρεάσει και την τέλεση των Ακολουθιών των Ωρών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τις αναφορές τους στη Σταύρωση και στο θάνατο του Κυρίου. 

Ήταν αναμενόμενο κατά τη Διακαινήσιμη εβδομάδα να εκτοπιστεί ο σταυρώσιμος 

χαρακτήρας από τις Ακολουθίες των Ωρών και να αναδειχθεί ο αναστάσιμος. 

Η αντικατάσταση των συνηθισμένων Ωρών με την αναστάσιμη Ακολουθία 

μάλλον έγινε κατά τη Στουδιτική μεταρρύθμιση. Το «Τακτικόν» του Νίκωνος του 

Μαυρορείτου (11ος αι.) είναι μία από τις παλαιότερες μαρτυρίες για την ύπαρξη 

Ακολουθίας των Ωρών κατά την Διακαινήσιμη εβδομάδα που περιλαμβάνει 

αναστάσιμη Ακολουθία «κατά τον τύπον του Στουδίου και των Ιεροσολύμων». 

Στην εξέλιξη της Ακολουθίας των Ωρών διασώζεται και ένα μεταβατικό στάδιο, 

αυτό της περιόδου του Πεντηκοσταρίου, κατά την οποία ναι μεν δεν λέγονται οι 

συνηθισμένες Ώρες, αλλά ούτε αντικαθίστανται από κάποια άλλη Ακολουθία. Η τάξη 

αυτή μαρτυρείται τόσο στην «Υποτύπωση» της Μονής του Στουδίου (γραμμένη τον 9ο 

αιώνα από τον Θεόδωρο Στουδίτη)1485, όσο και στη «Διατύπωση» του αγίου Αθανασίου 

του Αθωνίτου1486. 

 

 

3. Σύντομα θεολογικά σχόλια 

 3.1 Η ύπαρξη και η μαρτυρία Ακολουθιών των ωρών και στο μοναστικό, αλλά 

και στο ασματικό τυπικό φανερώνουν ότι οι Ακολουθίες αυτές δεν απευθύνονται μόνο 

στους μοναχούς, αλλά σε όλους τους Χριστιανούς. Τονίζουν, μάλιστα, την αλήθεια ότι 

 
1485 PG 99, 1708. 
1486 A. Dmitrievsky, Opisanie liturgicheskikh rykopisei, vol.I, Kiev 1895, σ. 248. 
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η ζωή του κάθε πιστού (μοναχού ή κοσμικού) πρέπει να αποτελεί μία διαρκή προσευχή. 

Έτσι, οι Ακολουθίες των Ωρών προβάλλουν την προσευχή ως τρόπο ζωής. 

Η προσευχητική παράδοση της Εκκλησίας αναγνώρισε την ασθένεια της 

ανθρώπινης φύσεως, καθώς και την πραγματικότητα των πειρασμών του διαβόλου. Για 

το λόγο αυτό καθόρισε και τις συγκεκριμένες Ώρες προσευχής, που χαρακτηρίζονται 

από την ποικιλία του περιεχόμενου τους, ώστε η προσευχή να μην γίνεται μία απλή 

συνήθεια (κατά τη διαπίστωση του Μ. Βασιλείου). Οι Ακολουθίες των Ωρών, 

επομένως εκφράζουν την ανάγκη του αποστολικού «αδιαλείπτως προσεύχεσθαι» μέσα 

από τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων Ωρών προσευχής που συμπίπτουν με τη φυσική 

διαίρεση της ημέρας. 

 

3.2 Το περιεχόμενο των Ακολουθιών των Ωρών παραπέμπει (κατ᾽ αρχάς) στη 

μίμηση των Αποστόλων, οι οποίο προσεύχονταν κατά τις ίδια ώρες της ημέρας. Πέραν, 

όμως, από τη μίμηση της αποστολικής πράξεως, οι Ακολουθίες των Ωρών 

νοηματοδοτήθηκαν από γεγονότα της θείας Οικονομίας, τα οποία (σύμφωνα με τις 

Γραφές) έλαβαν χώρα κατά τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας: η Πεντηκοστή την 

τρίτη ώρα, η Σταύρωση την έκτη ώρα και ο θάνατος του Κυρίου στο Σταυρό κατά την 

ενάτη ώρα. 

Αυτός ο σύνδεσμος και η νοηματοδότηση λειτουργούν ως μία διαρκής υπόμνηση 

της εν Χριστῴ σωτηρίας: η Σταύρωση του Χριστού για τη σωτηρία μας και η συνεχής 

παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας φανερώνουν την άπειρη 

αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους. Έτσι, μέσα από την ανάμνηση των 

σωτηριωδών γεγονότων, οι Ακολουθίες των ωρών καθιστούν το γεγονός της σωτηρίας 

διαρκές και επίκαιρο, αφού περιέχουν τη διαρκή προσευχητική επίκληση προς το Θεό 

για να ανανεώνει διαρκώς την αγιαστική παρουσία Του ανάμεσά μας. 

Ο σκοπός, λοιπόν, των Ακολουθιών των Ωρών είναι η παίδευση του Χριστιανού 

στη συνεχή προσευχή, με άλλα λόγια η βίωση της πίστης του στην καθημερινότητα, 

μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς υπόμνησης της άπειρης αγάπης του Θεού και της 

διαρκούς παρουσίας Του κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο.  
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          ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ  

 

1. Μεγάλες Ώρες της Μ. Παρασκευής 

 

1.1 Οι Ακολουθίες των Μεγάλων ωρών αποτελούν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της Μεγάλης Παρασκευής και οι αρχές τους πρέπει να αναζητηθούν στη λειτουργική 

παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Οι Μεγάλες Ώρες που τελούνται κατά τις 

παραμονές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων θεσμοθετήθηκαν κατ᾽ επίδραση 

των Μεγάλων Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής. Αρκετά αργότερα έγινε μία 

προσπάθεια σύνθεσης Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών για την Παρασκευή της 

Πεντηκοστής, χωρίς όμως επιτυχία. 

Στη σημερινή λειτουργική πράξη, οι Μεγάλες Ώρες της Μεγάλης Παρασκευής 

τελούνται η μία συναπτώς με την άλλη. Στηρίζονται στη δομή των καθημερινών Ωρών 

με επιπρόσθετα στοιχεία τα αναγνώσματα και την υμνολογία και με μία διαφορετική 

επιλογή τρίψαλμου, η οποία διατηρεί έναν ή δύο ψαλμούς από τη συνήθη Ακολουθία 

των Ωρών, αλλά επιλέγει και άλλους Ψαλμούς με θεματολογία αυτήν της Μεγάλης 

Παρασκευής. 

 

1.2 Οι αρχές των Ακολουθιών των Μεγάλων Ωρών πρέπει να αναζητηθούν στη 

λειτουργική παράδοση των Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα σε αυτή του Ναού της 

Αναστάσεως. Το Οδοιπορικό της Αιθερίας παρέχει μία περιγραφή των Ακολουθιών της 

Μεγάλης Παρασκευής στο Ναό της αναστάσεως κατά τον 4ο αιώνα. Η Αιθερία 

αναφέρει ότι μέχρι την έκτη ώρα γινόταν προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Κατά την 

έκτη ώρα, ο κόσμος μαζευόταν στο αίθριο που υπήρχε μεταξύ του Γολγοθά και του 

ναού της Αναστάσεως. Ο θρόνος του επισκόπου τοποθετούνταν μπροστά από το 

Σταυρό και μεταξύ έκτης και ενάτης ώρας γίνονταν αναγνώσματα από τις Γραφές. Με 

βάση την περιγραφή της Αιθερίας, η Ακολουθία αυτή (μεταξύ έκτης και ενάτης ώρας) 

είχε την ακόλουθη δομή: 

Ψαλμοί· Αναγνώσματα (προφητικά, αποστολικά, ευαγγελικά)· Ύμνοι και ωδές· 

Ευχές. 
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Η Αιθερία τονίζει ότι η θεματολογία όλων των αναγνωσμάτων σχετιζόταν με το 

Πάθος και τη Σταύρωση του Κυρίου, με σκοπό να αναδειχθεί το γεγονός ότι 

πραγματοποιήθηκαν οι προφητείες της Π.Δ. περί του Πάθους του Μεσσία. Η 

Ακολουθία αυτή κατέληγε με την ανάγνωση του σχετικού χωρίου από το κατά Ιωάννην 

Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το οποίο ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα Του· ακολουθούσε 

σχετική ευχή και απόλυση. 

 

1.3 Στις αρχές του 5ου αιώνα, το Αρμενικό Λεκτσιονάριο δίδει μία πλήρη εικόνα 

σχετικά με την Ακολουθία αυτή που ελάμβανε χώρα κατά την έκτη ώρα στο Γολγοθά 

(«ante Crucem»: μπροστά από το Σταυρό). Σύμφωνα με το Αρμενικό Λεκτσιονάριο 

(που αποτελεί αρμενική μετάφραση ελληνικού πρωτοτύπου), η Ακολουθία 

απαρτιζόταν από οκτώ τμήματα, με το κάθε τμήμα να αποτελείται από έναν ψαλμό, 

ένα προφητικό ανάγνωσμα, ένα αποστολικό ανάγνωσμα και μία ευχή. Στα τελευταία 

τέσσερα τμήματα προβλέπονταν ένα ανάγνωσμα από κάθε ευαγγελιστή, σχετικά με το 

Πάθος του Κυρίου. 

Αλλά και το Γεωργιανό Εκλογάδιο (αρχές του 5ου αιώνα· μετάφραση ελληνικού 

πρωτοτύπου) παραθέτει Ακολουθία την ίδια χρονική περίοδο (μεταξύ έκτης και ενάτης 

ώρας) και στο ίδιο μέρος (στο Γολγοθά). Με μικρές παραλλαγές, τα αναγνώσματα είναι 

τα ίδια με αυτά που μαρτυρούνται στο Αρμενικό Λεκτσιονάριο. Το νέο, όμως, στοιχείο 

που εισάγει το γεωργιανό Εκλογάδιο είναι μια σειρά δώδεκα ιδιόμελων τροπαρίων. 

 

1.4 Κι ενώ στα Ιεροσόλυμα εμφανίζεται και εξελίσσεται η Ακολουθία των 

Μεγάλων Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής, στην Κωνσταντινούπολη παρατηρούμε 

μία εντελώς διαφορετική λειτουργική πράξη, την τέλεση δηλαδή της Ακολουθίας της 

Τριθέκτης (η χαρακτηριστική Ακολουθία των Νηστειών του Ασματικού Τυπικού). Θα 

πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι αντικείμενο προσκυνήσεως τη Μεγάλη Πέμπτη και 

τη Μεγάλη Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη (μέχρι την έκτη ώρα της ημέρας) δεν 

ήταν ο Τίμιος Σταυρός, αλλά η τιμία και αγία Λόγχη. 

Σύμφωνα με το Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη (9ος-10ος αιώνας)1487, η Ακολουθία της Τριθέκτης τελείτο τη 

Μεγάλη Παρασκευή, μετά από την Ακολουθία του Όρθρου και με την παρουσία του 

 
1487 Εκδόθηκε από τον J. Mateos, Le Typikon de la Grande Eglise, Roma, Pontificium Insitutum 

Studiorum Orientalium, 1963 (Orientalia Christiana Analecta 166). 
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Πατριάρχη. Όμως, η λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων επέδρασε σταδιακά στην 

αντίστοιχη της Κωνσταντινουπόλεως, κυρίως μετά την Εικονομαχία και με επίκεντρο 

τη Μονή του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη (πρόκειται για την λεγόμενη 

«Στουδιτική σύνθεση» ή «Στουδιτική μεταρρύθμιση»). Το Τυπικό της Μονής της 

Ευεργέτιδος αποτελεί μαρτυρία αυτής της σύνθεσης και της προσπάθειας 

συγκερασμού των δύο διαφορετικών λειτουργικών πρακτικών1488. 

Στο Τυπικό της Ευεργέτιδος δεν διακρίνουμε αυτούσια την Ιεροσολυμιτική 

λειτουργική πράξη, αλλά μία προσπάθεια προσαρμογής της πράξεως αυτής στη 

λειτουργική παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή την ένταξη της υμνολογίας 

και των αναγνωσμάτων των Μεγάλων Ωρών στην τρίτη ώρα και την ένταξη των 

αναγνωσμάτων της Τριθέκτης, η οποία αποτελούσε τη χαρακτηριστική Ακολουθία της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας στο Ασματικό Τυπικό. 

 

1.5 Σημαντική, όμως, πηγή για την εξέλιξη της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών 

αποτελεί και το Τυπικό της Μονής του Σωτήρος Μεσσήνης, στην Κάτω Ιταλία (12ος 

αιώνας)1489. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Τυπικό, η πρώτη και η τρίτη Ώρα ψάλλονται 

συνημμένα, όπως και η έκτη με την ενάτη. Μάλιστα, δεν ονομάζονται «Μεγάλες 

Ώρες», αλλά «Ώρες της Μεγάλης Παρασκευής». Στο συγκεκριμένο Τυπικό 

παρατηρούμε ότι εμφιλοχωρούν στις Μεγάλες Ώρες της Μ. Παρασκευής ορισμένα 

στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την καθημερινή Ακολουθία των Ωρών (όπως τα 

ιδιόμελα Τροπάρια και ορισμένα Αναγνώσματα).  

 

2. Μεγάλες Ώρες της παραμονής των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων 

 

2.1 Οι Ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών της παραμονής των Χριστουγέννων και 

των Θεοφανείων ακολουθούν ακριβώς την ίδια διάταξη με αυτή των Μεγάλων Ωρών 

της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά με τη σχετικά με την εορτή επιλογή ψαλμών, 

υμνολογίας και αναγνωσμάτων. Οι δύο αυτές Ακολουθίες αποτελούν προϊόν μιμήσεως 

των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από την 

 
1488 Πρόκειται για το χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) με αριθμό 788 (12ος 

αιώνας) που δημοσιεύθηκε από τον Robert Jordan, The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos 

Evergetis, Belfast, Byzantine Enterprise, 2000 και 2005 (Belfast Byzantine Texts and Translations 6.5 

και 6.6). 
1489 Εκδόθηκε από τον M. Arranz, Le Typikon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine, Roma, 

Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1969, (Orientalia Christiana periodica 185). 



Ακολουθίες Όρθρου και Ωρών με όλες τις παραλλαγές 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
455 

πανομοιότυπη διάταξη των συγκεκριμένων Ακολουθιών, αλλά και από το γεγονός ότι 

τα ιδιόμελα τροπάρια των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής απετέλεσαν πρότυπα 

για τη σύνθεση των αντιστοίχων ιδιομέλων τροπαρίων των Μεγάλων Ωρών της 

παραμονής Χριστουγέννων και Θεοφανείων1490. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, το Αρμενικό Λεκτσιονάριο (5ος αιώνας) δεν αναφέρεται 

σε Ακολουθία Ωρών την παραμονή των Θεοφανείων, παρά μόνο μία σύντομη 

Ακολουθία τη δέκατη ώρα, αποτελούμενη από τον 22ο ψαλμό (με αντίφωνο τον πρώτο 

στίχο), τον ψαλμό 79, με αλληλουάριο και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Τόσο το Αρμενικό 

Λεκτσιονάριο, όσο και το Γεωργιανό Εκλογάδιο εμφανίζουν (την παραμονή 

Χριστουγέννων και Θεοφανείων) μία σύντομη Ακολουθία που θα μπορούσε να 

υποτεθεί ότι θέτει τα θεμέλια για την μετέπειτα Ακολουθία των Μεγάλων ωΩρών κατά 

την παραμονή των συγκεκριμένων εορτών. 

 

2.2 Αλλά τον 9ο, πλέον, αιώνα, η Στουδιτική Σύνθεση στο Τυπικό της Μονής της 

Ευεργέτιδος προβλέπει πλήρη Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, αντίστοιχη αυτής της 

Μεγάλης Παρασκευής. Στο Τυπικό της Ευεργέτιδος, οι Ώρες κατά την παραμονή 

Χριστουγέννων και Θεοφανείων δεν αποκαλούνται «Μεγάλες», ενώ παρατηρούμε ότι 

το τρίψαλμο είναι αυτό των καθημερινών Ωρών, ενώ τα ιδιαίτερα υμνολογικά και 

αγιογραφικά στοιχεία (ύμνοι, προφητικά, αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα) 

εμφανίζονται ως μία συνέχεια τεσσάρων ενοτήτων εμβόλιμη στην τρίτη Ώρα. 

Το τελικό στάδιο των Μεγάλων Ωρών κατά την παραμονή Χριστουγέννων και 

Θεοφανείων (δηλαδή, η τελική διαμόρφωση των συγκεκριμένων Ακολουθιών) 

μαρτυρείται από το Τυπικό της Μονής του Σωτήρος Μεσσήνης και εμφανίζει πλέον 

μεγάλη συγγένεια με το τυπικό της αντίστοιχης Ακολουθίας κατά τη Μεγάλη 

Παρασκευή.  

 

3. Σύντομη θεολογική προσέγγιση των Μεγάλων Ωρών 

 

3.1 Οι Μεγάλες Ώρες της Μεγάλης Παρασκευής και της παραμονής των 

Θεοφανείων εκφράζουν λειτουργικά το «αδιαλείπτως προσεύχεσθαι», όπως και οι 

καθημερινές Ώρες. Άλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Μεγάλες Ώρες αποτελούν 

 
1490 Επί του θέματος αυτού θα πρέπει να μημονευθεί η σημαντική μελέτη του Sebastià Janeras, Le 

Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine, Roma, Pontificio Ateneo S. Amselmo, 1988, σσ. 

236-248, (Studia Anselmiana 99). 
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μετεξέλιξη των καθημερινών Ωρών, ώστε το αγιογραφικό και υμνολογικό τους 

περιεχόμενο να σχετίζεται με την επερχόμενη μεγάλη Δεσποτική εορτή. Θα 

μπορούσαμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι οι Ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών της 

Μ. Παρασκευής, καθώς και της παραμονής Χριστουγέννων και Θεοφανείων 

αποτελούν μία λειτουργική σπουδή στο νόημα κάθε μίας εορτής, μέσα από την επιλογή 

των Ψαλμών, των Αγιογραφικών αναγνωσμάτων από την Παλαιά και την Καινή 

Διαθήκη, καθώς και των Ιδιόμελων τροπαρίων. 

Αυτή η λειτουργική σπουδή παρέχει αφορμή για στοχασμό και εμβάθυνση των 

πιστών πάνω στα εορταζόμενα σημαντικά γεγονότα της θείας Οικονομίας, όπως είναι 

η Σταύρωση, η Γέννηση και η Βάπτιση του Χριστού. Η επιλογή συγκεκριμένων 

Ψαλμών και παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων, σχετικών με την κάθε εορτή, 

υπογραμμίζει ότι ο Χριστός στο Σταυρό, ο Χριστός στη Φάτνη και ο Χριστός στον 

Ιορδάνη είναι ο Σωτήρας, για τον Οποίο προφήτευσαν οι Προφήτες, είναι η 

πραγμάτωση της υπόσχεσης του Θεού για σωτηρία, είναι ο Λόγος του Θεού, ο Οποίος 

ενσαρκώθηκε, βαπτίσθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη δική μας σωτηρία. 

 

3.2 Το κεντρικό θεολογικό θέμα στις Ακολουθίες αυτές είναι η ανάμνηση της 

Γέννησης, της Βάπτισης, της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου, ως 

γεγονότων τα οποία συνέβησαν μεν εφάπαξ, αλλά προσφέρονται στους πιστούς ως 

ευκαιρία βιωματικής συμμετοχής τους σε αυτά, όπως υποδηλώνει η λέξη «Σήμερον» 

σε τροπάρια των συγκεκριμένων Ακολουθιών. 

Η σπουδή όλων αυτών των σωτηριωδών γεγονότων της άκρας συγκαταβάσεως 

του Θεού οδηγεί τους πιστούς στην προσφορά συνειδητής Λατρείας στο Θεό, ως 

ευχαριστίας για την άπειρη αγάπη και το έλεός Του και ως ελάχιστης ανταπόκρισης 

για τις δωρεές Του. 

Η σπουδή αυτών των σωτηριωδών γεγονότων της θείας Οικονομίας 

ολοκληρώνεται και καθίσταται πραγματική μόνο όταν επιφέρει την προσωπική εν 

Χριστῴ μεταμόρφωση, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ένα ιδιόμελο τροπάριο της έκτης 

από τις Μεγάλες Ώρες της παραμονής των Χριστουγέννων: 

«Δεύτε πιστοί, επαρθώμεν ενθέως και κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκήν άνωθεν 

εν Βηθλεέμ προς ημάς εμφανώς· και νουν καθαρθέντες, τῳ βίῳ προσενέγκωμεν αρετάς 

αντί μύρου, προευτρεπίζοντες πιστώς των γενεθλίων τας εισόδους, και των ψυχικών 

θησαυρισμάτων, κράζοντες· εν υψίστοις δόξα Θεῴ…». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης της 

Ακολουθίας Ωρών. 

2.  Ποια είναι τα σύγχρονα ποιμαντικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη 

συμμετοχή των πιστών στις Ακολουθίες των Ωρών; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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12. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 

 

Ι. ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

Λέξεις-κλειδιά: Παράκληση/ Θεοτόκος/ Υμνογραφία/ Θεόδωρος Β´ ο Δούκας. 

