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Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Πρόλογος 

 Η ειρήνη, θα µπορούσαµε να πούµε κατ’ αρχήν, ότι είναι µια αρετή του 

ανθρώπου, που χαρίζεται ως δωρεά από το Θεό στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος 
καθαρίσει την ψυχή και το σώµα του από τα πάθη και τις αµαρτίες. ∆υστυχώς 
όµως, όπως λέγει και ο Άγιος Ισήδωρος Πηλουσιώτης, «τὸ µὲν τῆς εἰρήνης ὄνοµα 

πανταχοῦ·  τὸ δὲ πρᾶγµα οὐδαµοῦ»
1
. ∆ηλαδή, όλοι παντού και πάντοτε µιλούν και 

διακηρύσσουν περί της ειρήνης, αλλά στην ουσία η ειρήνη είναι απούσα. 

 

Ορισµός λέξεως ειρήνη 

 Η ειρήνη είναι µια κατάσταση, που ζεί ο άνθρωπος, προς τον Θεόν, τον 

εαυτό του και προς τον πλησίον. Στα εβραϊκά η αντίστοιχη λέξη του όρου ειρήνη 

είναι το «σαλώµ» (salom), που εχρησιµοποιείτο ως ο καθηµερινός χαιρετισµός 
µεταξύ των Ιουδαίων. Εξ αυτής της λέξεως προέρχεται το όνοµα Σαλώµη, που 

σηµαίνει Ειρήνη και Σαλωµών, που σηµαίνει Ειρηναίος, ειρηνικός. 
 

Η ειρήνη εν τω Παραδείσω της τρυφής 

 Κατ’ αρχήν, νοµίζω ότι είναι σωστό να ξεκινήσουµε τη σκέψη µας από 

την ειρήνη, η οποία υπήρχε στον Παράδεισο, εκεί όπου οι πρωτόπλαστοι ζούσαν 

ειρηνικά µεταξύ τους και σε σχέση µε τη φύση και τα ζώα2
. Αυτή η ειρήνη 

χάθηκε εξ αιτίας της αµαρτίας και ανυπακοής των πρωτοπλάστων. Οι άνθρωποι, 
τα ζώα και γενικά ολόκληρη η φύση έχασε την παραδείσια ειρήνη και από τότε 

µπήκε στη ζωή του ανθρώπου η φθορά, η αµαρτία, το άγχος και γενικά οι 
παρεπόµενες της αµαρτίας καταστάσεις. 
 Αυτή η ειρήνη είναι κεντρική έννοια στο κήρυγµα των προφητών για τη 

σωτηρία, που πρόκειται να φέρει ο προσδοκώµενος Μεσσίας, Ιησούς Χριστός, 
καθώς και για τη προσδοκώµενη µεσσιανική εποχή, κατά την οποία θα 

αποκατασταθεί η παραδείσια ειρήνη, η οποία χάθηκε λόγω της αµαρτίας των 

πρωτοπλάστων. Αναφέρει σχετικά ο προφήτης Ησαΐας: «Τότε ο λύκος θα βόσκη 

µαζί µε το αρνί, και η λεοπάρδαλις θα κατοικεί µαζί µε το ερίφιον, το µοσχάριον 

και ο ταύρος θα βόσκουν µαζί µε τον λέοντα και ένα µικρό παιδί θα οδηγεί αυτά 

ως ήµερα αρνία. Το βόδι και η αρκούδα θα βόσκουν µαζί και τα µικρά τους θα 

κάµνουν µαζί συντροφιά. Το λιοντάρι και το βόδι θα τρώγουν µαζί άχερα. Μικρό 

παιδί θα απλώνει και θα θέτει χωρίς κίνδυνο τα χέρια του στην τρύπα του 

δηλητηριώδους φιδιού και στη φωλιά, όπου τα φίδια έχουν τα µικρά τους. Όλα τα 

άγρια θηρία και τα δηλητηριώδη φίδια δεν θα κάµνουν σε κανένα κακό, ούτε θα 

                                                 
1
 Έχεις ειρήνη, εκδ. Χριστιανική εστία, 1997

5
, σ.28. 

2
 «Όσο ο άνθρωπος βιώνει την ειρήνη στο πλήρωµά της, τόσο και τείνει προς την προπτωτική του 

κατάσταση, διότι η ειρήνη αποτελούσε βασικό γνώρισµα και στοιχείο της παραδεισένιας εκείνης 
ζωής των πρωτοπλάστων». Έχεις ειρήνη, εκδ. Χριστιανική εστία, 1997

5
, σ. 17. 
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έχουν τη δύναµη και τη διάθεση να σκοτώσουν κανένα στο άγιο µου όρος, διότι 
ολόκληρος ο κόσµος θα έχει πληµµυρίσει από τη θεία γνώση, όπως το πολύ νερό 

κατακαλύπτει τις θάλασσες»3
. 

Αυτή η ειρηνική κατάσταση µε το Θεό, τους εαυτούς τους, τον πλησίον 

και τη φύση γενικά ζούσαν και ζουν οι άγιοι, οι οποίοι είναι συµφιλιωµένοι µε τη 

φύση. Γι’ αυτό βλέπουµε και στους βίους τους, ότι οι άγιοι, οι οποίοι ζούσαν την 

προπτωτική, παραδείσια κατάσταση, συµπεριφέρονταν στα άγρια ζώα σαν να 

ήταν ήµερα. 

 

Η χρήση της λέξεως «ειρήνη» στην Παλαιά ∆ιαθήκη 

Στην παλαιά ∆ιαθήκη η λέξη ειρήνη σήµαινε την κατάσταση της 
σωτηρίας και της ευηµερίας σε αντίθεση προς κάθε είδος κακού4

. Στην Παλαιά 

∆ιαθήκη επίσης ο όρος χρησιµοποιείτο και σαν χαιρετισµός κατά την άφιξη ή 

αναχώρηση. Συγκεκριµένα κατά την άφιξη έλεγαν: «Εἰρήνη σοὶ» (Κριτ. στ' 23) 

ενώ κατά την αναχώρηση: «Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ» (Κριτ. ιη' 6). 

Στην Παλαιά ∆ιαθήκη επίσης ο πιστός προσδοκά την ειρήνη σαν δώρο, το 

οποίο προέρχεται µόνο από το Θεό. Χωρίς το Θεό δεν µπορεί να υπάρξει 
ουσιαστική και πραγµατική ειρήνη. Γι’ αυτό και ο προφήτης Ησαΐας παρακαλεί 
το Θεό να τους δώσει ειρήνη: «Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, εἰρήνην δὸς ἡµῖν, πάντα γὰρ 

ἀπέδωκας ἡµῖν» (Ησ. κστ' 12). ∆ηλαδή, Κύριε ο Θεός µας, δώσε µας ειρήνη, διότι 
εσύ µας τα δίδεις όλα. 

Ο προσδοκώµενος Μεσσίας στην Παλαιά ∆ιαθήκη φέρει τον τίτλο  

«ἄρχων εἰρήνης» (Ησ. θ' 6). Εποµένως, ο αρχηγός και εξουσιαστής της 
πραγµατικής ειρήνης είναι ο Κύριος. Ο Μεσσίας είναι αυτός που φέρει την 

πραγµατική, τέλεια και αιώνια ειρήνη. «µεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης 
αὐτοῦ οὐκ ἐστὶν ὄριον» (Ησ. θ' 7). Εποµένως από το χωρίο αυτό συµπεραίνουµε 
ότι η βασιλική εξουσία του Μεσσία θα έχει απεριόριστη έκταση, θα εκτείνεται σε 

όλη την οικουµένη και στην ειρηνική του βασιλεία δεν θα υπάρχει τέλος. 
 

Η χρήση της λέξεως «ειρήνη» στην Καινή ∆ιαθήκη 

Οι άγγελοι πρώτοι εξύµνησαν το νεογέννητο βρέφος στη Βηθλεέµ, 

µπροστά από τους έκπληκτους ποιµένες. «καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ 

πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων·  δόξα ἐν ὑψίστοις 

Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β' 13-14). Ξαφνικά, 

                                                 
3
 «καὶ συµβοσκηθήσεται λύκος µετ’ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύεται ἐρίφῳ, καὶ µοσχάριον 

καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅµα βοσκηθήσονται, καὶ παιδίον µικρὸν ἄξει αὐτούς·  καὶ βοῦς καὶ ἄρκος 
βοσκηθήσονται, καὶ ἅµα τὰ παιδία αὐτῶν ἔσονται, καὶ λέων καὶ βοῦς ἅµα φάγονται ἄχυρα. Καὶ 
παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χείρα ἐπιβαλεῖ. Καὶ οὐ 

µὴ κακοποιήσουσιν, οὐδὲ µὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν µου, ὅτι ἐνεπλήσθη 

ἡ σύµπασα τοῦ γνῶναι τὸν Κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλῦψαι θαλάσσας» (Ησ. ια΄ 6-9). 
4
 Θρησκευτικη και ηθική εγκυκλοπαίδεια, τ. 5, Ἀθῆναι 1964, στ. 440. 
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δηλαδή, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος απ’ την ουράνια στρατιά 

των αγγέλων, οι οποίοι υµνούσαν το Θεό και έλεγαν: ∆όξα στον ύψιστο Θεό και 
ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους! 

Η Αποκάλυψη επίσης που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής ∆ιαθήκης 
χαρακτηρίζεται σαν ευαγγέλιο της ειρήνης: «καὶ ὑποδησάµενοι τοὺς πόδας ἐν 

ἑτοιµασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης» (Εφ. στ' 15). Για παπούτσια στα πόδια 

σας, δηλαδή, βάλτε την ετοιµότητα να διακηρύξετε το χαρούµενο άγγελµα της 
ειρήνης. 

Μόνο λοιπόν στην κοινωνία και στο σύνδεσµο µε το Χριστό αποκτάται 
και διατηρείται η ειρήνη: «ταῦτα λελάληκα ὑµῖν ἵνα ἐν ἐµοὶ εἰρήνην ἔχητε» (‘’Ιω. 

ιστ΄ 33). Αυτά σας τα είπα, λέγει ο Χριστός στους δώδεκα µαθητές του και 
διαχρονικά σε όλους τους µαθητές του, ώστε ενωµένοι µαζί µου να έχετε ειρήνη. 

«καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑµῶν 

καὶ τὰ νοήµατα ὑµῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. δ΄ 7)
5
. Και η ειρήνη του Θεού, 

που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο µυαλό, θα διαφυλάσσει τις καρδίες σας και 
τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Η ειρήνη εποµένως είναι ο φρουρός 
της καρδιάς µας, που µας κρατεί ενωµένους µε τον Κύριο. 

 

Η ειρήνη στους αρχαίους Έλληνες 

Ο αρχαίος λυρικός ποιητής Ανακρέων (563π.Χ.-478π.Χ.) έλαβε κάποτε 

από τον τύραννο της Σάµου Πολυκράτη ως δώρο δέκα τάλαντα, ποσό τεράστιο 

για την εποχή εκείνη. Ο Ανακρέων, που ήτο λιτοδίαιτος και ολιγαρκής άνθρωπος, 
πέρασε δυο νύχτες ολότελα άυπνος, µε την σκέψη τι έπρεπε να κάνη το µεγάλο 

εκείνο κεφάλαιο. Το πρωί λοιπόν της δεύτερης ηµέρας παρουσιάσθηκε στον 

Πολυκράτη και επιστρέφοντας του τα δέκα τάλαντα, του είπε: «Το δώρο σου 

ήταν πολύ µεγάλης αξίας. Αλλά ακόµη µεγαλύτερη αξία για µένα έχει η ψυχική 

γαλήνη, που έχασα εξ αιτίας τους»6
. 

 

Ρωµαϊκή ειρήνη 

Χαρακτηριστική επίσης υπήρξε και η ειρήνη, την οποία προσπάθησαν οι 
Ρωµαίοι να επιβάλουν δια της βίας, η λεγόµενη  «Pax Romana». Κατ’ αποµίµηση 

της Ρωµαϊκής ειρήνης δηµιουργήθηκε αργότερα η «Βρεττανική ειρήνη» (Pax 

Britannica) καθώς και η «Σοβιετική ειρήνη» (Pax Sovietica). Καµµιά όµως από 

αυτές τις προσπάθειες δεν καρποφόρησε, διότι και οι τρεις δεν είχαν θεµέλιο τον 

ακρογωνιαίο λίθο, Ιησού Χριστό. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Βλ. Έχεις ειρήνη; εκδ. Χριστιανική εστία 1997

5
, σ. 12. 

6
 Έχεις ειρήνη; εκδ. Χριστιανική εστία 1997

5
, σσ. 6-7. 



 8 

Πατερικά κείµενα 

Αναφέρουµε δυο περιστατικά από το Γεροντικό, ενδεικτικά του ότι οι 
ασκητές επεδίωκαν πάντοτε να έχουν ειρήνη µεταξύ τους και να προσπαθούν µε 
κάθε τρόπο και µέσο να ειρηνεύουν και τους συνασκητές τους. 

«Μια χειµωνιάτικη νύχτα αναγκάστηκαν ν’ αγρυπνήσουν οι αδελφοί ενός 
Μοναστηριού για να τελειώσουν µια βιαστική δουλειά. Ένας απ’ αυτούς, πολύ 

ασθενικός στο σώµα, τόσο υπόφερε από το κρύο που τον έπιασαν δυνατά ρίγη. 

Άφησε τότε τη δουλειά και γύρισε στο κελλί του. Κάποιος άλλος όµως 
αγανάκτησε γι’ αυτό, άρχισε να γογγύζει, ώσπου εξανάγκασε τους υπόλοιπους να 

στείλουν να φωνάξουν πίσω τον άρρωστο. 

Ο αδελφός, που πήγε γι’ αυτή τη δουλειά, τον βρήκε σε κακή κατάσταση 

και τον λυπήθηκε. 
-Μ’ έστειλαν οι αδελφοί να ιδώ πως είσαι, του είπε µε καλοσύνη. Όσο για τη 

δουλειά µη στενοχωρείσαι, εµείς θα την τελειώσουµε. 
-Ο Θεός ν’ ανταµείψει τους κόπους σας, είπε εκείνος µ’ ευγνωµοσύνη. 

Επιθυµούσα πολύ να κοπιάσω µαζί σας, αλλά µ’ εµποδίζει η αρρώστεια µου. 

Γύρισε ο αδελφός και είπε στους άλλους τα λόγια του αρρώστου, βεβαιώνοντάς 
τους πως πραγµατικά υπέφερε. 
Έτσι µε τη µεσολάβηση του διακριτικού αδελφού δεν έχασαν την ειρήνη της 
ψυχής των»

7
. 

Η δεύτερη ιστορία, που είναι παρµένη επίσης από το Γεροντικό, είναι η 

ακόλουθη: 

«∆ύο συνασκηταί βρίσκονταν σε ψυχρότητα µεταξύ τους από κάποια 

παρεξήγηση. Κάποτε αρρώστησε ο ένας και πήγε κάποιος από τους αδελφούς να 

τον επισκεφθεί. Του εµπιστεύτηκε τότε ο άρρωστος, πως ήταν ψυχραµένος µε τον 

συνασκητή του και τον παρακάλεσε να µεσολαβήσει να συµφιλιωθούν, γιατί 
φοβόταν µη τον βρει έτσι ο θάνατος. 

Γυρίζοντας πίσω στο κελλί του ο αδελφός , παρακαλούσε τον Θεό να τον 

φωτίσει να χειριστή σωστά την υπόθεση, για να µη προξενήσει περισσότερη 

βλάβη παρά ωφέλεια. Μόλις έφτασε, οικονόµησε ο Θεός να του πάη κάποιος 
φίλος του ένα καλαθάκι σύκα. ∆ιάλεξε τα ωραιότερα και, χωρίς να χάση καιρό, 

σηκώθηκε και τα πήγε στον συνασκητή του αρρώστου. 

-Αββά, του είπε, αυτά σου στέλνει ο δείνα Γέροντας. 
Ο Αββάς απόρησε. 
-Σε µένα τα έστειλε; 
-Ναι, είπε ο αδελφός. 
Εκείνος τα δέχτηκε συγκινηµένος κι’ ευχαρίστησε τον αδελφό. Ευχαριστηµένος ο 

ειρηνοποιός από την πρώτη επιτυχία, επήγε τα υπόλοιπα σύκα στον άρρωστο. 

-Σου τα στέλνει ο συνασκητής σου, του είπε. 

                                                 
7
 Γεροντικόν, σταλαγµατιές από την πατερική σοφία, εκδ. Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος 
ΛΥ∆ΙΑ, Θεσσαλονίκη 1993

9
, σσ. 413-414. 



 9 

-Τι λες. Λοιπόν, συµφιλιωθήκαµε; είπε µε χαρά ο ασκητής  
–Ναι, Αββά, µε την ευχή σου, αποκρίθηκε ο αδελφός. 
-∆όξα τω Θεώ, έκανε ενθουσιασµένος εκείνος. 
Έτσι µε λίγα σύκα συµφιλιώθηκαν οι συνασκηταί από τη σύνεση του αδελφού»

8
. 

Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουµε ότι η σύνεση και η διάκριση που είχε ο 

αδελφός, που µεσολάβησε, βοήθησαν έτσι ώστε να συµφιλιωθούν οι δύο 

συνασκητές. 
Χαρακτηριστική είναι η φράση που έλεγε ο άγιος Σεραφείµ του Σάρωφ: 

«Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες γύρω σου, θα βρουν τη σωτηρία»
9
. 

Πολλές φορές προσπαθούµε µε διάφορα µέσα να ειρηνεύσουµε τους άλλους, 
χωρίς όντως τις περισσότερες φορές να έχουµε κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Ο 

µεγάλος όµως ρώσος άγιος µας διαλαλεί ότι πρώτα εµείς πρέπει να ειρηνεύσουµε 
και να συνδιαλλαγούµε µε το Θεό και µε τον εαυτό µας, και τότε, αφού πρώτα 

αποκτήσουµε την εσωτερική ειρήνη, θα ειρηνεύουν οι άλλοι κοντά µας. Αυτός 
είναι και ο κύριος σκοπός της ζωής µας·  να αποκτήσουµε την ειρήνη, που µόνο ο 

Ιησούς Χριστός προσφέρει·  να γίνουµε δηλαδή χριστοφόροι. 
Είναι γι’ αυτό τον λόγο, που ο Κύριος µακαρίζει στην επί του όρους 

οµιλία τους ειρηνοποιούς·  «µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ 

κληθήσονται» (Ματθ. ε΄ 9). Είναι δηλαδή µακάριοι και ευτυχισµένοι όσοι 
φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονοµαστούν παιδιά του 

Θεού. 

Ο µακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Η ειρήνη είναι το πνεύµα του 

Θεού, το άλλο (ταραχή, σύγχυση) προέρχεται από τον διάβολο»
10

. «Πρόσεχε 

πολύ (ο π. Παΐσιος) να µην επηρεαστεί από το ανήσυχο κοσµικό πνεύµα που έχει 
κάνει τον κόσµο σαν τρελοκοµείο. Έβαζε πάντα το ρολόι του επίτηδες λίγο 

µπροστά. Όταν πήγαινε επίσκεψη, ξεκινούσε νωρίτερα, για να µην κινείται 
βιαστικά και µε σύγχυση, και επηρεάζει η κατάσταση αυτή την προσευχή του. 

Προ παντός στην Εκκλησία ήθελε να προσευχόµαστε µε ειρήνη. Όταν σε ώρα 

ακολουθίας έβλεπε αταξία που δηµιουργούσε σύγχυση, επενέβαινε διακριτικά και 
επανέφερε την τάξη»

11
. «Αυτή την πολυπόθητη ειρήνη, ή µάλλον τον Θεό της 

ειρήνης, αναζητώντας οι ταραγµένες ψυχές κατέφευγαν κοντά του. Ο ίδιος ήταν 

ένα ήσυχο λιµανάκι, που δεν το τάραζαν οι φουρτούνες του κόσµου. Ακόµη και 
όταν έπρεπε από την υπεύθυνη θέση του να ελέγξει πρόσωπα και καταστάσεις, να 

θυµώσει θυµόν τον δικαιότατον, η ειρήνη του δεν φυγαδευόταν, διότι δεν 

ενεργούσε µε εµπάθεια, αλλά απαθώς, από ζήλο για τον Θεό και αγάπη για τον 

παρεκτραπέντα άνθρωπο, για τον οποίο έπασχε περισσότερο απ’ ότι ο ίδιος. Αν 

και συµµετείχε σε πολλά θέµατα, ο Θεός φρουρούσε την καρδιά του και δεν τον 

                                                 
8
 Γεροντικόν, ενθ’ ανωτέρω, σσ. 414-415. 

9
 Ειρήνη Γκοραΐνωφ, Ο άγιος Σεραφείµ του Σάρωφ, εκδ. Τήνος, 2002

11
, σ. 79. 

10
 Ισαάκ Ιεροµονάχου, Βίος Γέροντος Παϊσίου του αγιορείτου, Άγιον Όρος 2004, σ. 462. 

11
 Ενθ’ ανωτέρω, σ. 463. 
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εγκατέλειπε η πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη. Κοντά του ειρήνευαν οι άνθρωποι 
ηµέρευαν και τα άγρια ζώα»

12
. 

 

Η ειρήνη ως θείο δώρο 

Η ειρήνη όµως δεν είναι κατά βάση και κατά κύριο λόγο µια αρετή, την 

οποία µπορεί ο άνθρωπος µε τις δικές του δυνάµεις να αποκτήσει και κατακτήσει, 
αλλά είναι ένα χάρισµα και δώρο, όπως είναι εξ άλλου και όλες οι αρετές, το 

οποίο µόνο ο Κύριος  προσφέρει. Χρειάζεται βέβαια ο προσωπικός αγώνας και 
προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, αλλά µόνο µε τις δικές µας δυνάµεις 
είναι αδύνατη η απόκτησή της. Γι’ αυτό και στην εισαγωγή αρκετών 

αποστολικών επιστολών της Καινής ∆ιαθήκης η ειρήνη παρουσιάζεται σαν δώρο 

του ουράνιου Πατέρα, καθώς επίσης και του Υιού: «χάρις ὑµῖν καὶ εἰρηνη ἀπὸ 

Θεοῦ πατρὸς ἡµῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωµ. α' 7. Α' Κορ. α' 3 και 
αλλού). Εύχοµαι δηλαδή ο Θεός Πατέρας µας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να 

σας δίνουν χάρη και ειρήνη. Η ειρήνη, για την οποία κάνουµε λόγο είναι καρπός 
του Αγίου Πνεύµατος. «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύµατος ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη...» 

(Γαλ, ε' 22). Γι’ αυτό πρέπει και εµείς να προσευχόµαστε στον δωρεοδότη Χριστό 

να µας χαρίσει το πολύτιµο δώρο της ειρήνης. 
 

Η ειρήνη στη θεία Λατρεία 

Αυτός είναι και ο λόγος που ο διάκονος στην αρχή της Θείας Λειτουργίας 
στη «µεγάλη συναπτή»

13
 ή στα λεγόµενα ειρηνικά, όπως ονοµάζονται, 

προσεύχεται να µας χαρίσει ο Θεός την «ἄνωθεν εἰρήνην». Η πρώτη αίτηση είναι 
η εξής: «Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν», δηλαδή µε ειρήνη, ελεύθεροι από 

µίση ή ψυχρότητα ή από ταραχή φροντίδων, ας παρακαλέσουµε τον Κύριο. Αφού 

λοιπόν προτρέπει ο διάκονος να προσευχόµαστε µε ψυχική ειρήνη και γαλήνη, 

ακολούθως εύχεται: «Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν 

ἡµῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν»· δηλαδή µας προτρέπει να παρακαλέσουµε τον 

Κύριο για την ειρήνη που χαρίζεται από τον Θεό, η οποία µας απαλλάσσει από 

κάθε τύψη συνειδήσεως, και για τη σωτηρία των ψυχών µας. Είναι φανερό εδώ 

ότι παρακαλούµε τον Θεό να µας δώσει την ειρήνη, η οποία προέρχεται από τον 

Κύριο, σαν δώρο και όχι από τη δική µας ασθενή και πεπτωκυία φύση. Εποµένως 
η Εκκλησία µας καλεί να προσευχόµαστε «ἐν εἰρήνῃ» και «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης»14

. 

Η τρίτη αίτηση έχει ως εξής: «Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, 

εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν, καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως τοῦ 

Κυρίου δεηθῶµεν»· δηλαδή µας προτρέπει ο διάκονος να παρακαλέσουµε τον 

Κύριο για την ειρήνη ολόκληρου του κόσµου, την αδιάσειστο στερέωση των κατά 

τόπους αγίων του Θεού εκκλησιών και την ένωση όλων των ανθρώπων. Μέσα 

                                                 
12

 Ενθ’ ανωτέρω, σ. 465. 
13

 Βλ. Έχεις ειρήνη; εκδ. Χριστιανική εστία, 1997
5
, σσ. 26-27. 

14
 ΘΗΕ, ενθ’ ανωτέρω, τ. 5, στ. 441. 
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στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας αλλά και ειδικότερα της Εκκλησίας, 
υπήρξαν πόλεµοι, ταραχές, ανθρώπινες έριδες και διαµάχες, αιρέσεις, διαιρέσεις 
κλπ., οι οποίες διατάραξαν την ειρήνη της ανθρωπότητας και ειδικότερα του 

χριστιανισµού. Η Εκκλησία προσεύχεται, τόσο για την ειρήνη όλου του κόσµου, 

όσο και για την ειρηνική πορεία της στρατευόµενης Εκκλησίας. 
 

Η ειρήνη που φέρνει ο Χριστός 

Όµως πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει ότι δεν 

ήλθε για να επιβάλλει µια εξωτερική, ψεύτικη και επίπλαστη ειρήνη, αλλά τη 

µάχαιρα: «Μὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν·  οὐκ ἦλθον βαλεῖν 

εἰρήνην, ἀλλὰ µάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς µητρὸς αὐτῆς καὶ νύµφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·  καὶ 
ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ» (Ματθ. ι' 34-36). Μη νοµίσετε, µας 
λέγει ο Κύριος, πως ήρθα για να επιβάλω αναγκαστική οµόνοια µεταξύ των 

ανθρώπων. ∆εν ήρθα να φέρω τέτοια οµόνοια αλλά διαίρεση. Πράγµατι, ο 

ερχοµός µου έφερε το διχασµό του ανθρώπου µε τον πατέρα του, της κόρης µε τη 

µάνα της, της νύµφης µε την πεθερά της. Κι έτσι εχθροί του ανθρώπου είναι οι 
δικοί του. 

Ποια σηµασία έχουν τα λόγια του Κυρίου; Ότι δεν πρέπει οι χριστιανοί να 

κάνουν παραχωρήσεις, να ενδίδουν ή να βάζουν νερό στο κρασί τους σε θέµατα 

πίστεως, αλήθειας και ακρίβειας της ορθοδόξου ζωής και πνευµατικότητας, έστω 

κι αν το τίµηµα είναι ο διχασµός τους από ένα συγγενικό και προσφιλές πρόσωπο. 

Ιεραρχικά, πρώτα έρχεται το ευαγγέλιο του Κυρίου, δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς 
Χριστός, και µετά τα αγαπητά και συγγενικά µας πρόσωπα. Εάν σε κάποια φάση 

της ζωής µας πρέπει να διαλέξουµε µεταξύ των δύο, τότε αδιαµφισβήτητα η 

επιλογή µας πρέπει να είναι η σταυρική πορεία του Κυρίου. Γι’ αυτό και ο 

θεάνθρωπος Ιησούς λέγει ότι δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη αλλά «πόλεµο» και 
«διαίρεση» (ο πόλεµος και διαίρεση εντός εισαγωγικών). Κατά το βράδυ, εξ 

άλλου, του µυστικού δείπνου ο Κύριος, αποχαιρετώντας τους µαθητές του, λέγει 
σ’ αυτούς: «Εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν, εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν·  οὐ καθὼς ὁ 

κόσµος δίδωσιν ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν» (Ιω. ιδ΄ 27). 

