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Ὁ π. Δημητριος Β. τζέρπος 
γεννήθηκε τό 1946 στά Κούρεντα Ζίτσας  
Ἰωαννίνων. Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος 
τοῦ  Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς 
 Ἰωαννίνων καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας 
εἶναι ἐπίσης ἀριστοῦχος διδάκτωρ. 
 Ἔκανε ἐπί τετραετία μεταπτυχιακές 
σπουδές στήν Γερμανία καὶ τήν Γαλλία, 
ὅπου εἰδικεύτηκε στήν Λειτουργική. 
Τό 1978 χειροτονήθηκε διάκονος καί 
τό 1980 πρεσβύτερος, διακονῶν ἔκτοτε 
ὡς ἐφημέριος-πρωτοπρεσβύτερος
στόν  Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φιλοθέης 
Ἀττικῆς. Τό 2002 τό Τμῆμα Θεολογίας 
τοῦ ΕΚΠΑ τόν ἐξέλεξε Λέκτορα καί τό 2007 
Ἀν. Καθηγητή, ὅπου σέ πτυχιακό καί 
μεταπτυχιακό ἐπίπεδο διδάσκει ὣς σήμερα 
τό μάθημα τῆς Λειτουργικῆς. Εἶναι μέλος 
τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Λειτουργιολόγων 
(SOL) καί ἔχει συμμετάσχει μέ εἰσηγήσεις 
σέ πλεῖστα συνέδρια στήν Ἑλλάδα 
καί στό ἐξωτερικό. Ὑπῆρξε ἐπίσης 
ἐπιμελητής τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί στή συνέχεια 
πρῶτος γραμματεύς καί σταθερό μέλος 
τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, τῆς ὁποίας
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Ἑπτά Μελέτες

Από τήν ἀρχή τῆς ἐπιστημονικῆς του σταδιοδρομίας ὁ συγγραφέας τῶν 
κειμένων πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό αἰσθάνεται ὅτι συμμετέ-

χει, μαζύ μέ πολλούς ἄλλους ἐκλεκτούς ὁμοτέχνους του, σ᾿ ἕνα ἐπιστημο-
νικό συλλείτουργο, καί θέτει τίς πενιχρές του δυνάμεις στήν ὑπηρεσία τῆς 
«λειτουργικῆς ἐπιστήμης», ὅπως τήν ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας τῶν ἀρεοπαγι-
τικῶν συγγραμμάτων, πού πρῶτος καί καθιέρωσε τόν ὅρο αὐτό. Ὡς τῆς 
«θεωρίας», δηλαδή, τῆς ἐμβάθυνσης στό νόημα τῶν λειτουργικῶς τελου-
μένων, προκειμένου ὁ μεγάλος θησαυρός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, 
πού εἶναι ἡ Θεία Λατρεία, νά γίνει κτῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στόν 
ὁποῖο καί οὐσιαστικά ἀνήκει, κατά τήν ἔννοια τοῦ ὅρου «λειτουργία». 

Στόν παρόντα τόμο περιέχονται ἑπτά ἐπιμέρους λειτουργικές μελέτες, 
πού γράφτηκαν καί δημοσιεύτηκαν οἱ περισσότερες μέ ἀφορμή τίς διά-
φορες ἀκαδημαϊκές ὑποχρεώσεις τοῦ γράφοντος. Ἄν τώρα συνεκδίδονται, 
εἶναι διότι ὅλες ἅπτονται δύο βασικῶν στοιχείων τῆς λειτουργικῆς παράδο-
σης τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν κριτήρια καί στήν 
ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων σχετικῶν προβλημάτων της. Πρόκειται γιά 
τόν μορφοποιό ρόλο τόν ὁποῖο παίζουν ἑκάστοτε μέσα στή λειτουργική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τά πρόσωπα καί οἱ θεσμοί. Πρῶτον τά πρόσωπα, διότι 
θεμελιωτής τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς καί 
διαμορφωτές της οἱ ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἅγιοι πατέρες καί διδά-
σκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Καί δεύτερον οἱ θεσμοί, πού σημαίνει ὅτι ἡ λει-
τουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀποτελεῖ ἕνα συνονθύλευμα τυπικῶν 
στοιχείων «ἀτάκτως ἐρριμμένων», ἀλλά διέπεται ἀνέκαθεν ἀπό Τάξιν, ἡ 
ὁποία σέ τελική ἀνάλυση προσδιορίζεται ἀπό τίς γενικώτερες ἀρχές τῆς 
«ἐν Χριστῷ ζωῆς».