 

1. Η δομή της Ακολουθίας 

• Ευλογητός ο Θεός… 

• Βασιλεύ ουράνιε… 

• Τρισάγιο 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν… 

• Ψαλμός ΡΜΒ´ 

• Θεός Κύριος… 

• Τροπάρια 

• Ψαλμός Ν´ 

• Κανόνας 

• Μετά την ΣΤ´ ωδή: Κοντάκιο και Ευαγγέλιο/ Τροπάρια 

• Συνέχεια του Κανόνα 

• Μεγαλυνάρια 

• Τρισάγιο 

• Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς…Δόξα και Νυν 

• Εξαποστειλάρια 

• Απόλυση 

 

2. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

των Παρακλητικών Κανόνων 

 

2.1 Οι Παρακλητικοί Κανόνες είναι συλλογές τροπαρίων που έχουν συντεθεί με 

βάση την υμνογραφική μορφή του Κανόνα. Στην αρχική τους μορφή, αποτελούν 

υμνογραφήματα που απευθύνονται στη Θεοτόκο, ενώ σε μεταγενέστερες μορφές 

δημιουργήθηκαν Παρακλητικοί Κανόνες στους Αγίους της Εκκλησίας. 
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Ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας είναι αρχαιότερος του Μεγάλου και έχει 

συντεθεί τον 9ο αιώνα. Ως ποιητής του Μικρού Κανόνα φέρεται ο Θεοστήρικτος ή 

Θεοφάνης. Υπό το όνομα Θεοφάνης ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται περί του 

Θεοφάνους του Γραπτού, σημαντικού υμνογράφου της συγκεκριμένης περιόδου και 

υπερασπιστού των εικόνων. Η υπόθεση αυτή, όμως, δεν φαίνεται ότι ευσταθεί, οι δε 

περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι υπό το όνομα «Θεοφάνης» δεν ευρίσκεται 

κάποιος από τους μεγάλους υμνογράφους του 9ου αιώνα. 

Είναι, όμως, βέβαιο ότι οι Ειρμοί τόσο του Μεγάλου όσο και του Μικρού 

Παρακλητικού Κανόνα (δηλαδή τα πρώτα τροπάρια της κάθε ωδής, τα οποία 

αποτελούν ποιητικό και μουσικό πρότυπο για τα υπόλοιπα τροπάρια της ωδής) έχουν 

συντεθεί από τον αγ. Ι. Δαμασκηνό. 

Τα τροπάρια, όμως, του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προέρχονται από τη 

γραφίδα του αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεοδώρου Β´ του Δούκα (1222-1258), ο οποίος 

χαρακτηριζόταν για τη λογιότητα αλλά και την ασκητικότητα της ζωής του. Φαίνεται 

ότι η εισαγωγή του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα στη λειτουργική πράξη της 

Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από κάποια μοναστική κοινότητα που τιμούσε 

ιδιαιτέρως τον αυτοκράτορα της Νικαίας. 

Η παλαιότητα του Παρακλητικού Κανόνα προς τη Θεοτόκο εμφαίνεται από την 

ύπαρξη Ακολουθίας της Λιτής (ήδη από τον 5ο αι.) στην Παναγία των Βλαχερνών, 

στην Κωνσταντινούπολη, κατά την εορτή αναμνήσεως του θαύματος. Φαίνεται ότι από 

η Ακολουθία αυτή απετέλεσε τη βάση για να δημιουργηθεί μία νέα Ακολουθία, με την 

προσθήκη τροπαρίων ή και κανόνα, τα οποία αντικατέστησαν τα παλαιότερα τροπάρια. 

Η Ακολουθία της Λιτής των Βλαχερνών έχει κοινό (με τον Παρακλητικό Κανόνα) τον 

Ειρμό της Ζ´ Ωδής («Την δέησιν εκχεώ προς Κύριος…»). 

 

 

3. Σύντομα θεολογικά σχόλια 

 

3.1 Οι Παρακλητικοί Κανόνες συνιστούν ύμνους ικεσίας και παρακλήσεως, 

όπως δηλώνει και ο τίτλος τους. Μέσα από το κείμενο των Κανόνων αυτών, ο πιστός 

λαός ζητά τη μεσιτεία της Θεοτόκου ή των τιμωμένων Αγίων για την απάλυνση της 

πικρίας που του προξενούν τα δεινά και οι θλίψεις της καθημερινότητας. Οι 

Παρακλητικοί Κανόνες αποτελούν έκφραση ψυχικής συντριβής και ειλικρινούς 

μετάνοιας, δια των οποίων ο άνθρωπος ζητά το έλεος του Θεού. 
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Η διάκριση σε Μεγάλο και Μικρό Παρακλητικό Κανόνα προς τιμή της Θεοτόκου 

οφείλεται στο μέγεθος των τροπαρίων τους και όχι στον αριθμό τους (μάλιστα, στην 

Θ´ ωδή ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας περιέχει περισσότερα τροπάρια από τον 

Μεγάλο). Η γλώσσα των τροπαρίων του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα είναι απλοϊκή 

και δομημένη σε πρώτο ενικό πρόσωπο, το οποίο δηλώνει αμεσότητα και οικειότητα. 

Το ύφος είναι γλυκύ και αναπτύσσεται με ιδιαίτερη χάρη και λυρικότητα. 

 Η γλώσσα του Μεγάλου Κανόνα είναι περίτεχνη, με χρήση ισχυρών αντιθέσεων 

και με συχνή διατύπωση ρητορικών ερωτήσεων. Το ύφος των τροπαρίων είναι έντονο 

και ζωηρό. Το νοηματικό περιεχόμενο και των δύο Κανόνων αναπτύσσεται με βάση 

δύο κεντρικούς άξονες: αφενός το πρόσωπο της Θεομήτορος, στο οποίο πρέπει ύμνος 

και τιμή ως μητέρα Θεού και συμπαραστάτρια του ανθρώπου στην οδό προς τη 

σωτηρία και μεσίτρια στη σχέση του με το Θεό. Αφετέρου, περιγράφεται ο αγώνας του 

ανθρώπου έναντι των παθών και των πειρασμών μέσα στον πόνο και στη θλίψη της 

μεταπτωτικής ζωής. 

 

3.2 Οι ποιητές των δύο Παρακλητικών Κανόνων γεφυρώνουν αυτούς τους δύο 

νοηματικούς πυλώνες. Ζητούν από τη Θεοτόκο τη θερμή ικεσία και την 

αποτελεσματική μεσιτεία προς τον Υιό της, για την αποδίωξη των εμπαθών λογισμών 

και πειρατηρίων και την άμβλυνση των δυσχερειών και των εμποδίων που θέτει ο 

κοσμικός βίος στην πνευματική πορεία του ανθρώπου. Ο τόνος του ποιητικού κειμένου 

στους Παρακλητικούς Κανόνες αναβιβάζεται και καταβιβάζεται σε αντιστοιχία με την 

έκφραση του πόνου του ανθρώπου, εκείνου που νοσεί ψυχικά και που συντρίβεται από 

την αμαρτία, εκείνου όμως που δοξολογεί τη Θεοτόκο για την ελπίδα και την 

ανακούφιση που του παρέχει. 

Φαίνεται ότι η ποίηση του Θεοδώρου Β´ στον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα 

είναι περισσότερο προσωπική, διότι ο Κανόνας δεν γράφτηκε για να εκφράσει τη 

διέξοδο γενικά των πασχόντων, αλλά τον πνευματικό αγώνα του συγκεκριμένου 

αυτοκράτορα. 

 

4. Σύντομα τελετουργικά σχόλια 

 

4.1 Οι Παρακλητικοί Κανόνες συνήθως ψάλλονται συναπτά με την Ακολουθία 

του Εσπερινού και μάλιστα μετά από την απαγγελία του «Νυν απολύεις…» από τον 

προεστώτα. Σε αντίθεση με τη σημερινή πρακτική, οι Παρακλητικοί Κανόνες είναι εκ 
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φύσεως συνδεδεμένοι με την Ακολουθία του Όρθρου, επειδή είναι δομημένοι με βάση 

την τυπική διάταξη της εωθινής προσευχής. Η όλη διάταξή τους (Ψαλμός «Κύριε 

εισάκουσον…»· καθίσματα· ο Ν´ ψαλμός· κανόνας· διάταξη του Ευαγγελίου· 

Εξαποστειλάρια) δηλώνουν την άμεση συνάφεια με την Ακολουθία του Όρθρου. 

Η σύνδεσή τους με την εσπερινή Ακολουθία προήλθε πιθανότατα από τη 

μοναστηριακή τάξη και μάλιστα από το τυπικό των αγρυπνιών, σύμφωνα με το οποίο 

οι Ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου τελούνται διαδοχικά. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας ψάλλεται μόνο κατά την περίοδο 

του Δεκαπενταύγουστου, ενώ ο Μικρός ψάλλεται σε κάθε αφορμή πνευματικής 

ανάγκης των πιστών. 

 

4.2 Η ένταξη των Παρακλητικών Κανόνων στις Ακολουθίες του 

Δεκαπενταύγουστου δεν είναι τυχαία ή συγκυριακή. Διότι, έχουν τεθεί σε μία περίοδο 

προετοιμασίας του πιστού για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του 

επονομαζόμενου ως «Πάσχα του καλοκαιριού». Με εξαίρεση τα απογεύματα του 

Σαββάτου και της παραμονής της Μεταμορφώσεως και της Κοιμήσεως, οι δύο 

Παρακλητικοί Κανόνες μελωδούνται εναλλάξ, προσδίδοντας κατανυκτικότητα στη 

συγκεκριμένη περίοδο. Τα απογεύματα των Κυριακών ψάλλεται απαράβατα ο 

Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στη σύνθεση Παρακλητικών 

Κανόνων προς τιμή διαφόρων Αγίων. Η σύνθεσή τους αποσκοπεί στην κάλυψη 

αναγκών τοπικών Εκκλησιών, Μονών ή ενοριακών συνάξεων, ώστε να τιμηθεί ο Άγιος 

τον οποίο ευλαβείται ως πολιούχο η εκκλησιαστική κοινότητα. Η δημιουργία 

παρακλητικών κανόνων εκτός των δύο προς τη Θεοτόκο αποτελεί νεότερο έθος και 

πρέπει να ακολουθεί κάποια λογικά λειτουργικά πλαίσια. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης των 

δύο Παρακλητικών Κανόνων. 

2.  Ποιες πνευματικές ανάγκες καλύπτουν οι Παρακλητικοί Κανόνες και πώς 

αυτές οι ανάγκες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ποιμαντικής προτροπής για 

συμμετοχή των πιστών στην Ακολουθία των Παρακλητικών Κανόνων; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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ΙΙ. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοντάκιο/ Κανόνας/ Ακάθιστος/ Οίκοι/ Εφύμνια/ Ακροστιχίδα/ 

Υμνογράφοι/ Ρωμανός ο Μελωδός/ Ιωάννης Δαμασκηνός/ Πατριάρχης Σέργιος/ 

Κοσμάς Μελωδός/ Γερμανός Α´ Κωνσταντινουπόλεως 

 

 

1. Η δομή της Ακολουθίας 

 

Εις τον Εσπερινόν: 

• Κύριε εκέκραξα… 

• Τρία στιχηρά προσόμοια 

• Δοξαστικό στιχηρών 

• Τέσσερα απόστιχα προσόμοια 

• Δοξαστικό αποστίχων 

 

Εις τον Όρθρον (Σάββατο της Ε´ εβδομάδας των Νηστειών): 

• Θεός Κύριος… 

• Απολυτίκιο («Το προσταχθέν…») 

• Στιχολογία του Α´ καθίσματος 

• Κοντάκιο («Τῃ Υπερμάχῳ…») 

• Οι πρώτοι έξι Οίκοι (Α-Ζ) 

• Κοντάκιο- Άμωμος- Κοντάκιο 

• Οίκοι Η-Μ 

• Κοντάκιο 

• Ο Ν´ ψαλμός 

• Κανόνας (ωδές α´-γ´) 

• Κοντάκιο 

• Οίκοι Ν-Σ 

• Κοντάκιο 

• Κανόνας (ωδές δ´, ε´, στ´) 

• Κοντάκιο 

• Οίκοι Τ-Ω και πάλι ο Α 
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• Κοντάκιο 

• Κανόνας (ωδές ζ´, η´, θ´) 

•Εξαποστειλάριο 

• Αίνοι 

 

2. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

του Ακαθίστου ύμνου 

 

2.1 Ως «Ακάθιστος ύμνος» επεκράτησε να ονομάζεται το Κοντάκιο, το οποίο 

ψάλλεται προς τιμή της Θεοτόκου κατά τον Όρθρο του Σαββάτου της Ε΄ εβδομάδας 

των Νηστειών και τμηματικά κατά την Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου κάθε 

Παρασκευής κατά τις τέσσερεις πρώτες εβδομάδες της Μ. Τεσσαρακοστής 

(Χαιρετισμοί). Είναι το μόνο Κοντάκιο, το οποίο ευρίσκεται σήμερα σε λειτουργική 

χρήση. Συνοδεύεται από τον Κανόνα «Ανοίξω το στόμα μου…», έργο του υμνογράφου 

Ιωσήφ Ξένου (οι ειρμοί του Κανόνα αποδίδονται στον Ιωάννη Δαμασκηνό). 

Η επωνυμία «Ακάθιστος» προέρχεται από το γεγονός οτι οι κάτοικοι της 

Κωνσταντινουπόλεως έψαλλαν «ορθοστάδην» (όρθιοι) τον Κανόνα αυτό, στις 8 

Αυγούστου του 626, όταν λύθηκε η πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους 

Αβάρους και τους Πέρσες μετά από θαυματουργική παρέμβαση της Θεοτόκου. Το 

Κοντάκιο του Ακαθίστου είναι το μόνο που παρέμεινε ολόκληρο σε χρήση στη 

Λατρεία της Εκκλησίας. Αποτελείται από το Προοίμιο (αρχικά «Το προσταχθέν 

μυστικώς…» και κατόπιν το «Τῃ Υπερμάχῳ…») και τους 24 Οίκους, οι οποίοι φέρουν 

αλφαβητική ακροστιχίδα. 

 

2.2 Στο συναξάριο της ε΄ εβδομάδας της Μ. Τεσσαρακοστής αναφέρει οτι, όταν 

η Κωνσταντινούπολη πολιορκείτο από Αβάρους και Πέρσες το 626 (και ενώ ο 

Αυτοκράτορας Ηράκλειος απουσίαζε στη Μ. Ασία), ο στόλος των πολιορκητών 

καταστράφηκε από σφοδρή θύελλα. Ο λαός απέδωσε την απαλλαγή από την πολιορκία 

στη Θεομήτορα και «ολονύκτιον ύμνον και ακάθιστον αυτῄ εμελώδησεν» στο Ναό των 

Βλαχερνών. Επειδή κατά την πολιορκία ο Πατριάρχης Σέργιος αναφέρεται ότι 

ενίσχυσε στα τείχη τους αγωνιζόμενους Βυζαντινούς, συσχετίστηκε η συγγραφή του 

ύμνου με το πρόσωπό του. 

Το συναξάριο αναφέρει οτι ο ύμνος «μελῳδήθηκε» (ψάλθηκε) και όχι οτι 

«συνετέθη» από κάποιον. Η πληροφορία αυτή επιτρέπει την υπόθεση οτι ο ύμνος 
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προϋπήρχε (πιθανόν είχε συντεθεί για την εξύμνηση των γεγονότων της εορτής του 

Ευαγγελισμού) και οτι εψάλει στην έκτακτη αυτή περίσταση της δοξολογίας προς τη 

Θεοτόκο στις 8 Αυγούστου του 626. Έκτοτε, παρέμεινε γνωστός ως «Ακάθιστος». Η 

ίδια Ακολουθία επαναλήφθηκε κατά τη λύση της πρώτης πολιορκίας της 

Κωνσταντινουπόλεως υπό των Αράβων το 673 (επί αυτοκράτορα Κωνταντίνου Δ΄ του 

Πωγωνάτου), πιθανόν δε και κατά τη λύση της δεύτερης πολιορκίας υπό των Αράβων 

τον Αύγουστο του 718 (επί αυτοκράτορα Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου). Ίσως 

χρησιμοποιήθηκε και κατά τη σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως από την επιδρομή 

των Ρως επί αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ του Μεθύσου, το 860.  

Έκτοτε, πάντως, καθιερώθηκε να ψάλλεται στην Εκκλησία μαζί με τον Κανόνα 

«Ανοίξω το στόμα μου…». Όπως προαναφέρθηκε, ο Κανόνας του Ακαθίστου είναι 

έργο του υμνογράφου Ιωσήφ του Ξένου, έχει έμμετρη (ιαμβική) ακροστιχίδα («Χαράς 

δοχείον σοι πρέπει χαίρειν μόνη, Ιωσήφ») και ψάλλεται σε ήχο δ΄. Οι ειρμοί, όμως, των 

ῳδών (πλην της τέταρτης ῳδής) είναι ποίημα του μοναχού Ιωάννου, δηλαδή του 

Δαμασκηνού, και αναφέρονται στην Κοίμηση της Θεοτόκου. 

 

2.3 Αν και το όλο Κοντάκιο έχει αποδοθεί σε διαφόρους συγγραφείς, δεν έχει 

υπάρξει τελικό συπέρασμα για την πατρότητά του και τον χρόνο συγγραφής του. Όπως 

προαναφέρθηκε, το Κοντάκιο έχει αποδοθεί (σύμφωνα με μια άποψη) στον Πατριάρχη 

Σέργιο (610-638), ο οποίος όμως δεν μαρτυρείται ως ποιητής (ουδεμία φιλολογική 

μαρτυρία υπάρχει περί ποιητικών συνθέσεών του, πλην των πληροφοριών περί της 

υψηλής παιδείας του) και αποκλείεται να συνέθεσε τόσο σημαντικό έργο σε ελάχιστο 

χρόνο (το εσπέρας της 8ης Αυγούστου). Ο Σέργιος, άλλωστε, υπήρξε υποστηρικτής του 

Μονοθελητισμού και δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το ορθόδοξο περιεχόμενο του 

Κοντακίου.  

Η άποψη οτι, ο στίχος «Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής» 

υποκρύπτει πολιτικό νόημα και ότι αναφέρεται στον σφετεριστή του θρόνου και 

τύραννο Φωκά (602-610), επαναφέρει την υπόθεση οτι η σύνθεση του Ακαθίστου θα 

μπορούσε να συνδυαστεί (χρονικώς) με τον πατριάρχη Σέργιο. Με την ίδια λογική, 

όμως, ως «τύραννος» θα μπορούσε να εννοηθεί ο Φιλιππικός Βαρδάνης (713), ο οποίος 

ήταν και αιρετικός (μονοθελίτης), ώστε ο στίχος που ακολουθεί να θεωρηθεί ως 

απάντηση της ορθοδοξίας στον Μονοθελητισμό («Χαίρε, τύραννον απάνθρωπον 

εκβαλούσα της αρχής/ Χαίρε, Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν»). 
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Υποστηρίχθηκε η άποψη οτι ο Ακάθιστος είναι έργο εποχής προγενέστερης του 

Ρωμανού, μάλιστα δε του 4ου-5ου αι. Όμως, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το 

Κοντάκιο δεν είχε διαμορφωθεί ως λογοτεχνικό είδος. Η συγκεκριμένη άποψη θα 

μπορούσε να στηριχθεί μόνο εάν η συγγραφή προσδιοριζόταν για τις αρχές του 6ου αι. 

Αλλά και η απόδοση συγγραφής του ύμνου στον Γεώργιο Πισίδη (610-640), 

ιαμβογράφο και Διάκονο, δεν μπορεί να υποστηριχθεί επειδή ο Πισίδης δεν συνέγραψε 

ρυθμικά έργα και η γλώσσα των έργων του δεν συνάδει με το Κοντάκιο του 

«Ακαθίστου» (ο Πισίδης μπορεί να εγνώριζε το μεταγενέστερο Κοντάκιο «Τῃ 

Υπερμάχῳ», διότι σε κάποιο έργο του αποκαλεί τη Θεοτόκο ως «η στρατηγός 

Παρθένος»). Δεν ευσταθεί, επίσης, η απόδοση του ύμνου στους Γεώργιο Σικελιώτη 

(Μητροπολίτη Νικομηδείας, περί τα μέσα του Θ΄ αιώνα) και ιερό Φώτιο (Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως, 858-867, 877-886), διότι ο ύμνος ήταν γνωστός πριν από την 

εποχή των συγκεκριμένων. 

Απομένουν δυο πρόσωπα, στα οποία μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη βεβαιότητα 

για την απόδοση του ύμνου: ο Ρωμανός ο Μελωδός (α΄ ήμισυ του 6ου αι.) και ο 

Γερμανός Α΄ Κωνσταντινουπόλεως (715-730, +740). 

 

2.4  Ήταν φυσικό ορισμένοι μελετητές να στραφούν στη λύση του Ρωμανού. 

Ένας τόσο λαμπρός ύμνος θα ταίριαζε σ’ ένα λαμπρό ποιητή. Την υπόθεση υποστήριξε 

πρώτος (το 1909) ο Πολωνός λόγιος P.F. Krypiakiewicz με τη μελέτη του «De Hymni 

Acathisti Auctore», στην οποία αναζήτησε κοινά θεολογικά, δογματικά και 

εκφραστικά στοιχεία του Ακαθίστου ύμνου με τα Κοντάκια του Ρωμανού. Την θεωρία 

του ακολούθησαν (με λιγότερες ή περισσότερες επιφυλάξεις) και άλλοι ερευνητές. 

Η υπόθεση, όμως, περί του Ρωμανού είναι ασθενής, κυρίως διότι δεν υπάρχει 

χειρόγραφη μαρτυρία περί της σχέσεως του Ρωμανού με τον Ακάθιστο (πολυάριθμοι 

κώδικες των 11ου-13ου αιώνων, Κοντακάρια ή Μηναία περιέχουν ολόκληρο τον 

Ακάθιστο ύμνο, χωρίς την παραμικρή αναφορά στο Ρωμανό, ως ποιητή του), αλλά και 

διότι το ύφος, η γλώσσα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και η τεχνική του δεν 

συμπίπτουν με τις αντίστοιχες του ύμνου. Άλλωστε, πριν από τον 16ο αιώνα ουδεμία 

μαρτυρία υπάρχει περί αποδόσεως του ύμνου στο Ρωμανό. Ο Ακάθιστος, επίσης, δεν 

φαίνεται να είναι έργο της ακμής του Κοντακίου, αλλά μάλλον έργο της περιόδου της 

παρακμής του. Η ύπαρξη δύο εφυμνίων που εναλλάσσονται στους Οίκους είναι 

στοιχείο εντελώς νέο και ξένο προς την παραδοσιακή μορφή των Κοντακίων. 