Ο µισόκαλος διάβολος προσφέρει µια ψεύτικη και επίπλαστη ειρήνη, η 

οποία δεν στηρίζεται πάνω στο ευαγγέλιο, γι’ αυτό και έχει ηµεροµηνία λήξεως. 
Αυτό το νόηµα έχει και η δήθεν «ειρήνη», που θα φέρει ο αντίχριστος στις 
τελευταίες µέρες του παρόντος κόσµου. Η ειρήνη, που προσφέρει ο Κύριος είναι 
κατ’ αρχήν η συµφιλίωση του ανθρώπου µε τον Θεό και αφ’ ετέρου η γνήσια 

συνδιαλλαγή του ανθρώπου µε τον συνάνθρωπό του. Εάν ο άνθρωπος έχει κάτι 
εναντίον του συνανθρώπου του, αυτό τον εµποδίζει από το να έχει την εσωτερική 

ειρήνη, που είναι ο καρπός δωρεάς του Κυρίου. 

Τελικά, το συµπέρασµα της παρούσης µικρής οµιλίας είναι ότι πρέπει 
πρώτα να βρούµε εµείς τη ψυχική µας ειρήνη και γαλήνη κοντά στον Χριστό και 
την Εκκλησία του, και όταν τη βρούµε εµείς, τότε θα έρθη, ως φυσικό 
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επακόλουθο, αυτό, που λέγει ο Κύριος στους µακαρισµούς του, δηλαδή το να 

εκπέµπουµε και προκαλούµε ειρήνη και στους συνανθρώπους µας. «Πρῶτον 

φωτισθῆναι, εἴτα φωτίσαι». 

Κλείνουµε την µικρή µας οµιλία µε ένα περιστατικό από τον βίο του αγίου 

Παϊσίου ἁγιορείτου, ενδεικτικό του γεγονότος ότι ήταν άνθρωπος της ειρήνης: 
«Στη Παναγούδα ήρθε κάποιος νέος ταραγµένος και απελπισµένος µε ένα σχοινί 
στο χέρι. Ή θα µε βοηθήσεις, Γέροντα του είπε ή θα κρεµασθώ µπροστά σου. Ο 

Γέροντας τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο Αρχονταρίκι. Συζήτησαν και 
σε λίγη ώρα βγήκαν έξω. Ο νέος έφυγε χαρούµενος, χωρίς το σχοινί, γεµάτος 
ειρήνη και ελπίδα. ∆εν ήταν µόνον ειρηνικός ο Γέροντας, αλλά και ειρηνοποιός. 
Ειρήνευε παιδιά µε γονείς, ανδρόγυνα που ήθελαν να χωρίσουν, προϊσταµένους 
µε υπαλλήλους και την κάθε ψυχή που τον πλησίαζε µε τον Θεό και µε τους 
άλλους, αφού πρώτα την ειρήνευε µε τον εαυτό της»15

. 

Ας προσπαθήσουµε λοιπόν και εµείς και ας προσευχόµαστε στον Θεό να 

µας δωρίσει την µεγάλη αρετή της ειρήνης, έτσι ώστε να µπορούµε να 

ειρηνεύουµε µε τον εαυτό µας και µε τους συνανθρώπους µας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Ισαάκ Ιεροµονάχου, Βίος Γέροντος Παϊσίου του αγιορείτου, Άγιον Όρος 2004, σ.465. 
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ΟΙ ∆ΥΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 

 Τα Χριστούγεννα θεωρούνται η µεγαλύτερη γιορτή στην Ορθοδοξία µετά 

από το Πάσχα. Είναι η απαρχή της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, αφού το 

δεύτερο πρόσωπο της Άγιας Τριάδας σαρκούται για να θεοποιηθεί κατά χάριν ο 

άνθρωπος. 
 Στην ακολουθία του όρθρου των Χριστουγέννων υπάρχουν δύο κανόνες, ο 

ένας ποίηµα κυρίου Κοσµά, επισκόπου Μαϊουµά και ο άλλος, οποίος είναι 
ιαµβικός κανόνας, ποίηµα Ιωάννου µοναχού του ∆αµασκηνού. Και οι δύο 

κανόνες είναι τονισµένοι σε ήχο πρώτο. 

 Ο Ιωάννης ∆αµασκηνός γεννήθηκε γύρω στο 680 στη ∆αµασκό της 
Συρίας. Τόσο ο Ιωάννης ∆αµασκηνός όσο και ο Κοσµάς µαθήτευσαν κοντά στον 

Κοσµά Ξένο ή Ικέτη. ∆ιδάχθηκαν αριθµητική, γεωµετρία, µουσική, αστρονοµία, 

ρητορική, διαλεκτική, ηθική και θεολογία. Εισήλθαν και οι δύο κατά τις αρχές 
του Η΄ αιώνα στην µονή του αγίου Σάββα και επιδόθηκαν στην σύνταξη ύµνων. 

Σύµφωνα µε την παράδοση, ο Λέων Γ΄ πλαστογράφησε για εκδίκηση επιστολή 

του Ιωάννου, µε την οποία ζητούσε επέµβαση για να ελευθερωθεί από τα χέρια 

του χαλίφη. Ο χαλίφης, θεώρησε τον σύµβουλό του Ιωάννη ∆αµασκηνό, ως 
προδότη και διέταξε να κόψουν το δεξί του χέρι. Ο Ιωάννης προσευχήθηκε θερµά 

στην Παναγία για να θεραπευθεί και πράγµατι το χέρι του θεραπεύθηκε. Η 

παράδοση αυτή αναγράφεται σε εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας στη µονή 

Χιλανδαρίου. Ο γέροντας του Ιωάννη, θέλοντας να πολεµήσει τον εγωισµό του, 

του απαγόρευσε να συνθέτει ύµνους. Ο Ιωάννης όµως συνέθεσε τον ύµνο «Πάντα 

µαταιότης τὰ ἀνθρώπινα...». Ο γέροντας τότε του επέβαλε επιτίµιο να καθαρίσει 
την µονή και αφού ο Ιωάννης καθάρισε την µονή, ο γέροντας του, του επέτρεψε 
να ασχολείται µε τη συγγραφή. Χειροτονήθηκε σε πρεσβύτερο και συνέχισε την 

συγγραφή µέχρι και την κοίµησή του. Ο Ιωάννης απέθανε λίγο πριν την 

σύγκληση της Ζ΄ Οικουµενικής Συνόδου, αφού στα πρακτικά της µνηµονεύεται 
ως αποθανών16

. Η µνήµη του εορτάζεται στις 4 ∆εκεµβρίου. 

 Ο Κοσµάς υπήρξε µελωδός του Η΄ αιώνα. Είναι γνωστός µε διάφορα 

επωνύµια: Μελωδός, ποιητής, µοναχός, νεώτερος (σε σύγκριση µε τον δάσκαλό 

του Κοσµά Ξένο ή Ικέτη), ιεροσολυµίτης και αγιοπολίτης. Γεννήθηκε κατά πάσαν 

πιθανότητα στην ∆αµασκό γύρω στο 685. Έµεινε ορφανός και υιοθετήθηκε από 

τον πατέρα του Ιωάννου ∆αµασκηνού, Σέργιο. Γύρω στο 743 χειροτονήθηκε 

επίσκοπος Μαϊουµά. Κοιµήθηκε γύρω στο 750. Η µνήµη του τιµάται στις 14 

Οκτωβρίου. 

 Ο Κοσµάς µαζί µε τον Ανδρέα Κρήτης και τον Ιωάννη ∆αµασκηνό είναι 
από τους πρώτους εισηγητές του ποιητικού είδους του «Κανόνα». Ο Κοσµάς 

                                                 
16

 Παν. Κ. Χρήστου, Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήνα 

1965, τ. 6, στ. 1218-1221. 
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συνέθεσε πλήθος Κανόνων, µεταξύ αυτών και τους Κανόνες της Μεγάλης 
Εβδοµάδας. 
 Ο Ιωάννης ∆αµασκηνός συνέθεσε τον ιαµβικό κανόνα των 

Χριστουγέννων, ο οποίος φέρει την εξής ακροστιχίδα17
, σε στίχους 

Ηρωελεγείους: 
»Εὐεπίης µελέεσσιν ἐφύµνια ταῦτα λιγαίνει 
»Υἷα Θεοῦ µερόπων εἵνεκα τικτόµενον 

»Ἐν χθονί, καὶ λύοντα πολύστονα πήµατα κόσµου. 

»Ἀλλ’ ἄνα, ῥητῆρας ῥύετο τῶν δε πόνων. 

 Ο Ιωάννης ακολουθεί τη ρυθµική στιχουργική, εκτός από τους λίγους 
ιαµβικούς Κανόνες, όπου συνδυάζει τα ιαµβικά τρίµετρα µε την στροφική 

τεχνική. Στα ποιήµατα του µπορεί κάποιος να διακρίνει τον βραχυλόγο και 
ακριβολόγο δογµατικό, ο οποίος συχνά αναφέρεται στα πρόσωπα του Κυρίου και 
της Θεοτόκου. 

 Ο Κοσµάς πολλές φορές αντλεί τα θέµατα του από την Αγία Γραφή, και 
από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ειρµός της 
Α΄ ωδής των Χριστουγέννων, ο οποίος είναι παρµένος αυτολεξεί από οµιλία του 

Αγίου Γρηγορίου του θεολόγου: 

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε, 

Ἄσωµεν τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, 

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀπαντήσατε, λαοί, 
ὅτι δεδόξασται». 

 Η ποίηση του Κοσµά συγγενεύει σε πολλά σηµεία µε την ποίηση Ιωάννου 

του ∆αµασκηνού. Πολλές φορές χρησιµοποιεί οµοιοκαταληξία. Χρησιµοποιεί 
επίσης ακροστιχίδα. Ο Θεόδωρος Πρόδροµος έχει γράψει εξήγηση στους 
Κανόνες του Κοσµά και Ιωάννου ∆αµασκηνού. Είναι χαρακτηριστικές οι 
παροµοιώσεις που κάνει ο Κοσµάς στον ειρµό της ενάτης ωδής του πρώτου 

Κανόνα των Χριστουγέννων. Παροµοιάζει το σπήλαιο, όπου γεννήθηκε ο 

Χριστός µε τον ουρανό, την Παρθένο ως θρόνο Χερουβικό, και την φάτνη σαν 

χωρίο, στο οποίο ανεκλήθη ο αχώρητος. Από τους ωραιότερους ύµνους, σε νόηµα 

και περιεχόµενο, είναι και το τροπάριο της Θ΄ ωδής του πρώτου Κανόνα 

«Νεηγενές, Μάγων λεγόντων, παιδίον Ἄναξ...». Από τη µια παρουσιάζει τους 
µάγους να αναζητούν το γεννηθέν παιδίο και από την άλλη τον Ηρώδη, ο οποίος 
εξεµαίνετο εναντίον του Ιησού18

. 

                                                 
17

 Ακροστιχίδα είναι µία πρόταση, η οποία σχηµατίζεται όταν πάρουµε κάθετα το πρώτο γράµµα 

των στίχων ή στροφών του Κανόνα ή του Κοντακίου. Η ακροστοιχίδα µπορεί επίσης να είναι και 
αλφαβητική, όπως στο Κοντάκιο του Ακαθίστου Ύµνου. Βλ. σχετικά ΘΗΕ, τ. 1. στ. 1235-1236. 
18

 Χρονικά η γέννηση του Κυρίου δεν ταυτίζεται µε την προσκύνηση των µάγων, η οποία έγινε 

περίπου δύο χρόνια µετά την γέννηση. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του κατά Ματθαίον 
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 Τελειώνοντας θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι στην Σούδα19
, αναφέρεται ότι 

«οἱ κανόνες Ἰωάννου τὲ καὶ Κοσµᾶ σύγκρισιν οὐκ ἐδέξαντο οὐδὲ δέξαιντο ἄν, 

µέχρις ὁ καθ’ ἡµᾶς βίος περαιωθήσεται». ∆ηλαδή οι Κανόνες του Ιωάννου 

∆αµασκηνού και Κοσµά του Μελωδού δεν µπορούν να συγκριθούν µε 
οποιοδήποτε άλλο ύµνο, ούτε ποτέ θα µπορέσουν να δεχθούν σύγκριση µέχρι να 

συµπληρωθεί η παρούσα ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
Ευαγγελίου, όταν λέγει ότι οι µάγοι εισήλθαν «εις την οικίαν» και είδαν το παιδίο µε τη µητέρα 

του. Εποµένως η προσκύνηση των µάγων δεν έγινε στο σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς αλλά 

σε οικία πάλιν στην Βηθλεέµ, περίπου δύο χρόνια αργότερα. Περί αυτού βλ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (Αρχιµ.), Άρθρα, µελέται, επιστολαί, τ. Α΄, Αθήναι, 1986, σσ. 325-328. 
19

 Βυζαντινό λεξικό, το οποίο γράφτηκε κατά τα τέλη του 10
ου

 αιώνα, µάλλον από οµάδα 

αντιγραφέων, χωρίς κριτική και µέθοδο. Περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ληµµάτων, γύρω στα 

12.000 και 900 βιογραφίες. Το υλικό της Σούδας σχετίζεται µε την αρχαία Ελλάδα και περιέχει 
αρκετές πληροφορίες για τη µουσική, καθώς και για αρχαίους ποιητές και µουσικούς. Περί αυτού 

βλ. ΤΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Από τον Ορφέα έως 
σήµερα, εκδ. Γιαλλέλη, Αθήνα 1998, τ. 5, σ. 450. 
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ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Οι άγγελοι, όπως αναφέρει ο απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 
επιστολή, είναι «λειτουργικὰ πνεύµατα εἰς διακονίαν ἀποστελλόµενα διὰ τοὺς 
µέλλοντας κληρονοµεῖν σωτηρίαν»

20
. Μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια βλέπουµε 

αρκετές φορές να εµφανίζονται άγγελοι σε διάφορα ενάρετα πρόσωπα. 

Πρώτη εµφάνιση αγγέλου, που αναφέρεται στην Καινή ∆ιαθήκη είναι 
όταν επισκέφθηκε ο αρχάγγελος Γαβριήλ τον Ζαχαρία, άνδρα της Ελισάβετ και 
πατέρα του Ιωάννη Προδρόµου. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ ανέφερε στον Ζαχαρία 

ότι η γυναίκα του Ελισάβετ θα γεννήσει υιό. Όµως ο Ζαχαρίας έδειξε δυσπιστία 

στα λόγια του αρχαγγέλου Γαβριήλ και γι’ αυτό το λόγο ο αρχάγγελος Γαβριήλ 

τον τιµώρησε, µε αλαλία µέχρι να εκπληρωθούν όσα είπε, δηλαδή µέχρι να 

γεννηθεί ο Ιωάννης ο Πρόδροµος21
. 

Μια δεύτερη εµφάνιση αγγέλου, που αναφέρεται στην Καινή ∆ιαθήκη, 

είναι όταν εµφανίστηκε πάλιν ο αρχάγγελος Γαβριήλ στην Μαριάµ και της 
ευαγγελίστηκε ότι θα γεννήσει τον Ιησού. Η Παναγία, διερωτάται και ρωτά τον 

αρχάγγελο Γαβριήλ πως θα γεννήσει, αφού δεν έχει σαρκική επαφή µε άνδρα. Ο 

άγγελος τότε της είπε ότι η σύλληψη αυτή θα είναι από το Άγιο Πνεύµα. 

Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι η συγγενής της Μαριάµ, Ελισάβετ, έχει 
συλλάβει και αυτή υιό µε σαρκική σχέση σε αυτή τη γεροντική ηλικία. Τότε η 

Παναγία απάντησε καταφατικά στον άγγελο, λέγοντας «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, 

γένοιτό µοι κατὰ τὸ ῥῆµά σου»
22

. 

Άγγελος Κυρίου επίσης εµφανίζεται στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος είχε 
λογισµούς να δώσει µυστικά διαζύγιο της Παναγία, όταν αντιλήφθηκε την 

εγκυµοσύνη. Όταν ο Ιωσήφ διαλογιζόταν αυτά, ένας άγγελος σταλµένος από τον 

Κύριο, φάνηκε στο όνειρό του και του λέγει: «Ιωσήφ, απόγονε του ∆αβίδ, µη 

δοκιµάσεις κανένα δισταγµό και φόβο για να παραλάβεις στο σπίτι σου την 

Μαριάµ την µνηστή σου, διότι το κυοφορούµενο µέσα της έµβρυο προέρχεται 
από τη δηµιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύµατος». Και συνεχίζοντας ο 

άγγελος την αποστολή του, λέγει στον Ιωσήφ ότι θα γεννήσει υιό και ο Ιωσήφ, 

που από τον Μωσαϊκό νόµο αναγνωρίζεται προστάτης και πατέρας του, θα 

καλέσει το όνοµά του Ιησού23
. Αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αµαρτίες του. 

Ο Ιωσήφ αµέσως µόλις άκουσε το άγγελµα του αγγέλου ξύπνησε και, χωρίς 
κανένα δισταγµό παρέλαβε την Μαριάµ στο σπίτι του24

. 

                                                 
20

 Εβρ. α΄, 14. 
21

 Βλ. Λουκ. α΄, 11-20. 
22

 Βλ. Λουκ. α΄, 26-38. 
23

 Ιησούς είναι εβραϊκό όνοµα, το οποίο στα Ελληνικά µεταφράζεται σωτήρ. 
24

 Βλ. Ματθ. β΄, 18-25. 
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Κατά τη γέννηση του Κυρίου εµφανίζονται άγγελος Κυρίου στους 
ποιµένες και τους λέγουν να µη φοβούνται, αλλά το αντίθετο να χαρούν, διότι 
σήµερα γεννήθηκε για σας Σωτήρας. Και για να γνωρίσουν τον γεννηθέντα 

Σωτήρα θα βρουν ένα βρέφος µε απλά σπάργανα µέσα σε µια φάτνη ζώων. Και 
ξαφνικά συνενώθηκε µε τον άγγελο εκείνο και πλήθος στρατιάς αγγέλων, οι 

οποίοι δοξολογούσαν τον Θεό, λέγοντας: «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ»

25
. Οι ποιµένες όταν άκουσαν αυτά που τους είπαν 

οι άγγελοι έσπευσαν να βρουν το βρέφος. 
Μετά από την έλευση των Μάγων στην οικία, όπου διέµενε ο Ιωσήφ, η 

Μαριάµ και ο Ιησούς, στη Βηθλεέµ26
, άγγελος Κυρίου πάλιν εµφανίζεται στον 

Ιωσήφ στο όνειρό του και του λέγει να παραλάβει το παιδί και την µητέρα του27
, 

και να φύγουν στην Αίγυπτο, και να µείνουν εκεί µέχρι να του πει ξανά ο άγγελος 
τι θα κάνει. Ο Ιωσήφ πάλιν σηκώθηκε και πήρε και Μαριάµ και τον βρέφος Ιησού 

και έφυγαν για την Αίγυπτο28
. Αφού πέθανε ο Ηρώδης, εµφανίζεται στο όνειρο 

του Ιωσήφ άγγελος Κυρίου και του λέγει να επιστρέψει στο Ισραήλ, διότι έχουν 

πλέον αποθάνει εκείνοι, που ζητούσαν τη ζωή του παιδιού. Αµέσως τότε ο Ιωσήφ 

υπάκουσε στον άγγελο και έκανε όπως του είπε29
. 

Μετά από τους τρεις πειρασµούς, που είχε ο Κύριος στην έρηµο, 

αναφέρουν οι ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος ότι ήλθαν άγγελοι κοντά του 

και τον υπηρετούσαν30
. 

Στην αφήγηση για την θεραπεία του παραλύτου της Βηθεσδά, αναφέρει ο 

ευαγγελιστής Ιωάννης ότι άγγελος Κυρίου κατέβαινε κατά καιρό στην 

κολυµβήθρα και τάραζε το νερό. Ο πρώτος λοιπόν, που θα έµπαινε στην 

κολυµβήθρα γινόταν υγιής, από οποιοδήποτε νόσηµα και αν κατείχετο31
. 

Κατά την προσευχή του Κυρίου στη Γεθσηµανή, άγγελος Κυρίου 

εµφανίστηκε στον Κύριο από τον ουρανό, ο οποίος ενίσχυε τις σωµατικές Του 

δυνάµεις, οι οποίες είχαν εξαντληθεί µέχρι λιποθυµίας32
. 

Μετά από την ανάσταση του Κυρίου, την Κυριακή πρωί, άγγελος Κυρίου, 

αφού κατέβηκε από τον ουρανό και πήγε κοντά στο µνηµείο, όπου είχαν θάψει 

                                                 
25

 Λουκ. β΄, 8-20. 
26

 Χρονικά δεν συµπίπτουν η γέννηση του Κυρίου µε την έλευση των µάγων. Οι µάγοι αφού 

ξεκίνησαν από την Περσία όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, έφθασαν στην Βηθλεέµ µετά από δύο 

χρόνια. Είναι χαρακτηριστική η φράση που αναφέρει ο ευαγγελιστής Ματθαίος «και ελθόντες εις 
την οικίαν» (Ματθ. β΄, 11.) και όχι στο σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Περί αυτού βλέπε 
Επιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου (αρχιµ.), Άρθρα-Μελέται-Επιστολαί, τ. Α΄, Αθήνα 1986, σσ. 325-

328. 
27

 Είναι χαρακτηριστική η φράση «και την µητέρα αυτού», υποδηλώνοντας ότι ο Ιωσήφ δεν είχε 
συζυγικές σχέσεις µε την Μαριάµ. 
28

 Βλ. Ματθ. β΄, 13-15. 
29

 Ματθ. β΄, 19-21. 
30

 Ματθ. δ΄, 11. Μάρ. α΄, 13. 
31

 Βλ. Ιωάν. ε΄, 4. 
32

 Βλ. Λουκ. κβ΄, 43. 
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του Ιησού, κύλησε την πέτρα του µνηµείου και καθόταν πάνω σ’ αυτήν. Το 

εξωτερικό σχήµα του αγγέλου και το πρόσωπό του ήταν λαµπρό σαν αστραπή και 
το φόρεµά του λαµπρό σαν το χιόνι. Λέγει δε στις γυναίκες µυροφόρες: «Μη 

φοβάστε. ∆ιότι γνωρίζω ότι ζητάτε µε πόθο τον Ιησού τον σταυρωµένο. ∆εν είναι 
εδώ, διότι αναστήθηκε, όπως το προείπε. Ελάτε και δέστε τον τόπο, όπου 

βρισκόταν ο Κύριος. Πηγαίνετε γρήγορα και πέστε στους µαθητές του ότι 
αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι πηγαίνει πριν από εσάς στην Γαλιλαία. 

Εκεί θα τον δείτε». Αµέσως οι µυροφόρες έπραξαν όπως τους είπε ο άγγελος33
. 

Εδώ βλέπουµε ότι ο άγγελος Κυρίου δεν εµφανίζεται στο όνειρο, όπως στις 
περιπτώσεις του Ιωσήφ, αλλά οφθαλµοφανώς, µπροστά στα µάτια των 

µυροφόρων. 

Μετά την ανάσταση του Κυρίου την Κυριακή πρωί, η Μαρία Μαγδαληνή 

πήγε στο µνηµείο αλλά επειδή το βρήκε άδειο άρχισε να κλαιει, διότι νόµισε ότι 
είχαν κλέψει το σώµα του Ιησού. Τότε εµφανίστηκαν δύο άγγελοι, ένας προς το 

µέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το µέρος των ποδιών, όπου προηγουµένως 
βρισκόταν ο Ιησούς. Οι άγγελοι την ρώτησαν γιατί κλαιει και αυτή τους 
απάντησε διότι έχουν κλέψει το σώµα του Κυρίου. Τότε αφού στράφηκε πίσω 

βλέπει τον Ιησού, οποίος την ρώτησε τι έχει και κλαιει. Η Μαρία νόµισε ότι είναι 
ο κηπουρός και του λέγει ότι αν πήρε αυτός το σώµα του Ιησού να της το πει για 

να το πάρει και να το τοποθετήσει σε άλλο τάφο. Τότε ο Ιησούς τη φώναξε µε το 

όνοµά της και αυτή αναγνώρισε τον Ιησού. Ακολούθως της είπε να πάει στα 

αδέλφια Του και να τους πει ότι ανεβαίνει προς τον πατέρα Του και πατέρα τους 
και Θεό Του και Θεό τους. 

Παράλληλα, στην παραβολή των ζιζανίων ο Κύριος αναφέρει ότι ο 

εχθρός, που έσπειρε τα ζιζάνια είναι ο διάβολος. Και ο θερισµός σηµαίνει το 

τέλος της παρούσης περιόδου του κόσµου. Οι θεριστές σηµαίνουν τους αγγέλους, 
που θα είναι εκτελεστές των διαταγών του υπέρτατου Κριτή34

. Στην διήγηση του 

Κυρίου επίσης για την ∆ευτέρα Παρουσία αναφέρεται ότι όταν θα έλθει ο υιός 
του ανθρώπου µε την δόξα του και όλοι οι άγιοι άγγελοι θα είναι µαζί του, τότε 
θα καθίσει σε θρόνο ένδοξο και λαµπρό35

. Κατά την ∆ευτέρα Παρουσία του ο 

Κύριος αναφέρει ακόµη ότι θα αποστείλει τους αγγέλους του και θα µαζέψει δια 

µέσου αυτών τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα από το ένα 

άκρο της γης έως το αντίθετο άκρο του ουρανού36
. Περιγράφοντας ο Κύριος τη 

ζωή µετά την ∆ευτέρα Παρουσία αναφέρει ότι ούτε οι άντρες έρχονται σε γάµο 

ούτε οι γυναίκες δίδονται σε γάµο αλλά είναι σαν τους αγγέλους, που ζουν στους 
ουρανούς, οι οποίοι ούτε πολλαπλασιάζονται µε φυσική γέννηση ούτε έχουν 

                                                 
33

 Ματθ. κη΄, 1-8. 
34

 Ματθ. ιγ΄, 39. 
35

 Ματθ. κε΄, 31. Μαρκ. η΄, 38. 
36

 Μαρκ. ιγ΄, 27. 
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επιθυµίες γάµου37
. Στην πορεία προς Εµµαούς επίσης οι δύο µαθητές, Λουκάς και 

Κλεόπας αναφέρουν στον Κύριο ότι κάποιες γυναίκες πήγαν στο µνηµείο, όπου 

ετάφη ο Κύριος και αφού δεν βρήκαν εκεί το σώµα του, είπαν ότι είδαν και 
οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι ο Ιησούς ζει38

. Στην γνωριµία των 

πρώτων µαθητών µε τον Κύριο, ο Ιησούς αναφέρει στον Ναθαναήλ ότι από τώρα, 

που άνοιξε κατά την βάπτισή του ο ουρανός, θα τον δουν και αυτοί ανοιγµένο και 
τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν για να υπηρετούν τον 

υιό του ανθρώπου39
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Μαρκ. ιβ΄, 25. 
38

 Λουκ. κδ΄, 23. 
39

 Ιω. α΄, 52. 
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ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ∆ΙΑΘΗΚΗ 
 

 Στη µελέτη αυτή θα παραθέσουµε κάποιες από τις πολλές προτυπώσεις 
του τιµίου και ζωοποιού σταυρού στην Παλαιά ∆ιαθήκη. 

 Μια πρώτη προτύπωση του τιµίου σταυρού είναι το «ξύλον τῆς ζωῆς»40
, 

το οποίο υπήρχε µέσα στον Παράδεισο. Μετά την παράβαση της εντολής του 

Θεού από τους πρωτοπλάστους, ο Θεός εξεδίωξε αυτούς από τον Παράδεισο. Ο 

λόγος, που εξεδιώχθησαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο ήταν για να µη 

φάγει ο Αδάµ και η Εύα από τον καρπό του ξύλου της ζωής και έτσι να γίνουν 

αθάνατοι. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα να γίνει το κακό αθάνατο. Εποµένως ο 

θάνατος κατέστη µια τροχοπέδη, η οποία θα απέτρεπε τον άνθρωπο από το να 

πράττει το κακό. Ο τίµιος σταυρός πολλές φορές στην πατερική θεολογία αλλά 

και στην εκκλησιαστική υµνολογία χαρακτηρίζεται «ξύλον σωτηρίας», «ξύλον 

ζωῆς αἰωνίου», «ξύλον ἀφθαρσίας», «φυτὸν ἀναστάσεως», «ξύλον ζωηρόν», 

«ζωοποιόν», «ζωηφόρον», «ξύλον τρισµακάριστον» και «ξύλον ζωῆς»41
. 