 τό ἔργο συνετέλεσε καθοριστικά 
στήν ἀνάπτυξη τῶν λειτουργικῶν 

σπουδῶν στήν Ἑλλάδα. 
Γιά τήν προσφορά του αὐτή, τό 2006

ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς  Ἑλλάδος τοῦ ἀπένειμε τὸν «χρυσοῦν 

Σταυρὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». 
Εἶναι ἔγγαμος μέ σύζυγο τήν θεολόγο 

Πολυτίμη Κατσίκα-Τζέρπου 
καί πατέρας πέντε τέκνων.

Τά σπουδαιότερα 
ἐπιστημονικά του ἔργα εἶναι τά ἑξῆς:

α) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νεκρωσίμου 
Εὐχελαίου κατά τά χειρόγραφα 

εὐχολόγια τοῦ 14ου-16ου αἰ. 
(Διδακτορική διατριβή).

β) Ἐφόδιον ζωῆς. Ἡ μετάδοση 
τῆς Θείας Κοινωνίας στούς ἀσθενεῖς 

πού ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου. 
Συμβολή στήν Ποιμαντική Λειτουργική. 

γ) Λειτουργική Ἀνανέωση. Δοκίμια 
λειτουργικῆς ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ. 

δ) Ὁ ἁγιασμός τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. 
Μελέτες ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 

τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου. 
ε) Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καί ἡ Ἀκολουθία 

εἰς Ψυχορραγοῦντα. Συμβολή στή μελέτη 
τοῦ Βυζαντινοῦ Εὐχολογίου.

    
Μετέφρασε ἐπίσης 

στά Νέα Ἐλληνικά τά ἑξῆς βιβλία:
α)  π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, 

 Ἡ  Ἐκκλησία προσευχομένη. 
Εἰσαγωγή στή Λειτουργική Θεολογία 

(Ἀπόδοση ἀπό τά Ἀγγλικά). 
β) H. J. Schulz, Ἡ Βυζαντινή Λειτουργία. 

Μαρτυρία πίστεως καί συμβολική ἔκφραση 
(Ἀπόδοση ἀπό τά Γερμανικά).

Palatina 100gr/σελίδες 264/ράχη 1,65 cm
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Oπως ὁ γεωργός χαίρεται συλλέγοντας κατά τήν ὥρα τοῦ 
θερισμοῦ τά δράγματα τῆς καινούργιας σοδειᾶς τοῦ σί-

του πού ἔσπειρε, κατ᾿ ἀνάλογο τρόπο καί ὁ κάθε χριστιανός 
συγγραφέας, ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ πνευματικοῦ ἀμητοῦ καί 
ἐπαναθεωρεῖ τά κείμενά του, στρέφεται ἐν εὐχαριστίᾳ πρός τόν 
Θεό, τόν δωρεοδότη παντός ἀγαθοῦ, καί ὑμνεῖ τό «πάντιμον 
καὶ μεγαλοπρεπές ὄνομά του»,γιατί εὐλόγησε νά καρποφορή-
σει καί ὁ δικός του πνευματικός κόπος. Αὐτόν τόν ἔγκοπο χα-
ρακτήρα τοῦ γραπτοῦ λόγου μποροῦν νά ἀποτιμήσουν μόνον 
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι βίωσαν προσωπικά τήν ἀσκητική τοῦ συγ-
γραφικοῦ ἔργου καί μάλιστα τοῦ ἐπιστημονικοῦ, καί νά κατα-
νοήσουν τό πόσο εὔλογη εἶναι ἡ ἱκανοποίηση πού αἰσθάνεται 
ὁ κάθε συγγραφέας, ὅταν μάλιστα βλέπει ὅτι ἐπιτυγχάνεται ὁ 
σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε τά ὅποια κείμενά του. 