Ακολουθίες Παρακλητικών Κανόνων και Ακαθίστου Ύμνου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
468 

Επιπροσθέτως, ο Ακάθιστος ύμνος δεν περιέχει διάλογο, ούτε ανθρωποποιΐα, 

στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα έργα του Ρωμανού. Αλλά και το ύφος, καθώς και η 

τεχνική του λόγου είναι αντιρρωμανικά. Τούτο καθίσταται εμφανές εάν ο Ακάθιστος 

ύμνος αντιπαραβληθεί με τον ΙΔ΄ ύμνο του Ρωμανού στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 

Αλλά και ο Συναξαριστής της εορτής του Ρωμανού (1η Οκτωβρίου)  δεν αναφέρει το 

Ρωμανό ως ποιητή του Ακαθίστου, σε αντίθεση με την μαρτυρία (του Συναξαριστή) 

οτι ο Ρωμανός συνέθεσε ύμνους για την εορτή των Χριστουγέννων. 

Είναι, βεβαίως, δύσκολο να δεχθούμε οτι, εάν ο Ρωμανός δεν είναι ο συνθέτης 

του Ακαθίστου, υπήρξε ένας τόσο μεγάλος ποιητής ο οποίος μας κληροδότησε ένα 

μόνο παρόμοιο έργο. Η περίπτωση συγγραφής του Ακαθίστου από το Ρωμανό κατά 

την εποχή που εκείνος βρισκόταν στη Συρία δεν μπορεί να αποκλεισθεί παντελώς, αν 

και προϋποθέτει αναλυτική φιλολογική μελέτη της γλώσσας και του ύφους του 

Ακαθίστου σε σχέση με τη γλώσσα και το ύφος των υπολοίπων Κοντακίων του 

Ρωμανού. 

Περί του Γερμανού Α΄ υπάρχουν ενδείξεις, όπως μία μαρτυρία που 

καταχωρίζεται σε λατινική μετάφραση του Ακαθίστου από τον επίσκοπο Ενετίας 

Χριστοφόρο (800/ αυτή η λατινική μετάφραση επέδρασε στην υμνογραφία και στη 

ρητορική της δυτικής Εκκλησίας), αλλά και η συγγένεια της θεολογίας του Γερμανού 

Α΄ (στο Λόγο του Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου) με το δεύτερο τμήμα του Κοντακίου. 

Η μαρτυρία της λατινικής μεταφράσεως δεν είναι ισχυρή, διότι θα ήταν ανακόλουθο 

να διασώζεται παρόμοια πληροφορία στη μετάφραση και όχι στο ελληνικό πρωτότυπο, 

με δεδομένο μάλιστα το γεγονός οτι όλα τα υμνογραφικά κείμενα του Γερμανού 

παραδόθηκαν επώνυμα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε οτι, εάν ο Ακάθιστος συντέθηκε 

στην Ανατολή, ίσως έγινε γνωστός στην Κωνσταντινούπολη μέσω του Γερμανού, ο 

οποίος θεωρείται ως ο φυσικός σύνδεσμος της Κωνσταντινουπόλεως με τα 

Ιεροσόλυμα. 

Ως προς το ιστορικό πλαίσιο περί του Γερμανού, έχει επισημανθεί οτι ορισμένοι 

στίχοι του Ακαθίστου («Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών…χαίρε δι’ ης 

εγείρονται τρόπαια/ χαίρε δι᾽ ης οι εχθροί καταπίπτουσι») παραπέμπουν αφενός μεν 

στη συμβασιλεία των δύο Ισαύρων (Λέοντος του Γ΄ και Κωνσταντίνου του Ε΄, από το 

720 και εξής), αφετέρου δε στην πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Άραβες 

(717-718) και τη νίκη των Βυζαντινών. Με βάση οτι ο Πατριάρχης Γερμανός έζησε τα 

συγκεκριμένα γεγονότα και, μάλιστα, οτι συνέθεσε εγκωμιαστικό λόγο στη Θεοτόκο, 

θα μπορούσε να ευσταθήσει η υπόθεση οτι εκείνος συνέθεσε και τον Ακάθιστο. 
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Σε αντίθεση με τους παραπάνω ισχυρισμούς περί του Γερμανού Α΄, θα πρέπει να 

επισημανθεί οτι ορισμένοι στίχοι όπως αυτοί του Οίκου Ρ (αναφέρεται σε «ρήτορες, 

φιλοσόφους, τεχνολόγους, συζητητάς, μύθων ποιητάς», οι οποίοι απορούν για το 

μυστήριο της παρθενίας της Θεοτόκου· αναφέρεται και σε «Αθηναίους», των οποίων 

η Θεοτόκος «διασπά τας πλοκάς»), δύσκολα μπορούν να προσαρμοστούν στην εποχή 

του Γερμανού, ταιριάζουν δὲ καλύτερα στὴν εποχή του Ιουστινιανού κατά τον 6ο αι., 

όταν με διάταγμα του εν λόγῳ αυτοκράτορα καταργήθηκαν οι φιλοσοφικές σχολές και 

μάλιστα η των Αθηνών.  

 

2.5 Εναντίον της αποδόσεως του ύμνου στον Γερμανό συνηγορεί και η 

προμνημονευθείσα παράδοση (η οποία διατηρήθηκε στο συναξάριο) περί 

χρησιμοποιήσεως του ύμνου την εσπέρα της 8ης Αυγούστου του 626 κατά τη λύση της 

πολιορκίας της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους και τους Πέρσες (το 

συγκεκριμένο συναξάριο, βεβαίως, δεν αναφέρεται σε σύνθεση του Κοντακίου, 

αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της προϋπάρξεώς του). Το Προοίμιο, πάντως, του 

Κοντακίου («Τῃ Υπερμάχῳ…») θα μπορούσε να θεωρηθεί μεταγενέστερο του 626, με 

δεδομένο μάλιστα το γεγονός οτι ολόκληρος ο ύμνος είναι ειρηνικός, εγκωμιαστικός 

και θεολογικός, χωρίς νύξη σε κινδύνους και θαυματουργική σωτηρία. 

Αλλά και το πλήρες υμνογραφικό έργο του Γερμανού (το οποίο θα μπορούσε να 

αποτελέσει μέτρο συγκρίσεως με τον Ακάθιστο) δεν είναι εξ ολοκλήρου γνωστό. Ο 

Γερμανός, επίσης, δεν θεωρείται τόσο μεγάλο ποιητικό ανάστημα, ώστε να του 

αποδοθεί η συγγραφή υμνογραφήματος παρόμοιας σημασίας όπως ο Ακάθιστος. 

Άλλωστε, ο «Λόγος» του Γερμανού «Εις τον Ευαγγελισμόν τηῆς Θεοτόκου», ο οποίος 

περιέχει και το θέμα του αρχαγγελικού χαιρετισμού προς τη Θεοτόκο, απέχει κατά 

πολύ (από πλευράς γλωσσικής και υφολογικής) από τον Ακάθιστο. 

Η έρευνα στράφηκε και προς τον Κοσμά Μελωδό (680-754) ως πιθανό συνθέτη 

του Ακαθίστου. Ο Κοσμάς υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων εκπροσώπων της 

βυζαντινής υμνογραφίας, ο μόνος στον οποίο αποδόθηκε η επωνυμία του «Μελωδού» 

μετά από τον Ρωμανό. Συνδέεται με την μεγάλη ποιητική μεταρρύθμιση του 8ου αι. και 

θεωρείται (μαζί με τον θετό αδελφό του Ιωάννη Δαμασκηνό και τον Ανδρέα Κρήτης) 

εισηγητής του ποιητικού είδους του «Κανόνα». Ήδη το 1907, ο A. Baumstark είχε 

επισημάνει οτι στο παρεκκλήσιο της Μονής του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα βρήκε 

παλαιά αχρονολόγητη εικόνα του Ευαγγελισμού, στην οποία εικονίζεται και μοναχός 

κρατώντας ειλητάριο με τις πρώτες λέξεις του Ακαθίστου («Άγγελος πρωτοστάτης 
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ουρανόθεν επέμφθη»), ενώ στην κεφαλή του υπάρχει η ένδειξη «Άγιος Κοσμάς». Ο 

Baumstark θεωρεί τον «Κοσμά» της εικόνας ως τον συγγραφέα του Ακαθίστου. 

Είναι αλήθεια οτι, εάν δεχθούμε τον Κοσμά τον Μελωδό ως συγγραφέα του 

Ακαθίστου, τότε η σύνθεση του Κοντακίου θα πρέπει να μετατεθεί σε μεταγενέστερη 

(από τις πιθανές) εποχή. Θα πρέπει, βεβαίως, να τονιστεί οτι ουδείς ποιητής 

μνημονεύεται με το όνομα «Κοσμάς» πλην του Μελωδού. Αλλά, επίσης, ο Κοσμάς 

Μελωδός υπήρξε τρόφιμος της Μονής του Αγίου Σάββα (στην οποία διασώζεται η 

συγκεκριμένη εικόνα), ενώ γνωρίζουμε οτι ο Κοσμάς συνέθεσε κάποιο Κοντάκιο, 

γεγονός που αποδεικνύει οτι υφίστατο σύνθεση Κοντακίων στις αρχές του 8ου αι. 

Επομένως, από την μέχρι τώρα έρευνα παραμένει άγνωστος ο ποιητής τοῦ ύμνου. 

 

2.6 Στον Ακάθιστο υπάρχουν κείμενα, τα οποία ομοιάζουν με προγενέστερα 

(όπως, για παράδειγμα, με λόγους του Βασιλείου Σελευκείας ή του Χρυσοστόμου). Δεν 

αποκλείεται ο συγγραφέας να εγνώριζε τους συγκεκριμένους λόγους. Οι ομοιότητες, 

όμως, του Κοντακίου του Ακαθίστου με προγενέστερα κείμενα εξηγούνται και λόγῳ 

των κοινών πηγών και της κοινής δογματικής αντιλήψεως, η οποία υπήρξε διάχυτος, 

ώστε τα κοινά αυτά στοιχεία να διαχέονται τόσο στην εκκλησιαστική γραμματεία, όσο 

και στην εκκλησιαστική ποίηση. Υπό την έννοια αυτή, ο Ακάθιστος πιθανόν απετέλεσε 

πηγή μετατενέστερων εκκλησιαστικών συγγραφέων (όπως ο Ανδρέας Κρήτης, ο 

Ιωάννης Δαμασκηνός και ο ι. Φώτιος). 

 

3. Σύντομα θεολογικά σχόλια 

 

3.1 Οι Οίκοι είναι δύο ειδών: οι μεν περιττοί είναι εκτενέστεροι, αποτελούνται 

από 18 στίχους και κατακλείονται με το εφύμνιο ή ανακλώμενο «Χαίρε νύμφη 

ανύμφευτε», οι δε άρτιοι είναι συντομότεροι, αποτελούνται από 6 στίχους και 

κατακλείονται με το «Αλληλούϊα». Οι 11 τελευταίοι στίχοι των περιττών Οίκων 

αποτελούν τους Χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Θεοτόκο. Από τους 

άρτιους Οίκους οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό (Κ, Μ, Ξ, Π, Σ, Υ, Χ), 

ορισμένοι δε στη Θεοτόκο (Β, Δ, Ζ, Ω). 

Ως προς το Προοίμιο του Κοντακίου, θα πρέπει να τονιστεί οτι το γνωστό «Τῃ 

Υπερμάχῳ…» παραπέμπει στα πολεμικά γεγονότα του 626, ενώ το αρχαιότερο 

Προοίμιο («Το προσταχθέν μυστικώς…») συνδέει το Κοντάκο με την εορτή του 
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Ευαγγελισμού. Σε ορισμένα χειρόγραφα υπάρχει και τρίτο Προοίμιο («Ου παυόμεθα 

κατά χρέος…»). 

Ο Κανόνας είναι αξιοσημείωτος για τη χαρά, την έξαρση και τον ενθουσιασμό, 

τον οποίο γεννά τόσο εξ επόψεως λόγου, όσο και μελωδίας. 

 

3.2 Σημαντική διαφορά του Ακαθίστου ύμνου από τα γνωστά Κοντάκια είναι η 

έλλειψη θεματικής ενότητας. Ο Ακάθιστος ύμνος αποτελείται από δυο τμήματα: το 

ιστορικό (Οίκοι Α-Μ), το ὁποίο εξιστορεί τα γεγονότα από τον Ευαγγελισμό μέχρι την 

Υπαπαντή, και το θεολογικό ή δογματικό (Οίκοι Ν-Ω), στο οποίο ο ποιητής ασχολείται 

με την ενανθρώπιση του Κυρίου και με τη σωτηρία των πιστών. 

Το Προοίμιο «Τῃ Υπερμάχῳ…» δεν έχει σχέση με το ιστορικό και θεολογικό 

περιεχόμενο, σε αντίθεση με το παλαιότερο Προοίμιο, «Το προσταχθέν μυστικώς…». 

Στο νεότερο Προοίμιο («Τῃ Υπερμάχῳ…») η Θεοτόκος εξυμνείται ως η προστάτιδα 

της Κωνσταντινοπόλεως από τους εχθρούς, ενώ οι μοναδικές νύξεις περί πολεμικών 

γεγονότων του όλου Κοντακίου καταχωρίζονται σε τέσσερεις στίχους του Οίκου Ψ 

(«Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος,/ χαίρε, της βασιλείας το απόρθητον 

τείχος·/ Χαίρε δι’ ης εγείρονται τρόπαια/ Χαίρε δι’ ης οι εχθροί καταπίπτουσι»). 

Φαίνεται, επομένως, ότι το Προοίμιο «Τῃ Υπερμάχῳ…» προστέθηκε μεταγενέστερα 

στο όλο Κοντάκιο, προφανώς όταν ψαλμωδήθηκε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την 

Υπέρμαχο Στρατηγό για τη σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως το 626 μ.Χ. 

 

3.3 Το Κοντάκιο του Ακαθίστου ύμνου χαρακτηρίζεται ως ένα αριστούργημα 

της βυζαντινής υμνογραφίας, με άριστους κανόνες ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και 

ομοιοκαταληξίας, ως ένα κείμενο που συγκινεί τόσο τους απλούς, όσο και τους λογίους 

ανθρώπους. Σπάνια η υμνογραφία μας έφθασε σε παρόμοιο συνδυασμό ποιητικού 

ύφους και ανεπιτήδευτης απλότητας. Η γλώσσα του ύμνου είναι υψηλή και γεμάτη από 

κοσμητικά επίθετα, εύστοχες λέξεις και ποικίλα σχήματα. Ο πλούτος του λόγου, η 

ύπαρξη ποιητικών σχημάτων και το βαθύτατο θεολογικό περιεχόμενο του Ακαθίστου 

καθιστούν το όλο υμνογράφημα ως ένα εκ των κορυφαίων της εκκλησιαστικής 

ποιήσεως, πάντως δε το κορυφαίο εκ των Κοντακίων, όπως ομολογούν μεγάλα 

ονόματα της λογοτεχνίας και της διανοήσεως (Α. Παπαδιαμάντης, Κ. Παλαμάς, Ε. 

Παπανούτσος, Γ. Παπαμιχαήλ, Ν. Τωμαδάκης, Θ. Ξύδης). 
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3.4 Ο Ακάθιστος ύμνος χαρακτηρίζεται από μία πλήρη και ακριβή χριστολογική 

διδασκαλία. Τα σημεία της διδασκαλίας αυτής εστιάζονται στην αποκάλυψη του 

προαιωνίου μυστηρίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, στην προβολή του 

«διακονικού» χαρακτήρα του έργου του Αρχαγγέλου, στη θεολογική ανάλυση της 

σαρκώσεως ως συνεργεία του Αγίου Πνεύματος με τη Θεοτόκο, στη σαφή διακήρυξη 

της απολύτου ενότητας των δύο φύσεων του Κυρίου (χωρίς να υπάρχει σύγχυση 

μεταξύ τους) και στην επεξήγηση όλων των σωτηριολογικών πτυχών της σαρκώσεως. 

Το γεγονός της Σαρκώσεως του Λόγου, κυρίαρχο στον Ακάθιστο ύμνο, δεν 

επιτρέπει στον άγνωστο ποιητή να επεκταθεί σε άλλα θέματα της ορθοδόξου 

Χριστολογίας, όπως στη Μεταμόρφωση, το Πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη 

του Κυρίου. Η λειτουργική ποικιλία της Ακολουθίας, η αρίστη ποιητική-λογοτεχνική 

γλώσσα και δομή, η ακριβής και ορθόδοξη διατύπωση των δογματικών και ηθικών 

αληθειών, αλλά και η αγάπη των Ορθοδόξων (παγκοσμίως) στον Ακάθιστο ύμνο, τον 

καθιστούν μία από τις σπουδαιότερες Ακολουθίες της Εκκλησίας. 

 

4. Περί της εκδόσεως του Ακαθίστου ύμνου 

 

Το κείμενο του Ακαθίστου ύμνου παραδίδεται με πλήθος χειρογράφων, ενώ 

καταχωρίζεται και σε πολλούς μουσικούς κώδικες. Το 1502 εκδόθηκε για πρώτη φορά 

στη Βενετία από τον Άλδο Μανούτιο, έκτοτε δε ο ύμνος περιέχεται σε όλες τις εκδόσεις 

των λειτουργικών βιβλίων (Μηναίο του Μαρτίου, Τριώδιο και Ωρολόγιο). Το 1976 ο 

καρδινάλιος Pitra επιχείρησε την πρώτη φιλολογική έκδοση, για να ακολουθήσουν και 

άλλες αξιόλογες. Περί το 800, το κείμενο του Ακαθίστου μεταφράστηκε στα λατινικά 

από τον επίσκοπο Βενετίας Χριστοφόρο, ενώ μία δεύτερη μετάφραση στα Λατινικά 

προσέφερε το 1876 ο καρδινάλιος Pitra. Έκτοτε, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, 

ενώ τον 14ο αι. ο βυζαντινός ποιητής Μανουήλ Φιλής συνέθεσε έμμετρη διασκευή του 

ύμνου σε ιαμβικούς τρίμετρους στίχους. Το 1959 ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος 

δημοσίευσε έμμετρη απόδοση του Ακαθίστου στα νεοελληνικά. 

 

 

5. Βιβλιογραφία 

 

Βουρλή, Α., Θέματα Ορθοδόξου Χριστολογίας (επί τῃ βάσει υμνολογικών 

κειμένων), Αθήναι 2000. 



Ακολουθίες Παρακλητικών Κανόνων και Ακαθίστου Ύμνου 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
473 

Δετοράκη, Θ., Βυζαντινή υμνογραφία (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Ηράκλειο 

1997. 

Ευστρατιάδου, Σ., Η Θεοτόκος εν τῃ Υμνογραφίᾳ, Paris 1930 (Αγιορειτική 

Βιβλιοθήκη 6). 

Μητσάκη, Κ., Βυζαντινή υμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1971. 

Ξύδη, Θ., Βυζαντινή υμνογραφία, Αθήναι 1978. 

Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Α., «Η σημερινή θέσις του περί Ακαθίστου ύμνου 

ζητήματος», Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως, 16 (1908), σς 357-383.. 

Πάσχου, Π.Β., Λόγος και Μέλος. Εισαγωγή στη βυζαντινή-λειτουργική 

Υμνογραφία της ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα, Αρμός, 1999. 

Τρεμπέλα, Π., Εκλογή ελληνικής ορθοδόξου υμνογραφίας,  Αθήναι 1949. 

Τωμαδάκη, Ν., Ιωσήφ ο Υμνογράφος, Βίος και έργον, εν Αθήναις 1971. 

Του ιδίου, Η βυζαντινή υμνογραφία και ποίησις, Θεσσαλονίκη, Πουρναράς, 1993. 

Του ιδίου, «Ακάθιστος ύμνος», Ηθική και Θρησκευτική Εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1 

(1962), στ. 1147-1164. 

Φίλια, Γ.Ν., Εισαγωγή στην ιστορία και θεολογία των εκκλησιαστικών ύμνων, 

Αθήνα, Γρηγόρης, 2018. 

Φυτράκη, Α., Η εκκλησιαστική ημών ποίησις κατά τας κυριωτέρας αυτής φάσεις, 

Αθήναι 1957. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης του 

Ακαθίστου Ύμνου. 

2.  Ποιες πνευματικές ανάγκες καλύπτει ο Ακάθιστος Ύμνος και πώς αυτές οι 

ανάγκες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ποιμαντικής προτροπής για συμμετοχή των 

πιστών στην Ακολουθία του Ακαθίστου; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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13. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ) 

 

Ι. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ευχολόγιο/ Αγιασματάριο/ Αγιασμός Θεοφανείων 

 

1. Η τάξη της Ακολουθίας 

• Ευλογητός ο Θεός… 

• Τρισάγιο 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν 

• Ψαλμός ρμβ´(«Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου…») 

• Θεός Κύριος… (μετά των στίχων και των τροπαρίων) 

• Ν´ Ψαλμός 

• Στιχηρά κατ᾽ αλφάβητον 

• «Της ευσπλαχνίας την πύλην…» (έξοδος κλήρου και λαού στην φιάλη του 

ύδατος για την τέλεση του Αγιασμού) 

• Τρισάγιο 

• Αναγνώσματα 

• Ειρηνικά 

• Ευχή Αγιασμού 

• Ευχή κεφαλοκλισίας 

• Εμβάπτιση στο αγιασμένο νερό του Τιμίου Σταυρού τρεις φορές. 

•Τροπάρια ψαλλόμενα κατά τον ραντισμό 

• Εκτενής και απόλυση. 

 

2. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση 

της Ακολουθίας του Μικρού Αγιασμού 

 

2.1 Στην Παλαιά Διαθήκη επισημαίνεται το σημαντικό κείμενο της Εξ. 30, 17-

21, σύμφωνα με το οποίο ο Μωυσής λαμβάνει εντολή από το Θεό να κατασκευάσει 

λουτήρα χάλκινο με βάση χάλκινη, ώστε να νίπτονται ο Ααρών και οι υιοί του στα 

χέρια και στα πόδια, καθώς και όσοι εισέρχονται στη σκηνή του μαρτυρίου και 
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βαδίζουν προς το θυσιαστήριο προκειμένου να προσφέρουν τις καθορισμένες θυσίες. 