 Όταν ο πατριάρχης Ιακώβ βρισκόταν στις τελευταίες στιγµές της ζωής του 

κάλεσε κοντά του τον αγαπηµένο του γιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν αντιβασιλέας της 
Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ υπόσχεται στον πατέρα του Ιακώβ να ταφούν τα οστά του 

στον τάφο των πατέρων του στη γη της επαγγελίας. Ο Ιακώβ τότε προσκύνησε 
στο άκρο της ράβδου του42

. Το γεγονός αυτό τονίζει και ο απόστολος των εθνών 

Παύλος, λέγοντας ότι ο Ιακώβ «προσεκύνησεν επί το άκρον της ράβδου αυτού»
43

. 

Η ράβδος του Ιακώβ είναι σύµβολο της άλλης «ράβδου δυνάµεως», δηλαδή του 

τιµίου σταυρού. Ο σταυρός του Χριστού είναι η ράβδος και η βακτηρία των 

χριστιανών44
. Όπως ο Ιακώβ προσκύνησε το άκρο της ράβδου του, έτσι και εµείς 

σήµερα όταν ασπαζόµαστε τον τίµιο σταυρό, προσκυνούµε τον Κύριο. 

 Μια άλλη προτύπωση του σηµείου του σταυρού είναι και τη στιγµή που 

δίνει ο Ιακώβ την ευλογία του στα δύο παιδιά του Ιωσήφ, Εφραϊµ και Μανασσή. 

Όπως αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως «ἐκτείνας δὲ Ἰσραὴλ (Ἰακὼβ) τὴν χεῖρα 

τὴν δεξιὰν ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἐφραΐµ, οὗτος δὲ ἦν ὁ νεώτερος, καὶ τὴν 

ἁριστερὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ, ἐναλλὰξ τὰς χείρας»45
. Με τη λέξη 

«ἐναλλὰξ» η διήγηση της Γενέσεως υποδηλώνει τον σταυροειδή σχηµατισµό των 

χεριών. Αυτός ο σχηµατισµός προεικονίζει µε ένα µυστικό τρόπο τον σταυρό του 

Κυρίου. Η υµνολογία της Εκκλησίας µας αναφέρεται σε αυτό τον σταυροειδή 

σχηµατισµό των χεριών του Ιακώβ: «Προτυπῶν τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, ὁ 

                                                 
40

 Βλ. Γεν. β΄, 9 και γ΄, 22-24. 
41

 Βλ. Στεργίου Ν. Σάκκου, Ο σταυρός στην Παλαιά ∆ιαθήκη, εκδ. Χριστιανική Ελπίς, 
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 29. 
42

 Βλ. Γεν. µζ΄, 31. 
43

 Βλ. Εβρ. ια΄, 21. 
44

 Βλ. Ψαλµ. κβ΄, 4. 
45

 Βλ. Γεν. µη΄, 14. 



 22 

πατριάρχης Ἰακώβ, τοῖς ἐγγόνοις τὴν εὐλογίαν χαριζόµενος, ἐπὶ ταῖς κάραις 
ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας ἐπέθηκεν»

46
. Ένα άλλο τροπάριο σηµειώνει τα εξής: «Ὁ γήρᾳ 

καµφθεὶς καὶ νόσῳ τρυχωθείς, ἀνωρθοῦτο, Ἰακὼβ χεῖρας ἀµείψας, τὴν ἐνέργειαν 

φαίνων τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ. Τὴν παλαιότητα καὶ γάρ, τοῦ νοµικοῦ σκιώδους, 
γράµµατος ἐκαινογράφησεν, ὁ ἐν τούτῳ σαρκὶ προσπαγεὶς Θεός, καὶ τὴν 

ψυχόλεθρον νόσον, τῆς πλάνης ἀπήλασε»
47

. 

 Όταν ο Θεός έδωσε τις δέκα πληγές στους Αιγυπίους, ο Φαραώ 

αναγκάστηκε και άφησε τους Εβραίους να φύγουν από την Αίγυπτο. Όµως 
µπροστά στους Εβραίους υπήρχε ένα τείχος αδιαπέραστο: Η Ερυθρά θάλασσα. Ο 

Μωυσής ζητά την βοήθεια του Θεού. Ο Κύριος τότε παραγγέλλει στον Μωυσή: 

«Ἔπαρον τῇ ράβδῳ σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρα σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ ῥῆξον 

αὐτήν»
48

. Έτσι ο Μωυσής υψώνει τη ράβδο του κατακόρυφα και εκτείνει το χέρι 
του οριζόντια, διαγράφοντας το σηµείο του Σταυρού. Τότε η Ερυθρά θάλασσα 

διαχωρίζεται µε θαυµαστό τρόπο και έτσι οι Εβραίοι µπορούν και περνούν δια 

µέσου της, πορευόµενοι προς την γη της Επαγγελίας. 
 Μετά από τρεις ηµέρες πορεία ο ισραηλιτικός λαός βρίσκεται στην έρηµο 

Σουρ. Όµως δεν έχουν νερό να πιουν και αρχίζουν να γογγύζουν κατά του 

Μωυσή. Τότε ο Μωυσής προσεύχεται στον Θεό και ο Κύριος του δείχνει ένα 

ξύλο, το οποίο έβαλε στο νερό και αµέσως εγλυκάνθη το νερό: «Καὶ ἔδειξεν 

αὐτῷ Κύριος Ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ»
49

. 

Το ξύλο εκείνο δεν είχε φυσικές ιδιότητες αλλά ήταν δύναµη υπερφυσική. Το 

ξύλο εκείνο, που γλύκανε τα νερά της Μερράς είναι προτύπωση του σταυρού. Η 

υµνολογία της Εκκλησίας µας τονίζει αυτή την προτύπωση: «Ἐτύπου τὴν χάριν 

σου, Σταυρὲ γλυκαίνων Μωσῆς τὰ ὕδατα, τὰ πικρότατα ξύλῳ. Καὶ γὰρ πικρίας 

παθῶν ἐῤῥύσθηµεν τῇ σῇ δυνάµει. ∆ιὸ ἡµᾶς γλύκανον ἀσπαζοµένους σε νῦν, ἐν 

κατανύξει ψυχῆς»50
. Όπως το ξύλο εκείνο γλύκανε τα πικρά νερά της Μερράς, 

έτσι και το ξύλο του σταυρού γλύκανε την πικρή γεύση του απαγορευµένου 

ξύλου της γνώσεως, από το οποίο έφαγε ο Αδάµ και θανατώθηκε51
. Παρόµοιο 

θαύµα επιτελεί ο Κύριος δια µέσου του Μωυσή, όταν ο ισραηλιτικός λαός 
βρίσκεται στην έρηµο Ραφιδείν. Οι εβραίοι γογγύζουν πάλιν στον Μωυσή ότι δεν 

έχουν νερό. Τότε ο Θεός παραγγέλλει στον Μωυσή: «Καὶ πατάξεις τὴν πέτραν 

καὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός»52
. Έτσι το χτύπηµα του 

βράχου µε την ράβδο του Μωυσή µεταβάλλει το βράχο σε πηγή. 

                                                 
46

 Τροπάριο Λιτής 14
ης

 Σεπτεµβρίου. 
47

 Τροπάριο στ΄ ωδής του Κανόνος 14
ης

 Σεπτεµβρίου. 
48

 Έξ. ιδ΄, 16. 
49

 Έξ. ιε΄, 25. 
50

 Τροπάριο ζ΄ ωδής, Παρασκευής δ΄ εβδοµάδος των νηστειών, Τριώδιον. 
51

 Βλ. Στεργίου Ν. Σάκκου, Ο σταυρός στην Παλαιά ∆ιαθήκη, εκδ. Χριστιανική Ελπίς, 
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 90. 
52

 Έξ. ιζ΄, 6. 
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 Κατά την πορεία των ισραηλιτών προς τη γη της επαγγελίας συναντούν το 

πρώτο εχθρικό έθνος, τους Αµαληκίτες. Ο τελευταίος κατάγεται από τον εγγονό 

του Ησαύ, τον Αµαλήκ. Ο Αµαλήκ µέσα στην έρηµο Ραφιδείν επιχειρεί 
αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον των ισραηλιτών. Ο Μωυσής ανεβαίνει σε ένα 

κοντινό βουνό µαζί µε τον Ααρών και τον Ωρ. Τότε ο Μωυσής, αφού 

προσευχήθηκε, κρατώντας την ράβδο του ύψωσε τα χέρια του, σχηµατίζοντας το 

σηµείο του σταυρού. Τότε όση ώρα κρατά ο Μωυσής τα χέρια του υψωµένα σε 
σχήµα σταυρού οι ισραηλίτες νικούν του Αµαληκίτες. Όταν όµως κουράζεται, 
τότε νικούν οι Αµαληκίτες. Τότε ο Ααρών και ο Ωρ βάζουν τον Μωυσή να 

καθίσει πάνω σε µια πέτρα και ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά 

κρατούν τα χέρια του Μωυσή υψωµένα, έτσι ώστε να µην κουράζεται. Με αυτό 

τον τρόπο νίκησαν οι ισραηλίτες τους Αµαληκίτες. Στο περιστατικό αυτό 

βλέπουµε ότι η προσευχή του Μωυσή αλλά και η σταυροειδής στάση του 

σώµατος του Μωυσή είναι αυτά που έκαναν τους ισραηλίτες να νικήσουν τον 

Αµαλήκ. Ο Μωυσής έχοντας υψωµένα τα χέρια του και κρατώντας τη ράβδο 

προεικονίζει τον Κύριο επάνω στον σταυρό. 

 Κατά την πορεία των ισραηλιτών προς τη γη της επαγγελίας εµφανίζονται 
δηλητηριώδη φίδια, τα οποία δαγκώνουν τους ισραηλίτες και πολλοί από αυτούς 
πεθαίνουν. Αυτή ήταν µια τιµωρία του Θεού προς τους αχάριστους ισραηλίτες, οι 
οποίοι παρόλο ότι ο Θεός τους ευεργέτησε µε πολλούς τρόπους, αυτοί µε την 

πρώτη δυσκολία γόγγυζαν κατά του Μωυσή. Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, οι 
ισραηλίτες µετανοούν και προστρέχουν στον Μωυσή. Ο Μωυσής, αφού 

προσευχήθηκε, παίρνει από τον Θεό την οδηγία να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι και 
να το κρεµάσει σε ένα µεγάλο πάσσαλο, σε ένα τόπο ψηλό. Οποιοδήποτε 
ισραηλίτη δάγκωναν τα δηλητηριώδη φίδια και ατένιζε στο χάλκινο φίδι θα 

θεραπευόταν αµέσως. Το φίδι, το οποίο ύψωσε ο Μωυσής στην έρηµο δεν ήταν 

τίποτα άλλο παρά ένας µυστικός τύπος του Χριστού, ο οποίος υψώθηκε πάνω στο 

ξύλο του σταυρού. Ο ίδιος ο Ιησούς, µιλώντας στο Νικόδηµο για τον συσχετισµό 

του φιδιού, που ύψωσε ο Μωυσής στην έρηµο και της υψώσεως του Κυρίου πάνω 

στον σταυρό λέγει τα ακόλουθα: «καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ 

ἐρήµῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 

µὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον»
53

. 

Είναι πολλές οι προτυπώσεις του σταυρού στην Παλαιά ∆ιαθήκη54
. Στο 

άρθρο αυτό προσπαθήσαµε δειγµατοληπτικά να σηµειώσουµε µερικές από αυτές 
τις περιπτώσεις. 
 

 

                                                 
53

 Ιω, γ΄, 14-15. 
54

 Βλ. το πρωτευαγγέλιο, η θυσία του Ισαάκ, το φυτό σαβέκ, το στήριγµα του Ιακώβ, η 

σταυροειδής φάλαγγα, η ράβδος η βλαστήσασα και πολλά άλλα γεγονότα, τα οποία προτυπώνουν 

το σηµείο του σταυρού. 
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H ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ 
 

Ο Θωµάς, ο οποίος επονοµαζόταν ∆ίδυµος, ήταν ένας από τους δώδεκα 

µαθητές του Κυρίου. Ήταν δύσπιστος και ήθελε απτές µαρτυρίες για να 

επιβεβαιώσει την ανάσταση του Ιησού. Ας δούµε όµως µε τη σειρά τα γεγονότα, 

στα οποία αναφέρεται το όνοµα του Θωµά στην Καινή ∆ιαθήκη. 

Ο Κύριος προ της αναστάσεως του Λαζάρου αποκαλύπτει στους µαθητές 
του ότι ο Λάζαρος απέθανε και ότι θα τον αναστήσει. Όµως οι µαθητές αντιδρούν 

και λένε στον Κύριο ότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον λιθοβολήσουν και αυτός 
θέλει να πάει εκεί; Τότε ο Θωµάς, απευθυνόµενος προς τους µαθητές του Κυρίου, 

λέγει σ’ αυτούς: «άγωµεν και ηµείς ίνα αποθάνωµεν µετ’ αυτού», δηλαδή «αφού 

ο Κύριος θέλει να επιστρέψει στο µέρος, όπου οι εχθροί του ζητούν να τον 

φονεύσουν, δηλαδή την Ιουδαία, ας πάµε και εµείς εκεί για να πεθάνουµε µαζί 
του»

55
. Ας σηµειώσουµε ότι το όνοµα Θωµάς, εκείνοι που µιλούσαν την ελληνική 

γλώσσα, το µετέφραζαν «∆ίδυµος». 

Κατά τον Μυστικό ∆είπνο ο Θωµάς ερωτά τον Κύριο: «Κύριε, ουκ 

οίδαµεν που υπάγεις. Και πως δυνάµεθα την οδόν ειδέναι;»56
 ∆ηλαδή «Κύριε, δεν 

ξέρουµε που πηγαίνεις τώρα, και πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουµε τον δρόµο;». 

Μετά την ανάσταση του Κυρίου ο Ιησούς εµφανίστηκε στους µαθητές 
του, στο σπίτι, όπου ήσαν µαζεµένοι αυτοί εξ αιτίας του φόβου που είχαν για τους 
Ιουδαίους. Όµως ο Θωµάς, οικονοµικώς, όπως αναφέρει η υµνολογία της 
Εκκλησίας µας, δεν ήταν µαζί µε τους άλλους µαθητές, όταν εµφανίστηκε σ’ 

αυτούς ο Κύριος. Όταν λοιπόν ήλθε ο Θωµάς του έλεγαν οι άλλοι µαθητές ότι 
είδαν τον Κύριο. Ο Θωµάς όµως τους απάντησε: «εάν µη ίδω εν ταις χερσί αυτού 

τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον των ήλων, και 
βάλω την χείρα µου εις την πλευράν αυτού ου µη πιστεύσω». Μετά από οκτώ 

µέρες πάλιν οι µαθητές ήσαν µαζεµένοι στο σπίτι και µαζί µε αυτούς ήταν και ο 

Θωµάς. Τότε, ενώ οι πόρτες του υπερώου στα Ιεροσόλυµα ήταν κλειστές και η 

είσοδος διά µέσου αυτών αδύνατη, εµφανίστηκε σ’ αυτούς ο Κύριος και τους 
λέγει: «Ειρήνη υµίν». Τότε λέγει και στον Θωµά: «φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε 
και ίδε τας χείρας µου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν µου, και 
µη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Τότε ο Θωµάς, οµολογώντας πίστη στην 

θεανδρική πραγµατικότητα του αναστάντος Κυρίου, αποκρίθηκε προς Αυτόν και 
είπε: «ο Κύριός µου και ο Θεός µου». Λέγει λοιπόν σ’ αυτόν ο Κύριος: «ότι 
εώρακάς µε πεπίστευκας. Μακάριοι οι µη ιδόντες και πιστεύσαντες». ∆ηλαδή: 

«Επίστεψες επειδή µε είδες. Είναι µακάριοι όµως και καλότυχοι αυτοί, οι οποίοι 
αν και δεν είδαν µε τα µάτια τους, όπως είδες εσύ, επίστευσαν»

57
. 

 

                                                 
55

 Ιω. ια΄, 16. 
56

 Ιω. ιδ΄, 5. 
57

 Ιω. κ΄, 19-29. 
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∆εν γνωρίζοµε εάν ο απόστολος Θωµάς µετά την πρόσκληση του Κυρίου 

για να ψηλαφήση την πλευρά, την εψηλάφησε. Αντίθετα µάλιστα µόλις ο Κύριος 
τον προσκάλεσε να ψηλαφήσει την πλευρά ο Θωµάς ανεφώνησε «ο Κύριος µου 

και ο Θεός µου». Αυτό δείχνει µάλλον ότι ο Θωµάς δεν προέβη στην ψηλάφηση 

της πλευράς του Κυρίου. Η ορθόδοξη υµνολογία καθώς και η εικονογραφία 

παρουσιάζουν τον Θωµά να εκτελεί την πρόσκληση του Κυρίου για να ψηλαφήση 

την πλευρά Του. 

Στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο επίσης ο Θωµάς αναφέρεται µέσα στους πέντε 
µαθητές, οι οποίοι συµµετέσχαν στην θαυµαστή αλιεία στην λίµνη της 
Τιβεριάδας58

. Από αυτό συµπεραίνεται ότι ο Θωµάς ήταν αλιέας στο επάγγελµα. 

Η πρώτη Κυριακή µετά το Πάσχα είναι η Κυριακή του Θωµά ή του 

Αντίπασχα. Είναι ∆εσποτική εορτή και η Εκκλησία εορτάζει την ψηλάφηση της 
πλευράς του Κυρίου από το Θωµά. 

Και η υµνολογία της Εκκλησίας µας τονίζει «Ω καλή απιστία του Θωµά! 

Των πιστών τας καρδίας εις επίγνωσιν ήξε και µετά φόβου εβόησεν. Ο Κύριός 
µου και ο Θεός µου, δόξα σοι». ∆ηλαδή η καλή απιστία του Θωµά οδήγησε τις 
καρδίες των πιστών στην επίγνωση της δόξας του Κυρίου. Και ένα άλλο τροπάριο 

από την Πέµπτη ωδή του Κανόνα της Κυριακής του Θωµά αναφέρει «Ω της 
αληθώς επαινουµένης του Θωµά, φρικτής εγχειρήσεως! Τολµηρώς γαρ 

εψηλάφησε την πλευράν, την τω θείω πυρί απαστράπτουσαν». Εδώ ο υµνογράφος 
επαινεί το φρικτό εγχείρηµα του Θωµά, ο οποίος µε τόλµη εψηλάφησε την 

πλευρά του Κυρίου, η οποία απαστράπτει τη θεία φωτιά. 

Η παράδοση φέρει τον απόστολο Θωµά να ευαγγελίζεται το χαρµόσυνο 

µήνυµα του Κυρίου στις ανατολικές χώρες µεταξύ της Συρίας, Περσίας και 
Ινδιών. Ένα απόκρυφο σύγγραµµα, οι Πράξεις, περιγράφει το έργο του Θωµά 

στις Ινδίες σε δεκατρία επεισόδια, και µετά ακολουθεί η διήγηση για το µαρτύριο 

του αποστόλου. Όταν οι απόστολοι έβαλαν κλήρους για να καθορίσουν τις 
περιοχές της ιεραποστολής, στον Θωµά έπεσαν οι Ινδίες. Επειδή αυτός αρνήθηκε 
να αναλάβει την αποστολή, ο Ιησούς Χριστός τον πώλησε σε ένα Ινδό έµπορο, 

αφού έλαβε και κανονική απόδειξη αγοράς. Ο Θωµάς οδηγήθηκε στον βασιλιά 

των Ινδών Υνδοφέρνη. Ο βασιλιάς έδωσε στον Θωµά χρήµατα για την ανέγερση 

ανακτόρου. Όταν τον ρώτησε γιατί καθυστερεί η ανέγερση, αυτός απάντησε ότι 
ήδη έκτισε γι’ αυτόν ανάκτορο στους ουρανούς, διότι τα χρήµατα τα έδωσε στους 
πτωχούς59

. 

Η µνήµη του εορτάζεται την 6
η
 Οκτωβρίου. 
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 Ιω. κα΄, 2. 
59

 Βλ. ΘΗΕ, τ. 6, στ. 576. 



 27 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, 

ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 

Η υµνολογία της Εκκλησίας µας είναι πολύ πλούσια και γεµάτη από 

υψηλά νοήµατα, όπως και όλες οι εκκλησιαστικές τέχνες. Πιο κάτω θα δούµε µε 
ποιο τρόπο οι ποιµένες της Εκκλησίας, επίσκοποι και ιερείς, µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν την υµνολογία και την εκκλησιαστική µουσική στο ποιµαντικό 

τους έργο. 

Αρχικά θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε πως µε την εκκλησιαστική 

ποίηση οι υµνογράφοι εκφράζουν τα ορθόδοξα δόγµατα και γενικά τη διδασκαλία 

της Εκκλησίας. Στον µικρό εσπερινό60
 κάθε ήχου υπάρχουν τα λεγόµενα 

∆ογµατικά Θεοτοκία, τα οποία, όπως το λέγει και η λέξη, περιέχουν δογµατικές 
αλήθειες της Εκκλησίας µας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα πρώτα Θεοτοκία στον 

εσπερινό κάθε ήχου61
. Έτσι µε αυτό τον τρόπο οι πιστοί µπορούν εύκολα και 

αβίαστα να µάθουν τα δόγµατα της Εκκλησίας. 
Η εκκλησιαστική µουσική σκοπό έχει να υποβοηθεί, έτσι ώστε οι πιστοί 

να µπορούν να κατανοήσουν και να βιώσουν καλύτερα τα νοήµατα, που 

υπάρχουν στην εκκλησιαστική υµνολογία. Η µουσική αυτή καθ’ εαυτή δεν είναι 
αυτοσκοπός αλλά ένα µέσο και ένας τρόπος, µε τον οποίο εισέρχονται στην ψυχή 

του ανθρώπου τα νοήµατα της εκκλησιαστικής ποιήσεως. Όταν η εκκλησιαστική 

µουσική αυτονοµηθεί και γίνει αυτοσκοπός, τότε απλά εξυπηρετεί την ανθρώπινη 

µαταιοδοξία και την επίδειξη των φωνητικών ικανοτήτων του ιεροψάλτη. 

∆υστυχώς τις περισσότερες φορές στη σηµερινή πραγµατικότητα οι µελωδοί 
συνθέτουν ύµνους, οι οποίοι δεν βοηθούν το σκοπό για τον οποίο υπάρχει η 

µουσική, αλλά µε τις µελωδικές τους γραµµές σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν το 

εκκλησίασµα µε τις εντυπωσιακές τους «θέσεις» (µελωδικές γραµµές). Γι’ αυτό 

βλέπουµε σήµερα ότι έχει επεκταθεί η έκταση της κλίµακας και των µελωδικών 

γραµµών κάθε ήχου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται οι ήχοι στις σηµερινές 
απαιτήσεις του ιεροψάλτη. Η έκταση της κλίµακας κάθε ήχου στα κλασσικά 

κείµενα είναι πολύ µικρότερη από τη σηµερινή έκταση της κλίµακας των ήχων. 

Είναι και αυτό δείγµα της προσπάθειας των µελωδών να επιδείξουν τις φωνητικές 
ικανότητες του ιεροψάλτη και όχι να τονίσουν το νόηµα των ύµνων. 

Ακόµη, πολλές φορές, ποιµένες και λαϊκοί, αλλά πιο πολύ οι ιεροψάλτες, 
βρισκόµαστε στη θέση να µην είµαστε προσεκτικοί στα νοήµατα των 
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 Ο µικρός εσπερινός κάθε ήχου τελείται το απόγευµα του Σαββάτου, όταν πρόκειται το βράδυ 

της ίδιας µέρας να τελεστεί αργυπνία. 
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 Βλ. Πρώτο θεοτοκίο του Α΄ ήχου: «Την παγκόσµιον δόξαν, την εξ ανθρρώπων σπαρείσαν, και 
τον ∆εσπότην τεκούσαν, την επουράνιον πύλην, υµνήσωµεν Μαρίαν την Παρθένον, των 

Ασωµάτων το άσµα και των πιστών το εγκαλώπισµα. Αύτη γαρ ανεδείχθη ουρανός, και ναός της 
θεότητος. Αύτη το µεσότοιχον της έχθρας καθελούσα, ειρήνην αντεισήξε και το Βασίλειον 

ηνέωξε...». 
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ψαλλοµένων αλλά να περιφέρεται η σκέψη µας αλλού. Είναι χαρακτηριστικός 
ένα ύµνος της Εκκλησίας µας, που λέγει τα εξής: «Πολλάκις την υµνωδίαν 

εκτελών, ευρέθην την αµαρτίαν εκπληρών, τη µεν γλώττη άσµατα φθεγγόµενος, 
τη δε ψυχή άτοπα λογιζόµενος»62

. ∆ηλαδή: Πολλές φορές ενώ έψαλλα ένα ύµνο, 

βρέθηκα να αµαρτάνω, διότι µε τη γλώσσα µου έψαλλα άσµατα ενώ µε τη ψυχή 

µου σκεφτόµουν άτοπα. Η σκέψη µας και ολόκληρος ο εαυτός µας πρέπει να 

βρίσκεται προσηλωµένος στα λόγια των ύµνων και να βιώνουµε συνεχώς τις 
αλήθειες που κρύβει η εκκλησιαστική ποίηση και τις οποίες προσπαθεί η 

εκκλησιαστική µουσική να τονίσει µε τον δικό της τρόπο. 

Η ψαλµωδία είναι υπόθεση όχι µόνο των ιεροψαλτών αλλά και των 

ποιµένων. Οι ποιµένες, ασκώντας το ποιµαντικό τους έργο στην επισκοπή και 
στην ενορία, πρέπει να χρησιµοποιήσουν την εκκλησιαστική µουσική στην 

καθηµερινή πράξη της Εκκλησίας. Μπορούν να συγκροτήσουν βυζαντινές 
χορωδίες, να διοργανώσουν ηµερίδες και συνέδρια, µε σκοπό την προβολή της 
εκκλησιαστικής µουσικής καθώς και της υµνογραφίας της Εκκλησίας µας, να 

εκδώσουν ποικίλα βιβλία, που να περιέχουν µετάφραση ή ερµηνεία των ύµνων 

της Εκκλησίας µας. Είναι σηµαντικό οι νέοι να έχουν µια σωστή προσέγγιση στην 

υµνολογία της Εκκλησίας και να µπορούν να κατανοούν τη γλώσσα, που 

χρησιµοποιεί η Εκκλησία µας. 
Στη συνάφεια αυτή θα θέλαµε να κάνουµε αναφορά και στη µετάφραση 

των εκκλησιαστικών ύµνων. Είναι γνωστό ότι κάθε λέξη ενός ύµνου έχει και το 

ανάλογο περιεχόµενο. Η εκκλησιαστική γλώσσα λοιπόν είχε και το ανάλογο 

περιεχόµενο, αφού οι ύµνοι είναι απόρροια του εκκλησιαστικού βιώµατος. Η 

γλώσσα, που χρησιµοποίησαν οι υµνογράφοι της Εκκλησίας µας ήταν πλούσια, 

διότι ήταν πλούσιο και το βίωµα που ζούσαν οι χριστιανοί µέσα στην Εκκλησία. 

Η σηµερινή καθηµερινή µας γλώσσα έχει φτωχύνει και οι λέξεις έχουν χάσει το 

περιεχόµενό τους διότι ακριβώς δεν υπάρχουν τα ανάλογα βιώµατα στην 

καθηµερινή ζωή των χριστιανών. Μια µετάφραση λοιπόν των ύµνων της 
Εκκλησίας µας θα σήµαινε µια µεταφορά από µια πλούσια και γεµάτη νοήµατα 

διάλεκτο προς µια φτωχότερη και πενιχρότερη διάλεκτο. Τι πρέπει να γίνει 
λοιπόν; Ως χριστιανοί πρέπει να ζούµε καθηµερινά µέσα στην Εκκλησία το βίωµα 

της εν Χριστώ ζωής. Με αυτό τον τρόπο η ζωή µας θα αποκτήσει νόηµα και 
περιεχόµενο. Απόρροια αυτού του βιώµατος θα είναι να εµπλουτιστεί και η 

γλώσσα µας µε τις ανάλογες εκφράσεις και λέξεις, οι οποίες θα εκφράζουν το 

καθηµερινό βίωµα των χριστιανών. Έτσι θα µπορούµε εύκολα να βιώνουµε τα 

νοήµατα, που κρύβουν οι ύµνοι και µια µετάφραση των ύµνων θα είναι 
αχρείαστη. Ακόµη θα τολµούσαµε να πούµε ότι αν παραστεί ανάγκη να γίνει µια 

µετάφραση των ύµνων θα γίνει µέσα στα σωστά πλαίσια, χωρίς οι ύµνοι να 

χάσουν το ανάλογο περιεχόµενό τους. 
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 Παρακλητική, Στιχηρό απόστιχο, όρθρου ∆ευτέρας πρωί, ήχος Γ΄. 
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Προσπάθεια λοιπόν των ποιµένων είναι να προσεγγίσουν τους νέους έτσι 
ώστε να τους προσελκύει το ψαλτήρι. Είναι ευχάριστο σήµερα που υπάρχουν 

αρκετές σχολές σε κάθε πόλη, όπου διδάσκεται η εκκλησιαστική µουσική. 

Παράλληλα όµως µε τη ψαλτική τέχνη επιβάλλεται να διδάσκονται και τα 

συναφή µε αυτή µαθήµατα, όπως τυπικό, υµνολογία, ιστορία βυζαντινής 
µουσικής, λειτουργική, ορθογραφία της βυζαντινής µουσικής και ισοκρατήµατα, 

έτσι ώστε οι νέοι να έχουν µια πιο σφαιρική προσέγγιση της εκκλησιαστικής 
µουσικής. Όταν ο πτυχιούχος νέος θα ανεβεί στο ψαλτήρι πρέπει να γνωρίζει όχι 
µόνο να ψάλλει αλλά να έχει γνώσεις του τυπικού της Εκκλησίας µας και όλων 

των συναφών µε αυτή µαθηµάτων. 

Τέλος, τόσο η υµνολογία όσο και η εκκλησιαστική µουσική είναι ένα 

εργαλείο στα χέρια των ποιµένων. Ο επίσκοπος είναι ο κύριος αρµόδιος για την 

ποιµαντική δραστηριότητα στην επισκοπή. Παράλληλα µε την ανάπτυξη των 

διαφόρων τεχνών µέσα στην επισκοπή πρέπει να είναι και η ανάπτυξη της 
εκκλησιαστικής µουσικής. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί µια ακραία 

θέση, αλλά ο άγιος Νεκτάριος αναφέρει στην ποιµαντική του ότι αυτός που δεν 

γνωρίζει εκκλησιαστική µουσική και την εν γένει εκκλησιαστική µόρφωση είναι 
ανάξιος για το αξίωµα της ιεροσύνης, αφού θα ελέγχεται από τους κατώτερους 
του ιεραρχικά. Αυτοί που στερούνται των γνώσεων αυτών δεν είναι κατάλληλοι 
για την ιεροσύνη και µάλιστα για την αρχιεροσύνη, διότι στερούνται εκείνων των 

γνώσεων ακριβώς, τις οποίες έπρεπε να ξέρουν. ∆ιότι δια µέσου των γνώσεων 

αυτών µπορούν ανελλιπώς να εκπληρώνουν τα ιερατικά τους καθήκοντα. Χωρίς 
των γνώσεων αυτών α) θα αδυνατούν να επιτελούν τα ιερά καθήκοντά τους, β) θα 

αγνοούν την ιερή παράδοση της Εκκλησίας, το άγραφο αυτό τεύχος του 

Ευαγγελίου, και γ) θα αµαρτάνουν σφάλλοντες, και θα ταπεινούνται και θα 

ελέγχονται υπό των υποδεεστέρων63
. 

Εν κατακλείδι θα θέλαµε να τονίσουµε την σπουδαιότητα της 
εκκλησιαστικής µουσικής, αφού µε την τερπνότητά της υπεισέρχονται και τα θεία 

νοήµατα. Κλείνοµε την παρούσα µελέτη µε τα λόγια του ιερού Χρυσοστόµου: 

«Ουδέν γαρ, ουδέν ούτως ανίστησι ψυχήν, και πτεροί και της γης απαλλάττει, και 
των του σώµατος απολύει δεσµών, και φιλοσοφείν ποιεί... ως µέλος συµφωνίας, 
και ρυθµώ συγκείµενον θείον άσµα»

64
. 
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 Νεκταρίου Κεφαλά (Μητροπ. Πενταπόλεως), Μαθήµατα ποιµαντικής (ανατ.), βιβλιποπωλείο 
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Η ΑΝ∆ΡΕΙΑ ΓΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΛΑ΄ (στ. 10-31) 
 

Το βιβλίο της Παλαιάς ∆ιαθήκης, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παροιµίαι» 

έχει γραφτεί σύµφωνα µε την επιγραφή του βιβλίου καθώς και µε την πατερική 

παράδοση από τον σοφό Σολοµώντα, απόγονο του ∆αβίδ. Έχει γραφτεί υπό 

µορφή ποιήµατος στην εβραϊκή γλώσσα της κλασσικής περιόδου. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιµιών, στίχοι 10-31 υπάρχει ένας υπέροχος ύµνος 
προς την δραστήρια και ενάρετη γυναίκα. Ο ύµνος αυτός αποτελείται από 22 

στίχους και έχει στο Μασωριτικό (εβραϊκό κείµενο) αλφαβητική ακροστοιχίδα. 

Η γυναίκα όπως αναφέρει ο απόστολος Πέτρος είναι ασθενέστερο 

σκεύος65
. Όµως γίνεται ανδρεία µε τη σύνεση και την πιστότητά της προς το 

σύζυγό της. Τέτοιες γυναίκες όµως σύµφωνα µε τον συγγραφέα των Παροιµιών 

είναι σπάνιες και πολύτιµες. Ο σύζυγος της ανδρείας γυναίκας της έχει πλήρη 

εµπιστοσύνη, αφού είναι οικονόµος και βοηθά το σύζυγό της στην εξοικονόµηση 

των αγαθών, έτσι ώστε στο σπίτι τους να τα έχουν όλα άφθονα. 

Η γυναίκα αυτή εργάζεται σε όλη της τη ζωή για την ευτυχία του συζύγου 

της και στην οικογένειά της δηµιουργεί ατµόσφαιρα ειρήνης και χαράς. Η 

ανδρεία γυναίκα εργάζεται µε τα ίδια της τα χέρια και έτσι είναι χρήσιµη στην 

οικογένειά της. Η εργατική αυτή γυναίκα µοιάζει µε εµπορικό πλοίο, το οποίο 

εισάγει προϊόντα από µακρινά µέρη. Ότι µπορεί να το κάνει µόνη της το κάνει. 
Ότι δεν µπορεί το προµηθεύεται από αλλού. Σηκώνεται πρωί, προτού ξηµερώσει, 
ετοιµάζει και δίδει φαγητό στην οικογένειά της και εργασία στις υπηρέτριές της. 
Ξέρει ακόµη πως να µεγαλώνει συνετά την οικογενειακή της περιουσία, είτε µε 
την αγορά χωραφιών είτε µε την προσωπική της εργασία. Ζώνει καλά τη µέση της 
και αρχίζει τη δουλειά. Θεωρεί ότι είναι καλό το να εργάζεται κάποιος και το 

λυχνάρι της, που την φωτίζει για να µπορεί να εργάζεται, δεν σβήνει όλη τη 

νύχτα. 

Η ανδρεία αυτή γυναίκα χαίρεται όταν κάνει έργα, µε τα οποία 

εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της οικογένειάς της σε αντίθεση µε τις κοσµικές 
γυναίκες, που καυχώνται για τα ρούχα τους και τα κοσµήµατά τους. Η ενάρετη 

αυτή γυναίκα ασκεί και έργα αγάπης και ελεηµοσύνης. Το θεωρεί µάλιστα 

υποχρέωσή της να ελεεί τους πτωχούς. Ο σύζυγός της, εάν συνέβη ποτέ να 

απουσιάζει από το σπίτι του, λόγω των εργασιών του, δεν ανησυχεί, ούτε 
φροντίζει γι’ αυτό. Γνωρίζει να ράβει πολυτελή ενδύµατα για τον εαυτό της 
καθώς και πλούσια ενδύµατα για το σύζυγό της. Ο σύζυγός της θαυµάζεται κατά 

τις δηµόσιες εµφανίσεις του από όλους, λόγω της φροντίδας της ανδρείας 
γυναίκας του. Η εργατική αυτή γυναίκα κατασκευάζει περισσότερα σεντόνια από 

όσα είναι αναγκαία για την οικογένειά της και τα πωλεί σε εµπόρους. Γνωρίζει να 

εξοικονοµεί τα προς το ζήν και να ετοιµάζει κληρονοµιά για τα παιδιά της. 
Εργάζεται σκληρά όταν είναι νεαρή και απολαµβάνει τους καρπούς των κόπων 
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της όταν γηράσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά της γυναίκας αυτής είναι 
ότι έχει διάκριση και σύνεση σε κάθε συναναστροφή της. ∆εν είναι φλύαρη ούτε 

της αρέσει να κατηγορεί τους άλλους. 
Όπως αναφέρει ο σοφός Σολοµών, «σίτα δε οκνηρά ουκ έφαγε», δηλαδή 

ψωµί δε οκνηρίας και κακοζυµωµένο δεν έφαγε. Όπως αναφέρει ο Ωριγένης, όταν 

λέγει «σίτα οκνηρά» εννοεί τις κακίες66
. Η ανδρεία γυναίκα διδάσκει τόσο µε τα 

λόγια της όσο και µε το παράδειγµά της. Ακόµη κάνει έργα φιλανθρωπίας και 
έτσι µε αυτό τον τρόπο ελκύει την ευλογία το Θεού. Τέλος µεγαλώνει και 
αποκαθιστά πλούσια τα παιδιά της. Γιἀ όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους ο 

σύζυγός της την επαινεί µε τα εξής λόγια: «Ω καλή και πολύτιµε σύντροφε της 
ζωής µου. Πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτη µε την ικανότητά τους. Πολλές 
απέκτησαν δύναµη και υπόληψη µέσα στην κοινωνία. Εσύ όµως τις έχεις 
ξεπεράσει όλες»67

. 

Η γυναίκα αυτή έχει µέσα της τον φόβο του Θεού. Είναι κοσµηµένη µε 

όλες τις αρετές και είναι βαθύτατα ευλαβής και ότι κάνει το θέτει υπό τον έλεγχο 

του Θεού, ο οποίος αποτελεί τον αληθινό θησαυρό και στολισµό της και όχι το 

«µάταιο κάλλος» και οι «ψευδείς αρέσκειαι»68
. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι 

Παροιµίαι Σολοµώντος αρχίζουν µε τον «φόβον Κυρίου»
69

 και κατακλείουν 

πάλιν µε τον φόβον Κυρίου70
. 

Η «ανδρεία» γυναίκα δίνει ορθές συµβουλές, παιδαγωγεί κατά Θεόν τα 

τέκνα της, δίνει σοφές και συνετές συµβουλές στον σύζυγό της, διάγει τη ζωή της 
µε σωφροσύνη και τα λόγια της είναι µετρηµένα. Γι’ αυτούς τους λόγους 
επαινείται από όλους. Όµως δεν επαινείται µόνο αυτή αλλά και ο σύζυγός της 
στους τόπους δηµοσίων συγκεντρώσεων. 

Μια συγκεφαλαίωση του ύµνου αυτού βρίσκουµε στην Α΄ προς Τιµόθεο 

επιστολή του αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρει ότι οι γυναίκες θέλω να 

προσεύχονται µε σεµνή ενδυµασία, να στολίζουν τον εαυτό τους µε συστολή και 
σωφροσύνη, όχι µε φιλάρεσκα πλεξίµατα των µαλλιών τους ή µε χρυσά ή 

µαργαριταρένια κοσµήµατα ή µε ρούχα πολυτελή αλλά µε ότι πρέπει σε γυναίκες, 
που παρουσιάζονται στα µάτια όλων ότι σέβονται τον Θεόν. Θέλω, αναφέρει ο 

απόστολος Παύλος, οι γυναίκες να στολίζονται µε έργα αγαθά71
. 

                                                 
66

 Βλ. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, Εκ των Ωριγένους εις Παροιµίας Σολοµώντος εξηγήσεων, PG, 17, 252B: 

“Σίτα οκνηρά, τα οκνοποιούντα τυχείν της βασιλειάς τους απλουστέρους και αφελεστέρους, η 

ευγνώµων και θεοφιλής ψυχή ουκ εσθίει, ούτε µην τούτων γεύεται, ει τάχα τύχοι αυτών 

επιθυµήσαι. Τας κακίας γαρ φησί σίτα οκνηρά». 
67

 Βλ. Παρ., λα΄ 29. 
68

 Βλ. Η Παλαιά ∆ιαθήκη µετά συντόµου ερµηνείας, τ. 12, έκδ. Αδελφότης Θεολόγων «Ο 

ΣΩΤΗΡ», Αθήναι, Νοέµβριος 21997, σ. 307. 
69

 «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου». Παρ., α΄ 7. 
70

 «φόβον δε Κυρίου αύτη αινείτω». Παρ., λα΄ 30. 
71

 Βλ. Α΄ Τιµ., β΄ 9-10. 
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Παρόµοια και ο κορυφαίος απόστολος Πέτρος στην Α΄ καθολική 

επιστολή αναφέρεται στις εναρέτους συζύγους, στις οποίες παραγγέλλει να 

υποτάσσονται στους συζύγους των, ώστε και αν µερικοί από αυτούς απειθούν 

στον λόγο του Ευαγγελίου, να κερδηθούν στην πίστη του Χριστού χωρίς λόγο και 
κήρυγµα, µε µόνη την ενάρετο συµπεριφορά των γυναικών72

. 

Όπως αναφέρει ενδεικτικά ο κύριος Νικόλαος Βασιλειάδης «οι στίχοι 10-

31 αποτελούν το αιώνιον κάτοπτρον, εµπρός εις το οποίον καλούνται να 

καθρεπτίζουν τους εαυτούς των οι γυναίκες και να στολίζουν εµπρός εις αυτό το 

εσωτερικόν και εξωτερικόν των. Εάν το κάµνουν, θα έχουν τον έπαινον και την 

τιµήν παρά Θεού και ανθρώπων73
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Βλ. Α΄ Πέτρ., γ΄ 1-6. 
73

 Βλ. Η Παλαιά ∆ιαθήκη µετά συντόµου ερµηνείας, τ. 12, έκδ. Αδελφότης Θεολόγων «Ο 

ΣΩΤΗΡ», Αθήναι, Νοέµβριος 21997, σ. 307. 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 

1. Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ (14 Σεπτεµβρίου) 
 

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὡς γνωστὸν, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος χριστιανὸς 
αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος µὲ τὸ διάταγµα τῶν Μεδιολάνων τὸ 313µ.Χ., καθιέρωσε 
τὴν ἀνεξιθρησκεία σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια τῆς ρωµαϊκῆς τότε αὐτοκρατορίας. 
Ἔτσι, µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο σταµάτησαν οἱ διωγµοὶ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ὁ 

Μέγας Κωνσταντῖνος βρισκόταν κάποτε σὲ πόλεµο στὴ Ρώµη ἐναντίον τοῦ 

Μαγνεντίου ἢ ὅπως λένε κάποιοι ἄλλοι, βρισκόταν σὲ πόλεµο στὸν ποταµὸ 

∆ούναβη ἐναντίον τῶν Σκυθῶν. Ὅµως βρισκόταν σὲ ἀµηχανία, διότι ἔβλεπε ὅτι 
οἱ ἐχθροί του εἶχαν πολὺ περισσότερο στρατὸ ἀπὸ ὅτι αὐτός. Βρισκόµενος λοιπὸν 

σὲ αὐτὴ την κατάσταση, φανερώθηκε στὸν οὐρανὸ τὴν ἡµέρα τὸ σηµεῖο τοῦ 

Σταυροῦ, σχηµατισµένο µὲ ἀστέρια καὶ γύρω ἀπὸ τὸν σταυρὸ µὲ ρωµαϊκὰ 

γράµµατα ἡ φράση «Ἐν τούτῳ νίκα», πάλιν σχηµατισµένο µὲ ἀστέρια. 

Ἔτσι λοιπὸν σχηµάτισε µὲ χρυσὸ ἕνα Σταυρό, σύµφωνα µὲ τὸν τύπο τοῦ 

Σταυροῦ, ποὺ φάνηκε στὸν οὐρανό, καὶ διέταξε νὰ προπορεύεται ὁ Σταυρὸς τοῦ 

στρατοῦ του. Μὲ τὴ βοήθεια λοιπὸν τοῦ Σταυροῦ κατατρόπωσε τοὺς ἐχθρούς του, 

οἱ ὁποῖοι τράπηκαν σὲ φυγή. 

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος µὲ τὸ θαῦµα ποὺ ἔγινε, κατάλαβε τὴν δύναµη τοῦ 

Τιµίου Σταυροῦ. Ἀφοῦ δέχθηκε τὸ ἅγιο βάπτισµα καὶ ἔγινε χριστιανός, ἔστειλε τὴ 

µητέρα του, ἁγία Ἑλένη, τὸ 326 µ.Χ., ἕνα χρόνο µετὰ τὴν πρώτη οἰκουµενικὴ 

σύνοδο, στὰ Ἱεροσόλυµα γιὰ νὰ βρεῖ τὸν Τίµιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Πράγµατι, ἡ 

ἁγία Ἑλένη πῆγε στὰ Ἱεροσόλυµα καὶ βρῆκε τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καθὼς καὶ 
τοὺς σταυροὺς τῶν δύο ληστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συσταυρωθεῖ στὰ δεξιὰ καὶ 
ἁριστερὰ τοῦ Κυρίου. Βρῆκε ἀκόµη καὶ τὰ καρφιά, τὰ ὁποῖα εἶχαν 

χρησιµοποιήσει γιὰ νὰ σταυρώσουν τὸν Κύριο. Ὅµως ἡ ἁγία Ἑλένη δὲν ἤξερε 
ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς σταυροὺς εἶναι ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ὅταν ὅµως 
τοποθέτησαν τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου πάνω στὸ σῶµα µιᾶς γυναίκας χήρας, ἡ 

ὁποία εἶχε ἀποθάνει, αὐτὴ µὲ θαυµατουργικὸ τρόπο ἀναστήθηκε, ἐνῶ οἱ ἄλλοι 
δύο σταυροὶ τῶν δύο ληστῶν δὲν εἶχαν δείξει ὁποιοδήποτε θαῦµα. Ἔτσι, µὲ αὐτὸ 

τὸν τρόπο ἡ ἁγία Ἑλένη κατάλαβε ποιὸς ἦταν ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖο 

προσκύνησε µὲ εὐλάβεια. 

Ὅµως καὶ οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ζητοῦσαν νὰ προσκυνήσουν τὸν Σταυρὸ 

τοῦ Κυρίου καὶ δὲν µποροῦσαν. Ζήτησαν λοιπὸν ἔστω καὶ νὰ τὸν δοῦν. Τότε ὁ 

πατριάρχης Ἱεροσολύµων Μακάριος ὕψωσε στὸν ἄµβωνα τὸν Τίµιο Σταυρό. 

Ἀφοῦ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ εἶδαν τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἄρχισαν νὰ φωνάζουν τὸ 

«Κύριε ἐλέησον». Ἀπὸ τότε ἐπεκράτησε ἡ γιορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου 

Σταυροῦ στὶς 14 Σεπτεµβρίου. 

Ἡ ἁγία Ἑλένη, ἔκτισε ἀκόµη καὶ διάφορους ναούς, ὅπως στὸ ὁρος τῶν 

Ἐλαιῶν καὶ στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ. Μὲ διαταγὴ τοῦ υἱοῦ της Κωνσταντίνου, 
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ἀνέλαβε νὰ κτίσει µεγάλο ναὸ στὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ, ἐκεῖ ποὺ σταυρώθηκε ὁ 

Κύριος. Ἡ ἁγία Ἑλένη κατεδάφισε τὸν εἰδωλολατρικὸ ναό, τὸν ὁποῖο εἶχε κτίσει 
ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτορας Ἀδριανός, πρὶν ἀπὸ διακόσια χρόνια καὶ ἔκτισε 
µεγαλοπρεπῆ ναὸ τῆς Ἀναστάσεως. 

Μετὰ ἀπὸ τριακόσια περίπου χρόνια ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος πῆρε 
ξανὰ πίσω τὸν Τίµιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Περσῶν, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν πάρει τὸ Τίµιο Ξύλο, ὅταν εἶχαν κυριεύσει τὰ Ἱεροσόλυµα καὶ ἐλευθέρωσε 
τοὺς αἰχµαλώτους χριστιανούς, καὶ τὸν πατριάρχη Ζαχαρία. Ὁ αὐτοκράτορας 
Ἡράκλειος λοιπὸν εἰσῆλθε νικηφόρος καὶ θριαµβευτὴς στὴν Κωνσταντινούπολη 

καὶ ἀνύψωσε γιὰ δεύτερη φορὰ τὸ ζωηφόρο ξύλο στὴν µεγάλη Ἐκκλησία 

µπροστὰ στὸν λαὸ τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἀπὸ ἐκεῖ κατέβηκε στὰ Ἱεροσόλυµα, 

ἔβγαλε τὸ βασιλικό του στέµµα καὶ ἀνυπόδητος σηκώνοντας τὸ κιβώτιο µὲ τὸ 

Τίµιο Ξύλο τὸ ἔφερε στὸ Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ πάλιν στὶς 14 Σεπτεµβρίου στὸ ναὸ τῆς 
Ἀναστάσεως, ὁ πατριάρχης Ζαχαρίας ὕψωσε στὸν ἄµβωνα τὸν Τίµιο Σταυρὸ καὶ 
ὁ λαὸς ἔψαλλε τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου». 

Ἡ γιορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ εἶναι ἀρχαιότατη καὶ µιὰ ἀπὸ 

τὶς ∆εσποτικὲς γιορτές, τὶς γιορτὲς δηλαδὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωµένες στὸν ∆εσπότη 

Χριστό. Ἀναφέρεται στὴ σταύρωση καὶ τὸ θάνατο τοῦ Κυρίου, γι’ αὐτὸ καὶ 
τιµᾶται µὲ αὐστηρὴ νηστεία, ὅπως ἀκριβῶς ἡ Μεγάλη Παρασκευή. Τὸ Εὐαγγέλιο, 

ποὺ ἀναγινώσκεται στὴ θεία Λειτουργία εἶναι τὸ ἴδιο µὲ ἐκεῖνο ποὺ διαβάζεται τὴ 

Μεγάλη Παρασκευή. 

 

2. Ἡ πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ 
 

Ἡ πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ἑορτάζεται κατὰ τὴν 1
η
 Αὐγούστου. Ἡ 

γιορτὴ αὐτὴ συµπίπτει µὲ τὴν ἀρχὴ τῆς νηστείας τοῦ δεκαπενταυγούστου, ὁπόταν 

ἑρτάζουµε τὴν Κοίµηση τῆς Θεοτόκου. Ἡ γιορτὴ τῆς προόδου τοῦ Τιµίου 

Σταυροῦ καθιερώθηκε σὲ ἀνάµνηση τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν Βυζαντινῶν ἀπὸ τὴν 

ἐπιδροµὴ τῶν Σαρακηνῶν, µὲ τὴν βοήθεια τοῦ Τιµίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ἐπὶ 
τῆς ἐποχῆς τοῦ αὐτοκράτορα Μανουὴλ Κοµνηνοῦ. Κατὰ τὴ γιορτὴ αὐτὴ γινόταν 

στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ πρόοδος, δηλαδὴ ἡ λιτάνευση, τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. 

Ἔβγαζαν τὸν Τίµιο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸ σκευοφυλάκιο τῆς µεγάλης 
ἐκκλησίας, τὸν περιέφεραν µέσα στοὺς δρόµους τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὸν 

τοποθετοῦσαν σὲ διάφορους ναοὺς πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασµὸ τῶν πιστῶν. 

Ἀκολούθως πάλιν τὸν τοποθετοῦσαν στὸ σκευοφυλάκιο. 

 

3. Κυριακὴ τῆς  Σταυροπροσκύνησης 
 

Ἡ τρίτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
ὀνοµάζεται Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ βρίσκεται στὴ 

µέση τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Σκοπὸς της εἶναι νὰ ὑποστηρίξει τοὺς πιστοὺς 
στὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῶν παθῶν τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ µας. Μᾶς ὑπενθυµίζει τὰ 
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πάθη τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα ὑπέµεινε γιὰ χάρη µας καὶ µᾶς παρηγορεῖ. Ἡ γιορτὴ 

αὐτὴ σκοπὸ ἔχει νὰ γλυκάνει τὴν πικρία ποὺ νοιώθουµε ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ νὰ 

µᾶς ἐνισχύσει στὴν πορεία µας µέχρι νὰ φτάσουµε στὴ ζωηφόρο ἀνάσταση τοῦ 

Κυρίου. 

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ὀνοµάζεται καὶ Ξύλο Ζωῆς. Εἶναι τὸ ξύλο ἐκεῖνο, 

τὸ ὁποῖο φυτεύτηκε στὸν Παράδεισο. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, ποὺ οἱ πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας τοποθέτησαν τὴ γιορτὴ αὐτὴ στὸ µέσο τῆς Σαρακοστῆς, γιὰ νὰ µᾶς 
θυµίζει ἀφενὸς µὲν τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ τὴν πτώση τοῦ Ἀδὰµ καὶ τῆς 
Εὔας ἀπὸ αὐτόν, ἀφετέρου δὲ ὅτι πλέον ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος πρὸ 

Χριστοῦ ἦταν τὸ πιὸ ἀτιµωτικὸ ὄργανο θανάτου ἔχει γίνει ξύλο ζωηφόρο, ἀπὸ τὸ 

ὁποῖο ζωογονούµαστε καὶ παίρνουµε δύναµη. 
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ΟΙ ∆ΙΩΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ 
 

Μέσα στην Καινὴ ∆ιαθήκη υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες οι 
χριστιανοί διώκονται εξ αιτίας της πίστεώς τους στον Ιησού Χριστό. Πρώτος 
διωγµός, τον οποίο συναντούµε είναι καταδίωξη του βρέφους Ιησού από τον 

Ηρώδη και η φυγή στην Αίγυπτο74
. 

Ο Κύριος στην επί του Όρους οµιλία µακαρίζει αυτούς, οι οποίοι 
διώχθηκαν, εξ αιτίας της αρετής και της χριστιανικής τους τελειότητας. Και είναι 
ευτυχισµένοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι είναι δική τους η βασιλεία των ουρανών75

. 

Συνεχίζοντας ὁ Κύριος τους µακαρισµούς προς τους δεδιωγµένους, λέγει ότι είναι 
µακάριοι, όταν τους βρίσουν οι άνθρωποι και τους διώξουν και πουν κάθε είδους 
κακολογίες και κατηγορίες εναντίον τους, εξ αίτιας της πίστεώς τους προς 
Αυτόν76

. Όµως δεν είναι απλά µακάριοι αυτοί που διώκονται, αλλά πρέπει να 

χαίρονται και να εκδηλώνουν ζωηρά την χαρά τους, διότι η ανταµοιβή τους στους 
ουρανούς θα είναι µεγάλη. Με αυτό τον τρόπο κατεδίωξαν τους προφήτες, τους 
οποίους έστειλε ο Θεός, πριν από αυτούς77

. Ο Κύριος ακόµη προτρέπει τους 
µαθητές τους να αγαπούν τους εχθρούς τους, να ευλογούν αυτούς που τους 
καταρώνται, να ευεργετούν εκείνους που τους µισούν και να προσεύχονται για 

εκείνους, που τους µεταχειρίζονται υβριστικά και περιφρονητικά και τους 
καταδιώκουν άδικα78

. 