Τα αποτελέσματα από αυτή την τελετουργική χρήση του νερού είναι σαφή: νίψονται 

ύδατι και ου μη αποθάνωσι. Όπως, επίσης, σχετική είναι και η πρόβλεψη του Λευϊτικού 

(14, 7-9) για την περίπτωση της θεραπείας από τη λέπρα, κατά την οποία απαιτείται 

ραντισμός επτάκις με το αίμα του σφραγιασθέντος ορνιθίου μέσα σε ζεστό νερό και 

λούσιμο του πρώην λεπρού με νερό, καθώς και το πλύσιμο των ενδυμάτων του. Το 

νερό, επομένως, επιβεβαιώνει τη γενόμενη θεραπεία του λεπρού. 

 

2.2 Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος σύνταξης της 

σημερινής Ακολουθίας, αφού διήλθε στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης ανά τους αιώνες. 

Ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλλίνικος, διατυπώνοντας τη λειτουργική 

πρακτική, σύμφωνα με την οποία δίπλα σε μία πλήρως διαμορφωμένη Ακολουθία 

«φυτρώνει σαν παραφυάδα» μία άλλη μικρότερη, θεωρεί ότι ο Μικρός Αγιασμός είναι 

νεότερος του Μεγάλου Αγιασμού και ότι οφείλει την ύπαρξή του στο δεύτερο1491. Ο Ι. 

Φουντούλης αναφέρει ότι δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί ποια από τις δύο 

Ακολουθίες του Αγιασμού είναι παλιότερη1492. 

 

2.3 Η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού είναι από τις συχνότερες 

χρησιμοποιούμενες Ακολουθίες του βυζαντινού Ευχολογίου· γι᾽ αυτό και περιέχεται 

σε μεγάλο αριθμό χειρογράφων. Μάλιστα, επειδή η Ακολουθία αυτή δεν τελείτο μόνο 

εντός των ναών, αλλά και εκτός αυτών (σε αγρούς, οικίες, πλοία κ.λπ.), δεν περιέχεται 

μόνο στα Ευχολόγια (που είναι ογκώδη και δύσχρηστα), αλλά σε μικρά ιερατικά 

Εγκόλπια, τα οποία ονομάστηκαν (από την Ακολουθία αυτή) ως «Αγιασματάρια». Τα 

Αγιασματάρια εμπλουτίστηκαν (με την πάροδο του χρόνου), καθώς προστέθηκαν σε 

αυτά διάφορες ιερατικές ευχές που διαβάζονταν κατά περίσταση μαζί με την 

Ακολουθία του Αγιασμού, και έτσι δημιουργήθηκε το «Μικρό Ευχολόγιο», ένα είδος 

επιτομής του Ευχολογίου. 

Είναι αναμενόμενο ότι, λόγω των πολλών αντιγραφών και της συχνής χρήσεως, 

η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού παρουσιάζει πολλές παραλλαγές σε τροπάρια και 

ευχές. Το επίθετο «Μικρός» διακρίνει την Ακολουθία αυτή από την αντίστοιχη του 

Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων, ο οποίος ονομάζεται «Μεγάλος» και λόγῳ του 

 
1491 Κ. Καλλινίκου, Ο Χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτῴ, Αθήνα 19693, σ. 539. 
1492 Ι. Φουντούλη, Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Β´, Θέματα Ευχολογίου, Θεσσαλονίκη 2965, σ. 59. 
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μήκους του και λόγῳ της σπουδαιότητά του. Αν συνυπολογίσουμε τον παράγοντα ότι 

η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού είναι τόσο παλαιά, όσο και η συνήθεια να 

ευλογείται το ύδωρ κατά το Βάπτισμα, θα συμπεράνουμε ότι ο Μεγάλος Αγιασμός 

είναι παλαιότερος του Μικρού. 

 

2.4 Παλιά, όμως, είναι και η ευλογία ύδατος για άλλους σκοπούς, άσχετους με 

το Βάπτισμα των Κατηχουμένων και την ανάμνηση της Βαπτίσεως του Κυρίου. Ήδη 

τον 4ο αιώνα, στο Ευχολόγιο του Σεραπίωνος, Επισκόπου Θμούεως, απαντούν δύο 

ευχές, η 5η (Ευχή επί των προσφερομένων ελαίων και υδάτων) και η 17η (Ευχή εις έλαιον 

νοσούντων, ή εις άρτον ή εις ύδωρ). Και οι δύο επικαλούνται το όνομα του Χριστού (η 

5η) ή του Θεού Πατέρα (η 17η) για να αποκτήσουν τα ύδατα δύναμη θεραπείας από 

κάθε ασθένεια, δύναμη απελατική παντός δαιμονίου και δύναμη αφέσεως αμαρτιών. 

Οι ευχές αναφέρουν ότι η δύναμη αυτή παρέχεται στον άνθρωπο είτε για της αλείψεως 

είτε δια της πόσεως του αγιασμένου ύδατος. 

Την ίδια εποχή με το Ευχολόγιο του Σεραπίωνα υπάρχει η μαρτυρία του 

Επιφανίου Κύπρου, ο οποίος αναφέρει ένα παράδειγμα χριστιανού εξ Εβραίων, του 

Ιώσηπου, που αφού ευλόγησε και ράντισε με ύδωρ το συγκεκριμένο τόπο, διέλυσε τη 

δαιμονική επήρεια και ανήγειρε χριστιανικό ναό την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου1493. 

Ο ίδιος ο Ιώσηπος θεράπευσε (σύμφωνα πάντοτε με τη μαρτυρία του Επιφανίου) 

κάποιο δαιμονισμένο δια ραντισμού με ευλογημένο νερό1494. Λίγο αργότερα, ο 

Θεοδώρητος Κύρου αναφέρει δύο σχετικά παραδείγματα. Σύμφωνα με το πρώτο, ο 

επίσκοπος Απαμείας Μάρκελλος χρησιμοποίησε ευλογημένο ύδωρ προκειμένου να 

γκρεμίσει ναό των ειδωλολατρών1495, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο θεραπεύθηκε με 

ευλογημένο ύδωρ ο ίππος του αυτοκράτορα Ουάλη1496. 

Τον 9ο αιώνα, ο άγιος Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (806-815) 

αναφέρεται στην τέλεση «αγιασμού στην αρχή του κάθε μήνα» και χαρακτηρίζει τη 

συγκεκριμένη λειτουργική πράξη ως «παράδοση που παραλήφθηκε από τους άγιους 

Πατέρες». Ο άγιος Νικηφόρος αντιδιαστέλλει τη συγκεκριμένη λειτουργική πράξη από 

τους εβραϊκούς «αγιασμούς της νουμηνίας» (της πρώτης ημέρας του μήνα), αν και 

αναγνωρίζει ότι η Εκκλησία παρέλαβε (για τη συγκεκριμένη πράξη) «εκ του παλαιού 

 
1493 Επιφανίου Κύπρου, Κατά Αιρέσεων, βιβλ. Α´, τόμ. Β´, 12, PG 41, 425-428.  
1494 Όπ.π., 10, 421B-D. 
1495 Θεοδωρήτου Κύρου, Εκκλησιαστική Ιστορία, κεφ. Ε´, 21, PG 82, 1244-1245. 
1496 Θεοδωρήτου Κύρου, Φιλόθεος Ιστορία, κεφ. 8, PG 82, 1376. 
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την υπόθεση»1497. Αλλά και ο Βαλσαμώνας (12ος αι.) θεωρεί ότι ο αγιασμός που 

τελείται στην αρχή του κάθε μήνα γίνεται για να αντικαταστήσει την ιουδαϊκή 

νουμηνία1498. 

Τα χειρόγραφα Ευχολόγια, βεβαίως, επανέρχονται στη συνάφεια του Μικρού 

Αγιασμού με την εβραϊκή «νουμηνία» (την αρχή του κάθε μήνα). Η Ακολουθία του 

Μικρού Αγιασμού χαρακτηρίζεται ως «αγιασμός της νουμηνίας» (Παντελεήμονος 

690· Αγίου Σάββα Ιεροσολύμων 568), ως «Ακολουθία εις τας αρχιμηνίας των μηνών» 

(Μ. Λαύρας Ω 129· Σινά 981), ή «Ακολουθία των αρχιμηνιών των μηνών» (Αθηνών 

851),  ή «Ακολουθία εν εκάστου μηνός αρχή (Παντελ. 364), ή «Ακολουθία κατά πάσαν 

αρχήν του μηνός» (Λαύρας 189), ή «Αγιασμός γινόμενος κατά μήνα» (Αθηνών 1910, 

2724· Λαύρας 21, Θ81· Σινά 980). 

 

2.5 Ο Μικρός αυτός Αγιασμός ετελείτο κατά την πρώτη του κάθε μήνα, με 

εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Αυτό μαρτυρείται ήδη τον 14ο αι. από 

τον Ψευδο Κωδινό για την πράξη του παλατίου της Κωνσταντινουπόλεως1499, συνήθεια 

η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Η μη τέλεσή του δικαιολογείται για μεν την 1η 

Σεπτεμβρίου διότι επέκειτο η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (που 

συνδυαζόταν κατά παράδοση με αγιασμό των υδάτων1500), δια δε την 1η Ιανουαρίου 

λόγῳ της εορτής των Θεοφανείων και της τελέσεως του Μεγάλου Αγιασμού. 

Εκτός από την πρώτη του μήνα, ο Μικρός Αγιασμός ετελείτο (σύμφωνα με τη 

χειρόγραφη παράδοση) και σε άλλες ημέρες του λειτουργικού έτους: «Κατά το μήνα 

Αύγουστο» (Πάτμου 105), «Εις την εορτήν της Θεοτόκου» (Λαύρας 189) και «Εν ταις 

Κυριακαίς και εορταίς» (Παρισίων Κοϊσλίνος 213). 

Αρχικά, η Ακολουθία του Αγιασμού απετελείτο από μία και μόνη ευχή (με αυτή 

τη μορφή μαρτυρείται στο Ευχολόγιο του Σεραπίωνα). Στο αρχαιότερο χειρόγραφο 

Ευχολόγιο (τον Βαρβερινό κώδικα 336 του τέλους του 8ου αι.) μαρτυρείται μία μόνο 

ευχή καθαγιαστική του ύδατος («Ευχή επί διακονίας, λεγομένη εν τῃ εμβάτῃ 

εκφωνητικώς»). Παρομοίως μία ευχή μαρτυρείται σε σημαντικά παλαιά χειρόγραφα 

Ευχολόγια, όπως στον Βησσαριανό κώδικα της Κρυπτοφέρρης («Ευχή του κολυμβίου 

 
1497 Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως, Κεφάλαια περί διαφόρων υποθέσεων, α´, J.B. Pitra, Juris 

ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, t.II, Romae 1868, σ. 320. 
1498 Βαλσαμώνος, Σχόλιον εις τον ΞΕ´ κανόνα της εν Τρούλλῳ Συνόδου, στο Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλή, 

Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων, Αθήνησιν 1852 (φωτοτυπική ανατύπωση 1966), σ. 458. 
1499 Περί των οφφικιαλίων, PG 157, 93CD. 
1500 Αυτό μαρτυρείται από το Τυπικό της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, κώδικας Αθηνών 2047, f. 110rv. 
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των Βλαχερνών») και στους Σιναϊτικούς κώδικες 959 («Εις κόλυμβον διακονίας, ήγουν 

λούσματος»), 982 («Επί ύδατος μεταλαμβανομένου επί θεραπείας αρρώστου και 

φυλακής οίκου»), 987 («Επί ύδατος αρρώστου») και 971 («Εις κεκοινωμένον ύδωρ»). 

Από τον 11ο αι. αρχίζει να εμφανίζεται (στα χειρόγραφα Ευχολόγια) μία Ακολουθία 

Μικρού Αγιασμού, η οποία αποτελεί την πρώτη μορφή της Ακολουθίας που υπάρχει 

σήμερα σε χρήση. 

 

2.6 Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση αυτής της Ακολουθίας 

είναι ποικίλοι. Ο πρώτος παράγοντας είναι η αποδέσμευση του αγιασμού του ύδατος 

από τη θεία Λειτουργία. Όπως μαρτυρείται από το Ευχολόγιο του Σεραπίωνα, η ευχή 

αυτή λεγόταν αρχικά στη θεία Λειτουργία μετά την ευχαριστία για τη θεία Μετάληψη 

και πριν από την απόλυση· γι᾽ αυτό και στο συγκεκριμένο Ευχολόγιο μαρτυρείται 

«χειροθεσία» (απόλυση) μετά τον αγιασμό του ύδατος, όπως εμφαίνει η ευχή 6 

(«Χειροθεσία μετά την ευλογία του ύδατος και του ελαίου»). Αλλά και στο χειρόγραφο 

Ευχολόγιο Σινά 959 αναφέρεται ως «Ευχή του αγιασμού της λειτουργίας». Η 

αποδέσμευση της ευχής αυτής από τη θεία Λειτουργία προφανώς απαιτούσε κάποια 

ανάπτυξη με τη δημιουργία Ακολουθίας, στην οποία θα υπήρχε προσθήκη ύμνων, 

συναπτής, αναγνωσμάτων, εκτενούς κ.τ.τ. 

Ως αυτόνομη Ακολουθία, ο Μικρός Αγιασμός παρέμεινε συνδεδεμένος με τη 

θεία Λειτουργία, ως τελούμενος είτε στο τέλος του Όρθρου, είτε στην αρχή της 

Λειτουργίας (Λαύρας 21· Παρισινός Κοϊσλίνος 213· Σινά 980). Γι᾽ αυτό σε ορισμένα 

χειρόγραφα Ευχολόγια (με κυριότερο το Πάτμου 105) μαρτυρείται ότι ο ιερέας κατά 

την Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού ήταν «φορεμένος» (δηλαδή, έφερε πλήρη στολή 

αμφίων), ότι ο Μικρός Αγιασμός άρχιζε με το «Ευλογημένη η βασιλεία» και ότι στην 

Ακολουθία είχε παρεμβληθεί το «Ότι άγιος ει ο Θεός ημών…» και ο τρισάγιος ύμνος. 

Ακόμα και τα στιχηρά κατ᾽ αλφάβητον (που βρίσκονται στην αρχή της Ακολουθίας) 

μπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατα των αντιφώνων της Λειτουργίας. Άλλωστε, 

ο κώδικας των Παρισίων Κοϊσλίνος 213 αναφέρει ότι, ο αγιασμός «γίνεται μετά την 

έναρξη της θείας Λειτουργίας, ψαλλομένων των αντιφώνων και μετά το τέλος του 

αγιασμού γίνεται  η είσοδος και ακολούθως τα επίλοιπα της θείας Μυσταγωγίας». 

Όταν η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού διαμορφώθηκε σε αυτόνομη, έλαβε 

μια μορφή επιτομής της Ακολουθίας του Όρθρου, όπως συνέβη και με άλλες 

Ακολουθίες (Παρακλητικούς Κανόνες· Ευχέλαιο· Νεκρώσιμη). Είναι προφανές ότι 

στοιχεία όπως, το αρχικό Τρισάγιο, ο ρμβ´ ψαλμός και το «Θεός Κύριος…» ή το 
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«Αλληλούϊα», ο Ν´ Ψαλμός και η ωδή της Θεοτόκου με τα στιχηρά κατ᾽ αλφάβητον, 

παραλαμβάνονται από το μοναστικό Όρθρο. 

Επί της Ακολουθίας του Μικρού Αγιασμού ήταν επόμενο να επιδράσει η λαμπρή 

Ακολουθία του Αγιασμού των Θεοφανείων, η οποία κατά την εξέλιξή της υπέστη 

επιδράσεις από την Ακολουθία του Βαπτίσματος. Ο Μικρός Αγιασμός, λοιπόν, 

δέχθηκε και αυτός επιδράσεις από το Βάπτισμα (οι οποίες απαντώνται σε ορισμένους 

κώδικες), όπως η εκφώνηση «Ευλογητός ο Θεός, ο φωτίζων και αγιάζων…»· το 

Προκείμενο του Αποστόλου «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου…»· ορισμένες 

αιτήσεις στα ειρηνικά («Υπέρ του καταπεμφθήναι αυτῴ την χάριν της απολυτρώσεως, 

την ευλογίαν του Ιορδάνου», «Υπέρ του φωτισθήναι ημάς…»)· η ευχή «Κύριε Ιησού 

Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μονογενής Υιός…» (σε ορισμένους κώδικες αναφέρεται ως 

λεγομένη κατά τα ειρηνικά)· κάποιες φράσεις των καθαγιαστικών ευχών 

(«χιονοφεγγόφωτον φορέσαι στολήν εξ ύδατος και Πνεύματος», «ο το λουτρόν της 

παλιγγενεσίας»)· η ευχή της κεφαλοκλισίας «Κλίνον Κύριε το ους σου…» και η 

εμβάπτιση του Τιμίου Σταυρού στο νερό. Όλες αυτές οι επιδράσεις προέρχονται από 

τις Ακολουθίες του Μεγάλου Αγιασμού και του Βαπτίσματος. 

 

2.7  Όπως προαναφέρθηκε, εκτός της αρχικής ημέρας του κάθε μήνα, ο Μικρός 

Αγιασμός ετελείτο κατά τις εορτές της Θεοτόκου και κατά το μήνα Αύγουστο. Γι᾽ αυτό 

υπάρχουν τίτλοι των ευχών του Μικρού Αγιασμού, όπως «Ευχή του κολυμβίου των 

Βλαχερνών», ενώ στον Παρισινό Κοϊσλίνο κώδικα 213 καταχωρίζεται «Ακολουθία και 

τυπικό του αγίου λούσματος των Βλαχερνών». Ο ναός των Βλαχερνών και το αγίασμα 

που υπήρχε σε αυτόν, υπήρξαν από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα της 

Κωνσταντινουπόλεως. 

Σε τροπάρια του Μικρού Αγιασμού γίνεται επανειλημμένα αναφορά στο ναό της 

Θεοτόκου («Ο ναός σου, Θεοτόκε, ανεδείχθη ιατρείον…», «Τις προστρέχων τῳ ναῴ 

σου, Θεοτόκε…», «Εν τῳ πανσέπτῳ ναῴ της Παρθένου σήμερον…»). Σε ορισμένα 

χειρόγραφα Ευχολόγια υπάρχει και ευλογία εισόδου του ναού της Θεοτόκου 

(«Ευλογημένη η είσοδος των αγίων σου δια της τεκούσης σε Θεοτόκου…»· κώδικες 

Αθηνών 2724/ Σινά 980). Μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούμαστε στο πιθανό 

συμπέρασμα ότι στη διαμόρφωση της Ακολουθίας του Μικρού Αγιασμού πιθανόν 

συνέβαλε η πανηγυρική τέλεσή του σε κάποιον ναό της Θεοτόκου στην 

Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα δε στο ναό των Βλαχερνών. 
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Από το παραπάνω συμπέρασμα λαμβάνουμε διευκρινήσεις για την ύπαρξη 

θεομητορικών τροπαρίων πριν και μετά τον καθαγιασμό του ύδατος (όπως τα τροπάρια 

στο «Θεός Κύριος…», τα κατ᾽ αλφάβητον, το τροπάριο «Των σων δωρεών…» και 

άλλα κατά το ραντισμό). Έτσι, ο Μικρός Αγιασμός προσέλαβε χαρακτήρα 

παρακλήσεως προς τη Θεοτόκο ή μικρού θεομητορικού Όρθρου. Γνωρίζουμε, επίσης, 

ότι η Εκκλησία προσπάθησε να καταπολεμήσει τις εθνικές εορτές των νέων μηνών, 

ιδιαιτέρως αυτών της εαρινής ισημερίας, οι οποίες τελούνταν στις όχθες των υδάτων 

και υπήρχε πρωτεύοντας ρόλος σε μία παρθένο, που στολιζόταν σαν νύμφη και 

μάντευε το μέλλον των οικείων της με τη βοήθεια κάποιων αντικειμένων. Αυτός είναι, 

πιθανότατα, ένας επιπλέον λόγος που ερμηνεύει την ιδιαίτερη θέση της Θεοτόκου στην 

Ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων, εφόσον στην Θεοτόκο εναποτίθεται η βοήθεια 

για την κάθαρση από τα αμαρτήματα και για τη λύτρωση από τις ασθένειες και από 

κάθε κακό. 

 

2.8 Ο Μικρός Αγιασμός προσέλαβε έντονο λαϊκό χρώμα επειδή σχετίστηκε με 

διάφορες περιστάσεις της ανθρώπινης καθημερινότητας (αρχή του μήνα· αρχή μιας 

σχολικής περιόδου· ευλογία και αγιασμός των έργων των ανθρώπων· εκδίωξη των 

δαιμονίων· θεραπεία των ασθενών). Από την ποικιλία αυτή των περιστάσεων 

προήλθαν και τα στοιχεία (στο Μικρό Αγιασμό) των συνεχών επικλήσεων αγίων και 

των αναφορών των ονομάτων τους. 

Έτσι, εκτός από τη Θεοτόκο, στον Μικρό Αγιασμό υπάρχουν επικλήσεις προς 

τους Αρχαγγέλους, τον Πρόδρομο, τους Ιεράρχες και Μάρτυρες, τους ιαματικούς και 

θαυματουργούς Αγίους (Αναργύρους, Τρύφωνα, Παντελεήμονα, Γεώργιο, Δημήτριο, 

Θεοδώρους, Αρτέμιο, Βαρβάρα, Νικόλαο, Σπυρίδωνα κ.λπ.), προς Αγίους που 

εορτάζουν κατά τις αρχιμηνίες (Συμεών τον εν τῃ Μάνδρᾳ, Αναργύρους, Βασίλειο, 

Τρύφωνα, Μακκαβαίους, Σολομονή και Ελεάζαρο), ή προς Αγίους των οποίων τα 

ονόματα υπενθυμίζουν ευχές ή ευκταίες καταστάσεις (Ειρήνη, Ελευθέριος, 

Χαράλαμπος, Παντελεήμονας, Προκόπιος κ.λπ.). Φαίνεται ότι οι επικλήσεις των 

Αγίων και τα τροπάριά τους λέγονταν ανάλογα με την ευλάβεια του λαού προς 

ορισμένους Αγίους και τις διάφορες τοπικές παραδόσεις περί Αγίων (όπως σημειώνει 

ο κώδικας Βατοπεδίου 324/935, «λέγομεν και έτερα όμοια εις αγίους διαφόρους…και 

ετέρων ων αν βούλοιτό τις»). 