Ο Κύριος ακόµη παραγγέλλει στους αποστόλους όταν τους διώκουν και 
τους διώχνουν από την πόλη, στην οποία εισήλθαν για να κηρύξουν, να φεύγουν 

και να πηγαίνουν σε άλλη, για να εξακολουθήσουν εκεί το έργο τους79
. Ο Ιησούς 

Χριστός ακόµη προφητεύει, λέγοντας: «σας αποστέλλω προφήτες και σοφούς και 
γραµµατείς, δηλαδή τους αποστόλους µου και τους διαδόχους τους. Και άλλους 
από αυτούς θα τους φονεύσετε και θα σταυρώσετε. Άλλους από αυτούς θα 

µαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους διώξετε από µια πόλη σε άλλη»
80

. 

Οι Ιουδαίοι ακόµη κατεδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν, διότι 
έκανε τις θεραπείες των ασθενών κατά την ηµέρα του Σαββάτου81

. Είναι ακόµη 

σηµαντικό να αναφέρουµε στη συνάφεια αυτή ότι ο Κύριος προφητεύει τους 
                                                 
74

 Ματθ. β΄ 13-18. 
75

 «µακάριοι οἱ δεδιωγµένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». 

Ματθ. ε΄, 10. 
76

 «µακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑµᾶς και διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆµα καθ’ ὑµῶν 

ψευδόµενοι ἕνεκεν ἐµοῦ». Ματθ. ε΄, 11. 
77

 «χαίρετε καὶ ἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ µισθὸς ὑµῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς 
προφήτας τοὺς πρὸ ὑµῶν». Ματθ. ε΄, 12. 
78

 «Ἐγὼ δὲ λέγω ὑµῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς, καλῶς 
ποιεῖτε τοῖς µισοῦσιν ὑµᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς καὶ διωκόντων ὑµᾶς». 

Ματθ. ε΄, 44.  
79

 Ματθ. ι΄, 23. 
80

 Ματθ. κγ΄, 34. Πρβλ. Λουκ. κα΄, 12. 
81

 Ιω. ε΄, 16. 
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διωγµούς εναντίον των ανά τους αιώνες µαθητών του: «εἰ ἐµὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑµᾶς 
διώξουσιν»

82
. Εφόσον λοιπόν εδίωξαν τον Ιησού Χριστό, είναι επόµενο ότι θα 

διώξουν και τους µαθητές του. 

 Στις «Πράξεις των Αποστόλων» ο απόστολος Πέτρος αναφέρεται ότι 
θεράπευσε ένα άνθρωπο, ο οποίος ήταν χωλός εκ γενετής. Τότε οι ιερείς, ο 

ιερέας, που ήταν επί κεφαλής της φρουράς του ναού και οι Σαδδουκαίοι, 
αγανάκτησαν επειδή οι απόστολοι δίδασκαν τον λαό και κήρυτταν την ανάσταση 

του Ιησού Χριστού. Έβαλαν λοιπόν τα χέρια τους πάνω στον απόστολο Πέτρο και 
Ιωάννη, τους συνέλαβαν και τους έθεσαν υπό επιτήρηση στη φυλακή, για να τους 
δικάσουν την αυριανή µέρα. Την εποµένη µέρα συνήχθησαν οι άρχοντες των 

Ιουδαίων, οι πρεσβύτεροι, οι γραµµατείς και οι αρχιερείς Άννας, Καϊάφας, 
Ιωάννης και Αλέξανδρος. Μπροστά σε όλους αυτούς ο απόστολος Πέτρος έδωσε 
τη µαρτυρία Χριστού. Οι άρχοντες των Ιουδαίων όµως δεν µπορούσαν να κάνουν 

κάτι στους αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη, διότι ο λαός, εξ αιτίας του θαύµατος, 
είχε πιστέψει στους λόγους των αποστόλων. Τους παρήγγειλαν λοιπόν να µην 

διδάσκουν στο όνοµα του Ιησού Χριστού. Οι δύο απόστολοι όµως οµολόγησαν 

στους άρχοντες ότι είναι δίκαιο να υπακούοµε στον Θεό παρά στους 
ανθρώπους83

. 

 Ο πρωτοµάρτυρας και αρχιδιάκονος Στέφανος στην απολογία του προς 
τους αρχιερείς ερωτά τους εβραίους «ποιο από τους προφήτες δεν κατεδίωξαν οι 
πρόγονοί σας; Και εφόνευσαν εκείνους, που προανήγγειλαν τον ερχοµό του 

Μεσσίου, ο οποίος υπήρξε ο απολύτως αναµάρτητος και κατ’ εξοχήν δίκαιος και 
του οποίου τώρα εσείς έχετε γίνει προδότες και φονείς»84

. 

 Ο απόστολος των εθνών Παύλος, προτού ακόµη γίνει η µεταστροφή του 

στον Χριστό και ενώ πήγαινε προς τη ∆αµασκό για να καταδιώξει τους 
χριστιανούς, άστραψε γύρω του ουράνιο φως, και εξ αιτίας της εκθαµβωτικής 
λάµψης έπεσε κατά γης. Άκουσε δε φωνή, που του έλεγε: «Σαούλ, Σαούλ, τί µε 
διώκεις;»85

. Και πράγµατι, ο Παύλος, προτού γίνει η µεταστροφή του στον 

Χριστό, υπήρξε δεινός διώκτης των χριστιανών. Στον λόγο του ο Παύλος προς 
τους Ιουδαίους των Ιεροσολύµων παραδέχθηκε ότι απέδειξε ότι είχε ζήλο για τον 

Θεό και τον νόµο και ότι αυτός ήταν, που κατεδίωξε την πίστη και τον δρόµο 

αυτό της χριστιανικής ζωής µέχρι θανάτου, και έδενε µε αλυσίδες τους 
χριστιανούς και παρέδιδε στις φυλακές και άνδρες και γυναίκες86

. Στην απολογία 

του προς τον βασιλιά Αγρίππα ο απόστολος Παύλος παραδέχεται ότι σε όλες τις 
συναγωγές, όπου οδηγούντο προς δίκη οι χριστιανοί, σε πολλές περιπτώσεις τους 
τιµωρούσε µε ραβδισµούς και προσπαθούσε να τους εξαναγκάσει να 
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 Ιω. ιε΄, 20. 
83

 Πράξ. δ΄, 1-22. 
84

 Πράξ. ζ΄, 52. 
85

 Πράξ. θ΄, 4. Πρβλ. Πράξ. κβ΄, 8. 
86

 Πράξ. κβ΄, 4. 
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βλασφηµήσουν το όνοµα του Ιησού. Επειδή µε πολλή µανία παραφερόταν 

εναντίον των χριστιανών, τους κατεδίωκε ακόµη και µέχρι των πόλεων, οι οποίες 
είναι έξω από τα σύνορα της Ιουδαίας87

. 

 Ο απόστολος των εθνών Παύλος στην προς Ρωµαίους επιστολή του 

σκιαγραφεί το πώς πρέπει να ζει ο πιστός µεταξύ των άλλων χριστιανών. 

Προτρέπει λοιπόν τους χριστιανούς να εύχονται για εκείνους, που τους 
καταδιώκουν και να εύχονται πάντοτε και να λέγουν καλά λόγια για όλους και να 

µη καταρώνται88
. Στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του ο Παύλος αναφέρει ότι 

την ώρα που όσοι απιστούν στο ευαγγέλιο τους βρίζουν και τους περιγελούν, 

αυτοί εύχονται αγαθά γι’ αυτούς. Ενώ τους καταδιώκουν, δεικνύουν ανοχή προς 
τους διώκτες τους89

. Παραδέχεται ο απόστολος Παύλος ότι είναι ο πιο µικρός από 

όλους τους αποστόλους και δεν είναι άξιος να λέγεται απόστολος, διότι κατεδίωξε 
την Εκκλησία του Θεού90

. Στην Β΄ προς Κορινθίους επιστολή του ο Παύλος 
περιγράφει τις δυσκολίες των αποστόλων στο έργο τους, λέγοντας ότι οι 
απόστολοι καταδιώκονται από τους ανθρώπους, αλλά δεν εγκαταλείπονται ποτέ 

από τον Θεό91
. Περιγράφοντας τη διδασκαλία και το αποστολικό έργο του ο 

Παύλος στους Γαλάτες και αναφέροντας ότι το έργο αυτό προέρχεται από τον 

Θεό, παραδέχεται ότι κατεδίωκε υπερβολικά την Εκκλησία του Θεού και 
προσπαθούσε να την καταστρέψει92

. Οι χριστιανοί άκουαν συνεχώς ότι έκείνος, 
που άλλοτε τους κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη, την οποία άλλοτε 
προσπαθούσε να αφανίσει93

. 

 Ο σταυρός του Κυρίου ήταν πάντοτε το καύχηµα του αποστόλου Παύλου. 

Αναφέρει στους Γαλάτες ότι όσοι θέλουν να ευπροσωπήσουν και να αρέσουν σε 
ανθρώπους, για πράγµατα, που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί τους παρακινούν 

να περιτέµνονται, µόνο και µόνο για να µη καταδιώκονται από τους Ιουδαίους, εξ 

αιτίας του κηρύγµατος για το σταυρό94
. 

 Τέλος ο απόστολος Παύλος παραγγέλλοντας στον Τιµόθεο να µένει 
σταθερός στην πίστη του προς τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό, διακηρύσσει ανά 

τους αιώνες ότι «πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ 

διωχθήσονται»95
, δηλαδή όλοι όσοι θέλουν να ζουν µε ευσέβεια και όπως 

επιβάλλει η σχέση µας µε τον Ιησού Χριστό, θα καταδιωχθούν. 
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 Πράξ. κστ΄, 11. 
88

 «Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑµᾶς, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε». Ρωµ. ιβ΄, 14. 
89

 «λοιδορούµενοι εὐλογοῦµεν, διωκόµενοι ἀνεχόµεθα». Α΄ Κορ. δ΄, 12. 
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 «ἐγὼ γάρ εἰµι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὅς οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς καλεῖσθε ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα 

τὴν ἐκκλησίαν του Θεοῦ». Α΄ Κορ. ιε΄, 9. 
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 «διωκόµενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόµενοι». Β΄ Κορ. δ΄, 9. 
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 «καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ και ἐπόρθουν αυτήν». Γαλ. α΄, 13. 
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 Γαλ. α΄, 23. 
94

 Γαλ. στ΄, 12. 
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 Β΄ Τιµ. γ΄, 12. 
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ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
 

Α΄ Οἱ δύο κανόνες τῶν Χριστουγέννων 

Τὰ Χριστούγεννα θεωροῦνται ἡ µεγαλύτερη γιορτὴ στὴν Ὀρθοδοξία µετὰ 

ἀπὸ τὸ Πάσχα. Εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ τὸ 

δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας σαρκοῦται γιὰ νὰ θεοποιηθῆ κατὰ χάριν ὁ 

ἄνθρωπος. 
Στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων ὑπάρχουν δύο κανόνες, ὁ 

ἕνας ποίηµα κυρίου Κοσµᾶ, ἐπισκόπου Μαϊουµᾶ καὶ ὁ ἄλλος, ὁποῖος εἶναι 
ἰαµβικὸς κανόνας, ποίηµα Ἰωάννου µοναχοῦ του ∆αµασκηνοῦ. Καὶ οἱ δύο 

κανόνες εἶναι τονισµένοι σὲ ἦχο πρῶτο. 

 Ὁ Ἰωάννης ∆αµασκηνὸς γεννήθηκε γύρω στὸ 680 στὴ ∆αµασκὸ τῆς 
Συρίας. Τόσο ὁ Ἰωάννης ∆αµασκηνὸς ὅσο καὶ ὁ Κοσµᾶς µαθήτευσαν κοντὰ στὸν 

Κοσµᾶ Ξένο ἢ Ἱκέτη. ∆ιδάχθηκαν ἀριθµητική, γεωµετρία, µουσική, ἀστρονοµία, 

ρητορική, διαλεκτική, ἠθικὴ καὶ θεολογία. Εἰσῆλθαν καὶ οἱ δύο κατὰ τὶς ἀρχές 
του H΄ αἰώνα στὴν µονὴ τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ ἐπιδόθηκαν στὴν σύνταξη ὕµνων. 

Σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση, ὁ Λέων Γ΄ πλαστογράφησε γιὰ ἐκδίκηση ἐπιστολὴ 

τοῦ Ἰωάννου, µὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε ἐπέµβαση γιὰ νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὰ χέρια 

τοῦ χαλίφη. Ὁ χαλίφης, θεώρησε τὸν σύµβουλό του Ἰωάννη ∆αµασκηνό, ὡς 
προδότη καὶ διέταξε νὰ κόψουν τὸ δεξί του χέρι. Ὁ Ἰωάννης προσευχήθηκε θερµὰ 

στὴν Παναγία γιὰ νὰ θεραπευθεῖ καὶ πράγµατι τὸ χέρι τοῦ θεραπεύθηκε. Ἡ 

παράδοση αὐτὴ ἀναγράφεται σὲ εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριχερούσας στὴ µονὴ 

Χιλανδαρίου. Ὁ γέροντας τοῦ Ἰωάννη, θέλοντας νὰ πολεµήση τὸν ἐγωισµό του, 

τοῦ ἀπαγόρευσε νὰ συνθέτῃ ὕµνους. Ὁ Ἰωάννης ὅµως συνέθεσε τὸν ὕµνο «Πάντα 

µαταιότης τὰ ἀνθρώπινα...». Ὁ γέροντας τότε τοῦ ἐπέβαλε ἐπιτίµιο νὰ καθαρίσει 
τὴν µονὴ καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης καθάρισε τὴν µονή, ὁ γέροντας του τοῦ ἐπέτρεψε 
νὰ ἀσχολεῖται µὲ τὴ συγγραφή. Χειροτονήθηκε σὲ πρεσβύτερο καὶ συνέχισε τὴ 

συγγραφὴ µέχρι καὶ τὴν κοίµησή του. Ὁ Ἰωάννης ἀπέθανε λίγο πρὶν τὴν 

σύγκληση τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἀφοῦ στὰ πρακτικά της µνηµονεύεται 
ὡς ἀποθανών96

. Ἡ µνήµη τοῦ ἑορτάζεται στὶς 4 ∆εκεµβρίου. 

Ὁ Κοσµᾶς ὑπῆρξε µελωδὸς του Η΄ αἰώνα. Εἶναι γνωστὸς µὲ διάφορα 

ἐπωνύµια: Μελωδός, ποιητής, µοναχός, νεώτερος (σὲ σύγκριση µὲ τὸν δάσκαλό 

του Κοσµᾶ Ξένο ἢ Ἱκέτη), ἱεροσολυµίτης καὶ ἁγιοπολίτης. Γεννήθηκε κατὰ 

πάσαν πιθανότητα στὴν ∆αµασκὸ γύρω στὸ 685. Ἔµεινε ὀρφανὸς καὶ 
υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ, Σέργιο. Γύρω στὸ 743 

χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Μαϊουµά. Κοιµήθηκε γύρω στὸ 750. Ἡ µνήµη τοῦ 

τιµᾶται στὶς 14 Ὀκτωβρίου. 
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 Πάν. Κ. Χρήστου, Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, Ἀθήνα 

1965, τ. 6, στ. 1218-1221. 
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Ὁ Κοσµᾶς µαζὶ µὲ τὸν Ἀνδρέα Κρήτης καὶ τὸν Ἰωάννη ∆αµασκηνὸ εἶναι 
ἀπὸ τοὺς πρώτους εἰσηγητὲς τοῦ ποιητικοῦ εἴδους τοῦ «Κανόνα». Ὁ Κοσµᾶς 
συνέθεσε πλῆθος Κανόνων, µεταξὺ αὐτῶν καὶ Κανόνες τῆς Μεγάλης Ἑβδοµάδας. 

Ὁ Ἰωάννης ∆αµασκηνὸς συνέθεσε τὸν ἰαµβικὸ κανόνα τῶν 

Χριστουγέννων, ὁ ὁποῖος φέρει τὴν ἑξῆς ἀκροστιχίδα97
, σὲ στίχους 

Ἠρωελεγείους: 
»Εὐεπίης µελέεσσιν ἐφύµνια ταῦτα λιγαίνει 
»Υἷα Θεοῦ µερόπων εἵνεκα τικτόµενον 
»Ἐν χθονί, καὶ λύοντα πολύστοµα πήµατα κόσµου. 
»Ἀλλ’ ἄννα, ρητῆρος ῥύεο τῶνδε πόνων. 

Ὁ Ἰωάννης ἀκολουθεῖ τὴ ρυθµικὴ στιχουργική, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς λίγους 
ἰαµβικοὺς Κανόνες, ὅπου συνδυάζει τὰ ἰαµβικὰ τρίµετρα µὲ τὴν στροφικὴ 

τεχνική. Στὰ ποιήµατά του µπορεῖ κάποιος νὰ διακρίνει τὸν βραχυλόγο καὶ 
ἀκριβολόγο δογµατικό, ὁ ὁποῖος συχνὰ ἀναφέρεται στὰ πρόσωπα τοῦ Κυρίου καὶ 
τῆς Θεοτόκου. 

Ὁ Κοσµᾶς πολλὲς φορὲς ἀντλεῖ τὰ θέµατά του ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ 
ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα εἶναι ὁ εἱρµὸς τῆς 
Α΄ ὠδῆς τῶν Χριστουγέννων, ὁ ὁποῖος εἶναι παρµένος αὐτολεξεὶ ἀπὸ ὁµιλία τοῦ 

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου: 

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε, 
Ἄσατε τῷ Κυρίω πᾶσα ἡ γῆ, 

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυµνήσατε λαοί, 
ὅτι δεδόξασται». 

Ἡ ποίηση τοῦ Κοσµᾶ συγγενεύει σὲ πολλὰ σηµεῖα µὲ τὴν ποίηση 

Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ. Πολλὲς φορὲς χρησιµοποιεῖ ὁµοιοκαταληξία. 

Χρησιµοποιεῖ ἐπίσης ἀκροστιχίδα. Ὁ Θεόδωρος Πρόδροµος ἔχει γράψει ἐξήγηση 

στοὺς Κανόνες τοῦ Κοσµᾶ καὶ Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικὲς οἱ 
παροµοιώσεις ποὺ κάνει ὁ Κοσµᾶς στὸν εἱρµὸ τῆς ἐνάτης ὠδῆς τοῦ πρώτου 

Κανόνα τῶν Χριστουγέννων. Παροµοιάζει τὸ σπήλαιο, ὅπου γεννήθηκε ὁ 

Χριστὸς µὲ τὸν οὐρανό, τὴν Παρθένο ὡς θρόνο Χερουβικό, καὶ τὴν φάτνη σὰν 

χωρίο, στὸ ὁποῖο ἀνεκλήθη ὁ ἀχώρητος. Ἀπὸ τοὺς ὡραιότερους ὕµνους, σὲ νόηµα 

καὶ περιεχόµενο, εἶναι καὶ τὸ τροπάριο τῆς Θ΄ ὠδῆς τοῦ πρώτου Κανόνα 

«Νεηγενές, Μάγων λεγόντων, παιδίον Ἄναξ...». Ἀπὸ τὴ µιὰ παρουσιάζει τοὺς 

                                                 
97

 Ἀκροστιχίδα εἶναι µία πρόταση, ἡ ὁποία σχηµατίζεται ὅταν πάρουµε κάθετα το πρῶτο γράµµα 

τῶν στίχων ἢ στροφῶν τοῦ Κανόνα ἢ τοῦ Κοντακίου. Ἡ ἀκροστοιχίδα µπορεῖ ἐπίσης νὰ εἶναι καὶ 
ἀλφαβητική, ὅπως στὸ Κοντάκιο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου. Βλ. σχετικὰ ΘΗΕ, τ. 1. στ. 1235-1236. 
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µάγους νὰ ἀναζητοῦν τὸ γεννηθὲν παιδίο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸν Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος 
ἐξεµαίνετο ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ98

. 

Στὴν Σούδα99
, ἀναφέρεται ὅτι «οἱ κανόνες Ἰωάννου τὲ καὶ Κοσµᾶ 

σύγκρισιν οὐκ ἐδέξαντο οὐδὲ δέξαιντο ἄν, µέχρις ὁ καθ’ ἠµᾶς βίος 
περαιωθήσεται». ∆ηλαδὴ οἱ Κανόνες τοῦ Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ καὶ Κοσµᾶ τοῦ 

Μελωδοῦ δὲν µποροῦν νὰ συγκριθοῦν µὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὕµνο, οὔτε ποτὲ θὰ 

µπορέσουν νὰ δεχθοῦν σύγκριση µέχρι νὰ συµπληρωθῆ ἡ παροῦσα ζωή. 

 

Β΄ Οἱ δύο κανόνες τῶν Θεοφανείων 

Ὁ Κύριος µετὰ τὴν ζωηφόρο Ἀνάστασή Του καὶ προτοῦ ἀναληφθεῖ, δίνει 
ἐντολὴ στοὺς µαθητές Του νὰ βαπτίζουν ὅλα τὰ ἔθνη εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος100

. Καὶ δὲν λέγει «εἰς τὰ ὀνόµατα…» 

ἀλλὰ «εἰς τὸ ὄνοµα…», ὑποδηλώνοντας ὅτι τὰ τρία πρόσωπα εἶναι µία Θεότης, 
ἕνας Θεός, ἕνα ὄνοµα, ἕνας ὁ ἐκ τούτων ἁγιασµός, µία ἡ πρὸς ταῦτα πίστις»101

! 

Ὑπόδειγµα πρὸς τοῦτο δίνει πάλιν ὁ Κύριος, βαπτιζόµενος καὶ Αὐτὸς ἀπὸ τὸν 

Ἰωάννη Πρόδροµο. Τὴ βάπτιση τοῦ Κυρίου στὸν Ἰορδάνη ποταµὸ µᾶς θυµίζει καὶ 
ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. 

Ποιητὴς τοῦ πρώτου κανόνα τῶν Θεοφανείων εἶναι ὁ Κοσµᾶς ἐπίσκοπος 
Μαϊουµᾶ, ἐνῶ τοῦ δεύτερου ἰαµβικοῦ κανόνα ὁ Ἰωάννης ∆αµασκηνός. Ὁ εἱρµὸς 
τῆς πρώτης ὠδῆς τοῦ πρώτου κανόνα τῶν Θεοφανείων ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθµένα, 

Καὶ διὰ ξηρᾶς οἰκείους ἕλκει, 
ἐν αὐτῶ κατακαλύψας ἀντιπάλους, 
ὁ κραταιός, ἐν πολέµοις Κύριος, 
ὅτι δεδόξασται». 

 Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος εἶναι δυνατὸς στοὺς πολέµους, ὅπως λέγει ὁ ∆αβίδ102
, 

ἄνοιξε τὸν βυθὸν τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, διὰ µέσου τῆς ράβδου τοῦ Μωυσέως. 

                                                 
98

 Χρονικὰ ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου δὲν ταυτίζεται µὲ τὴν προσκύνηση τῶν µάγων, ἡ ὁποία ἔγινε 

περίπου δύο χρόνια µετὰ τὴν γέννηση. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περιγραφὴ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 

Εὐαγγελίου, ὅταν λέγει ὅτι οἱ µάγοι εἰσῆλθαν «εἰς τὴν οἰκίαν» καὶ εἶδαν τὸ παιδίο µὲ τὴ µητέρα 

του. Ἑποµένως ἡ προσκύνηση τῶν µάγων δὲν ἔγινε στὸ σπήλαιο ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς ἀλλὰ 

σὲ οἰκία πάλιν στὴν Βηθλεέµ, περίπου δύο χρόνια ἀργότερα. Περὶ αὐτοῦ βλ. Ἐπιφανίου 

Θεοδωροπούλου (Ἀρχιµ.), Ἄρθρα, µελέται, ἐπιστολαί, τ. Α΄, Ἀθῆναι, 1986, σσ. 325-328. 
99

 Βυζαντινὸ λεξικό, τὸ ὁποῖο γράφτηκε κατὰ τὰ τέλη τοῦ 10ου αἰώνα, µᾶλλον ἀπὸ ὁµάδα 

ἀντιγραφέων, χωρὶς κριτικὴ καὶ µέθοδο. Περιλαµβάνει µεγάλο ἀριθµὸ ληµµάτων, γύρω στὰ 

12.000 καὶ 900 βιογραφίες. Τὸ ὑλικό της Σούδας σχετίζεται µὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ περιέχει 
ἀρκετὲς πληροφορίες γιὰ τὴ µουσική, καθὼς καὶ γιὰ ἀρχαίους ποιητὲς καὶ µουσικούς. Περὶ αὐτοῦ 

βλ. Τάκη Καλογεροπούλου, Τὸ Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Ἀπὸ τὸν Ὀρφέα ἕως σήµερα, ἔκδ. 

Γιαλλέλη, Ἀθήνα 1998, τ. 5, σ. 450. 
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 Βλ. Ματθ. κη΄, 19. 
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 Βλ. Νικοδήµου Ἁγιορείτου, Ἑορτοδρόµιον, ἤτοι ἑρµηνεία εἰς τοὺς ἀσµατικοὺς κανόνας τῶν 
∆εσποτικῶν καὶ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1987. 
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 «Κύριος δυνατὸς ἐν πολέµῳ» Ψαλµ. κγ΄, 8. 
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Ἔτσι, ἀφοῦ προηγουµένως ὁ βυθὸς ἦταν ἀόρατος, τὸν ἔκαµε ὁρατόν. Ἀλλὰ δὲν 

τὸν ἔκαµε µόνο ὁρατόν, ἀλλὰ καὶ ἐξήρανε τὸν πάτον τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας καὶ 
τὸν ἔκαµε χέρσον. Ἔτσι ὁ ἰσραηλιτικὸς λαός, ὁ ὁποῖος ἦταν δικός Του λαός, 
διεπέρασε αὐτὸν χωρὶς νὰ βραχοῦν καθόλου τὰ πόδια τους. Τοὺς Αἰγυπτίους 
ὅµως, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐχθροὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν, τοὺς κατεβύθισε µέσα σὲ ἐκεῖνο 

τὸν βυθόν, ἀφοῦ τὰ νερὰ ἐπανεστράφησαν. Καὶ τελειώνει ὁ µελωδὸς µὲ τὴν 

χαρακτηριστικὴ φράση τῆς πρώτης ὠδῆς τοῦ Μωυσέως «ὅτι δεδόξασται». 

 Ὁ εἱρµὸς τῆς ἐνάτης ὠδῆς τοῦ πρώτου κανόνα ἀναφέρεται στὴ Θεοτόκο 

καὶ ἔχει ὡς ἀκολούθως: 
«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφηµεῖν πρὸς ἀξίαν, 
ἱλιγγιᾶ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσµιος, 
ὑµνεῖν σε Θεοτόκε, 
ὅµως ἀγαθὴ ὑπάρχουσα, τὴν πίστιν δέχου, 
καὶ γὰρ τὸν πόθον οἶδας, τὸν ἔνθεον ἡµῶν, 
σύ γαρ Χριστιανῶν εἶ προστάτης, 
σὲ µεγαλύνοµεν». 

 Ἡ ἐνάτη ὠδὴ τῶν Κανόνων βασίζεται στὴν ὠδὴ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία 

βρίσκεται στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη καὶ εἶναι ἕνας ὑπέροχος ὕµνος τῆς Θεοτόκου πρὸς 
τὸν Θεό. Τὸν ὕµνο αὐτὸ τῆς Παναγίας ψάλλουµε στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 
ἀρχίζει µὲ τὰ λόγια «Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον...». 

 Ὁ ὑµνωδὸς τοῦ Κανόνα, Κοσµᾶς ὁ µελῳδός, τονίζει ὅτι βρίσκεται σὲ 
ἀπορία κάθε ἀγγελικὴ καὶ ἀνθρώπινη γλῶσσα καὶ δὲν µπορεῖ νὰ ἐπαινέσῃ τὴ 

Θεοτόκο. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νοῦς, ἀπὸ τὸν ὁποῖο πηγάζει κάθε νόηµα καὶ κάθε 
λόγος καθὼς καὶ οἱ ὑπερκόσµιοι νόες, δηλαδὴ τὰ Σεραφεὶµ καὶ Χερουβὶµ καὶ 
ὅλος ὁ ἀγγελικὸς κόσµος ἱλιγγιᾶ στὸ νὰ ἐγκωµιάζῃ τὴν Παναγία. Ἡ Θεοτόκος µὲ 
τὸ νὰ εἶναι ἀγαθὴ καὶ τοῦ ὑπεραγάθου καὶ φιλανθρώπου Θεοῦ µητέρα, δέχεται 
τὴν πίστιν, µὲ τὴν ὁποίαν οἱ πιστοὶ προσφέρουν τοὺς ὕµνους αὐτούς. Ἡ ∆έσποινα 

γνωρίζει τὸν ἔνθεο καὶ θερµὸ πόθο, τὸν ὁποῖο τρέφουν οἱ πιστοὶ στὶς ψυχές τους 
πρὸς αὐτή. Ἡ ὑπέρµαχος στρατηγὸς εἶναι προστάτις τῶν Χριστιανῶν, γι’ αὐτὸ 

τολµοῦµε νὰ τὴν µεγαλύνουµε. 
 Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ εἱρµὸς τῆς η΄ ὠδῆς τοῦ δεύτερου, ἰαµβικοῦ, 

κανόνα τῶν Θεοφανείων, ποίηµα τοῦ Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ: 

«Ἐλευθέρα µὲν ἡ Κτίσις γνωρίζεται, 
Υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισµένοι. 
Μόνος στενάζει, τοῦ σκότους ὁ προστάτης. 
Νῦν εὐλογείτω συντόνως τὸν αἴτιον, 
ἡ πρὶν τάλαινα τῶν Ἐθνῶν παγκληρία». 

 Ὁ πανηγυρικὸς αὐτὸς ὕµνος ἀναφέρεται στὴν ἐλευθερία, ποὺ δόθηκε σὲ 
µᾶς, οἱ ὁποῖοι εἴµαστε δοῦλοι τῆς ἁµαρτίας, διὰ µέσου τοῦ ἁγίου Βαπτίσµατος καὶ 
στὴ θεία υἱοθεσία, ποὺ χαρίστηκε σὲ µᾶς καθὼς καὶ στὸ νοητὸ φῶς, ποὺ ἔλαµψε 
σὲ µᾶς τοὺς σκοτισµένους. Σήµερα λοιπόν, διὰ µέσου τοῦ ἁγίου Βαπτίσµατος ἡ 

κτίσις γνωρίζεται ἐλευθέρα ἀπὸ τὴν δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁµαρτίας. 
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Ἐµεῖς δὲ οἱ ἐθνικοί, οἱ οποῖοι εἴµαστε σκοτισµένοι ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς ἀσέβειας 
καὶ τῆς ἁµαρτίας, ἀναδεικνυόµεθα υἱοὶ φωτὸς καὶ ἡµέρας, δηλαδὴ Υἱοὶ Θεοῦ. Ὁ 

διάβολος ὅµως, βλέποντας ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ τὴν τυρρανία του 

καὶ ὅτι υἱοθετήθηκαν ἀπὸ τὸν οὐράνιο πατέρα, στενάζει καὶ ὀδύρεται! Γι’ αὐτὸ 

τὸν λόγο λοιπὸν ὅλα τὰ ἔθνη ἂς εὐλογοῦν τὸν αἴτιο ὅλων αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν, 

δηλαδὴ τὸν δωρεοδότη Χριστό. 

 Στὸν εἱρµὸ τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ δεύτερου ἰαµβικοῦ κανόνα ὁ ἱερὸς ὑµνωδὸς 
στοχάζεται τὰ παράδοξα θαύµατα, τὰ ὁποῖα ἀκολούθησαν στὴν ἀειπάρθενο 

Μαριάµ. Σὲ κανένα ἄλλο ἄνθρωπο δὲν ἀκούστηκαν τέτοια θαύµατα, οὔτε θα 

ἀκουστοῦν. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, µὲ µεγάλο θαυµασµὸ ἀναφωνεῖ πρὸς τὴν Θεοτόκο: 

«Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν, τοῦ τόκου σου θαυµάτων! 
Νύµφη πάναγνε, Μήτερ εὐλογηµένη, 

∆ι’ ἧς τυχόντες παντελοῦς σωτηρίας, 
ἐπάξιον κροτοῦµεν ὡς εὐεργέτῃ, 

∆ῶρον φέροντες, ὕµνον εὐχαριστίας». 

 Ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ θαύµατα, ποὺ συντελέστηκαν στὴν Ὑπεραγία 

Θεοτόκο, ὑπερβαίνουν κάθε ἀνθρώπινο καὶ ἀγγελικὸ νοῦ εἶναι διότι ἡ Παναγία 

µόνη φάνηκε σὲ ὅλα νύµφη πάναγνη, τόσο κατὰ τὸ σῶµα ὅσο καὶ κατὰ τὴν ψυχή. 

Μόνο ἡ Θεοτόκος Μαριὰµ ἐχρηµάτισε µητέρα ἀσπόρως συλλαβοῦσα, ἀκόπως 
βαστάσασα, καὶ µαζὶ ἀνωδίνως καὶ ἀφθόρως γεννήσασα τὸν Μονογενῆ Υἱὸν τοῦ 

Θεοῦ. Ἐµεῖς οἱ χριστιανοὶ ἐπειδὴ ἔχουµε τύχει τῆς τέλειας σωτηρίας, ὄχι µόνο τῆς 
σωµατικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχικῆς, ὄχι µόνο τῆς πρόσκαιρης ἀλλὰ καὶ τῆς αἰώνιας, 
προσφέρουµε στὴν Παναγία, σὰν εὐεργέτιδά µας αὐτὸ τὸν ὕµνο, σὰν ἕνα ἐπάξιο 

καὶ χρεωστικὸ δῶρο εὐχαριστίας. 
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O ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ 

ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ 
 

Ὁ πεντηκοστὸς ψαλµὸς εἶναι ὁ τέταρτος ἀπὸ τοὺς ψαλµοὺς τῆς µετανοίας καὶ 
ἔχει συγγραφεῖ ἀπὸ τὸν προφητάνακτα ∆αβίδ. Τὸ ἱστορικὸ τοῦ ψαλµοῦ ἔχει ὡς 
ἀκολούθως: 

Ὁ στρατὸς τῶν ἱσραηλιτῶν µὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἰωὰβ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὴν 

πρωτεύουσα τῶν Ἀµµωνιτῶν Ραββάθ (τὸ σηµερινὸν Ἀµµὰν τῆς Ἱορδανίας). Ὁ 

∆αβὶδ ὅµως δὲν συµµετεῖχε στὴν ἐκστρατεία, διότι ἦταν βέβαιος γιὰ τὴν νίκη, καὶ 
ἔτσι ἀνεπαύετο. Μετὰ τὸν µεσηµβρινὸ του ὕπνο, ἔκανε τὸν περίπατό του στὴν 

ταράτσα τοῦ ἀνακτόρου του. Τότε εἶδε µιὰ ὡραία γυναῖκα, ποὺ λουζόταν στὴν 

αὐλή της καὶ καταγοητεύτηκε. Τότε τοῦ γεννήθηκε ἡ ἐπιθυµία τῆς µοιχείας. Ἡ 

γυναῖκα ἐκείνη, ποὺ λεγόταν Βηρσαβεέ, συγκατατέθηκε ἀµέσως στὴν ἐπιθυµία 

τοῦ βασιλιὰ, κινούµενη πιθανὸν καὶ ἀπὸ φιλοδοξία, διότι νόµισε ὅτι θὰ γινόταν 

βασίλισσα. 

Ὅµως ὁ Νόµος ὥριζε λιθοβολισµὸ γιὰ τοὺς µοιχούς. Ἔτσι ἡ Βηρσαβεὲ γιὰ νὰ 

προστατεύσῃ τὸν ἑαυτό της ἀπὸ τὴν τιµωρία γιὰ τὸ ἁµάρτηµα ποὺ διέπραξε, 
ἀνακοίνωσε στὸ ∆αβὶδ ὅτι ἦταν ἔγκυος. Ὁ ∆αβίδ, γιὰ νὰ τηρήσῃ τὰ προσχήµατα 

καὶ τυφλωµένος ἀπὸ τὸ σαρκικὸ πάθος, κάλεσε ἀπὸ τὸ µέτωπο τὸν σύζυγο τῆς 
Βηρσαβεέ, Οὐρία, καὶ προσπάθησε µὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν ὁδηγήσῃ σὲ σαρκικὴ 

σχέση µὲ τὴ σύζυγό του, γιὰ νὰ θεωρηθῇ ὅτι τὸ ἔµβρυο ἦταν δικό του. 

Ὁ Οὐρίας ὅµως (ποὺ τὸ ὄνοµά του σηµαίνει «ὁ Κύριος εἶναι τὸ φῶς µου») δὲν 

θέλησε µὲ κανένα τρόπο νὰ κοιµηθῇ µὲ τὴν σύζυγό του, διότι εἶχε ὑπόψη του τὸ 

ἔθιµο τῶν Σηµιτῶν, τὸ νὰ ἀπέχουν δηλαδὴ οἱ πολεµιστὲς ἀπὸ συζυγικὲς σχέσεις 
σὲ καιρὸ πολέµου. 

Μπροστὰ στὴν θαυµαστὴ στάση τοῦ Οὐρία, ὁ ∆αβὶδ ἔµεινε ἀναίσθητος καὶ 
σχεδίαζε τὸ θάνατό του. Ὅπως παραστατικὰ ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ 

∆αβὶδ ἔγινε παραβάτης τριῶν ἐντολῶν, τῆς µοιχείας, τοῦ φόνου καὶ τῆς ἐπιθυµίας 
ξένης γυναίκας103

. 

Τότε ὁ ∆αβὶδ ἔγραψε ἐπιστολὴ, στὴν ὁποία ἐξηγοῦσε στὸν Ἰωὰβ πῶς νὰ 

θανατωθῇ ὁ Οὐρίας. Τὴν ἐπιστολὴ µάλιστα αὐτὴ παρέδωσε στὸν Οὐρία, µὲ τὴν 

ἐντολὴ νὰ παραδώσῃ τὴν ἐπιστολὴ στὸν Ἰωάβ. Ἔτσι τὸ µήνυµα τοῦ θανάτου 

µεταφέρθηκε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ θῦµα104
. 

Ὁ ἀρχιστράτηγος Ἰωὰβ ἐξετέλεσε ἀµέσως τὶς ὁδηγίες τοῦ ∆αβίδ. Ἔτσι ἐνῷ 

συνεχιζόταν ἡ πολιορκία τῆς πόλεως, ὁ Ἰωὰβ ἔβαλε τὸν Οὐρία νὰ σταθῇ καὶ νὰ 

πολεµήσῃ στὴ θέση, ὅπου ὑπῆρχαν ἀπέναντι δυνατοὶ καὶ γενναῖοι στρατιῶτες τῶν 

Ἀµµωνιτῶν, ἐνῷ ὁ Ἰωὰβ καὶ στρατιῶτες του ἀποµακρύνθηκαν ἀπὸ πίσω του105
. Ὁ 
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 Βλ. ΒΕΠΕΣ, 57, 157. 
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 Βλ. Βασιλειῶν Β΄, ια΄, 14-15. Γ. Γ. Ψαλτάκη, Ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη µετὰ συντόµου ἑρµηνείας, ἐκδ. 

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Ἀθῆναι 1994, σ. 245. 
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 Βλ. Βασιλειῶν Β΄, ια΄, 15. 
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Ἰωὰβ ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς εἶχε σκοτώσει πολλούς, ἤθελε µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἔχῃ 

καὶ ἄλλους ὅµοιούς του. Ἀκόµη σκοτώνοντας τὸ Οὐρία θὰ µποροῦσε νὰ ἔχῃ στὸ 

χέρι του τὸν βασιλέα ∆αβίδ. Ἔτσι µὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο τοῦ ∆αβίδ, τὸ ὁποῖο 

ἐκτέλεσε ὁ Ἰωὰβ σκοτώθηκε ὁ σύζυγος τῆς Βηρσαβεέ, Οὐρίας ὁ Χετταῖος. 
Ὁ Ἰωὰβ ἔστειλε στὸν ∆αβὶδ ἀπεσταλµένο καὶ τοῦ ἀνείγγειλε ὅτι ἀπέθανε ὁ 

Οὐρίας. Ὁ ∆αβὶδ ὅµως εἶπε στὸν ἀπεσταλµένο νὰ πῇ στὸν Ἰωὰβ νὰ µὴ λυπηθῇ 

πολὺ καὶ νὰ θεωρήσῃ φοβερὸ τὸ γεγονός, διότι αὐτὰ ἔχει ὁ πόλεµος. Τὸ µαχαίρι 
τρώγει ἄλλοτε µὲ τὸν ἕνα καὶ ἄλλοτε µὲ τὸν ἄλλο τρόπο. 

Ἡ γυναῖκα τοῦ Οὐρία ἔµαθε ὅτι σκοτώθηκε στὸν πόλεµο ὁ Οὐρίας καὶ 
ἔκλαψε πολὺ τὸν ἄνδρα της. Ἀφοῦ λοιπὸν ἐπέρασε ὁ καιρὸς τοῦ πένθους, ἔστειλε 
ὁ ∆αβὶδ ἀνθρώπους του καὶ τοῦ ἔφεραν τὴν Βηρσαβεὲ στὸ ἀνάκτορό του καὶ 
πῆρε νόµιµα πλέον τὴν Βηρσαβεεὲ σὰν σύζυγό του, ἀπέκτησαν δὲ καὶ ἕνα γιό. 

Νόµισε ὅµως ὅτι µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡσύχασε. Ἀπὸ ἐκείνη ὅµως τὴ στιγµὴ 

ἀρχίζουν οἱ µεγάλες ταλαιπωρίες καὶ τὰ δεινά του. Ὁ ∆αβὶδ τὴν περίοδο ποὺ 

διέπραξε τὴν ἁµαρτία δὲν ἦταν µικρὸ παιδί, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, 
ἀλλὰ ὥριµος ἄνδρας, γύρω στὰ πενήντα χρόνια106

. Ὅµως ὅπως ἀναφέρει τὸ 

κείµενο τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης «καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ρῆµα, ὃ ἐποίησε ∆αβίδ, ἐν 

ὀφθαλµοῖς Κυρίου»
107

. ∆ηλαδὴ ἡ ὅλη ἐνέργεια τοῦ ∆αβὶδ φάνηκε πονηρὴ 

µπροστὰ στὸν Κύριο καὶ ἔγινε ὁ βασιλιᾶς ἔνοχος ἀπέναντι τοῦ Κυρίου. 

Πέρασαν πολλοὶ µῆνες ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ∆αβὶδ διέπραξε τὸ διπλὸ ἁµάρτηµα, 

ἀλλὰ δὲν εἶχε συναισθανθῇ ἀκόµη τὴν ἐνοχή του, οὔτε εἶχε µετανοήσει γιὰ τὴν 

παρανοµία του108
. Ὅµως ὁ φιλάνθρωπος Θεός, ὁ ὁποῖος εἶναι γιατρὸς τῶν ψυχῶν 

καὶ τῶν σωµάτων, δὲν ἄφησε τὸ πάθος ἀγιάτρευτο. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν ἔστειλε τὸν 

προφήτη Του Νάθαν, σὰν γιατρὸ τοῦ τραύµατος109
. Ὁ προφήτης Νάθαν λοιπὸν 

λέγει στὸν ∆αβὶδ τὴν ἑξῆς παραβολή: Σὲ κάποια πόλη ζοῦσαν δύο ἄνδρες, ὁ ἕνας 
πλούσιος καὶ ὁ ἄλλος φτωχός. Ὁ πλούσιος εἶχε πάρα πολλὰ κοπάδια πρόβατα καὶ 
βόδια. Ἀντίθετα ὁ φτωχὸς δὲν εἶχε τίποτα ἄλλο παρὰ µόνο ἕνα µικρὸ θηλυκὸ 

πρόβατο, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀγοράσει καὶ τὸ ἐφρόντιζε καὶ τὸ ἔθρεψε. Καὶ µεγάλωσε 
στὸ σπίτι του µαζὶ µὲ τὸν ἴδιο καὶ µὲ τὰ παιδιά του. Τὸ πρόβατό του ἔτρωγε ἀπὸ 

τὸ ψωµί του καὶ ἔπινε νερὸ ἀπὸ τὸ ποτῆρι του. Τόσο πολὺ τὸ ἀγαποῦσε, ὥστε τὸ 

ἄφηνε νὰ κοιµηθῇ στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸ θεωροῦσε σὰν κόρη του. 

                                                 
106

 Βλ. ΕΠΕ, 8, 310. 
107

 Βλ. Βασιλειῶν Β΄, ια΄, 27. 
108

 Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἀναφέρει ὅτι πέρασε ἕνας ὁλόκληρος χρόνος ἀπὸ τὴν 

διάπραξη τοῦ διπλοῦ ἁµαρτήµατος ἀπὸ τὸν ∆αβὶδ µέχρι τὴν ἡµέρα ποὺ τὸ ἤλεγξε ὁ προφήτης 
Νάθαν. Πρὶν ἀπὸ αὐτὸ ὅµως ἐνῷ ἡ ψυχὴ ἦταν ἀκόµα θολωµένη, ἢ δὲν θὰ µποροῦσε νὰ ἀνεχθῇ 

τοὺς ἐλέγχους, ἢ θὰ ἔκανε κάτι φοβερὸ ἐναντίον τοῦ προφήτη: «Ὡς εἶναι µεθ’ ὅλον ἐνιαύσιον 

χρόνον. Πρὸ δὲ τούτου τῆς ψυχῆς ἔτι τεθολωµένης, ἢ καὶ οὐκ ἂν ἐνέσχετο τῶν ἐλέγχων, ἤ τι καὶ 
δεδράκει κατὰ τοῦ προφήτου δεινόν». Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑρµηνεία εἰς τοὺς ψαλµούς, ΕΠΕ, 

15, ἐκδ. Ἐλευθερίου Μερετάκη «Τὸ Βυζάντιον», Πατερικαὶ ἐκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, 
Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 146-147. 
109

 Βλ. Κυρίλλου Ἱεροσολύµων, ΒΕΠΕΣ 39, 55, στ. 1. 
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Κάποτε ὅµως ἦλθε κάποιος ἐπισκέπτης στὸν πλούσιο ἄνθρωπο καὶ αὐτὸς 
λυπήθηκε νὰ σφάξῃ ἀπὸ τὰ δικά του πρόβατα καὶ ἀπὸ τὰ κοπάδια τῶν βοδιῶν 

του, γιὰ νὰ φιλοξενήσῃ τὸν ὁδοιπόρο, ποὺ ἦλθε στὸ σπίτι του. Ἀντ’ αὐτοῦ πῆρε 
καὶ ἔσφαξε τὸ πρόβατο τοῦ πτωχοῦ καὶ τὸ προσέφερε στὸν ἐπισκέπτη του. 

Ὁ ∆αβὶδ µόλις ἄκουσε αὐτὴ τὴν ἱστορία, θύµωσε πολὺ µὲ ἐκεῖνο τὸν πλούσιο. 

Τότε λέγει στὸν Νάθαν: «Ζῇ Κύριος, ὅτι υἱὸς θανάτου ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας 
τοῦτο»

110
, δηλαδὴ «Λέγω ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ποὺ ζῇ καὶ παρακολουθεῖ τὰ 

πάντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ ἔκανε αὐτό, εἶναι ἔνοχος θανάτου». Ἀκόµη ὁ ∆αβὶδ 

λέγει ὅτι πρέπει νὰ ἀποζηµιώσῃ τὸν ἄλλον στὸ ἑπταπλάσιο γιὰ τὴν πράξη του 

αὐτή, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ δὲν εὐσπλαγχνίσθη τὸν πτωχό. 

Τότε ὁ Νάθαν λέγει ἀµἐσως στὸν ∆αβίδ: «Σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας τοῦτο». 

δηλαδὴ «Ἐσὺ εἶσαι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἔκανες αὐτό».  Ἀκολούθως ὁ προφήτης 
Νάθαν µεταξὺ ἄλλων λέγει στὸν ∆αβὶδ ὅτι κατεφρόνησε καὶ κατεπάτησε τὴν 

ἐντολὴ τοῦ Κυρίου καὶ διέπραξε αὐτὴ τὴν πονηρὴ πράξη ἐνώπιόν Του. Ἐσκότωσε 
δηλαδὴ µὲ τὸ ἐχθρικὸ µαχαίρι τὸν ἀξιωµατικό του, τὸ Οὐρία τὸν Χετταῖο καὶ 
ἀκολούθως πῆρε τὴ γυναῖκα τοῦ Οὐρία καὶ τὴν ἔκανε γυναῖκα του καὶ ἔβαλε τὸν 

ἄνδρα της νὰ σκοτωθῇ ἀπὸ τὸ µαχαίρι τῶν Ἀµµωνιτῶν. 

Τότε ὁ ∆αβὶδ συναισθανόµενος τὸ διπλὸ ἁµάρτηµα ποὺ διέπραξε, ὁµολόγησε 
ὅτι πράγµατι εἶχε ἁµαρτήσει µπροστὰ στὸν Κύριο. Καὶ ὁ προφήτης Νάθαν 

διαβεβαίωσε τὸν ∆αβὶδ ὅτι ὁ Κύριος εἶδε τὴν µετάνοιά του καὶ συγχώρησε τὸ 

ἁµάρτηµά του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θα θανατωθῇ. Προαναγγέλει ὅµως τὸν θάνατο 

τοῦ γιοῦ του, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν σχέση του ἐκείνη µὲ τὴν Βηρσαβεέ111
. 

Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος µὲ τὴν ταπεινὴ ὁµολογία του ὁ ∆αβὶδ 

ἐπανῆλθε στὴν ἀρχική του ἀξία καὶ ἔγινε πρότυπο µετάνοιας112
. 

Ὁ ∆αβὶδ µάλιστα, σὲ ἔνδειξη µετάνοιας νήστεψε, εἰσῆλθε στὸ δωµάτιό του 

καὶ διανυκτέρευσε κατὰ γῆς µὲ µόνο ἔνδυµα ἕνα τρίχινο σάκκο. Τότε εἶναι ποὺ 

συνέθεσε καὶ τὴν κορωνίδα τῶν ψαλµῶν, δηλαδὴ τὸν 50
ο
 («Ἐλέησόν µε ὁ 

Θεὸς...») καθὼς καὶ τὸν 31
ο
, ὅπου ἐκφράζει τὴν εἰλικρινῆ του µετάνοια. Ὅπως 

ἀναφέρει ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας τίποτε ἄλλο δὲν προσελκύει τόσο πολὺ τὴν 

εὐσπλαγχνία τοῦ ∆εσπότη, ὅσο ἡ ὁµολογία τῆς ἁµαρτίας113
. 

Ὁ ψαλµὸς αὐτὸς χρησιµοποιεῖται στὶς διάφορες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας 
µας, ὅπως στὸ µικρὸ καὶ µεγάλο ἀπόδειπνο, τὸ µεσονυκτικό, τὸν ὄρθρο καθὼς 
καὶ στὴν Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν ἱερέα, τὴν ὥρα τοῦ χερουβικοῦ ὕµνου. 

 

 

                                                 
110

 Βλ. Βασιλειῶν Β΄, ιβ΄, 5. 
111

 Ὁ προφήτης Νάθαν ἀναφέρει στὸν ∆αβὶδ ὅτι ὁ γιὸς του, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Βηρσαβεὲ θὰ 

θανατωθῇ. Ὁ γιὸς τοῦ ∆αβὶδ εἶχε ἤδη γεννηθῇ, ὅταν ὁ προφήτης Νάθαν ἤλεγξε τὸν ∆αβίδ. Βλ. 

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἑρµηνεία εἰς τοὺς ψαλµούς, ΕΠΕ, 15, σσ. 146-147. 
112

 Βλ. Ἰω. Χρυσοστόµου, ΕΠΕ, 28, 724. 
113

 «Οὐδὲν δὲ οὕτως εἰς ἔλεον ἐπισπᾶται ∆εσπότην, ὡς ὁµολογία πληµµελήµατος». Κυρίλλου 

Ἀλεξανδρείας, Ἑρµηνεία εἰς τοὺς ψαλµούς, ΕΠΕ, 15, σσ. 148-149. 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 

Ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία ὥρισε νὰ γιορτάζεται τὴν Τετάρτη Κυριακὴ τῶν 

νηστειῶν ἡ µνήµη τοῦ ὁσίου Ἰωάννη τῆς Κλίµακας. Ὁ σκοπὸς τῆς ἑορτῆς αὐτῆς 
εἶναι γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ αὐτοὺς ποὺ διανύουν τὸ προχωρηµένο αὐτὸ στάδιο τῆς 
νηστείας καὶ νὰ βοηθήσῃ τοὺς πιστοὺς στὸ νὰ τελειώσουν αἰσίως, µὲ τὴ χάρη τοῦ 

Θεοῦ, τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν, ὅπως ὀνοµάζεται ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή114
. 

Ἡ κυρίως µνήµη τοῦ ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Σιναΐτη τελεῖται στὶς 30 Μαρτίου. 

Ἡ πατρίδα του µᾶς εἶναι ἄγνωστη. Εἶναι γενικῶς ἀποδεκτὸ ὅτι ὁ Ἰωάννης 
Σιναΐτης ἔζησε κατὰ τὰ τέλη τοῦ 6

ου
 µ.Χ. αἰώνα καὶ πρῶτο µισὸ τοῦ 7

ου
 (579µ.Χ. 

- 649µ.Χ.)
115

. 

Ἡ οἰκογένεια του ἦταν πλούσια καὶ τοῦ πρόσφερε τὴ δυνατότητα νὰ 

παρακολουθήσῃ ἀνώτερο κύκλο µόρφωσης116
. Γνωρίζοµε ὅτι εἶχε ἕνα ἀδελφό, 

ποὺ ὀνοµαζόταν Γεώργιος. 
Σὲ ἡλικία 16 χρόνων ἀσπάσθηκε τὴ µοναχικὴ ζωὴ καὶ µπῆκε κάτω ἀπὸ 

τὴν πνευµατικὴ καθοδήγηση τοῦ Ἀββᾶ Μαρτυρίου. Ὅταν ἀπέθανε ὁ Γέροντάς 
του, ἀποσύρθηκε στὴν περιοχὴ «Θωλᾶς», σὲ ἕνα ἀσκητικὸ σπήλαιο καὶ ἔζησε 

ἀσκητικὴ ζωὴ γιὰ σαράντα χρόνια. Κάποτε ὁ µαθητής του κοιµόταν τὴν περιοχὴ 

τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων κάτω ἀπὸ µιὰ πέτρα, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ πέση πάνω του 

καὶ νὰ τὸν σκοτώσῃ. Τότε ὁ ἅγιος Ἰωάννης προγνωρίζοντας αὐτό, διὰ τοῦ Ἁγίου 

Πνεύµατος, ἐνῷ καθόταν στὴν καλύβα του, φάνηκε στὸν µαθητή του, ποὺ 

κοιµόταν καὶ ἀφοῦ τὸν ξύπνησε, τὸν γλύτωσε ἀπὸ βέβαιο θάνατο. 

                                                 
114 Βλ. τὸ στιχηρὸ ἰδιόµελο τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς: «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν 

ἠνέῳκται, οἱ βουλόµενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάµεοι τὸ καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα·  οἱ γὰρ 

νοµίµως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται·  καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ 

ἐχθρῷ ἀντιµαχησώµεθα, ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν 

προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεηµοσύνην·  ἀντὶ µαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέµνει ἀπὸ 

καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κοµίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παµβασιλέως 
Χριστοῦ ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς Κρίσεως». 
115

 Βλ. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ἅπαντα τὰ ἔργα, 16, Κλῖµαξ, κείµενο - µετάφραση - σχόλια: 

Ἐλευθέριος Μερετάκης, ἐκδ. «Τὸ Βυζάντιον», Πατερικαὶ ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, 
Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 5-6. Ὁ ∆ηµήτριος Τσάµης ἀναφέρει ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης γεννήθηκε τὸ 

525 καὶ κοιµήθηκε τὸ 595 µ.Χ. Βλ. ∆ηµητρίου Γ. Τσάµη, Ἐκκλησιαστικὴ γραµµατολογία, ἐκδ. Π. 

Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 202. Ὁ καθηγητὴς ∆ηµήτριος Μπαλάνος ἀναφέρει ὅτι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης κοιµήθηκε περὶ τὸ 615 µ.Χ. Βλ. ∆ηµητρίου Σ. Μπαλάνου, Οἱ πατέρες καὶ συγγραφεῖς τῆς 
ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθήναις 2

1961, σ. 63. Ὑπάρχει καὶ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης πέθανε 
στὰ µέσα τοῦ ἐνάτου αἰώνα. Βλ. Γεωργίου Φλορόφσκυ, Οἱ βυζαντινοὶ ἀσκητικοὶ καὶ πνευµατικοὶ 
πατέρες (µτφρ. Παναγιώτου Πάλλη), ἐκδ. Π. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 397. 
116

 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἦταν λόγιος και µάλιστα «σχολαστικός», εἶχε δηλαδὴ βαθειὰ λογικὴ καὶ 
φιλοσοφικὴ µόρφωση. Αὐτὸ τὸ βλέπουµε ἀπὸ τὴ διατύπωση τῶν σκέψεών του καθὼς καὶ στὶς 
ἐπισηµάνσεις του. Βλ. Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, Ἐξήγησις σύντοµος εἰς τὴν Κλίµακα 

τοῦ Ἰωάννου, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2002, σ. 17. 
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Σὲ προχωρηµένη ἡλικία ἔγινε ἡγούµενος τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ, ἀλλὰ 

ἀργότερα ἐπέστρεψε στὴν ἀγαπηµένη τοῦ ἡσυχία. Κοιµήθηκε στὶς 30 Μαρτίου 

τοῦ 649 µ.Χ. σὲ ἡλικία 70 χρόνων. 

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ 

περίφηµου βιβλίου, ποὺ ὀνοµάζεται Κλῖµαξ (ἢ Κλῖµαξ τοῦ Παραδείσου). Τὴν 

ἰδέα τῆς κλίµακας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἐµπνεύστηκε ἀπὸ τὸ ὄραµα τοῦ Ἰακώβ, ἐνῷ 

τὸν ἀριθµὸ τῶν σκαλιῶν ἀπὸ τὴν ἡλικία ποὺ ἄρχισε ὁ Κύριος τὸ ἔργο του117
. Στὸ 

ἔργο αὐτὸ ὁ συγγραφέας παρουσιάζει συστηµατικὰ σὲ τριάντα κεφάλαια τὶς 
θεολογικὲς σκέψεις καὶ ἐµπειρίες ποὺ εἶχε ἀπὸ τὴ µοναχικὴ ζωή. Στόχος τῆς 
Κλίµακας εἶναι ἡ πνευµατικὴ ἀναµόρφωση ἐν Κυρίῳ τοῦ ἐαυτοῦ µας, καὶ 
ἐπίτευξη τοῦ καθ’ ὁµοίωσιν πρὸς τὸ τέλειο πρότυπό µας, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος. Ὁ 

ἅγιος Ἰωάννης δείχνει πῶς διὰ τῆς κλίµακας τῶν ἀρετῶν µπορεῖ κάποιος νὰ 

φθάσῃ στὴν τελειότητα118
. Ὁ Ἰωάννης Σιναΐτης, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὴ 

µελέτη τῆς Κλίµακας εἶχε ἐνδιατρίψει στὰ ἔργα τῶν προγενέστερών του 

ἀσκητικῶν συγγραφέων, ὅπως τοῦ Νείλου τοῦ Ἀσκητῆ, τοῦ Εὐάγριου τοῦ 

Ποντικοῦ, τοῦ Ἰσιδώρου καὶ ἄλλων119
. 

Ἡ «Οὐράνιος Κλῖµαξ»  εἶναι ἕνα βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἀγαπήθηκε καὶ 
διαβάστηκε τόσο ἀπὸ τοὺς µοναχοὺς ὅσο καὶ ἀπὸ χριστιανούς, ποὺ ζοῦσαν στὸν 

κόσµο. Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι τὸ πλῆθος τῶν χειρογράφων, τὰ ὁποῖα εἶναι 
διακοσµηµένα µὲ µικρογραφίες120

. 

Καθὼς διαβάζεις προσεκτικὰ τὴν Κλίµακα, παρατηρεῖς ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ 

πιὸ ἀξιόλογα πορίσµατα τῆς ψυχολογίας τοῦ Βάθους ἦταν ἤδη ἀπὸ αἰώνων 

γνωστὰ στοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς ἐρήµου121
. 

Τὸ «ἀριστούργηµα αὐτὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ἀσκητισµοῦ» δηλαδὴ ἡ Κλίµακα, 

ἐµπεριέχει καὶ κάποια στοιχεῖα τῆς λεγοµένης ὑπαρξιακῆς φιλοσοφίας ἢ 

φιλοσοφίας τοῦ προσώπου, ποὺ ἀνεδύθη στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνα καὶ 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Ὅµως πόρρω ἀπέχουν τὰ ἀνθρωποκεντρικὰ αὐτὰ 

συστήµατα ἀπὸ τὰ ὑπερβατικὰ νοήµατα τοῦ θεωµένου Ἰωάννου τῆς Κλίµακας. 
Πέραν αὐτῶν ἡ Κλίµακα ἔχει ἀκόµη σπουδαιοτάτην ἀξία καὶ ἀπὸ πλευρᾶς 
παιδαγωγικῆς122

. 

Ἡ Κλίµακα ἔχει µεταφραστεῖ σὲ δεκάδες γλῶσσες καὶ διαλέκτους καὶ 
ἐπέδρασε πολύ, τόσον στὸν Ὀρθόδοξο χῶρο (Ρωσία, Σερβία, Ρουµανία) ἀλλὰ 

ἀκόµη καὶ στὸν ∆υτικὸ (Γαλλία, Ἱσπανία), ἂν καὶ ἡ δυτικὴ λεγοµένη «θεολογία» 

ἀδυνατεῖ νὰ συλλάβῃ στὴν πληρότητά τους τὰ ὀρθόδοξα µηνύµατα, βιώµατα καὶ 
ἐµπειρίες. 

                                                 
117

 Βλ. Τσάµη, ὅπ.π., σ. 202. 
118

 Βλ. Μπαλάνου, ὅπ.π., σ. 63. 
119

 Βλ. Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, Ἐξήγησις σύντοµος εἰς τὴν Κλίµακα τοῦ Ἰωάννου, 
ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2002, σ. 17. 
120

 Βλ. Φλορόφσκυ, ὅπ.π., σ. 398. 
121 Βλ. Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖµαξ, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 81999, σ. 7. 
122 Βλ. ὅπ.π. «Λόγος ἕτερος εἰς τὸν Ποιµένα», σσ. 381-408. 
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Ἡ ἀρχὴ τῆς µοναχικῆς βιωτῆς εἶναι ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς σοφοῦ καὶ ἐναρέτου 

γέροντα. Ὅµως ὁ πνευµατικὸς πατέρας πρέπει να ἐπιλεγῇ µὲ πολλὴ προσοχή, 

µήπως καὶ ἀντὶ σὲ ἕνα πηδαλιοῦχο καταήξουµε σὲ ἕνα κωπηλάτη123
. 

Ὅπως διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἡ ζωὴ τοῦ µοναχοῦ, καὶ κατ’ ἐπέκταση 

καὶ τοῦ χριστιανοῦ ποὺ ζεῖ στὸν κόσµο, πρέπει νὰ ἔχει κέντρο τὸν Χριστό124
: 

«Ἡσυχία σηµαίνει ἀκατάπαυστη λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ παράσταση µπροστά Του. 

Ἂς ἑνωθῆ ἡ µνήµη τοῦ Ἰησοῦ µὲ τὴν ἀναπνοή σου, καὶ τότε θὰ γνωρίσῃς τὴν 

ὠφέλεια τῆς ἡσυχίας»125
. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίµακας διακρίνει τὴν ἑξῆς πορεία στὴν ἀνάπτυξη 

τοῦ πάθους. Πρώτα ἔρχεται ἡ προσβολή, δηλαδὴ µιὰ σκέψη ἢ εἰκόνα, διὰ µέσου 

τῶν αἰσθήσεων. Μέχρι ἐδὼ δὲν ὑπάρχει ἁµαρτία. Ἐὰν ἡ προσωπική µας θέληση 

ἐκδηλωθῇ µὲ τὸν «συνδυασµό», τότε ἔχουµε τὴν ἀρχὴ τῆς ἁµαρτίας. Ἡ 

ἀντίδραση τοῦ πιστοῦ πρὸς τὴ σκέψη ἢ τὴν εἰκόνα περιλαµβάνει τρεῖς κυρίως 
λυτρωτικὲς ἐνέργειες: Ἡ πρώτη ἐνέργεια εἶναι ἡ καταφυγὴ στὴν προσευχὴ καὶ ἡ 

ἐκζήτηση τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ. Ἡ δεύτερη ἐνέργεια εἶναι ἡ ἀντιλογία πρὸς 
τοὺς πονηροὺς δαίµονες. Ἡ τρίτη καὶ πιὸ ἀποτελεσµατικὴ ἐνέργεια εἶναι ἡ 

καταφρόνηση τῶν εἰσηγήσεων τῶν δαιµόνων126
. Ὅµως τὸ ἑπόµενο στάδιο εἶναι ἡ 

συγκατάθεση, δηλαδὴ ἡ συµφωνία τῆς ψυχῆς µὲ τὴν παρισταµένη σκέψη ἢ 

εἰκόνα. Όταν ἡ ἰδέα ἢ ἡ εἰκόνα ριζώσει µέσα στὴν ψυχή µας, τότε ἔχουµε τὴν 

«αἰχµαλωσία» καὶ τελικὰ γίνεται πάθος127
. Ὅταν ἡ σκέψη ἢ ἡ εἰκόνα αὐτὴ 

καταλήξῃ νὰ γίνῃ πάθος, τότε χρειάζεται πολὺς κόπος γιὰ να ξεριζωθῇ ἀπὸ τὴν 

καρδιά. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ πολεµοῦµε τὸ πάθος στὴν γένεσή του, ὁπόταν εἶναι 
ἕνας µικρὸς σκύµνος (λιονταράκι) καὶ ὄχι ὅταν µεγαλώσῃ καὶ γίνῃ πραγµατικὸ 

λιοντάρι. 
Ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ποιητικὰ καὶ παραστατικά: «Ἄρχων δαιµόνων, 

ὁ πεσῶν ἑωσφόρος καὶ ἄρχων παθῶν, ὁ λαιµὸς τῆς κοιλίας» , δηλαδὴ ὁ ἀρχηγὸς 
τῶν δαιµόνων εἶναι ὁ ἑωσφόρος, ὁ ὁποῖος ἐξέπεσε ἀπὸ τὸ ἀγγελικό του ἀξίωµα 

καὶ ἀρχηγὸς τὸν παθῶν εἶναι ὁ λαιµὸς τῆς κοιλίας µας, δηλαδὴ ἡ πολυφαγία καὶ 
γαστριµαργία. 

Ἀναφέρει σχετικὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης γιὰ τὴ µετάνοια: «Σηµεῖον 

µεµεριµνηµένης µετανοίας, πασῶν τὼν συµβαινουσῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων 

θλίψεων ἀξίους ἑαυτοὺς λογίζεσθαι, καὶ ἔτι πλειόνων»
128

, δηλαδὴ σηµεῖο τῆς 
πραγµατικῆς καὶ ἐπιµελοῦς µετάνοιας εἶναι τὸ νὰ θεωροῦµε τὸν ἑαυτό µας ἄξιο 

γιὰ ὅλες τὶς θλίψεις ποὺ µᾶς συµβαίνουν - τὶς ὁρατές (οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ 

                                                 
123

 Βλ. Φλορόφσκυ, ὅπ.π., σ. 402. 
124

 Βλ. Ξανθοπούλου, ὅπ.π., σ. 18. 
125

 «Ἡσυχία ἐστὶν ἀδιάστατος Θεῷ λατρεία καὶ παράστασις. Ἰησοῦ µνήµη ἑνωθήτω τῇ πνοῇ σου, 

καὶ τότε γνώσει ἡσυχίας ὠφέλειαν». Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖµαξ, Λόγος ΚΖ΄, 2, κε΄-κστ΄. 
126

 Βλ. Ἀχιλλέως Βασ. Πιτσίλκα, Γένεσις καὶ θεραπεία τῶν παθῶν κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τὴς κλίµακος, (διδακτορικὴ διατριβή), Λάρισα 1984, σ. 30. 
127

 Φλορόφσκυ, ὅπ.π., σ. 405. 
128 

«Κλῖµαξ», Λόγος Ε΄, Περὶ µετανοίας, στ. κδ΄. 
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τὰ πράγµατα καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους) καὶ τὶς ἀόρατες (οἱ ὁποῖες προέρχονται 
ἀπὸ τοὺς δαίµονες καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς) - καὶ γιὰ πολὺ περισσότερες. 

Ἀλήθεια, σκεφτήκαµε ποτὲ ὅτι γιὰ ὅ,τι περνᾶµε τώρα, σὰν γένος, τὴν 

εὐθύνη φέροµε ἀποκλειστικὰ ἐµεῖς; Καὶ τί δέον γενέσθαι; Τὴν ἀπάντηση µᾶς τὴ 

δίνει ὁ ὅσιος Ἰωάννης Σιναΐτης: Νὰ µετανοήσουµε, νὰ ἀλλάξουµε τρόπο σκέψεως 
καὶ ζωῆς. Νὰ ξεφύγουµε ἀπὸ τὴν µαζικοποιηµένη ἀστικὴ κοινωνία καὶ νὰ γίνουµε 
πρόσωπα καὶ δὴ θεούµενα. Νὰ ξεφύγουµε ἀπὸ τὰ περιορισµένα πλαίσια τοῦ 

«ἐγὼ» καὶ νὰ ἀγαπήσουµε πραγµατικὰ τὸ Χριστό, ὅπως µᾶς ἀγάπησε Ἐκεῖνος, 
καθὼς καὶ τὸν πλησίον µας. 

Ἐνθουσιασµένος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὸν τελευταῖο λόγο τῆς Κλίµακός του 

λέγει ποιητικά: 

Κείµενο προτώτυπο   Μετάφραση 

«Ἀγάπη, προφητείας χορηγός·  Ἡ ἀγάπη χορηγεῖ τὴ χάρη τῆς προφητείας, 
ἀγάπη, τεράτων παρεκτική·   ἡ ἀγάπη παρέχει τὴ δύναµη τῆς 
θαυµατουργίας, 
ἀγάπη, ἐλλάµψεως ἄβυσσος. ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἄβυσσος τῆς θείας 

ἔλλαµψης, 
ἀγάπη, πηγὴ πυρός,   ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ θεϊκοῦ πυρός, 
ὅσον ἀναβλύσει,   ὅσο περισσότερο πῦρ ἀναβλύζει, 
τοσοῦτον τὸν διψῶντα καταφλέξει·  τόσο περισσότερο καταφλέγει ἐκεῖνον ποὺ 

διψᾶ. 

ἀγάπη, ἀγγέλων στάσις·   Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἡ ἑδραίωση τῶν ἀγγέλων, 

ἀγάπη, προκοπὴ τῶν αἰώνων. ἡ πρόοδος στοὺς αἰῶνες ὅλων τῶν ἐκλεκτῶν 

τοῦ Θεοῦ. 

Ἀπάγγειλον ἠµίν, ὦ καλὴ ἐν ἀρεταῖς, Ἀνάγγειλέ µας, ὦ σὺ ἡ ὡραία ἀνάµεσα στὶς 
ἀρετὲς 

ποῦ ποιµένεις τὰ πρόβατά σου; ποῦ βόσκεις τὰ πρόβατά σου; 

Ποῦ κατοικεῖς ἐν µεσηµβρίᾳ;
129

 Ποῦ κατασκηνώνεις τὸ µεσηµέρι; 
Φώτισον ἠµᾶς, πότισον ἠµᾶς,  Φώτισέ µας, πότισέ µας, 
ὁδήγησον ἠµᾶς, χειραγώγησον ἠµᾶς»130

. καθοδήγησέ µας, χειραγώγησέ µας. 
 

Ταῖς τοῦ Σοῦ ὁσίου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἠµᾶς. Ἀµήν». 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129

 Πρβλ. ᾎσµα ᾀσµάτων, α΄ 7. «ἀπάγγειλόν µοι ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή µου, ποῦ ποιµαίνεις, ποῦ 

κοιτάζεις ἐν µεσηµβρίᾳ». 
130

 «Κλῖµαξ», Λόγος Λ΄, Περὶ ἀγάπης, ἐλπίδος καὶ πίστεως, στ. ιη΄. 
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Η ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
 

Πάσας ἀληθῶς, Ἄννα, νικᾶς µητέρας. 
Μήτηρ ἕως ἂν σὴ γένηται θυγάτηρ. 

 

Ἐξάγαγε πρὸς φῶς Θεοµήτορα ὀγδόῃ Ἄννα. 

 

 Στὰ τέσσερα Εὐαγγέλια τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης δὲν γίνεται καµιὰ ἀναφορὰ 

γιὰ τὴν καταγωγὴ καὶ τὴ γέννηση τῆς Παρθένου Μαρίας. Ἀναφορὰ γίνεται στὰ 

ἀπόκρυφα εὐαγγέλια, οἱ διηγήσεις τῶν ὁποίων εἰσήλθαν στὴν λατρεία τῆς 
Ἐκκλησίας131

. 

 Οἱ γονεῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννα, καταγόντουσαν 

καὶ οἱ δύο ἀπὸ τὸ βασιλικὸ γένος τοῦ ∆αβίδ132
. Ὅµως δὲν γεννοῦσαν παιδὶ καὶ 

ἐλυποῦντο για τὸ ὄνειδος τῆς ἀπαιδίας. Γι’ αὐτὸ ἐπροσεύχοντο θερµὰ στὸ Θεὸ µὲ 
δάκρυα, ὁ µὲν Ἰωακεὶµ στὴν ἔρηµο, ὅπου γιὰ σαράντα µέρες νήστευε καὶ 
προσευχόταν, ἡ δὲ Ἄννα στὸν κῆπο. Ἡ Ἄννα µάλιστα ὑφίστατο ταπεινώσεις ἀπὸ 

τὴν θεραπαινίδα της, ἡ ὁποία τῆς εἶπεν ὅτι ὁ Κύριος ἀπέκλεισε τὴν µήτρα της, γιὰ 

να µὴ ἀποκτήσῃ παιδί. Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἄκουσε τὶς προσευχὲς τῶν δούλων του καὶ 
ἄγγελος Κυρίου ἔδωσε τὸ χαρµόσυνο µήνυµα καὶ στὸν Ἰωακεὶµ καὶ στὴν Ἄννα 

ὅτι θὰ γεννήσουν παιδί. Ἔτσι, τὸν ἔνατο µήνα ἡ Ἄννα γέννησε κόρη, τὴν ὁποία 

ὠνόµασε Μαριάµ. 

 Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία Ἐκκλησία µας ὤρισε νὰ ἑορτάζεται ἡ σύλληψη τῆς 
Ἁγίας Ἄννας στὶς ἐννέα ∆εκεµβρίου καὶ ἐννέα µῆνες µετά, δηλαδὴ στὶς ὀκτὼ 

Σεπτεµβρίου, τὸ γενέθλιο τῆς ὑπεραγίας ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ 
ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Μετὰ τὴν Τρίτη Οἰκουµενικὴ Σύνοδο στὴν Ἔφεσο ἄρχισαν νὰ εἰσάγωνται 
στὴ λατρεία τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Παρθένου Μαρίας ὑπὸ µορφὴν ἑορτῶν133

. 

Γύρω στὰ τέλη τοῦ Ε΄ ἢ ἀρχὲς τοῦ ΣΤ΄ αἰώνα στὰ Ἱεροσόλυµα εἰσήχθη καὶ ἡ 

γιορτὴ τοῦ Γενεσίου ἢ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, σύµφωνα µὲ τὸ πρότυπο τῆς 

                                                 
131

 Ἀναφορὰ γιὰ τὴν γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου γίνεται στὸ Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου 

(Β΄ αἰώνας) καθὼς καὶ στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ψευδοµατθαίου, τὸ ὁποῖο στηρίζεται πάνω στὸ 

Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου. Βλ. ΘΗΕ, τ. 4, στ. 258. 
132

 Ὁ ἀπόγονος τοῦ ∆αβίδ, Ματθάν, καὶ ἡ σύζυγός του Μαρία ἐγέννησαν τὸν Ἰακώβ, τὸν πατέρα 

τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ µνήστορος καὶ τρεῖς κόρες, τὴν Μαρία, Σωβὴ καὶ Ἄννα. Ἡ Μαρία ἐγέννησε τὴ 

Σαλώµη, ἡ Σωβὴ τὴν Ἐλισάβετ καὶ ἡ Ἄννα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἔτσι ἡ Σαλώµη, ἡ 

Ἐλισαάβετ καὶ ἡ Θεοτόκος εἶναι πρῶτες ἐξάδελφες µεταξύ τους. 
133

 Ἤδη µάλιστα εἶχαν ἀνεγερθεῖ καὶ ναοὶ πρὸς τιµὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἤδη κατὰ τὸ 

τέλος τοῦ ∆΄ αἰώνα ἑορταζόταν ἡ γιορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, ἡ ὁποία εἶναι µὲν ∆εσποτικὴ ἀλλὰ 

ἐτιµᾶτο καὶ τιµᾶται ἡ Θεοτόκος. 
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γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων134
. Στὴν ∆ύση ὁ πάπας Σέργιος Α΄ στὰ τέλη τοῦ Ζ΄ 

αἰώνα εἰσήγαγε ἐπίσηµα τὴ γιορτή στὸ ἑορτολόγιο τῆς ∆υτικῆς Ἐκκλησίας135
. 

 Τὴν προηγούµενη µέρα τῆς γιορτῆς, δηλαδὴ τὴν 7
η
 Σεπτεµβρίου, 

ἑορτάζονται τὰ προεόρτια τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Στὸν ἑσπερινὸ τῆς 
ἑορτῆς ψάλλονται ἰδιόµελα τοῦ Σεργίου καὶ τοῦ Στεφάνου Ἁγιοπολιτῶν καὶ 
Γερµανοῦ Α΄ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Στὸν ὄρθρο ὑπάρχουν δύο 

κανόνες, ἕνας τοῦ Ἰωάννη καὶ ὁ ἄλλος τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης. Ἡ γιορτὴ 

ἀποδίδεται στὶς δώδεκα Σεπτεµβρίου, διότι µετὰ ἀκολουθεῖ ἡ Παγκόσµια Ὕψωση 

τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. 

«Ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἡµῶν σωτηρίας, λαοὶ σήµερον γέγονεν» ἀναφωνεῖ ὁ 

Στέφανος Ἁγιοπολίτης136
. Ἡ γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἶναι, µέσα στὸ 

προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ 

πάναγνος κόρη Μαριάµ, ἡ ὁποία κατὰ ἕνα σχῆµα ὀξύµορο, εἶναι καὶ Μητέρα καὶ 
Παρθένος, ἔχει προορισθεῖ «ἀπὸ γενεῶν ἀρχαίων» νὰ γίνει δοχεῖο τοῦ Θεοῦ. Γι’ 
αὐτὸ καὶ τελεσιουργεῖται τὸ θαῦµα στὴν γέννησή της, δηλαδὴ νὰ γεννιέται ἀπὸ 

τὸν Ἰωακεὶµ καὶ τὴν στείρα Ἄννα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ προπάτορες Ἀδὰµ καὶ Εὔα 

χαίρονται ἀγαλλόµενοι. Ἡ Εὔα, ἡ ὁποία ἔχει πλασθεῖ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδάµ, 

µακαρίζει τὴν κόρη καὶ ἀπόγονό της, διότι γεννήθηκε λύτρωση γι’ αὐτήν, ἀφοῦ 

θὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ δεσµὰ τοῦ Ἅδη. Χαίρεται καὶ ὁ ∆αβίδ, παίζοντας µὲ χαρὰ 

τὴν κιθάρα του. ∆ιότι ἡ πάναγνος παρθένος Μαριὰµ γεννᾶται ἀπὸ τὴν Ἄννα, ἡ 

ὁποία µοιάζει µὲ τὴν πέτρα, ἀπὸ τὴν ὁποία θαυµατουργικὰ προῆλθε νερό, ὅταν 

ἐπορεύοντο οἱ Ἰσραηλῖτες στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. 
 Μέσα στὴν ὑµνογραφία τῆς γιορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου οἱ ὑµνογράφοι χρησιµοποιοῦν τὴ λέξη «σήµερον»

137
. Ἔτσι µὲ αὐτὸ τὸν 

τρόπο θέλουν νὰ δείξουν τὴ διαχρονικότητα τῶν µεγάλων γεγονότων, τὰ ὁποῖα 

ἔλαβαν χῶρα στὸ πρόσωπο τῆς µητέρας τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παναγία παροµοιάζεται µὲ 
Ἅγιο Θρόνο, τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς προετοίµασε γιὰ τὸν ἑαυτό του. Αὐτός, ποὺ µὲ 
σοφία ἐστερέωσε τοὺς οὐρανούς, κατασκεύασε µέσα στὴν ἄφατό του 

φιλανθρωπία ἕνα οὐρανό, ὄχι ἄψυχο ἄλλα ἔµψυχο, δηλαδὴ τὴν Θεόπαιδα 

Μαριάµ. Ἀκόµη ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος παροµοιάζεται µὲ φυτό, ποὺ µᾶς δίνει 
ζωή, τὸ ὁποῖο βλάστησε ἀπὸ τὴν ἄκαρπη ρίζα, δηλαδὴ τὸν Ἰωακεὶµ καὶ τὴν 

Ἄννα138
. 

 Ἡ ὑµνολογία τῆς γιορτῆς εἶναι γεµάτη ἀπὸ παροµοιώσεις καὶ 
προτυπώσεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, ποὺ προµηνύουν τὴν ἔλευση τῆς 
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 Πολλοὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν ἤδη τὴ 

γιορτή, ἔγραψαν ἐγκωµιαστικοὺς λόγους γιὰ τὴν γιορτὴ καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 
135

 Κατὰ τὸν Ι΄ καὶ ΙΑ΄ αἰώνα ἐπεκράτησε ἡ γιορτὴ σὲ ὁλόκληρη τὴν ∆ύση. 
136

 Στιχηρὸ ἰδιόµελο τῆς Λιτῆς Γενεθλίου Θεοτόκου. 
137

 «Σήµερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόµενος Θεός», «Σήµερον στειρωτικαὶ πύλαι 
ἀνοίγονται», «Σήµερον τῆς παγκοσµίου χαρᾶς τὰ προοίµια», «Σήµερον ἡ στείρα Ἄννα τίκτει 
Θεόπαιδα». 
138

 Στιχηρὸ ἰδιόµελο τοῦ ἑσπερινοῦ. 
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Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία εἶναι ὁ νυµφικὸς θάλαµος, ποὺ ὑποδέχεται τὸ 

Φῶς, δηλαδὴ τὸν Χριστό. Ἀκόµη εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς. Ἡ 

Θεοτόκος εἶναι ἡ ἀνατολικὴ πύλη, ἡ ὁποία περιµένει τὴν εἴσοδο τοῦ µεγάλου 

ἱερέως, ἡ ὁποία εἰσάγει τὸν Χριστὸ σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουµένη. 