Την Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού επηρέασε και η πράξη του παλατίου, 

όπου (όπως προαναφέρθηκε) τελείτο ο Αγιασμός κάθε πρώτη ημέρα του μήνα. Το 
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τροπάριο «Σώσον Κύριε τον λαόν σου…» προφανώς εντάχθηκε στην Ακολουθία για 

τον βασιλικό χαρακτήρα της. Αλλά και η εκτενής δέηση για τους βασιλείς (που υπάρχει 

στην Ακολουθία) έχει προφανώς σχέση με την πράξη του παλατίου, όπως μαρτυρεί ο 

κώδικας του Σινά 957: «όταν δε ευλογεί ο πατριάρχης τα ύδατα, προσθέτει στην 

παρούσα ευχή και τούτο: “Και σώσον Κύριε…”». 

Τέλος, την Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού επηρέασε η τελετουργική συνήθεια 

(που υπήρχε κατά την βυζαντινή εποχή) να «βαπτίζονται τα τίμια ξύλα», δηλαδή ο 

λεγόμενος «απομυρισμός του τιμίου σταυρού». Ο εν λόγῳ «απομυρισμός» συνίστατο 

στον εμβαπτισμό του Τιμίου Σταυρού στο νερό. Στην Ακολουθία του Αγιασμού το 

ύδωρ αγιάζεται δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή δια της 

καθαγιαστικής ευχής και της ευλογίας του ιερέα. Η εμβάπτιση του Σταυρού γίνεται στο 

ήδη καθαγιασμένο ύδωρ και δεν έχει καθαγιαστικό χαρακτήρα, πρέπει δε να εισήχθη 

είτε εκ του Μεγάλου Αγιασμού (ως εικονική αναπαράσταση της Βαπτίσεως του 

Κυρίου), είτε εκ της εμβαπτίσεως ή απομυρίσεως των τιμίων ξύλων. 

 

2.9 Η διαμόρφωση της δομής και της εξέλιξης της Ακολουθίας του Μικρού 

Αγιασμού περιέχει μία σημαντική ιστορική παράμετρο: τη σχέση της Ακολουθίας με 

τη θεία Ευχαριστία και την αποδέσμευσή της από αυτήν. Ενόσω, δηλαδή, ο Μικρός 

Αγιασμός ήταν συνδεδεμένος με τη θεία Λειτουργία, σύμφωνα και με τη γνωστή 

λειτουργική πρακτική και άλλων Ακολουθιών συνδεδεμένων με τη θεία Λειτουργία, 

είχε συνεπτυγμένη μορφή, χωρίς το εναρκτήριο τμήμα. Ο ιερέας ήταν «φορεμένος», η 

Ακολουθία άρχιζε με το «Ευλογημένη η βασιλεία…» και κατά την ψαλμωδία των 

αντιφώνων ο ιερέας εξερχόταν του βήματος, πήγαινε στο νάρθηκα ή στο σημείο που 

υπήρχε η φιάλη με το προς καθαγιασμό ύδωρ, ανέπεμπε την καθαγιαστική ευχή και 

στη συνέχεια προχωρούσε προς το κέντρο του ναού, ανεγίνωσκε την ευχή της Μικρής 

Εισόδου και ακολούθως εισερχόταν στο ιερό Βήμα1501. 

 

2.10 Έτσι δημιουργήθηκε η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού, δια της συρραφής 

πολλών και ετερογενών στοιχείων. Η Ακολουθία περιλαμβάνει όλα τα λειτουργικά 

στοιχεία που απαρτίζουν τις Ακολουθίες, όπως ψαλμούς, τροπάρια, αναγνώσματα, 

διακονικά, ευχές και τελετουργικές πράξεις. Επιπλέον, έχει ευρύ θεματολόγιο: την 

 
1501 Η τάξη αυτή μαρτυρείται στο αρχαιότατο ευχολόγιο Σινά 959 (11ος αιώνας), όπου υπάρχει η παλαιά 

διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο ιερέας εξέρχεται του Βήματος, φθάνει στον τόπο του αγιασμού και 

ευλογεί λέγοντας «Ευλογημένη η είσοδος δια της τεκούσης Θεοτόκου, Χριστέ ο Θεός ημών…». 
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ίαση των ασθενών, την εκδίωξη των πονηρών πνευμάτων, τον αγιασμό των ψυχών και 

των σωμάτων, την ευλογία χρονικών περιόδων και των έργων των ανθρώπων. Είναι 

προφανές ότι η Ακολουθία αυτή έλαβε ευέλικτο περιεχόμενο με δυνατότητα 

προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες των πιστών. 

Στον ελλαδικό χώρο η τέλεση του Μικρού Αγιασμού επεκτάθηκε στις 

θεμελιώσεις και στα εγκαίνια διαφόρων κτισμάτων και ιδρυμάτων, στην έναρξη των 

μαθημάτων σχολείων, στην ευλογία οχημάτων κ.λπ. Τελείως αντιπαραδοσιακή είναι η 

επιτέλεση Μικρού Αγιασμού κατά την θεμελίωση ναών. Οι νέες ανάγκες επέβαλαν αφ᾽ 

ενός μεν την επιτομή της παραδοσιακής Ακολουθίας, αφετέρου δε την προσαρμογή 

της στις νέες περιστάσεις 

 

3. Σύντομα θεολογικά σχόλια στην Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού 

3.1 Το νερό έχει ένα βαθύτερο συμβολισμό σε όλες τις θρησκείες, εφόσον 

συμβολίζει την αρχέγονη ουσία, από την οποία δημιουργήθηκαν όλες οι μορφές της 

ζωής. Σύμφωνα με όλες τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές θεωρίες, το νερό υπήρχε 

στην αρχή και επανέρχεται στο τέλος κάθε κοσμικού κύκλου. Όπως σημειώνει ο 

σημαντικός ερευνητής των θρησκειών Μ. Ελλιάντε, «στη κοσμογονία, στους μύθους, 

στο τελετουργικό, στην εικονογραφία, τα νερά εκπληρώνουν την ίδια αποστολή, 

ανεξάρτητα από το πολιτιστικό σύνολο στο οποίο εντάσσονται: προηγούνται κάθε 

μορφής και στηρίζουν κάθε δημιούργημα»1502. 

Ως κοσμογονικό σύμβολο, το νερό αποτελεί σε όλες τις θρησκείες δύναμη ιερή, 

μαγική και θεραπευτική δύναμη, καθώς και αναγεννητική ουσία. Γι᾽ αυτό και στις 

διάφορες θρησκευτικές δοξασίες έχουν εμφανιστεί εκφράσεις όπως «το αθάνατο 

νερό», «η πηγή της νεότητας» και «το νερό της ζωής». Μάλιστα, στην ελληνική 

μυθολογία παραδίδεται πλήθος μύθων για θαλάσσιες θεότητες, για θεοποιημένους 

ποταμούς και τον ωκεανό, καθώς και για θεότητες ή πνεύματα των πηγών και των 

ποταμών1503. Η λατρεία των νερών ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη στη θρησκευτική πίστη 

των λαών, ώστε καμιά θρησκευτική διαφοροποίηση δεν μπόρεσε να την εξαλείψει. 

Με βάση τις κοσμογονικές αντιλήψεις του αρχαίου κόσμου και τη σημασία του 

νερού στις ανάγκες της ζωής, αυτό προβάλλει μία τριπλή συμβολική διάσταση: α) 

Σύμβολο του καθαρμού, β) Σύμβολο της ζωής και της γονιμότητας, γ) Σύμβολο του 

 
1502 Μ. Ελλιάντε, Πραγματεία της ιστορίας των θρησκειών. 
1503 Βλ. την ενδιαφέρουσα μελέτη του Π. Παχή, Το νερό και το αίμα στις μυστηριακές λατρείες της 

ελληνορωμαϊκής εποχής, Θεσσαλονίκη 1988. 
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θανάτου και της καταστροφής. Με αφετηρία την καθαρτική του ιδιότητα, το νερό 

χρησιμοποιείται στους καθαρμούς των μυστηριακών λατρειών της αρχαιότητας, όπως 

της Ίσιδας, του Μίθρα και της Κυβέλης. 

 

3.2  Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, το νερό δεν αποτελεί μόνο 

βασικό στοιχείο της σύστασης και δημιουργίας του κόσμου (Γεν. 1, 1-21), αλλά 

παραμένει βασικός χώρος, τόπος και τρόπος της εν Χριστῴ αναπλάσεως του 

ανθρώπου, δια μέσου του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Η αναπλαστική και αγιαστική 

ιδιότητα του νερού βασίζεται στην ενέργεια επ᾽ αυτού της Χάριτος του Παναγίου 

Πνεύματος. Ο A. Schmemann, αναφερόμενος στη σημασία της ευλογίας του ύδατος 

που προηγείται της βαπτίσεως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το νερό ξαναγίνεται αυτό 

που ήταν εξ αρχής: θεοφάνεια και αποκάλυψη του αληθινού νοήματος του 

βαπτίσματος ως κοσμική, εκκλησιολογική και εσχατολογική πράξη. Κοσμική, γιατί 

είναι το μυστήριο της καινούργιας δημιουργίας· εκκλησιολογική, γιατί είναι το 

μυστήριο της Εκκλησίας· εσχατολογική, γιατί είναι το μυστήριο της βασιλείας. 

Εισερχόμενοι σ᾽ αυτό το μυστήριο του ύδατος, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το γιατί, 

για να σώσουμε έναν άνθρωπο, πρέπει πρώτα απ᾽ όλα να τον καταδύσουμε στο 

νερό»1504. 

 

3.3 Στο Μικρό Αγιασμό, ως αυτοτελή Ακολουθία, επικεντρώνουμε κατ᾽ αρχάς 

κάποια σύντομα θεολογικά σχόλια επί του 142ου Ψαλμού. Ο Ψαλμός αυτός επιδιώκει 

με ευσύνοπτο τρόπο (και μάλιστα στην αρχή της Ακολουθίας) να οριοθετήσει τη σχέση 

Θεού και ανθρώπου. Καλείται, δηλαδή, ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει (πριν ακόμα 

τεθούν τα αιτήματα της Ακολουθίας) το ποιος είναι ο ίδιος και ενώπιον ποιου 

παρίσταται. Έτσι, με τις πρώτες λέξεις του Ψαλμού, ο άνθρωπος καλείται να 

συνειδητοποιήσει τις πνευματικές προϋποθέσεις για τη διατύπωση των αιτημάτων του, 

κυρίως όμως να συνειδητοποιήσει τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει λόγῳ της 

αμαρτίας του. 

Απέναντι σε αυτή την αίσθηση της αμαρτωλότητας, ο Ψαλμός προβάλλει ως 

αντίβαρο στην εμπιστοσύνη στο έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού. Με τον 142ο 

Ψαλμό διατυπώνεται το θεολογικό πλαίσιο της ανθρωπολογικής θεώρησης του 

ανθρώπου, ο οποίος αποτελεί ψυχοσωματική οντότητα και η κατάσταση της ασθενείας 

 
1504 A. Schmemann, Εξ ύδατος και πνεύματος (μτφρ. Ι. Ροηλίδης), Αθήνα 1990, σ. 57. 
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του αφορά στο σύνολο αυτής της οντότητας. Αλλά και τα δύο θεομητορικά τροπάρια 

που ακολουθούν («Τῃ Θεοτόκῳ εκτενώς νυν προσδράμωμεν…» και «Ου σιωπήσωμεν 

ποτέ Θεοτόκε…») εκφράζουν παράλληλα τη δεινή κατάσταση του ανθρώπου, αλλά 

και την ελπίδα του από τη μεσιτεία της Θεοτόκου. 

Ο 50ος Ψαλμός εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο το θεολογικό πλαίσιο του 

Μικρού Αγιασμού: την ασθένεια του ανθρώπου, την συνάφεια της ασθένειας με την 

αμαρτωλότητα και τη δύναμη της ελπίδας ότι ο Θεός θα παράσχει την ψυχοσωματική 

σωτηρία. Πρόκειται για ένα θεολογικό «σχήμα» που επανέρχεται στα κατ᾽ αλφάβητον 

τροπάρια του κανόνα της Θεοτόκου που ακολουθεί. Το θεολογικό νόημα αυτού του 

κανόνα κορυφώνεται με ένα τροπάριο, στο οποίο οριοθετείται το μεσιτευτικό έργο της 

Θεοτόκου και, παράλληλα, διαδηλώνεται η ελπίδα της σωτηρίας (ψυχής και σώματος) 

που θα παράσχει ο Χριστός: «Νάμασιν επομβρήσας Χριστέ πηγή των ιάσεων, εν τῳ 

πανσέπτῳ Ναῴ της Παρθένου σήμερον, και τῳ της σης ευλογίας ραντισμῴ, φυγαδεύεις 

τας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών». 

 

3.4 Το προβλεπόμενο αποστολικό ανάγνωσμα (Εβρ. 2, 11-18) στην Ακολουθία 

του Μικρού Αγιασμού δεν φαίνεται να έχει άμεση στόχευση στα θέματα της θεραπείας. 

Περισσότερο μπορεί να ισχύσει η άποψη ότι επιλέχτηκε για εξωτερικούς λόγους, 

επειδή περιέχει την έκφραση «ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι», η οποία συνειρμικά 

αναφέρεται στο όνομα της Ακολουθίας και στη λειτουργική πράξη του αγιασμού του 

ύδατος. Θα μπορούσαμε, βεβαίως, να ερμηνεύσουμε τη συνάφεια του συγκεκριμένου 

αποστολικού κειμένου με την Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού με βάση τη 

χριστολογική ερμηνεία του κειμένου, το οποίο προβάλλει το πρόσωπο του Χριστού ως 

πηγή του αληθινού αγιασμού (σε αντιδιαστολή με την περί αγιασμού εβραϊκή 

λειτουργική παράδοση)1505. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Ακολουθίας (Ιω. 5, 1-4) 

επιδιώκει να συσχετίσει την αναμενόμενη ίαση από την Ακολουθία του Μικρού 

Αγιασμού με τις γενόμενες ιάσεις της κολυμβήθρας της Βηθεσδά. 

Το θέμα της αναμενόμενης ίασης δια του Μικρού Αγιασμού προβάλλεται και 

στα διακονικά αιτήματα, στα οποία γίνεται αναφορά άλλοτε στη σωματική και άλλοτε 

στην ψυχική ίαση, ενώ υπάρχουν αιτήματα στα οποία αναφέρονται και οι δύο ιάσεις. 

Αυτή η αναμενόμενη ίαση τονίζεται κυρίως στην ευχή του Μικρού Αγιασμού «Κύριε 

ο Θεός ημών, ο μέγας τῃ βουλῄ και θαυμαστός τοις έργοις…», στην οποία 

 
1505 Ν. Ματσούκα, «Αγιασμός», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 1, σσ. 219-223. 
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υπενθυμίζεται ότι ο Ίδιος ο Κύριος συνέδεσε την αμαρτία με την ασθένεια, όπως αυτό 

μαρτυρείται στα λόγια Του προς τον θεραπευθέντα ασθενή στην κολυμβήθρα της 

Βηθεσδά. Στη συγκεκριμένη ευχή, το αίτημα της ιάσεως συνεπικουρείται από τη 

μνημόνευση πολλών αγίων, κυρίως δε των αγίων Αναργύρων που συνδέονται με τη 

θεραπεία των ασθενών. 

 

4. Σύντομα τελετουργικά σχόλια 

Είναι προφανές ότι οι νέες ανάγκες επέβαλαν την επιτομή της παραδοσιακής 

Ακολουθίας και την προσαρμογή της στις διάφορες περιστάσεις. Η προσαρμογή αυτή 

επιτεύχθηκε με ορθό τρόπο, δηλαδή με την επιλογή ειδικών βιβλικών αναγνωσμάτων 

για κάθε περίσταση, με επιλογή ειδικών τροπαρίων, με παρεμβολή ειδικών αιτήσεων 

και ειρηνικών, καθώς και με τη σύνθεση κατάλληλων περιστατικών ευχών. 

Θα πρέπει, όμως, ιδιαιτέρως να θεωρηθεί ως ανεπίτρεπτη η παράλειψη της 

καθαγιαστικής ευχής του ύδατος. Είναι προφανές ότι οι δύο κύριες εν χρήσει ευχές 

(«Κύριε ο Θεός ημών, ο μέγας τῃ βουλῄ…» και «Ο Θεός, ο μέγας και ύψιστος…») 

έχουν το μειονέκτημα να είναι εκτενείς και άσχετες με τον ειδικό σκοπό της 

περιστατικής Ακολουθίας. Είναι, όμως, αδιανόητη λειτουργικά και θεολογικά η τέλεση 

αγιασμού χωρίς ευχή ευλογίας του ύδατος, χωρίς την οποία δεν μπορεί να γίνει λόγος 

για «Αγιασμό». 

Αν, πάλι, ο ιερέας κρίνει ότι οι συγκεκριμένες καθαγιαστικές ευχές είναι πολύ 

μεγάλες και περιέχουν αιτήματα άσχετα προς τις περιστάσεις, θα μπορούσε να εισαχθεί 

η σύντομος και ωραία ευχή, την οποία δημοσιεύει ο Π. Τρεμπέλας στο Μικρό 

Ευχολόγιο, τόμ. Β´, Αθήναι 1955, σ. 70: 

«Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸ πικρὸν ὕδωρ ἐπὶ Μωϋσέως τῷ λαῷ εἰς γλυκύτητα 

μεταποιήσας καὶ τὰ βλαβερὰ ὕδατα ἐπὶ Ἐλισσαίου ἅλατι θεραπεύσας καὶ τὰ Ἰορδάνεια 

ρεῖθρα ἁγιάσας τῇ ἀχράντῳ σου ἐπιφανείᾳ, αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα, ἁγίασον τὸ ὕδωρ 

τοῦτο τῇ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος, τοῦ γενέσθαι αὐτὸ πᾶσι 

τοῖς ἀρυομένοις καὶ μεταλαμβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ εὐλογίας πηγήν, ἰατρεῖον παθῶν, 

ἁγιασμὸν οἴκων, πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου ἀλεξητήριον. Ἐλθέτω τὸ 

Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κατασκήνωσον ἐν τῷ ὕδατι τούτῳ καὶ τοὺς σπίλους 

τῶν προσερχομέων ἰασάμενος, εἰσάγαγε πάντας ἡμᾶς εἰς τὴν οὐράνιόν σου βασιλείαν· 

σὺ γὰρ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν…». 
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ΙΙ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ 

 

1. Ιστορικά στοιχεία 

 

1.1 Η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού ανέκαθεν συνδέθηκε με την εορτή των 

Θεοφανίων, την Ακολουθία του Βαπτίσματος και την εν γένει βαπτισματική πράξη της 

Εκκλησίας, με ό,τι αυτή προβλέπει για τον αγιασμό του ύδατος. Συγκεκριμένα, ο 

Μεγάλος Αγιασμός τελούνταν κατά την παραμονή της εορτής των Θεοφανίων, κατά 

την παννυχίδα, μετά από την Ακολουθία του Όρθρου, σε ανάμνηση της βαπτίσεως του 

Κυρίου. Οι πιστοί λάμβαναν νερό, έπιναν και αγίαζαν τους εαυτούς τους και τα σπίτια 

τους και στη συνέχεια στο αγιασμένο νερό βαπτίζονταν οι κατηχούμενοι. 

Ο Ι. Χρυσόστομος περιγράφει τη συνήθεια της εποχής του, σύμφωνα με την 

οποία κατά το εσπέρας της παραμονής της εορτής οι Χριστιανοί «άπαντες 

υδρευσάμενοι οίκαδε τα νάματα αποτίθενται και εις ενιαυτόν ολόκληρον φυλάττουσιν, 

άτε δη σήμερον αγιασθέντων υδάτων»1506. Αργότερα, όταν επικράτησε ο καθολικός 

νηπιοβαπτισμός και ατόνισε η τάξη των κατηχουμένων, η πράξη του αγιασμού του 

ύδατος διατηρήθηκε συνδεδεμένη με την εορτή των Θεοφανίων και τη Βάπτιση του 

Κυρίου, αποκτώντας όμως και μία άλλη σημασία (όπως τονίζει ο άγιος Συμεών 

Θεσσαλονίκης1507): την ανανέωση της χάριτος του Βαπτίσματος, το οποίο έχουμε όλοι 

δεχθεί. 

Ἐτσι φαίνεται ότι η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού αποτέλεσε τροποποίηση 

της Ακολουθίας του Βαπτίσματος. Μάλιστα, ο Πατριάρχης Αντιοχείας Πέτρος ο 

Γναφεύς (465-475) έλαβε την πρωτοβουλία να τελείται αγιασμός και το εσπέρας της 

παραμονής των Θεοφανίων, ώστε να διευκολύνονται οι Χριστιανοί που ήθελαν να 

λάβουν αγιασμό και να ραντίσουν τα σπίτια τους1508. Το γεγονός αυτό δημιούργησε 

δύο Ακολουθίες του Μεγάλου Αγιασμού: τον Αγιασμό της παραμονής των Θεοφανίων 

(για την αγιαστική χρήση των πιστών) και τον αγιασμό της κυριώνυμης ημέρας (που 

συνδεόταν με τη βάπτιση των κατηχουμένων). Σύμφωνα με παλαιότερα χειρόγραφα 

Ευχολόγια, ο Μεγάλος Αγιασμός της παραμονής υπήρξε Ακολουθία συνδεδεμένη με 

 
1506 Ι. Χρυσοστόμου, Προς τους απολιμπάνοντας των θείων συνάξεων και εις το άγιον και σωτήριον 

Βάπτισμα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού 2. Στη συνέχεια του κειμένου του ο Χρυσόστομος 

αναφέρεται στην αφθαρσία του Μεγάλου Αγιασμού. 
1507 PG 155, 325Α. 
1508 Θεοδώρου Αναγνώστου, Εκκλησιαστική Ιστορία β´, 48, PG 86, 208Α-209Α.  
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Εσπερινό και όχι με Θ. Λειτουργία. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη Ακολουθία δεν είχε 

δικά της τροπάρια, τα δε αναγνώσματά της (τρία από την Παλαιά Διαθήκη και δύο από 

την Καινή) υπενθυμίζουν αναγνώσματα του Εσπερινού των δεσποτικών εορτών.  