 Παρόλον ὅτι πολλὲς γυναῖκες στεῖρες ἐγέννησαν µὲ τὴν θεία βούληση, 

ὅµως ἡ Μαρία ἔχει λάµψει περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ γεννήθηκαν. Ὁ 

λόγος αὐτῆς τῆς ὑπεροχῆς εἶναι διότι, παρόλον ὅτι γεννήθηκε ἀπὸ ἄγονο καὶ 
στείρα µητέρα, γέννησε ἐν σαρκὶ τὸν ἁπάντων Θεό, ὑπὲρ φύση καὶ χωρὶς ἀνδρικὸ 

σπέρµα. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ µοναδικὴ πύλη τοῦ µονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι παρόλον ὅτι ὁ Κύριος πέρασε διὰ µέσου αὐτῆς τῆς πύλης, 
ὅµως τὴν διεφύλαξε κλειστή. Αὐτὸ εἶναι τὸ παράδοξο τοῦ µυστηρίου. Γι’ αὐτὸ 

καὶ ὀνοµάζεται µυστήριο. Ἡ Θεοτόκος Μαρία γεννᾶ ἐν σαρκὶ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο 

τοῦ Θεοῦ καὶ ταυτόχρονα παραµένει παρθένος. 
 Ἡ γέννηση τῆς Θεοτόκου εἶναι παγκόσµιο γεγονὸς καὶ ἔχει προµηνύσει 
χαρὰ σὲ ὅλη τὴν οἰκουµένη, διότι ἀπὸ αὐτὴν ἔχει ἀνατείλει ὁ ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης, δηλαδὴ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Χριστὸς ἀφοῦ ἔλυσε τὴν 

κατάρα διὰ τῆς ἀναστάσεώς Του, ἔδωσε τὴν εὐλογία καὶ ἀφοῦ κατήργησε τὸν 

θάνατο µᾶς ἐδώρησε αἰώνια ζωή. 
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Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 
 

Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν πρόσωπο, τὸ ὁποῖο βρίσκεται µεταξὺ 

τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. ∆ιοχετεύει τὴ χάρη καὶ εὐλογία 

τοῦ Θεοῦ στοὺς πιστούς, διὰ µέσου τῶν µυστηρίων καὶ µεταφέρει τὶς προσευχὲς 
καὶ ἱκεσίες τῶν πιστῶν πρὸς τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὸ λειτούργηµα καὶ ἡ 

ἀποστολὴ τοῦ ἐπισκόπου εἶναι ὑψίστη. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ λέγεται ὅτι εἶναι 
καλύτερα νὰ χαλάσῃς τὶς σχέσεις σου µὲ τὸν Θεὸ παρὰ µὲ τὸν πνευµατικὸ 

(ἐπίσκοπο ἢ ἱερέα). ∆ιότι ἂν χαλάσῃς τὶς σχέσεις σου µὲ τὸν Θεό, ὑπάρχει ὁ 

πνευµατικός, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν δύναµη καὶ ἐξουσία ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ξαναφτιάξῃ 

τὶς σχέσεις σου µὲ τὸ Θεό. Ἂν ὅµως χαλάσῃς τὶς σχέσεις σου µὲ τὸν πνευµατικό, 

δὲν µπορεῖς πλέον νὰ ἔχῃς ἐπικοινωνία µὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ λαµβάνῃς σωστὴ 

καθοδήγηση στὴν πορεία σου πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τελείωση. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἐπισκόπου εἶναι ἀναντικατάστατη. Βρίσκεται εἰς τύπον καὶ τόπον 

Χριστοῦ. 

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὁµιλεῖ στὸ βιβλίο τῆς 
Ἀποκαλύψεως (βλ. β΄ καὶ γ΄ κεφάλαιο) πρὸς τοὺς ἑπτὰ ἐπισκόπους στὴν Μικρὰ 

Ἀσία προσωπικά: ἄλλοτε τοὺς ἐλέγχει, ἄλλοτε τοὺς ἐπαινεῖ καὶ ἄλλοτε τοὺς 
νουθετεῖ. Ἐξ ἄλλου, οἱ ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖες ἰσχύουν γιὰ τοὺς πιστούς, 
ἰσχύουν πολλῷ µᾶλλον γιὰ τοὺς ἐπισκόπους! Ἑποµένως κάθε ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, 

ποὺ ὑπάρχει µέσα στὸ Ἐυαγγέλιο, ἀπευθύνεται µὲν σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς 
Χριστιανοὺς κατεξοχὴν ὅµως στοὺς ἐπισκόπους. 

Ὁ κάθε πιστός, ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο, ὁ ἐπίσκοπος, πρέπει νὰ 

διατηρῇ τὸν πρῶτο του ζῆλο γιὰ τὴν πνευµατικὴ ζωὴ καὶ τὴν πρώτη του ἀγάπη 

πρὸς τὸν Κύριο. Ἡ πεπτοκυία καὶ τρεπτὴ φύση τῶν ἀνθρώπων ἔχει τὴ ροπή, µὲ 
τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, νὰ ἀµβλύνει καὶ µειώνει τὴν πρώτη ἀγάπη πρὸς τὸν 

Σωτῆρα Χριστὸν καὶ κατ’ ἐπέκταση τὸν πρῶτο ἐνθουσιασµὸ πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ 

Ἰησοῦ τελείωση. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἱστορία τοῦ µοναχοῦ, ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ 

µὲν ἔβλεπε τὸν γέροντά του σὰν Θεό, ἀργότερα σὰν ἄνθρωπο καὶ τελικὰ σὰν τὸν 

διάβολο. Ὁ ἐπίσκοπος ἑποµένως πρέπει νὰ καταβάλλει ἀγῶνα, ἔτσι ὥστε νὰ 

διατηρῇ τὴν πρώτη του ἀγάπη τὸν ζῆλο του γιὰ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. 

Ὁ ἐπίσκοπος δὲν πρέπει νὰ ἀνέχεται οὔτε νὰ δεικνύεται χαλαρὸς πρὸς 
τοὺς κακούς. Ἐπιβάλλεται νὰ ἔχῃ ὑποµονή, καρτερία καὶ ἀντοχή, νὰ στιγµατίζῃ 

τὴν κακία καὶ νὰ ἐπαινῇ τὸ καλό. Πρέπει νὰ ἐλέγχῃ ἐν ἀγάπῃ καὶ νὰ ὀρθοτοµῇ 

τὸν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἀσφαλῶς προσπάθεια τοῦ ἐπισκόπου εἶναι κατ’ ἐξοχὴν νὰ 

ξεριζώσῃ ἀπὸ τὴν καρδία του κάθε κακία καὶ ἁµαρτία, ἡ ὁποία χωρίζῃ τὸν 

ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔτσι ὁ ποιµένας θὰ γίνεται παράδειγµα πρὸς µίµηση καὶ 
λυχνία, ἡ ὁποία θὰ φωτίζῃ τοὺς πιστούς. 

Μέσα στὴν Ἂποκάλυψη ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τὸν ἐπίσκοπο τῆς ἐν Ἐφέσῳ 

Ἐκκλησίας, διότι µισεῖ τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, τὰ ὁποῖα µισεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ 

Κύριος (Ἀποκ. β’ 6). Οἱ Νικολαΐτες ἦταν γνωστικὴ αἵρεση, σύµφωνα µὲ τὴν 
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ὁποία ἡ λύτρωση - γνώση γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἐπέρχεται κατὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς 
σάρκας, µέσα ἀπὸ ἀκολασία, βρώση εἰδωλοθύτων καὶ γενικὰ καταχρήσεων 

καταφθορᾶς τῆς σάρκας. Οἱ Νικολαΐτες ὀνοµάζονταν καὶ Βαλααµῖτες (βλ. Ἀποκ. 

14-15). Χρέος τοῦ ποιµένα λοιπὸν εἶναι νὰ στιγµατίσῃ καὶ νὰ ἐλέγξῃ τὴν αἵρεση 

τῶν νεονικολαϊτῶν. Οἱ τελευταῖοι ἰσχυρίζονται στὶς µέρες µας ὅτι οἱ προγαµιαῖες 
σχέσεις, ὅταν ὑπάρχῃ ἀγάπη µεταξὺ τῶν δύο προσώπων, δὲν εἶναι ἁµαρτία. 

Ὅµως γι’ αὐτὴ τὴν αἵρεση τῶν νεονικολαϊτῶν, ποὺ ἀναβιώνει δυστυχῶς στὴ 

σηµερινὴ ἐποχή, ἔχουν µιλήσει ἐκτενῶς δύο µεγάλα θεολογικὰ ἀναστήµατα, ὁ 

µακαριστὸς π. Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης, καὶ ὁ µακαριστὸς γέροντας π. Ἐπιφάνιος 
Θεοδωρόπουλος καὶ ἑποµένως περιττεύει ὁποισδήποτε ἄλλος λόγος. Κάθε 
σαρκικὴ σχέση ἐκτὸς γάµου εἶναι πορνεία ἢ µοιχεία. Ἑποµένως ὁ ἐπίσκοπος 
ὀφείλει νὰ ἐµµένῃ σταθερὰ στὸ λόγο καὶ στὸ πνεῦµα τοῦ Εὐαγγελίου, ἔστω καὶ 
ἂν αὐτὸ δὲν ἀρέσει στὴν πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὑποχρέωση τοῦ 

ἐπισκόπου νὰ ἀρέσῃ στὸ Θεὸ µᾶλλον παρὰ στοὺς ἀνθρώπους. 
Ὁ ποιµένας ὀφείλει νὰ ἀνακουφίζει τοὺς πτωχοὺς καὶ πάσχοντας (Ἀποκ. 

β΄ 19). «∆ανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν». Μέριµνα τοῦ ἐπισκόπου εἶναι ἡ 

ἐλεηµοσύνη, σύµφωνα µὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι 
αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄ 7). Εὐτυχισµένοι εἶναι οἱ εὐσπλαχνικοὶ καὶ 
ἐπιεικεῖς, ποὺ συµπονοῦν στὴ δυστυχία τοῦ πλησίον, διότι αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ 

τὸ Θεὸ κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς κρίσεως. Ὁ µακαριστὸς γέροντας π. Ἐπιφάνιος 
Θεοδωρόπουλος ὑπενθύµιζε µὲ ἔµφαση ὅτι πρέπει νὰ δίδουµε ἐλεηµοσύνη 

τουλάχιστο ἀπὸ τὸ δέκα τοῖς ἑκατὸν τῶν εἰσοδηµάτων µας, γιὰ τοὺς 
ἀναξιοπαθούντας ἀδελφούς µας, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπερβῇ ἡ ἀρετή µας ἐκείνη τῶν 

Γραµµατέων καὶ Φαρισαίων, ποὺ ἔδιναν τὸ ἕνα δέκατο τῶν εἰσοδηµάτων τους. 
Πολλῷ µᾶλλον ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι τὸ παράδειγµα πρὸς 
µίµηση, πρέπει νὰ ἐφαρµόζῃ τὴν ἀρετὴ τῆς ἐλεηµοσύνης. Ὅµως το φιλανθρωπικὸ 

ἔργο τοῦ ἐπισκόπου πρέπει νὰ γίνεται µὲ ἀφάνεια καὶ ὄχι νὰ διαφηµίζεται. Χάνει 
τὸν µισθό του ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅποιος διαφηµίζει τὸ φιλανθρωπικό του ἔργο, ἀφοῦ, 

µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἔχει τὴν ἀνθρώπινη ἀντιµισθία καὶ ὄχι τὴν παρὰ Θεοῦ ἀµοιβή. 

Ὁ ἐπίσκοπος ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι θερµὸς στὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν Ἰησοῦ 

Χριστὸ καὶ τὸν πλησίον. Ὁ Κύριος διατάζει τὸν ἰωάννη Θεολόγο νὰ γράψῃ γιὰ 

τὸν ἐπίσκοπο τῆς Λαοδικείας τα εξής: «οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε 
ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός. Οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε 
ψυχρός, µέλλω σε ἐµέσαι ἐκ τοῦ στόµατός µου». ∆ηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
ἀναφερόµενος στὸν συγκεκριµένο ἐπίσκοπο, τονίζει ὅτι γνωρίζει καλὰ τὰ ἔργα 

του, ὅτι δηλαδὴ οὔτε ψυχρὸς εἶναι στὴν πίστη καὶ τὸν ζῆλο, οὔτε ζεστὸς καὶ 
θερµός. Μακάρι νὰ ἦταν ψυχρὸς παρὰ χλιαρός, διότι τότε θὰ ὑπῆρχε µεγαλύτερη 

ἐλπίδα νὰ µετανοήσῃ κάποτε καὶ νὰ γίνῃ ζηλωτής. Ἔτσι, ἐπειδὴ εἶναι χλιαρὸς καὶ 
δὲν εἶναι οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, ὁ Κύριος θὰ τὸν ξεράσῃ ἀπὸ τὸν στόµα Του. 

Εἶναι φοβερὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἀδιανόητο ἕνας πιστὸς νὰ ἔχῃ θέρµη 

καρδίας πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὸν πλησίον, ἐνῷ ὁ ἐπίσκοπός του νὰ εἶναι χλιαρός! 
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Ὁ ἐπίσκοπος, τέλος, ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἀσκητικὸ φρόνηµα, σύµφωνα µὲ τὸ 

παράδειγµα τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων. Ἡ ἁπλότητα καὶ ἀπεριτοσύνη 

πρέπει νὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσµατα τοῦ ἐπισκόπου. ∆υστυχῶς στὶς 
µέρες µας τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωµα ταυτίζεται µὲ τὴν πολυτέλεια καὶ τὴν χλιδή. 

Ἀσφαλῶς στὸν Κύριο πρέπει νὰ προσφέρουµε ὅτι καλύτερο καὶ πολυτιµότερο 

ἔχουµε. Ὅµως ὁ ἐπίσκοπος στὴν προσωπική του ζωὴ πρέπει νὰ εἶναι ἁπλός, λιτός 
καὶ ἀπέριττος. 
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΙΑ ΤΑΪΣΙΑ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 
A) Θεολογικά 

 

1. Τυπική διάταξη της καθ’ ηµέραν ακολουθίας (Βοήθηµα για την εκµάθηση της 
τυπικής διατάξεως της Εκκλησίας). 
Συστηµατική περιληπτική µελέτη πάνω στους βασικούς κανόνες της Τυπικής 
∆ιατάξεως της καθ’ ηµέραν Ακολουθίας. Βασικός οδηγός για µαθητές και 
καθηγητές της Ψαλτικής Τέχνης. 
2. Η συµβολή της εκκλησιαστικής µουσικής στο ποιµαντικό έργο της Εκκλησίας 
(∆ιδακτορική διατριβή). 

3. Ανω σχώµεν τας καρδίας - Οκτώ θεολογικά άρθρα. 

 

Β) Αγιογραφία - ∆οκίµια Σύγχρονου Στοχασµού – Ιστορικά 

 

1. Η Τεχνική της Αγιογραφίας (∆ιάφοροι τρόποι φιλοτεχνήσεως των Αγίων 

Εικόνων). 

Απλή, αλλά συστηµατική περιγραφή διαφόρων τρόπων φιλοτεχνήσεων των 

Αγίων Εικόνων, ούτως ώστε ο µελετητής του τευχιδίου να µπορεί να επιλέξει, 
αφού δοκιµάσει, τον τρόπο και τη µέθοδο, που τον εκφράζει καλύτερα. 

2. Αναµνήσεις από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. των Θεοδόση Παπαχριστοδούλου, 

Μιχάλη Ρωσσίδη και Βασίλη Βασιλειάδη.  

3. Χριστόδουλος Γ. Βαλιαντής – Βιογραφία. 

4. Ανδρέας Καΐµης, Αναµνήσεις από τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο, τον αγώνα της 
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 και τον πόλεµο του 1974. 

Η δράση των τριών ανταρτών στον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α, οι αναµνήσεις τους από 

τον αρχηγό ∆ιγενή, οι ενέδρες, η σύλληψη τους από τους Άγγλους και τα 

βασανιστήρια. 

5. Στέλιος Βασιλειάδης, Αναµνήσεις από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

6. Πελοπίδας Βασιλειάδης, Αναµνήσεις από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

7. Ηρωικές µορφές της Κυπερούντας. 
Το βιβλίο αυτό περιέχει τις βιογραφίες τεσσάρων ανταρτών, του Ανδρέα Καϊµη, 

Χριστόδουλου Βαλιαντή, Στέλιου Βασιλειάδη και Πελοπίδα Βασιλειάδη. Ο 

Άνδρέας Καΐµης περιγράφει τις αναµνήσεις του από τον Β' παγκόσµιο πόλεµο, 

τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και την εισβολή του 1974. Οι άλλοι τρεις 
περιγράφουν τις αναµνήσεις τους από τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. 
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Γ) Ψαλτική τέχνη, Εκκλησιαστική Μουσική 

 

1. Ο Μέγας Παρακλητικός Κανών. 

Το έργο αυτό αποτελεί κυρίως αποµαγνητοφώνηση του Μεγάλου Παρακλητικού 

Κανόνος, που έψαλλε ο άρχων πρωτοψάλτης της µεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας Θρασύβουλος Στανίτσας, κατά το Πατριαρχικόν πάντοτε ύφος.  
 

2. Ισοκράτηµα - Μελοποίηση Ύµνων. 

Το µικρό τεύχος αυτό στο πρώτο µέρος πραγµατεύεται τους κανόνες, που έχουν 

σχέση µε τα ισοκρατήµατα. Παραθέτουµε τους κανόνες, µε βάσει τους οποίους 
χρησιµοποιούµε το κάθε ισοκράτηµα στον κάθε ήχο. 

Στο δεύτερο µέρος παραθέτουµε κάποιους βασικούς κανόνες, βάσει των οποίων 

µελοποιούµε ύµνους της βυζαντινής µουσικής. 
 

3. ∆έκα µελέτες για την ψαλτική τέχνη. 

Το βιβλίο αυτό περιέχει δέκα µελέτες για την βυζαντινή µουσική, οι οποίες 
αποτελούν είτε επιστηµονικές εισηγήσεις σε συνέδρια, είτε άρθρα σε 
επιστηµονικά περιοδικά. 

 

∆) Ευρωπαϊκή Μουσική 

 

1. ∆έκα Παραλλαγές για Πιάνο Ερ.1 (Σύνθεση: 1988-89. Εκτύπωση: 1996).  

2. Αναµνήσεις Ερ.2.  

3. ∆ιάλογοι Ερ.3 (Εκτύπωση 2011).  

4. ∆εκαοκτώ παραλλαγές για βιολί Ερ.4 (Σύνθεση: 1988-89. Εκτύπωση: 1996).  

5. Μνήµες Αναδυόµενες (Μουσική: Χριστόδουλος Βασιλειάδης. Ποίηση: Ρούλα 

Ιωαννίδου-Σταύρου).  

6. Εκ δεξιών και εξ αριστερών – το πιάνο (∆οκίµιο πάνω σε κεφαλαιώδη θέµατα 

του οργάνου αυτού).  

7. From left and right - the piano (υπό έκδοση).  

8. Προς Κύριον - Μελωδίες Ευλαβείας (Μελοποιηµένα ποιήµατα Γέροντος 
Γερµανού Σταυροβουνιώτου σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή µουσική 

σηµειογραφία). 

Εννέα τραγούδια σε ποίηση Γέροντος Γερµανού Σταυροβουνιώτη και µουσική 

Χριστόδουλου Βασιλειάδη και Γεράσιµου Παπαδοπούλου καταγεγραµµένα σε 
βυζαντινή και ευρωπαϊκή µουσική σηµειογραφία. 

9. Θεωρία της Μουσικής (Συνοπτικός και συστηµατικός τρόπος παρουσιάσεως 
της Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής). 
10. Συνοπτικό Λεξικό Συνθετών – Βασικές Φόρµες Μουσικής. 
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Ε) Ανάτυπα 

 

α. Θεολογικά 

1. «Ο απόστολος Βαρνάβας και η Εκκλησία της Κύπρου» 

2. «Η αρσενοκοιτία στις επιστολές του αποστόλου Παύλου» 

3. «Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου – Κανονική κατοχύρωση και 
ιστορική εξέλιξη». 

4. «Τα όνειρα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη και τον Κάρλ Γκουστάφ 

Γιούνγκ» 

5. «Η συµµετοχή των λαϊκών στην εκλογή επισκόπων, σύµφωνα µε τον 

Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου» 

6. «Η ψαλµωδία µε βάση δυο κείµενα του Μεγάλου Βασιλείου και Θεοδώρου του 

Στουδίτου» 

7. «Τα κανονικά στοιχεία στην Τυπική ∆ιάταξη του αγίου Νείλου» 

 

β. Βυζαντινή µουσική 

8. «Η εξέλιξη της Ελληνικής ∆ηµοτικής και Εκκλησιαστικής Μουσικής και η 

επίδρασή της πάνω στη ∆υτική Μουσική» 

9. «Μουσικός Κώδικας Σταυροβουνίου 30 (Καλοφωνικόν Ειρµολόγιον του έτους 
1823): Η ψαλτική παράδοση στην Κύπρο τον 19

ο
 αιώνα και η σχέση της µε την 

Γ’ Πατριαρχική Μουσική Σχολή της Πόλης (1815-1821)» 

10. «Τα διαστήµατα του διατονικού γένους στην ψαλτική τέχνη σύµφωνα µε δύο 

κυπριακά θεωρητικά» 

11. «∆ιορθωτικές εισηγήσεις του Οικονόµου Χαραλάµπους (1940) σε σύγχρονες 
του µουσικές εκδόσεις» 

12. «Οι χρωµατικοί ήχοι της βυζαντινής µουσικής σύµφωνα µε δυο κυπριακά 

µουσικά θεωρητικά (Στυλιανού Χουρµούζιου και οικονόµου Χαραλάµπους)» 

13. «Η έννοια του χρόνου σύµφωνα µε δύο Κυπριακά θεωρητικά» 

14. «Οι χρόες στην ψαλτική τέχνη σύµφωνα µε δύο Κυπριακά Θεωρητικά (του 

Στυλιανού Χουρµουζίου και του οικονόµου Χαραλάµπους)» 

 

γ. Ευρωπαϊκή µουσική 

15. «Η σηµασία του χρόνου στην απόδοση των έργων για πιάνο» 

16. «Η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση στο πιάνο» 

 

ΣΤ) Ψηφιακοί ∆ίσκοι 

1. Για την Πίστη και την Πατρίδα 

2. Εν υψίστοις δόξα, ειρήνη επί γης 
3. Προς Κύριον – Μελωδίες ευλαβείας 
4. Καληµέρα, Χριστέ µου – Εν υψίστοις δόξα, ειρήνη επί γης 
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ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 

 

ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ 

ΜΕΛΩ∆ΙΕΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ 

 
Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις “Αγία Ταϊσία” βιβλίο, το οποίο περιέχει 

µελοποιηµένα τα ποιήµατα του πρώην ηγουµένου, µακαριστού Γέροντα 

Γερµανού Σταυροβουνιώτη. Τα ποιήµατα είναι καταγραµµένα τόσο σε 
ευρωπαϊκή όσο και βυζαντινή σηµειογραφία και έχουν µελοποιηθεί από τον 

Χριστόδουλο Βασιλειάδη και Γεράσιµο Παπαδόπουλο. 

 

Προλογίζονται από τον αείµνηστο Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου. Αντί 
εισαγωγής παρατίθεται απόσπασµα από τον Πρόλογο της βιογραφίας του γέροντα 

Γερµανού Σταυροβουνιώτη, τον οποίο συνέγραψε ο καθηγούµενος της Ιεράς 
Μονής Σταυροβουνίου, αρχιµ. Αθανάσιος. Στο τέλος παρατίθενται πατρικές 
νουθεσίες του µακαριστού γέροντα Γερµανού Σταυροβουνιώτη. Τέλος, στο 

οπισθόφυλλο παρατίθεται σύντοµη βιογραφία του γέροντα 

 

 

ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ∆ΟΞΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙ ΓΗΣ 

 
Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Αγία Ταϊσία» ψηφιακός δίσκος, µε 

τίτλο «Εν υψίστοις δόξα, ειρήνη επί γης». Περιέχει οκτώ ορχηστρικά έργα, 

σύνθεση του Χριστόδουλου Βασιλειάδη και ενορχήστρωση του Άκη Παύλου. Τα 

ορχηστρικά αυτά έργα έχουν θρησκευτικό περιεχόµενο και τίτλους, που 

αναφέρονται κυρίως στην αναζήτηση της θείας χάρης από τον άνθρωπο. Οι τίτλοι 
έχουν ως εξής: 1. Συναπάντηµα θείας αγάπης, 2. Ευχαριστία, 3. Προς Εµµαούς, 4. 

Νοσταλγία ουρανού, 5. Εκ βαθέων, 6. ∆όξα εν υψίστοις, 7. Επί γης ειρήνη, και 8. 

Άγιος Θεός υπάρχεις. 
 

 Παραθέτουµε απόσπασµα από κείµενο, που βρίσκεται µέσα στον ψηφιακό 

δίσκο: «Άντληµα εκ βαθέων, απαύγασµα πόνου καρδίας και πόθου ψυχής, 
υπήρξαν κατά καιρούς µουσικές δηµιουργίες σε ώρες είτε γαλήνης, είτε 
αναζητήσεως, είτε προβληµατισµού. Οκτώ χαρακτηριστικά τεµάχια της 
τελευταίας εικοσαετίας, που τα ενώνει όµως η προσωπική εµπειρία µας στον 

ευρύτερο χώρο της εκκλησιαστικής µουσικής εκφράσεως απαρτίζουν τον µικρό 

αυτό ψηφιακό δίσκο. Προσπάθειά µας ήταν να περιλάβει αντιπροσωπευτικές 
στιγµές της εικοσαετούς ενασχολήσεώς µας στον καλλιτεχνικό χώρο. Το 

παραδίδουµε µε αγάπη γι’ αυτούς που αγαπούµε σαν αντίδωρο της δικής τους 
συµπαραστάσεως, κατανοήσεως, συµπορεύσεως στους αγώνες µας. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Ο Χριστόδουλος Βασιλειάδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1965. Είναι 
διδάκτωρ της θεολογίας και υποψήφιος διδάκτωρ µουσικής. Έχει 
παρακολουθήσει µαθήµατα πιάνου στο Morley College του Λονδίνου και είναι 
διπλωµατούχος στην ωδική, πιάνο, βυζαντινή µουσική, αρµονία, αντίστιξη, 

ενοργάνωση και παραδοσιακό βιολί. 
Έχει διδάξει θρησκευτικά και µουσική στη µέση εκπαίδευση. ∆ιετέλεσε 

καθηγητής της βυζαντινής µουσικής στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, εξεταστής 
µουσικής σε διάφορα ωδεία, καλλιτεχνικός διευθυντής και µαέστρος της 
χορωδίας Συνδέσµων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 και της χορωδίας 
Αγωνιστική Κύπρος, πιανίστας στη χορωδία δήµου Αγλαντζιάς και ως βιολιστής 
µέλος της ορχήστρας εγχόρδων «Θέµη Χριστοδούλου». Έχει παρουσιαστεί σε 
διάφορες συναυλίες σε Ευρώπη, Ρωσία και Αµερική. ∆ιετέλεσε αντιπρόσωπος 
των εξετάσεων Guildhall School of Music & Drama και των Trinity Guildhall για 

την Κύπρο και Ελλάδα, διευθυντής του Λυρικού Ωδείου Κύπρου και της σχολής 
παραδοσιακής µουσικής του ραδιοτηλεοπτικού σταθµού «ο Λόγος» και 
παραγωγός µουσικών, θεολογικών και άλλων εκποµπών στο ραδιοφωνικό σταθµό 

«ο Λόγος». Έχει συµµετάσχει ως εισηγητής σε διεθνή συνέδρια στην Κύπρο και 
Ελλάδα. 

Έχει εκδώσει διάφορα βιβλία γύρω από την ορθόδοξη θεολογία, τη 

βυζαντινή και ευρωπαϊκή µουσική και την ορθόδοξη εικονογραφία. Έχει 
κυκλοφορήσει διάφορους ψηφιακούς δίσκους στους οποίους συµµετέχει ως 
συνθέτης, ερµηνευτής και ενορχηστρωτής. Έχει φιλοτεχνήσει επίσης εκατοντάδες 
ορθόδοξες εικόνες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Είναι καθηγητής στη Μουσική Ακαδηµία ARTE (τριτοβάθµια 

εκπαίδευση), καθηγητής βυζαντινής µουσικής και ανώτερων θεωρητικών στο 

Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, καθηγητής του πιάνου, βιολιού και ανώτερων 

θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο Αρχαγγέλου, διευθυντής των Ελληνικών 

Εξετάσεων Μουσικής Χ.Β. καθώς και των εκδόσεων Αγία Ταϊσία, καθηγητής στη 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Κύκκου, καθηγητής βυζαντινής µουσικής στο 

Ωδείο Ρόδου Καίτη Καστρουνή και µέλος του βυζαντινού χορού ιεροψαλτών της 
Ιεράς Μονής Κύκκου. 