 

1.2 Αξίζει να σημειωθεί ότι το 570, ο δυτικός προσκηνυτής των Αγίων Τόπων, ο 

Αντωνίνος, περιγράφει το πώς γινόταν ο αγιασμός του ύδατος στον Ιορδάνη ποταμό 

κατά την εορτή των Θεοφανίων, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο οι Χριστιανοί 

λάμβαναν αγιασμένο ύδωρ προς αγιασμό τόσο των ιδίων, όσο και των οίκων τους1509. 

Η μαρτυρία αυτή μάς υπενθυμίζει την ιεροσολυμιτική προέλευση του Μεγάλου 

Αγιασμού, δηλαδή τη λειτουργική πράξη στην οποία διασώζεται ισχυρή η ανάμνηση 

της Βάπτισης του Κυρίου. Από τα Ιεροσόλυμα η λειτουργική αυτή πράξη διαδόθηκε 

στην Αντιόχεια, κατόπιν δε στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία. 

Απόδειξη, πάντως, της αρχαιότητας της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού 

είναι το γεγονός ότι αυτή συναντάται σε διάφορες παρόμοιες εκδοχές στους 

λειτουργικούς τύπους των αρχαίων ανατολικών Εκκλησιών, κυρίως των 

προχαλκηδονίων1510, και ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη 

ρωμαιοκαθολική λειτουργική πράξη1511. 

 

1.3  Ήδη από το 6ο αι. εμφανίζονται έξω από τους ναούς (στους μεσαύλους) οι 

λεγόμενες «φιάλες», στις οποίες μαρτυρείται η τέλεση της Ακολουθίας του 

Αγιασμού1512. Ο Γ. Μπεκατώρος ερμηνεύει την ύπαρξη δύο αγιαστικών τελετών (κατά 

την παραμονή και κατά την κυριώνυμη ημέρα των Θεοφανίων) ως ακολούθως: «Οι 

συγγενείς αυτές ακολουθίες, διαφορετικές κατ᾽ αρχήν, επέδρασαν η μία επί της άλλης. 

Η κατά την εσπέρα τελουμένη ακολουθία αγιασμού του ύδατος, που σε αντίθεση με 

την εκτενή ακολουθία του βαπτίσματος ήταν στην αρχή σύντομη, σιγά-σιγά 

πλουτίστηκε με πρόλογο, με την προσθήκη αποσπασμάτων από επίκαιρες εορταστικές 

ομιλίες. Αυτές οι προσθήκες έγιναν για να μην υπολείπεται της άλλης ακολουθίας του 

 
1509 Στο έργο Itineraria hierosolymitana saec. IV-VIII, c. XI, έκδ. P. Geyer, Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticorum Latinorum, Βιέννη 1898, τόμ. 39, σσ. 166-167. 
1510 Βλ. John Marquess of Bute- E.A. Wais Badge, The Blessing of the waters on the eve of the Epiphany, 

London 1901. 
1511 Στο έγκριτο ρωμαιοκαθολικό επιστημονικό περιοδικό Revue Bénédictine (τόμ. 24, 1912, σσ. 29-30) 

δημοσιεύεται παλαιά λατινική μετάφραση της ελληνικής Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού των 

Θεοφανίων. 
1512 Παύλου Σιλενταρίου, Έκφρασις δια στίχων ιαμβικών του ναού της Αγίας Σοφίας, στιχ. 594-603, PG 

86 (ΙΙ), 1119-1158. 
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αγιασμού και για να εξαρθεί το εορταζόμενο γεγονός της ημέρας. Αργότερα, λόγῳ της 

μη ύπαρξης της τάξης των κατηχουμένων και της εγκατάλειψης των 

προβαπτισματικών τελετών, η ακολουθία του αγιασμού του ύδατος για το βάπτισμα, 

αφού έχασε πλέον τη λαμπρότητά της, προσέλαβε τον πρόλογο από την εσπερινή 

ακολουθία του αγιασμού. Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο επήλθε πλήρης εξομοίωση των δύο 

αυτών ακολουθιών του μεγάλου αγιασμού την παραμονή και την κυριώνυμη ημέρα 

της εορτής των Φώτων»1513. 

Αλλά και ο Ι. Φουντούλης, προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση αυτής 

της λειτουργικής πράξεως (της τέλεσης δύο εξομοιωμένων ακολουθιών) συγκεκριμένα 

αναφέρει: «Για να χρησιμοποιήσουμε μία σύγχρονη παρομοίωση, συνέβη με τον μέγα 

αγιασμό ό,τι ακριβώς γίνεται στην εποχή μας με τις δύο λειτουργίες, που τελούνται 

στους μεγάλους ναούς των πόλεων την ίδια ημέρα για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

των πιστών»1514. 

Το συμπέρασμα του Π. Τρεμπέλα (επί του θέματος των δύο Ακολουθιών του 

Μεγάλου Αγιασμού) συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο όλα τα δεδομένα της έρευνας: 

«Κατά ταύτα εξηγείται πληρέστερα η εν τοις παλαιοίς χειρογράφοις διάκρισις δύο 

ακολουθιών, των οποίων η μία μεν προσομοιάζουσα μάλλον προς την ακολουθίαν του 

βαπτίσματος ορίζεται να τελείται “έσω εν τῳ ναῴ”, η ετέρα δε εν τη φιάλῃ του 

μεσιαύλου. Έσω εν τῳ ναῴ το κατ᾽ αρχάς ήδη, εν τῳ προσηρτημένῳ εν τῳ ναῴ 

βαπτιστηρίῳ, καθηγιάζετο το διά το βάπτισμα των κατηχουμένων ύδωρ, όταν δε συν 

τῳ χρόνῳ εκλιπόντων των κατηχουμένων, ο δια το βάπτισμα τούτων καθαγιασμός 

συνεκράθη προς τον αγιασμόν του ύδατος των Θεοφανείων, εξηκολούθησεν η εκ της 

ακολουθίας του βαπτίσματος προελθούσα ακολουθία του ύδατος των Θεοφανείων να 

γίνηται εντός του ναού, ως ορίζεται εν τοις παλαιοτέροις χειρογράφοις. Ο πρότερον δε 

προς ύδρευσιν γενικήν των πιστών γινόμενος εν τῃ φιάλῃ του μεσιαύλου κατά την 

ετέραν ακολουθίαν αγιασμός του ύδατος μετά την ως άνω σύγκρασιν παρεμερίσθη και 

βαθμηδόν μετέπεσεν εις αχρηστίαν, αντικατασταθείς πλήρως υπό του κατά την 

ακολουθίαν του βαπτίσματος διαμορφωθέντος καθαγιασμού του ύδατος, όστις κατά 

πράξιν υπό των νεωτέρων κωδίκων μαρτυρουμένην επεκράτησε να τελήται εν τῇ 

φιάλῃ»1515. 

 
1513 Γ. Μπεκατώρου, «Μέγας αγιασμός (Τάξις λατρείας)», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 1, 

Αθήναι 1962, σ. 230. 
1514 Ι. Φουντούλη, Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, Θεσσαλονίκη 19752, σσ. 58-59. 
1515 Π. Τρεμπέλα, Μικρόν Ευχολόγιον, Αθήναι, Σωτήρ, 19982, σσ. 16-17. 
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1.4 Τα ίχνη ότι η σημερινή Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού προήλθε από τη 

συγχώνευση δύο Ακολουθιών, μαρτυρεί και η ποικιλία των διακονικών αιτήσεων στα 

διάφορα χειρόγραφα Ευχολόγια. Διότι, παρατηρείται ότι υπήρχαν διακονικά για τον 

Αγιασμό στη φιάλη στα οποία παρενεβλήθησαν τα διακονικά του Βαπτίσματος. Αλλά 

και το γεγονός ότι, κατά τη σημερινή λειτουργική πράξη ο Μεγάλος Αγιασμός των 

Θεοφανίων τελείται δύο φορές, υποδηλώνει μία σημαντική αλήθεια. Διότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των έντυπων Μηναίων, την μεν παραμονή τελείται μετά το πέρας της 

θείας Λειτουργίας, την ημέρα όμως της εορτής τελείται μετά την δοξολογία και την 

επακολουθούσα απόλυση του Όρθρου. 

Η διαφορά αυτή εξηγείται πλήρως διότι, την μεν παραμονή ετελείτο ο 

καθαγιασμός του ύδατος για να αντλήσουν το αγίασμα οι πιστοί, την δε ημέρα της 

εορτής καθαγιαζόταν το ύδωρ για το Βάπτισμα των Κατηχουμένων. Διότι το Βάπτισμα 

ετελείτο πάντοτε σε σύνδεσμο με τη θεία Ευχαριστία και επακολουθούσε η Μικρή 

Είσοδος και τα αναγνώσματα της θ. Λειτουργίας. Ήταν, επομένως, αναμενόμενο ο 

καθαγιασμός του ύδατος να τελείται (κατά την βαπτισματική ημέρα της εορτής) πριν 

από τη θ. Λειτουργία, ώστε αυτή να επακολουθήσει αμέσως μετά το Βάπτισμα. Όταν 

(όπως προαναφέρθηκε) σταμάτησε η επιτέλεση του βαπτίσματος κατά την ημέρα των 

Θεοφανίων, τότε παρέμεινε ο καθαγιασμός του ύδατος ως αυτόνομη Ακολουθία (ο 

Μέγας Αγιασμός των Θεοφανίων), η οποία παρέμεινε χωρίς να θίξει την ύπαρξη της 

Ακολουθίας αγιασμού των υδάτων κατά την παραμονή. 

 

1.5 Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι ο αγ. Ι. Χρυσόστομος τόνισε τη 

σημασία της αφθαρσίας του Μεγάλου Αγιασμού. Αυτή η αλήθεια τονίζεται και σε 

μεταγενέστερους χρόνους από τον άγ. Αθανάσιο τον Πάριο, στο έργο του «Κατά των 

αμαθώς και ανοήτως λεγόντων και διισχυριζομένων ότι δεν πρέπει να φυλάττωσιν οι 

Χριστιανοί εις τα σπίτια τους μεγάλον αγιασμόν»1516. 

 

2. Θεολογικά σχόλια 

 

 
1516 Το έργο αυτό του αγ. Αθανασίου του Παρίου διασώζεται στον κώδικα 2182 της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, φφ. 44v-46v. Το έργο εκδόθηκε μαζί με μία άλλη πραγματεία του Παρίου για 

τη Γονυκλισία της Πεντηκοστής από τον Αρχιμ. Δ. Στρατή, «Αγίου Αθανασίου του Παρίου, ανέκδοτες 

λειτουργικές διασαφήσεις», Παρνασσός 44 (2002), σσ. 256-266. 
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2.1 Αξιόλογο θεολογικό κείμενο είναι ο Πρόλογος της καθαγιαστικής ευχής, ο 

οποίος αποδίδεται είτε στον Μ. Βασίλειο, είτε στο Σωφρόνιο Ιεροσολύμων. Από 

πλευράς θεολογικού περιεχομένου, ο Πρόλογος πιθανόν να προέρχεται από 

παλαιότερο πανηγυρικό λόγο που εκφωνήθηκε κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Η 

φιλολογική μελέτη του Προλόγου παραπέμπει μάλλον σε εποχή μετά το χρυσό αιώνα 

της εκκλησιαστικής γραμματείας (τον 4ο αι.), δηλαδή σε εποχή που προσεγγίζει αυτήν 

του Σωφρονίου Ιεροσολύμων. Η επισήμανση ότι η ευχή του Προλόγου δεν 

συνυφαίνεται με βιβλικά χωρία (όπως οι ευχές του 4ου αι.) και ότι σε αυτήν κυριαρχεί 

περισσότερο η ποιητική έμπνευση και ολιγότερο το θεολογικό βάθος, όλα αυτά 

παραπέμπουν στην χρονολόγηση της ευχής του Προλόγου μετά από τον 4ο αιώνα. 

Δεν θα ήταν ανυπόστατη η υπόθεση ότι ο Σωφρόνιος Ιεροσολύμων (+638) 

εξεφώνησε πανηγυρικό λόγο κατά την εορτή των Θεοφανίων, ο δε σημαντικός 

ερευνητής της αρμενικής λειτουργικής παραδόσεως, ο F.C. Conybear, θεωρεί ότι ο 

Σωφρόνιος έγραψε το τμήμα αυτό του Προλόγου από το «Τριάς άκτιστε…» μέχρι και 

το «Ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ…»1517. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και 

ο Κ. Καλλίνικος, ο οποίος αναφέρει ότι ο Σωφρόνιος μπορεί να θεωρηθεί ως «ο 

διακοσμητής της ακολουθίας, προσθέσας εν αρχῄ αυτής τα εισαγωγικά τροπάρια, εξ 

ων το όνομά του εκπεσόν ετέθη επί κεφαλής των ευχών εξ αβλεψίας αντιγραφής»1518. 

Η κυρία, όμως, καθαγιαστική ευχή του Μεγάλου Αγιασμού («Μέγας ει 

Κύριε…») έχει βαθύτατα θεολογικά νοήματα και συνυφαίνεται με χωρία της Αγίας 

Γραφής, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν υποθέσεις για συγγραφή της είτε από τον 

Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως, είτε από τον Ιάκωβο Εδέσσης. Αλλά και ο Μ. 

Βασίλειος, εκείνος ο οποίος μαρτυρεί ότι η ευλογία του ύδατος προέρχεται «από τη 

σεσιωπημένη παράδοση»1519, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο συγγραφέας της 

συγκεκριμένης ευχής1520. Η ευχή, πάντως, αυτή αποτελεί μία από τις ανεπανάληπτες 

ορθόδοξες ευχολογιακές δημιουργίες, παραπέμποντας στους Πανηγυρικούς Λόγους 

της πατερικής γραμματείας για τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, δίκαια δε 

χαρακτηρίστηκε ως «ο ύμνος των Θεοφανίων»1521. Αλλά και ως προς τη δομή της, η 

 
1517 F.C. Conybear, Rituale Armenorum, σ. 187. 
1518 Κ. Καλλινίκου, Ο Χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτῴ, Αθήνα 19693,  σ. 226. 
1519 Περί του Αγίου Πνεύματος, 27, 2. 
1520 Με βάση και τη μαρτυρία του Γρηγορίου του Θεολόγου ότι, ο Μ. Βασίλειος συνέγραψε «ευχών 

διατάξεις». 
1521 P. de Puniet, «La fête de l’Epiphanie et l’hymne du Baptême au rite grec», στο περιοδικό Rassegna 

Gregoriana, 5 (1906), σσ. 497-514. 
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συγκεκριμένη ευχή έχει αλληλουχία με την ευχή της ευχαριστιακής Αναφοράς, υπό 

την έννοια ότι περιλαμβάνει Πρόλογο ή ευχαριστία με δοξολογικό χαρακτήρα, 

ανακεφαλαίωση ή ανάμνηση, επίκληση και δίπτυχα ή ευχές μεσιτείας για την έλευση 

των ευεργετικών αγαθών του αγιασμού. 

 

2.2 Το τμήμα του θεομητορικού κανόνα (που υπάρχει στον Μικρό Αγιασμό) 

ελλείπει από τον Μεγάλο, εφόσον αυτός τελείται σε συνάρτηση με τη θεία Λειτουργία. 

Στο Μεγάλο Αγιασμό, όμως, πριν από τα βιβλικά αναγνώσματα προηγούνται ορισμένα 

προκαταρτικά τροπάρια, τα οποία στοχεύουν να αναδείξουν το τυπολογικό βιβλικό 

πλαίσιο της εορτής των Θεοφανίων που είναι η Βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη και 

ο (συνεπείᾳ της Βάπτισης) αγιασμός του ύδατος και κατ᾽ επέκταση ολόκληρης της 

κτίσεως. Σε ένα από τα τροπάρια αυτά, ενώνεται το αίτημα του Προδρόμου με το 

αίτημα ολοκλήρου του εκκλησιαστικού πληρώματος («Αγιάσον εμέ και τα ύδατα 

Σωτήρ»), παραπέμποντας στην διακήρυξη του Προδρόμου περί του Κυρίου ως Εκείνου 

που θα «αναλάβει» το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου1522. 

Μετά από τα συγκεκριμένα προκαταρτικά τροπάρια, στον Μεγάλο Αγιασμό 

προβλέπονται τρία παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα από το βιβλίο του Ησαΐα (35, 1-10· 

55, 1-13· 12, 3-6), τα οποία εκφράζουν τη μεσσιανική προσδοκία, περιγράφουν τη νέα 

αισιόδοξη κατάσταση της απολύτρωσης και αποκατάστασης του ανθρώπου και της 

κτίσης στην αρχαία μακαριότητα. Προκειμένου ο προφήτης να παρηγορήσει και να 

ενσπείρει τη βεβαιότητα της επαναφοράς του ανθρώπου και της κτίσης κατά τη 

μεσσιανική περίοδο στην αρχαία μακαριότητα, χρησιμοποιεί εικόνες από την 

ανθρώπινη ασθένεια και ταλαιπωρία, καθώς και σκηνές από την άλογη κτίση, η οποία 

οδύνει και στενάζει μαζί με τον άνθρωπο. 

Το αποστολικό ανάγνωσμα της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού κινείται σε 

μία προοπτική χριστολογικής ερμηνείας των γεγονότων και σημείων της Παλαιάς 

Διαθήκης και στοχεύει στη βιβλική παλαιοδιαθηκική προτύπωση του Βαπτίσματος της 

Καινής Διαθήκης που βρήκε τη χριστολογική εκπλήρωση στη Βάπτιση του Κυρίου και 

στην εν Χριστῴ Βάπτιση των τέκνων της Εκκλησίας. Αλλά και το ευαγγελικό 

ανάγνωσμα (Μκ. 1, 9-11) αναφέρεται στη Βάπτιση του Κυρίου και στη φανέρωση της 

Αγίας Τριάδος. 

 

 
1522 Πρβλ. Ιω. 1, 19: «Ίδε ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». 
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2.3 Ενδιαφέρουσα είναι και η θεολογική διάσταση της ιερατικής ευχής «Κύριε 

Ιησού Χριστέ, ο μονογενής Υιός…», η οποία προβλέπεται στην Ακολουθία του 

Μεγάλου Αγιασμού. Αν αναζητήσουμε τη θεραπευτική στόχευση της ευχής, 

διαπιστώνουμε ότι αναφέρεται στην «πνευματική θεραπεία» του εκάστοτε λειτουργού. 

Διότι, ο λειτουργός είναι ο ιερομύστης των λειτουργικών τελουμένων, εκείνων στα 

οποία θα χειραγωγήσει τους πιστούς. Επομένως, ο λειτουργός έχει μεγαλύτερη ανάγκη 

αυτοσυνειδησίας (από τους πιστούς) για την ιερότητα των τελουμένων. Όταν, μάλιστα, 

η κυρίαρχη έννοια του αγιασμού του ύδατος ήταν συνδεδεμένη με το Μυστήριο του 

Βαπτίσματος, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του λειτουργού να δεχθεί πρώτος την 

πνευματική θεραπεία, το φωτισμό της θείας Χάριτος και τις δωρεές του Παναγίου 

Πνεύματος. 

Αυτές οι αλήθειες προβάλλονται μέσα από τα αιτήματα της συγκεκριμένης 

ευχής: «Ράνον και εφ᾽ ημάς τους αναξίους δούλους σου, κατά την θείαν επαγγελίαν, 

ύδωρ καθάρσιον, της σης ευσπλαχνίας την δωρεάν, εις το επί τῳ ύδατι τούτῳ αίτησιν 

ημών ευπρόσδεκτον γενέσθαι τῃ σῃ αγαθότητι και παντί τῳ πιστῴ σου χαρισθήναι 

λαῴ…». 

Αλλά τα προσδοκώμενα ευεργετικά αποτελέσματα της καθαγιαστικής 

επενέργειας του ύδατος τονίζονται στα αιτήματα που διατυπώνονται στην ευχή του 

Μεγάλου Αγιασμού «Μέγας ει Κύριε…»: «Και δος αυτῴ την χάριν της απολυτρώσεως, 

την ευλογίαν του Ιορδάνου. Ποίησον αυτό αφθαρσίας πηγήν αγιασμού δώρον, 

αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν ολέθριον, ταις εναντιαις 

δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελική ισχύος πεπληρωμένον. Ίνα πάντες οι αρυόμενοι και 

μεταλαμβάνοντες έχοιεν αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς ιατρείαν 

παθών, προς αγιασμόν οίκων, προα πάσαν ωφέλειαν επιτήδειον». 

Στην ίδια ευχή και μετά τη δεύτερη καθαγιαστική επίκληση, απαριθμούνται εκ 

νέου τα ευεργετικά αποτελέσματα από το αγιασμένο ύδωρ: «Δος πάσι τοις τε 

απτομένοις, τοις τε χριομένοις, τοις τε μεταλαμβάνουσι τον αγιασμόν, την ευλογίαν, 

την κάθαρσιν, την υγείαν». Σε επίρρωση των παραπάνω θα πρέπει να αξιολογηθεί ως 

θεραπευτική διάσταση του Μεγάλου Αγιασμού η παλαιά συνήθεια της Μεγάλης 

Εκκλησίας να προστίθεται στο έλαιο της κανδήλας του ιερού Ευχελαίου και ύδωρ από 

τον μεγάλο Αγιασμό1523. Γ᾽ αυτό ο Συμεών Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας συνδυαστικά 

 
1523 Αυτό μαρτυρείται στο Σιναϊτικό ευχολόγιο 973 (12ος αι.) [A. Dimitrievskij, Opisanie liturgitseskich 

rukopisej, t.II, Hildesheim 19652, σ. 100]. 
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τα πνευματικά αγαθά και αποτελέσματα που προκύπτουν για τον άνθρωπο από το ιερό 

Ευχέλαιο και το Βάπτισμα αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Διο θείον το έλαιον ως παρά των ιερέων ευλογηθέν εν επικλήσει Θεού· και 

άγιον και θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος πλήρες, ως και το του Βαπτίσματος 

ύδωρ, και ύδωρ ον, και πλήρες του Πνεύματος και ανακαθαίρον ψυχάς, και αναπλάττον 

τον άνθρωπον, και υιοποιούν τῳ Θεῴ και αναμάρτητον εργαζόμενον1524». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης του  

Μικρού και Μεγάλου Αγιασμού. 

2.  Πώς μπορεί να συμβαδίζει η έννοια του «αγιασμού» με τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα της εποχής μας; Ποια ποιμαντικά προβλήματα υπάρχουν κατά την 

ενάσκηση του ιερατικού έργου αγιασμού του ανθρώπου και της ύλης; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 

 
1524 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος…, PG 155, 529C-D. 
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14. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΚΟΥ 

 

Ι. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΝΥΧΙΔΑΣ 

 

Λέξεις-κλειδιά: Παννυχίδα/ Μεγάλο Απόδειπνο/ Νυκτερινή Ακολουθία/ Αγρυπνία. 

 

1. Η τάξη της Ακολουθίας 

• Ευλογημένη η βασιλεία… 

• Ψαλμός 6ος (Εφύμνιο «Φύλαξόν με Κύριε…») 

• Η Μεγάλη συναπτή (ειρηνικά) 

• Ευχή α´ αντιφώνου-εκφώνηση 

• Α´ αντίφωνο (ψαλμός 119ος / Εφύμνιο «Ως οικτίρμων, Κύριε…»). 

• Μικρά Συναπτή 

• Ευχή β´ αντιφώνου-εκφώνηση 

• Β´ αντίφωνο (ψαλμός 120ος / Εφύμνιο: «Της ευσπλαχνίας την πύλην…»). 

• Μικρά Συναπτή 

• Ευχή γ´ αντιφώνου-εκφώνηση 

• Γ´ αντίφωνο (ψαλμός 121ος / Εφύμνιο: «Ελέησον ημάς…»). 

• Ο Ν´ ψαλμός (εφύμνιο: «Ελεήμων, Κύριε, ελέησόν με…») 

• Το α´ προκείμενο («Κύριος ισχύν…») 

• Εκφώνηση: «Ότι άγιος ει…» 

• Το β´ προκείμενο («Πάσα πνοή…») 

• Το Ευαγγέλιο 

• «Η ασώματος φύσις…» 

•Το «μέγα Κύριε ελέησον» (αντί της εκτενούς) 

• Ευχή απολύσεως 

• Ευχή κεφαλοκλισίας 

• Απόλυσις («Εν ειρήνῃ προέλθωμεν») 

 

2. Σύντομα ιστορικά στοιχεία 
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2.1 Η Παννυχίδα υπήρξε Ακολουθία του ασματικού ή ενοριακού τυπικού, σύμφωνα με 

το οποίο τελείτο στη θέση του μοναχικού Μεγάλου Αποδείπνου και είχε τη μορφή μικρής 

αγρυπνίας. 

Η Ακολουθία ετελείτο κατ᾽ αρχάς όλες τις ημέρες του έτους. Αργότερα εξελίχθηκε σε 

ολονύκτιο Ακολουθία που τελείται κατά την παραμονή Κυριακών, Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών και της μνήμης ορισμένων εορταζομένων Αγίων. Τελικώς, 

διατηρήθηκε η κατανυκτική της μορφή κατά τις πέντε πρώτες ημέρες της Α´ εβδομάδας των 

Νηστειών. Η λέξη προέρχεται από την ευχή του Αποδείπνου προς τον Δεσπότη Χριστό 

(αποδίδεται στον Παύλο Ευεργετινό), στην οποία γίνεται λόγος για «παννύχιο δοξολογία» 

προς το Χριστό. 

Η λειτουργική συνήθεια ολονύκτιας αγρυπνίας κατά τις εορτές μαρτυρείται από τον 

Μέγα Αθανάσιο (κατά το πρώτο ήμισυ του 4ου αιώνα), τόσο στην «Απολογία» του περί της 

φυγής του1525, όσο και στη «Επιστολή» του προς μοναχούς, στην οποία αναφέρεται σε 

«αγρυπνία εν τῳ Κυριακῴ»1526. Λίγο αργότερα, ο Μ. Βασίλειος αναφέρεται σε «ύμνους» που 

απευθύνονται στο «Θεό των μαρτύρων εκ μέσης νυκτός»1527. Από τις πρώτες αυτές ολονύκτιες 

αγρυπνίες, οι παννυχίδες εξελίχθησαν σε κατανυκτικότατες Ακολουθίες. 

Έτσι, η παννυχίδα έλαβε την μορφή εσπερινής Ακολουθίας, που τελείται μετά από το 

δείπνο σαν ένα είδος μικρής αγρυπνίας, ένα ενοριακό απόδειπνο που είχε πολλά κοινά με το 

μοναχικό μεγάλο απόδειπνο (όπως τον 90ο ψαλμό και τον ύμνο «Η ασώματος φύσις…»). 

 

2.2 Με την επικράτηση του μοναχικού τυπικού έναντι του ασματικού  μετά από την 

παύση της εικονομαχίας, οι παννυχίδες περιορίστηκαν τόσο ως προς τον αριθμό, όσο και ως 

προς την διάρκεια τέλεσής τους. 

Αν και περιορίστηκαν κατά την περίοδο της Εικονομαχίας, όμως μετά τη λήξη της οι 

Παννυχίδες ανέκτησαν την προηγούμενη λαμπρότητά τους. Έτσι, κατά την εποχή της 

αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, μαρτυρείται ότι η αυτοκράτειρα Θεοδώρα παρεκάλεσε τον 

Πατριάρχη Μεθόδιο να συγκεντρώσει τον κλήρο και το λαό στη Μεγάλη Εκκλησία και να 

«ποιήσουν άπαντες κοινήν ευχήν και αγρυπνίαν»1528. 

 

 
1525 ΒΕΠΕΣ, τόμ. 31, σ. 47. 
1526 ΒΕΠΕΣ, τόμ. 31, σ. 288. 
1527 Μ. Βασιλείου, Ομιλία εις τον ριδ´ ψαλμόν, PG 29, 484. 
1528 Βλ. W. Regel, Analecta Byzantino-russica, Πετρούπολις 1891, σ. 33. 
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2.3 Η παννυχίδα είναι νυκτερινή Ακολουθία. Η φύση και το περιεχόμενό της 

αποκαλύπτουν ότι ετελείτο μετά το δείπνο, κατά τις πρώτες νυκτερινές ώρες, όπως σήμερα η 

Ακολουθία των Χαιρετισμών κατά τις Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής και οι Ακολουθίες 

του Όρθρου της Μ. Εβδομάδας. 

Η μη κατανυκτική μορφή της παννυχίδας είναι η μορφή της μικρής αγρυπνίας κατά τις 

εορτές. Οι ευχές της αποδίδονται στον Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως (8ος αιώνας). Η 

παννυχίδα θεωρείται ότι είναι η πρώτη Ακολουθία του ασματικού τυπικού, η οποία δέχθηκε 

τις διεισδύσεις της μοναχικής τάξεως. Αρχικά, η Ακολουθία γινόταν το απόγευμα όλων των 

ημερών του χρόνου. Μετέπειτα, περιορίστηκε μόνο στα απογεύματα της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, ενώ κατά τον 10ο αιώνα τελούνταν μόνο κατά την Α´ εβδομάδα των 

Νηστειών και κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλιστα, οι ευαγγελικές περικοπές των 

παννυχίδων παρέμειναν στα λειτουργικά βιβλία των Ευαγγελίων υπό την επιγραφή 

«Ευαγγέλια εις τας παννυχίδας της α´ εβδομάδος των νηστειών» (αναγινώσκονται στα Μεγάλα 

Απόδειπνα της συγκεκριμένης εβδομάδας). 

Τον 12ο αιώνα μαρτυρείται ότι οι παννυχίδες τελούνταν μετά την απόλυση των 

Προηγιασμένων· πρόκειται περί μιας αποκρίσεως του Ιωάννου, επισκόπου Κίτρους, προς τον 

Κωνσταντίνο, αρχιεπίσκοπο Δυρραχίου, τον Καβάσιλα1529. Ένας τύπος παρόμοιων 

Παννυχίδων διασώθηκε από το Συμεών Θεσσαλονίκης στο έργο του «Περί της παννυχίδος 

κατά την πρώτη εβδομάδα της αγίας τεσσαρακοστής»1530. 

Ο Συμεών Θεσσαλονίκης, πάντως, παρέχει την τελευταία μαρτυρία για την επιτέλεση 

της ασματικής παννυχίδας, διασώζοντας την τυπική διάταξη της Ακολουθίας στο ναό της 

Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, αν και κατά την εποχή του η ασματική παννυχίδα είχε 

αντικατασταθεί από το μοναχικής προλεύσεως Μεγάλο Απόδειπνο. 

 

2.4 Επειδή, συν τῳ χρόνῳ, επικράτησε η αγρυπνία του ιεροσολυμιτικού τυπικού, η 

βυζαντινή παννυχίδα απώλεσε τον παννύχιο χαρακτήρα της. Στη Λαύρα του αγίου Σάββα, 

όμως, η βυζαντινή παννυχίδα διατηρήθηκε (ως αρχαιότερη της ιεροσολυμιτικής) μόνο για την 

εορτή του Πάσχα, εκ της πράξεως δε αυτής μεταλαμπαδεύτηκε στα νεότερα τυπικά της 

Μεγάλης Εκκλησίας, όπως αυτά του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου και του Γ Βιολάκη. Γι᾽ 

αυτό στο μστ´ κεφάλαιο του ιεροσολυμιτικού τυπικού σημειώνεται: «Τῃ αγίᾳ και μεγάλῃ 

Κυριακῄ του Πάσχα. Μετά την απόλυσιν της παννυχίδος εξερχόμεθα πάντες εν τῳ νάρθηκι». 

 
1529 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Κανόνων, Ε´, σ. 413. 
1530 PG 155, 660-661. 
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Στο ίδιο τυπικό (αυτό του αγίου Σάββα) εκτός της περιπτώσεως του Πάσχα καλούνται 

ως Παννυχίδες τα μετά τον Εσπερινό τελούμενα μνημόσυνα (στο νάρθηκα) κατά την 

Παρασκευή των Απόκρεω, την Παρασκευή πριν από την Πεντηκοστή και κατά τα τρίτα και 

ένατα μνημόσυνα των αδελφών της μονής. 
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144. 

Του ιδίου, Παννυχίς, Θεσσαλονίκη 19772. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης της 

Ακολουθίας της Παννυχίδας. 

2.  Ποιες πνευματικές ανάγκες καλύπτει η Ακολουθία της Παννυχίδας και πώς αυτές οι 

ανάγκες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ποιμαντικής προτροπής για συμμετοχή των πιστών 

στην Ακολουθία αυτή; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 
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ΙΙ. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΤΙΚΟΥ 

 

Λέξεις-κλειδιά: Μεσονυκτικό/ Καιροί προσευχής/ Νυχθήμερη προσευχή. 

 

1. Η τάξη της Ακολουθίας του Μεσονυκτικού (κατά τις καθημερινές ημέρες)1531 

 

• Ευλογητός ο Θεός… 

• Βασιλεύ ουράνιε… 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια («Εξεγερθέντες του ύπνου…») 

• Δόξα «Της κλίνης και του ύπνου…»· και νυν «Αθρόον ο κριτής επελεύσεται…». 

• Κύριε ελέησον (12 φορές) 

• Ευχή («Εκ του ύπνου εξανιστάμενος…») 

• Ευχή («Δόξα σοι, Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ…») 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν… 

• Ψαλμός Ν´ 

• Ψαλμός ΡΙΗ´(Άμωμος σε τρεις Στάσεις) 

• Δόξα· και νυν 

• Πιστεύω… 

• Τρισάγιο 

• Τροπάρια: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…» 

• Δόξα, «Την ημέραν εκείνην…»· και νυν «Σε το απόρθητον τείχος…». 

• Κύριε ελέησον (40 φορές) 

• «Ο εν παντί καιρώ…» 

• Κύριε ελέησον (3 φορές) 

 
1531 Τα Τυπικά παραδίδουν τρεις διαφορετικές τάξεις τελέσεως Μεσονυκτικού: των καθημερινών (Δευτέρα έως 

Παρασκευή)· του Σαββάτου και της Κυριακής (και, επιπλέον, την παραλλαγή της Ακολουθίας, όταν τελείται σε 

δεσποτική εορτή). Παρόμοια είναι η μαρτυρία του «Τυπικού» του Γ. Ρήγα, στο οποίο αναφέρεται και η 

Ακολουθία που τελείται στη θέση του Μεσονυκτικού κατά τις δεσποτικές εορτές, όταν δεν τελείται αγρυπνία (Γ. 

Ρήγα, Τυπικόν, Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1994, σ. 68). Το Τυπικό της «Μεγάλης 

του Χριστού Εκκλησίας», όπως εκδόθηκε από το Γεώργιο Βιολάκη, αναφέρεται σε δύο τάξεις Μεσονυκτικού 

(των καθημερινών και του Σαββάτου), ενώ για την Κυριακή προβλέπει μία Ακολουθία που επέχει τον τόπο του 

Μεσονυκτικού, και η οποία αποτελεί (ουσιαστικά) το Μεσονυκτικό της Κυριακής (Γ. Βιολάκη, Τυπικόν της του 

Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Αθήνα, Σαλίβερος, σσ. 15-16). Τρεις τάξεις τελέσεως του Μεσονυκτικού αναφέρει 

και το νεότερο «Σύστημα Τυπικού» του μακαριστού π. Κ. Παπαγιάννη, με την επισήμανση της αντικατάστασης 

κάποιων Τροπαρίων από άλλα κατά τις προεόρτιες και μεθέορτες ημέρες, καθώς και κατά τις κύριες ημέρες των 

εορτών, όταν δεν τελείται Μεσονυκτικό (Κ. Παπαγιάννη, Σύστημα Τυπικού των ιερών Ακολουθιών του όλου 

ενιαυτού, καταρτισθέν επί τῃ βάσει της τυπικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, Αθήνα 2011, 

σ. 58). 
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• Δόξα· και νυν. Την Τιμιωτέραν… 

• «Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ…» 

• «Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων…» 

• «Σε ευλογούμεν, Ύψιστε Θεέ,…» 

• Δεύτε προσκυνήσωμεν… 

• Ψαλμός ΡΚ´ 

• Ψαλμός ΡΛΓ´ 

• Δόξα· και νυν 

• Τρισάγιον 

• «Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου…» 

• «Ο βάθει σοφίας…» 

• Δόξα («Μετά των Αγίων…») 

• Και νυν («Μακαρίζομέν σε…») 

• Κύριε ελέησον (12 φορές) 

• Ευχή «Μνήσθητι κύριε των επ᾽ ελπίδει…» 

• «Υπερένδοξε, αειπάρθενε…» 

• «Η ελπίς μου ο Πατήρ…» 

• «Την πάσαν ελπίδα μου…». 

• Δι᾽ ευχών… 

 

2. Η τάξη της Ακολουθίας του Μεσονυκτικού (κατά τα Σάββατα) 

• Ευλογητός ο Θεός… 

• Βασιλεύ ουράνιε… 

• Τρισάγιο 

         • Δεύτε προσκυνήσωμεν… 

         • Ψαλμός Ν´ 

         • Ψαλμός ΞΔ´ 

         • Ψαλμός ΞΕ´ 

         • Ψαλμός ΞΣΤ´ 

         • Δόξα· και νυν· Κύριε ελέησον (τρις)· Δόξα· και νυν. 

         • Ψαλμός ΞΖ´ 

         • Δόξα· και νυν· Αλληλούϊα (τρις)· Δόξα σοι ο Θεός· Δόξα· και νυν. 

         • Ψαλμός ΞΗ´ 

         • Ψαλμός ΞΘ´ 
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         • Δόξα· και νυν 

         • Πιστεύω… 

         • Ο Αναγνώστης τα Τροπάρια («Τας άνω δυνάμεις…»· Δόξα «Άκτιστε φύσις, η των 

όλων δημιουργός…»· και νυν «Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε…». 

         • Κύριε ελέησον (40 φορές) 

         • «Ο εν παντί καιρῴ και πάσῃ ώρα…» 

         • Κύριε ελέησον (τρις)· Δόξα· και νυν· Την Τιμιωτέραν…· Εν ονόματι Κυρίου… 

         • «Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς…» 

         • Ευχή «Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ…» 

         • Ευχή «Μεγαλύνων μεγαλύνω Σε Κύριε…» 

         • Δεύτε προσκυνήσωμεν… 

         • Ψαλμός ΡΚ´ 

         • Ψαλμός ΡΛΓ´ 

         • Δόξα· και νυν. Τρισάγιο 

         • Τροπάρια: «Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου…»· «Ο βάθει 

σοφίας…»· Δόξα «Μετά των Αγίων…»· και νυν «Μακαρίζομεν σε πάσαι αι γενεαί…». 

         • Κύριε ελέησον (12 φορές) 

         • Ευχή «Μνήσθητι Κύριε των επ᾽ελπίδι αναστάσεως…» 

         • «Υπερένδοξε, αειπάρθενε…» 

• «Η ελπίς μου ο Πατήρ…» 

• «Την πάσαν ελπίδα μου…». 

• Τροπάρια: «Ελέησον ημάς, κύριε ελέησον ημάς…»· Δόξα «Κύριε ελέησον ημάς…»· 

και νυν «Της ευσπλαχνίας την πύλην…» 

• Κύριε ελέησον (40 φορές) 

• Δόξα· και νυν· την Τιμιωτέραν… 

• Αιτήσεις 

• Δόξα· και νυν· Κύριε ελέησον (τρις)· Ευλόγησον. 

• Απόλυση· «Ευξώμεθα υπέρ ειρήνης…»· Δι᾽ ευχών. 

 

 

3. Ερμηνευτικά σχόλια σχετικά με διάφορους όρους της Ακολουθίας του 

Μεσονυκτικού 

3.1 Η έννοια του όρου «Μεσονυκτικό» επεξηγείται από την τυπική διάταξη που 

προηγείται της Ακολουθίας: Από του ύπνου εγερθείς και αναστάς της κλίνης, στήθι μετ᾽ 
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ευλαβείας και φόβου Θεού ως ο Τελώνης και ειπέ. Επομένως, η τυπική διάταξη επισημαίνει ότι 

η Ακολουθία του Μεσονυκτικού τελείται «μετά από διακοπή του ύπνου», την 6η ώρα της 

νύκτας (σύμφωνα με τα μοναστικά Τυπικά). Επειδή σύμφωνα με το βυζαντινό σύστημα 

μέτρησης των ωρών, η ημέρα ξεκινά από τη δύση του ηλίου, η 6η ώρα της ημέρας πρέπει να 

ταυτιστεί με το μεσονύκτιο. 

3.2 Ο «Άμωμος» είναι το 17ο Κάθισμα του Ψαλτηρίου. 

 

4. Σύντομη ιστορική αναφορά στη γένεση, εξέλιξη και τελική διαμόρφωση της 

Ακολουθίας του Μεσονυκτικού 

 

4.1 Το Μεσονυκτικό ανήκει στους επτά καιρούς της προσευχής, όπως σημειώνει και ο 

Συμεών Θεσσαλονίκης (PG 155, 549C), οποίος σημειώνει ότι τρεις είναι οι αιτίες καθιέρωσης 

της εν λόγῳ Ακολουθίας:  

(α) Η ώρα του μεσονυκτίου, η οποία είναι κατάλληλη για προσευχή, επειδή ο νους του 

ανθρώπου είναι ήσυχος και ειρηνικός, απαλλαγμένος από την ένταση των σκέψεων της ημέρας 

και έτοιμος να δοξολογήσει το Θεό. 

(β) Το γεγονός ότι οι μοναχοί (από τα περιβάλλοντα των οποίων προήλθε η Ακολουθία) 

έχοντας ως ιδεώδες την αγγελική πολιτεία και το αγγελικό έργο της ακατάπαυστης δοξολογίας 

του Θεού, αισθάνονται την ανάγκη να μιμηθούν τους ακοίμητους αγγέλους και να προσφέρουν 

δοξολογία προς το Θεό ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύκτας. 

(γ) Η πραγματοποίηση της Ανάστασης του Κυρίου μετά το Μεσονύκτιο και η πίστη της 

Εκκλησίας ότι ο Κύριος θα επανέλθει (κατά τη Δευτέρα παρουσία Του) «εν τῳ μέσῳ της 

νυκτός». 

 

4.2 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες περί της γενέσεως και διαμορφώσεως της 

Ακολουθίας του Μεσονυκτικού. Το γεγονός ότι οι απόστολοι Παύλος και Σίλας προσεύχονταν 

«στο μέσο της νύκτας» φανερώνει ότι υπήρχε ανάλογη συνήθεια στην πρώτη Εκκλησία. Αλλά 

και από τους πρώτους χρόνους της ιστορίας της Εκκλησίας, τονίζεται η ανάγκη της 

γενικότερης εγρήγορσης του πιστού για την έλευση του Κυρίου. Ένας τύπος αυτής της 

εγρήγορσης είναι και η έγερση από τον ύπνο τα μεσάνυκτα, ως σημείο ετοιμότητας και 

αποφασιστικότητας των πιστών. Με την πάροδο των χρόνων διαμορφώθηκαν οι πρώτες 

Ακολουθίες και οι «καιροί της προσευχής»· η εξέλιξη αυτή κορυφώνεται τον 4ο αιώνα. 
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4.3 Ήδη, όμως, τον 3ο αιώνα ο Ωριγένης αναφέρεται σε μεταμεσονύκτια προσευχή. Στο 

έργο του Περί ευχής και σχολιάζοντας την αποστολική προτροπή «αδιαλείπτως προσεύχεσθαι» 

(Πρ. 5, 17), επισημαίνει ότι δεν είναι σωστό να περάσει το χρονικό διάστημα της νύκτας χωρίς 

προσευχή, σύμφωνα με τον 118ο Ψαλμό και το παράδειγμα του Παύλου και του Σίλα1532. 

Επίσης, στο έργο του Εις τους Θρήνους του Ιερεμίου επισημαίνει τη σημασία της νύκτας για 

την ηρεμία της ψυχής και τη δυνατότητά της να αφοσιωθεί στη μελέτη των ιερών κειμένων, 

στην προσευχή και στην εξύμνηση του Θεού. Ο Ωριγένης στηρίζει τις παραπάνω απόψεις του 

στη διδασκαλία του Κυρίου ότι είναι άγνωστος ο χρόνος της δεύτερης έλευσής Του1533. 

 

4.4 Τον 4ο αιώνα, ο Μ. Αθανάσιος, αναφερόμενος στον 62ο στίχο του 118ου Ψαλμού, 

παρέχει τη μαρτυρία ότι οι πιστοί εγείρονταν κατά το μέσον της νύκτας για να εξυμνήσουν το 

Θεό, σύμφωνα με την παράδοση των αποστόλων Παύλου και Σίλα1534. Στην πραγματεία του 

Περί Παρθενίας, ο Μ. Αθανάσιος προτρέπει μία μοναχή να εγείρεται το μεσονύκτιο για να 

δοξολογήσει το Θεό1535, προσθέτοντας την αιτία της συγκεκριμένης μεταμεσονύκτιας 

προσευχής: Εν αυτῄ γαρ τῃ ώρᾳ ανέστη ο Κύριος ημών εκ νεκρών, και ύμνησε τον Πατέρα. Δια 

τούτο αυτῄ τη ώρᾳ προσετάγη υμίν υμνείν τον Θεόν.  

Με αφορμή την προτροπή προς την εν λόγῳ μοναχή, ο Μ. Αθανάσιος παρουσιάζει τη 

δομή της Ακολουθίας: ξεκινά με τον 62ο στίχο του 118ου Ψαλμού, συνεχίζεται με ολόκληρο 

τον 50ο Ψαλμό και ολοκληρώνεται με την ανάγνωση «όσων Ψαλμών μπορούσε να αναπέμψει» 

η μοναχή. Ο Μ. Αθανάσιος προτρέπει τη μοναχή να εξομολογείται (στο τέλος του κάθε 

Ψαλμού) με δάκρυα τις αμαρτίες της και ανά τρεις Ψαλμούς να αναπέμπει το «Αλληλούϊα». 

Αν υπήρχαν περισσότερες μοναχές, τότε ο Μ. Αθανάσιος προτρέπει οι Ψαλμοί να 

αναγινώσκονται διαδοχικά από τις παριστάμενες1536. Η Ακολουθία αυτή φαίνεται ότι δεν 

προέβλεπε την παρουσία κληρικού. Ανεξάρτητα από τη γνησιότητα του κειμένου1537, η 

μαρτυρία αυτή αποκαλύπτει τη δημιουργία ενός πρώτου λειτουργικού πλαισίου της 

Ακολουθίας του Μεσονυκτικού κατά τον 4ο αιώνα για μοναστική χρήση.   

 
1532 Ωριγένους, Περί ευχής, XII, 2, ΒΕΠΕΣ, τόμ. 10, σ. 252. 
1533 Ωριγένους, Εις τους Θρήνους του Ιερεμίου, LX, ΒΕΠΕΣ, τόμ. 11, σ. 208. 
1534 Μ. Αθανασίου, Εξηγήσεις εις τους Ψαλμούς, Ε.Π.Ε., Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου, τόμ. 7, Θεσσαλονίκη 

1975, σ. 188. 
1535 Μ. Αθανασίου, Περί Παρθενίας, Ε.Π.Ε., Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου, τόμ. 11, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 206-

207. 
1536 Όπ.π., σ. 207. 
1537 Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το κείμενο δεν αφορά στην αλεξανδρινή παράδοση, αλλά παραπέμπει στην 

παράδοση της Καππαδοκίας, η οποία θεωρείται ως ο τόπος γένεσης της Ακολουθίας του Μεσονυκτικού (Taft R., 

The Liturgy of the Hours in East and West. The origins of the Divine Office and its meaning for today, The 

Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1993, σσ. 87-88). 
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4.5 Αργότερα, ο Μ. Βασίλειος στην 207η Επιστολή του προς τους κληρικούς της 

Νεοκαισαρείας (απαντά στην κριτική που του ασκήθηκε για τις λειτουργικές του αλλαγές στην 

Καισάρεια) περιγράφει μία Ακολουθία του Όρθρου που ξεκινούσε μέσα στη νύκτα και 

συνεχιζόταν έως το ξημέρωμα1538. Επρόκειτο για ένα είδος Παννυχίδας που περιελάμβανε τόσο 

την Ακολουθία του Μεσονυκτικού (ο Μ. Βασίλειος την μνημονεύει ως- ενίοτε- ξεχωριστή 

Ακολουθία1539), όσο και την Ακολουθία του Όρθρου. 

 

4.6 Αναλυτική παρουσίαση της Ακολουθίας του Μεσονυκτικού καταγράφει ο Μάρκος, 

Επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός, ο οποίος θεωρεί ότι τέσσερα θέματα οδήγησαν την Εκκλησία 

στη δημιουργία της Ακολουθίας: η διδασκαλία του Κυρίου μέσα από την παραβολή των Δέκα 

Παρθένων· η ώρα της Ανάστασης του Κυρίου (μετά το μεσονύκτιο)· η μεσονύκτια προσευχή 

των αποστόλων Παύλου και Σίλα και ο 118ος Ψαλμός. 

Είναι αξιοσημείωτη η μαρτυρία του Μάρκου Εφέσου ότι η Ακολουθία του 

Μεσονυκτικού δεν ετελείτο όταν υπήρχε Παννυχίδα1540. Η μαρτυρία αυτή φωτίζει τη 

χρονολόγηση της Ακολουθίας· διότι, αν το Μεσονυκτικό ανήκε στις πρώϊμες και βασικές 

Ακολουθίες του νυχθημέρου, τότε δύσκολα θα μπορούσε να παραληφθεί τις ημέρες τέλεσης 

των Παννυχίδων, όταν μετά τον Εσπερινό τελείται ο Όρθρος χωρίς την παρεμβολή του 

Μεσονυκτικού. Η παράλειψη του Μεσονυκτικού κατά τις αγρυπνίες (που υφίσταται μέχρι την 

εποχή μας), διασώζει την αρχαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία η Ακολουθία του 

Μεσονυκτικού αποτελούσε το πρώτο τμήμα της Ακολουθίας του Όρθρου και άρχιζε με την 

ανάγνωση του 50ου Ψαλμού. 

 

4.7 Ο Συμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι, περί τα μεσάνυκτα ή λίγο αργότερα, 

κρούεται το τάλαντο «εις τύπον της τελευταίας εκείνης υπό αγγέλου σάλπιγγος, πάντες εκ του 

ύπνου ως εκ θανάτου εγείρονται, και προ του ναού εν τῳ νάρθηκι ως εν γῃ προ του ουρανού, 

του ιερέως ευλογήσαντος, ος δη τυποί τον Χριστόν, ου και την ιερωσύνην έχων εστί»1541. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μαρτυρία αυτή, η κρούση του ταλάντου παραπέμπει στην τελευταία 

σάλπιγγα του αγγέλου πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, και όλοι ξυπνούν από τον ύπνο, όπως 

 
1538 Μ. Βασιλείου, Επιστολή 207 προς τους κληρικούς της Νεοκαισαρείας, Ε.Π.Ε., Άπαντα Μ. Βασιλείου, τόμ. 2, 

Θεσσαλονίκη 1972, σ. 109. 
1539 Μ. Βασιλείου, Όροι κατά Πλάτος, PG 31, 1016Β. 
1540 Μάρκου Εφέσου, όπ.π., 1176C. 
1541 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, ΤΔ´,  PG 155, 552Α. 
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θα εγερθούν οι νεκροί από το θάνατο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όλοι πηγαίνουν στο Ναό, 

και μάλιστα στο Νάρθηκα ή στη Λιτή, όπου βρίσκεται ο ιερέας. 

Στο σημείο αυτό της μαρτυρίας του, ο Συμεών αναπτύσσει τους συμβολισμούς της 

Ακολουθίας του Μεσονυκτικού: ο ιερέας συμβολίζει το Χριστό που στέκεται στην κλειστή 

είσοδο του Νάρθηκα, στραμμένος προς τον κυρίως Ναό. Ο Νάρθηκας συμβολίζει τη γη, ο 

Ναός τον ουρανό και ο ιερέας το Χριστό που ενώνει τον ουρανό με τη γη. 

 

4.7 Η καθημερινή Ακολουθία του Μεσονυκτικού διαιρείται σε δύο τμήματα: το πρώτο 

από την αρχή έως την ευχή του Μ. Βασιλείου («Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του 

ελέους…») που είναι το αρχαιότερο και εκτενέστερο τμήμα της Ακολουθίας· το δεύτερο, από 

το «Δεύτε προσκυνήσωμεν…», που ακολουθεί την ευχή του Μ. Βασιλείου, έως το τέλος της 

Ακολουθίας, που είναι και το νεότερο και συντομότερο τμήμα της. 

 

5. Σύντομα θεολογικά σχόλια στην Ακολουθία του Μεσονυκτικού 

 

5.1 Το Μεσονυκτικό είναι μία δοξολογική Ακολουθία που βρίθει συμβολισμών. Η 

χρονική στιγμή τέλεσής της επιτρέπει την αναφορά σε διάφορα πρόσωπα και γεγονότα της 

Αγίας Γραφής. 

Ορισμένα από τα γεγονότα αυτά είναι:  

(α) Ότι ο Θεός «επάταξε μεσούσης της νυκτός» τα πρωτότοκα των «Αιγυπτίων» 

(ανθρώπους και κτήνη· Εξ. ΙΒ´, 29). Μέσα από το γεγονός αυτό αναπτύχθηκε στους Εβραίους 

η εσχατολογική προσμονή του Μεσσία κατά το μεσονύκτιο.  

(β) Στον 62ο στίχο του 118ου Ψαλμού, ο ψαλμωδός διαδηλώνει την αλήθεια ότι 

«μεσονύκτιον εξεγειρόμην του εξομολογείσθαι σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου» (η 

έκφραση ευγνωμοσύνης του Ψαλμωδού για της ευεργεσίες του Θεού). Ο στίχος αυτός 

αποτελεί την αγιογραφική βάση για την Ακολουθία του Μεσονυκτικού.  

(γ) Η διδασκαλία του Κυρίου προς τους Μαθητές Του: Γρηγορείτε ούν· ουκ οίδατε γαρ 

πότε ο κύριος της οικίας έρχεται, οψέ ή μεσονυκτίου ή αλεκτροροφωνίας ή πρωΐ· μη ελθών 

εξαίφνης εύροι υμάς καθέυδοντας. Α δε υμίν λέγω, πάσι λέγω· γρηγορείτε (Μκ. 13, 35-37).  

(δ) Η παραβολή των Δέκα Παρθένων, στην οποία η έλευση του Νυμφίου 

πραγματοποιείται «κατά το μέσον της νύκτας» (Μτ. 25, 6). Η αναμονή αυτή παραπέμπει στην 

αναμονή της Δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου.  

(ε) Οι διηγήσεις περί της Αναστάσεως του Κυρίου επισημαίνουν ότι το γεγονός 

επισυμβαίνει μετά το Μεσονύκτιο (Μτ. 28, 1· Ιω. 20, 1). Ο συνδυασμός της ώρας της 
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Αναστάσεως με την ώρα της μεσονύκτιας προσευχής προσδίδει στην Ακολουθία του 

Μεσονυκτικού ιδιαίτερο κύρος.  

(στ) Η προσευχή του Παύλου και του Σίλα (στη φυλακή των Φιλίππων) πραγματοποιείτο 

«κατά το μεσονύκτιο» (Πρ. 16, 25).  

(ζ) Η διδασκαλία των Αποστόλων ότι ο Κύριος θα έλθει ξαφνικά «ως κλέπτης εν νυκτί» 

(Α´ Θεσ. 5, 2· Β´ Πέτρ. 3, 10), η οποία επαναλαμβάνεται μέσα από τα αποκαλυπτικά λόγια 

του Κυρίου στο ομώνυμο βιβλίο1542. 

 

5.2 Η ερμηνεία του Συμεών Θεσσαλονίκης ότι το μεσονύκτιο συνδυάζεται με την 

αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου προσδίδει στην Ακολουθία του Μεσονυκτικού 

εσχατολογική διάσταση. 

 

5.3 Ο Μάρκος, Επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός σχολιάζει θεολογικά την Ακολουθία 

του Μεσονυκτικού ως τη μετάβαση από την πλάνη του σκότους προς την κατά Χριστόν 

ελεύθερη και φωτεινή ζωή. Ως προς την ώρα του μεσονυκτίου, θεωρεί ότι αυτή συμπίπτει τόσο 

με το γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου, όσο και με το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας 

Του. O Μάρκος Εφέσου θεωρεί την Ακολουθία του Μεσονυκτικού ως την πρώτη της ημέρας, 

με βάση τον ελληνορωμαϊκό τρόπο υπολογισμού της ημέρας1543. 

 

5.4 Στην εκκλησιαστική γραμματεία η Ακολουθία του Μεσονυκτικού λαμβάνει το 

θεολογικό της περιεχόμενο από το γεγονός ότι ο ύπνος και η έγερση από αυτόν αποτελούν 

εικόνα του θανάτου και της αναστάσεως. Στην εν λόγῳ γραμματεία, η νυκτερινή προσευχή 

προβάλλεται ως αναφορά στην εν Χριστῴ ελευθερία που αποκτά ο πιστός με το Βάπτισμα, 

όταν «εγείρεται» από την κατάσταση του σκότους της αμαρτίας και καθίσταται «υιός φωτός». 

Προβάλλεται, επίσης, η αλήθεια ότι ο Χριστός «ήλθε εν τῳ μέσῳ της νυκτός» του 

προχριστιανικού κόσμου, για να χωρίσει στα δύο την ανθρώπινη ιστορία, όπως η Ακολουθία 

του Μεσονυκτικού διακρίνει σε δύο τμήματα τη χρονική περίοδο της νύκτας. 

 

5.5 Το δεύτερο τμήμα του Μεσονυκτικού αρχίζει με την ευχή του Μ. Βασιλείου «Κύριε 

Παντοκράτορ…» που αποτελεί προτροπή προς όλους τους πιστούς ώστε με άγρυπνη καρδιά 

 
1542 «Εάν ουν μη γρηγορήσῃς, ήξω επί σε ως κλέπτης, και ου μη γνώς ποίαν ώραν ήξω επί σε» (Αποκ. 3, 3)· «Ιδού 

έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ιμάτια αυτού, ίνα μη γυμνός περιπατῄ και βλέπωσι την 

ασχυμοσύνην αυτού» (Αποκ. 16, 15). 
1543 Μάρκου Εφέσου, 19η εξήγησις της εκκλησιαστικής ακολουθίας, PG 160, 1160D-1168A.   
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και νήφουσα διάνοια να διέλθουν τη νύκτα της παρούσης ζωής και να προετοιμαστούν για τη 

λαμπρή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Έτσι, θα εισέλθουν στο νυμφώνα της 

δόξης Του και στην «ανέκφραστη ηδονή» εκείνων που θα θεώνται αιωνίως το πρόσωπό Του. 

Η συγκεκριμένη ευχή αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο το θεολογικό περιεχόμενο της 

Ακολουθίας του Μεσονυκτικού. 

 

5.6 Το Μεσονυκτικό είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Ακολουθία, άγνωστη τους 

κατοίκους των πόλεων, λόγῳ της δυσκολίας της ώρας τελέσεώς της. Αποτελεί μία από τις 

πλουσιότερες- σε συμβολισμούς- Ακολουθίες, η οποία έχει συγκροτηθεί από εξαιρετικής 

θεολογικής δύναμης βιβλικό και υμνολογικό υλικό. Για τη μοναστική λατρεία καλύπτει την 

ανάγκη προσευχής ακόμα και τη νύκτα, ενώ αποτελεί προετοιμασία για την Ακολουθία του 

Όρθρου. Επειδή στην καθημερινή της μορφή η Ακολουθίας του Μεσονυκτικού έχει 

νεκρώσιμο χαρακτήρα, το Σαββατοκύριακο και τις ημέρες των μεγάλων εορτών προβλέπεται 

διαφορετική Ακολουθία. 

 

6. Σύντομα τελετουργικά σχόλια 

 

6.1 Η Ακολουθία τελείται στις μεν Μονές στο Νάρθηκα του Καθολικού, στις δε ενορίες 

στον κυρίως Ναό, με τον ιερέα να ίσταται εκτός του ιερού Βήματος και την Ωραία Πύλη 

κλειστή. 

 

6.2 Το Μεσονυκτικό δεν προβλέπεται όταν τελείται αγρυπνία. Κατά την Διακαινήσιμο 

εβδομάδα και κατά την απόδοση του Πάσχα αντί του Μεσονυκτικού προβλέπεται ειδική 

Ακολουθία που καταχωρίζεται στο Πεντηκοστάριο και στο Ωρολόγιο. Σύμφωνα με το Ρήγα1544 

και τον Μπεκατώρο1545 το Μεσονυκτικό δεν τελείται και σε ορισμένες άλλες ημέρες του 

Τριωδίου: την Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνα, το Σάββατο του Ακαθίστου ύμνου, τη Μ. 

Παρασκευή και το Μ. Σάββατο (ο Γ. Ρήγας δεν προβλέπει τέλεση του Μεσονυκτικού και την 

Κυριακή του Πάσχα). Σύμφωνα με ορισμένα αγιορειτικά Τυπικά (Δοχειαρίου, Παντοκράτορος 

και Ξενοφώντος) τις ανωτέρω ημέρες δεν υπάρχει εξαίρεση και τελείται κανονικά η 

Ακολουθία του Μεσονυκτικού1546. 

 

 
1544 Όπ.π., σ. 68. 
1545 Γ. Μπεκατώρου, «Μεσονυκτικό», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τόμ. 8, στ. 1022-1025. 
1546 Κ. Παπαγιάννη, Σύστημα Τυπικού…, σ. 59, σημ. 53. 
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6.3 Κατά την πασχάλια περίοδο και μέχρι της Αποδόσεως, αντί του αρχικού «Άγιος ο 

Θεός» λέγεται τρεις φορές το «Χριστός Ανέστη» και ακολουθεί το «Δόξα Πατρί…» (κ.τ.λ.). 

 

6.4 Στο Μεσονυκτικό των καθημερινών ημερών, όταν συμπέσει Δεσποτική ή 

Θεομητορική εορτή, παραλείπονται τα Τροπάρια «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», Δόξα, και νυν, και 

αντικαθίστανται από το Απολυτίκιο, με «Δόξα» το αυτό «και νυν» το Κοντάκιο της εορτής. 

 

6.5 Η ευχή «Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ…» (Μεσονυκτικό των καθημερινών 

ημερών) λέγεται από την 22α Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. 

 

6.6 Στο τέλος της Ακολουθίας του Μεσονυκτικού των καθημερινών ημερών και πριν 

από την απόλυση, σύμφωνα με ορισμένα Τυπικά του Αγίου Όρους προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Την πάσαν ελπίδα μου…»· «Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς…»· Δόξα «Κύριε ελέησον 

ημάς…»· Και νυν «Της ευσπλαχνίας την πύλην…»· Κύριε ελέησον (40 φορές)· Δόξα· και 

νυν· την Τιμιωτέραν…· Δόξα· και νυν· Κύριε ελέησον (τρις)· Ευλόγησον· Δι᾽ ευχών… 

 

6.7 Στο Μεσονυκτικό του Σαββάτου, εάν συμπέσει προεόρτιος ή μεθεόρτιος ημέρα, ή 

απόδοση Δεσποτική ή Θεομητορικής εορτής, αντί των Τροπαρίων «Τας άνω δυνάμεις…» 

(κ.λπ.) λέγεται χύμα το οικείο Απολυτίκιο. 

 

6.8 Το Μεσονυκτικό της Κυριακής έχει αναστάσιμο χαρακτήρα και στην Ακολουθία του 

κυριαρχεί ο Τριαδικός κανόνας, ο οποίος αντικαθιστά τον Άμωμο και ψάλλεται κατά τον ήχο 

της ημέρας. Οι τριαδικοί κανόνες είναι ποίημα του Μητροφάνους Σμύρνης, συγχρόνου του ι. 

Φωτίου. 

 

 

 

7. Κείμενα της εκκλησιαστικής γραμματείας περί του Μεσονυκτικού 

7.1 «Το δε μεσονύκτιον Παύλο και Σίλας ημίν αναγκαίον εις προσευχήν παραδεδώκασιν, 

ως η των Πράξεων ιστορία παρίστησι, λέγουσα· Κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σίλιας 

ύμνουν τον Θεόν· και ο Ψαλμωδός λέγων· Μεσονύκτιον εξεγειρόμην του εξομολογείσθαί σοι 

επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου» (Μ. Βασιλείου, Ερώτησις ΛΖ´, Όροι κατά Πλάτος, PG 

31, 1016Β). 



Η ακολουθία της Παννυχίδας και του Μεσονυκτικού 
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7.2 «Μεσονυκτίου μεν» (προσευχόμαστε) «δια το άγρυπνον των αγγέλων και την 

ασίγητον αίνεσιν, και δια το ησύχιον και ειρηνικόν του νοός περί την θείαν δοξολογίαν, και 

την ανάστασιν. Οψέ γαρ Σαββάτων εξηγέρθη ο Κύριος. Και δια την δευτέραν αυτού 

παρουσίαν, ην πιστοί πάντες απεκδεχόμεθα, όετ ως εξ ύμνου ημάς εξεγερεί του θανάτου, και 

αυτός δε των ψυχών ο νυμφίος, ως έφη, ελεύσεται εν τῳ μέσῳ της νυκτός, και δει γρηγορείν 

ημάς» (Συμεών Θεσσαλονίκης, PG 155, 549D-552A). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.  Να επισημάνετε τα βασικά σημεία της εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης του  

Αποδείπνου. 

2.  Είναι προφανές ότι η Ακολουθία του Αποδείπνου δεν μπορεί να τελεστεί στην 

ενοριακή λειτουργική πράξη και ότι έχει μετατεθεί στην ατομική Λατρεία του κάθε πιστού. 

Με ποιόν τρόπο μπορεί να προβληθεί ο εκκλησιολογικός (συλλογικός) χαρακτήρας της; 

  

Οι εργασίες μπορούν να αναπτυχθούν το λιγότερο σε πέντε (5) σελίδες. 

 

 