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπιστημονικῆς του σταδιοδρομίας ὁ 
συγγραφέας τῶν κειμένων πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό, 
αἰσθάνεται ὅτι συμμετέχει, μαζύ μέ πολλούς ἄλλους ἐκλε-
κτούς ὁμοτέχνους του, σ᾿ ἕνα ἐπιστημονικό συλλείτουργο, 
καί θέτει τίς πενιχρές του δυνάμεις στήν ὑπηρεσία τῆς «λει-
τουργικῆς ἐπιστήμης», ὅπως τήν ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας τῶν 
ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμάτων, πού πρῶτος καί καθιέρωσε 
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τόν ὅρο αὐτό. Ὡς τῆς «θεωρίας», δηλαδή, τῆς ἐμβάθυνσης 
στό νόημα τῶν λειτουργικῶς τελουμένων, προκειμένου ὁ με-
γάλος θησαυρός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι 
ἡ Θεία Λατρεία, νά γίνει κτῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
στόν ὁποῖο καί οὐσιαστικά ἀνήκει, κατά τήν ἔννοια τοῦ ὅρου 
«λειτουργία». 

Στόν παρόντα τόμο περιέχονται ἑπτά ἐπιμέρους λειτουργι-
κές μελέτες, πού γράφτηκαν καί δημοσιεύτηκαν οἱ περισσότε-
ρες, μέ ἀφορμή τίς διάφορες ἀκαδημαϊκές ὑποχρεώσεις τοῦ 
γράφοντος. Ἄν τώρα συνεκδίδονται, εἶναι διότι ὅλες ἅπτο-
νται δύο βασικῶν στοιχείων τῆς λειτουργικῆς παράδοσης τῆς 
Ἐκκλησίας μας, πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν κριτήρια καί 
στήν ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων σχετικῶν προβλημάτων 
της. Πρόκειται γιά τόν μορφοποιό ρόλο τόν ὁποῖο παίζουν 
ἑκάστοτε μέσα στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας τά πρό-
σωπα καί οἱ θεσμοί. Πρῶτον τά πρόσωπα, διότι θεμελιωτής 
τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς καί 
διαμορφωτές της οἱ ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἅγιοι πατέ-
ρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Καί δεύτερον οἱ θεσμοί, 
πού σημαίνει ὅτι ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀπο-
τελεῖ ἕνα συνονθύλευμα τυπικῶν στοιχείων «ἀτάκτως ἐρρι-
μένων», ἀλλά διέπεται ἀνέκαθεν ἀπό Τάξιν, ἡ ὁποία σέ τε-
λική ἀνάλυση προσδιορίζεται ἀπό τίς γενικώτερες ἀρχές τῆς 
«ἐν Χριστῷ ζωῆς». 

Σήμερα ἡ «λειτουργική ἐπιστήμη» εὑρίσκεται ἐνώπιον νέων 
προκλήσεων, πού θέτει ἀναπόφευκτα ὁ σύγχρονος πολιτισμός, 
ἀλλά καί ἡ ἐκκοσμίκευση καθεαυτήν, πού εἶναι τελικά μιά 
κρίση λειτουργική. Τό πῶς, δηλαδή, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
μπορεῖ νά ἐκφράσει τίς ἐσωτερικές δονήσεις πού τοῦ προκα-
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λεῖ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τίς παραδοσιακές μορ-
φές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας λατρείας, ἤ καί ἄν ἐξακολουθεῖ 
ἀκόμη ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας νά ἔχει ἕνα νόημα γιά τή ζωή 
του. Ἐδῶ ὁ μυσταγωγικός λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναντί-
λεκτα τόν πρῶτο ρόλο καί γενικά ἡ θεολογία της θά πρέπει 
νά ἀποκτήσει ἕναν περισσότερο λειτουργικό-δοξολογικό χα-
ρακτήρα. «Τό ἐπ᾿ ἐμοί, ἄς μοῦ ἐπιτρέψει ὁ σεπτός γέρων τῆς 
Σκιάθου Ἀλ. Παπαδιαμάντης νά παραλλάξω λίγο τόν λόγο 
του, ἐφ᾿ ὅσον ἔτι ζῶ καί ἀναπνέω, δέν θά παύσω ποτέ «κατά 
τό μέτρον τῆς δωρεᾶς» του (Ἐφ. 4,7) νά ὁμολογῶ τήν πίστη 
μου στόν Χριστό, ὅπως τήν ἔμαθα καί τή βίωσα μέσα στή λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας καί νά συλλειτουργῶ «μετ᾿ ἐπιστήμης» 
σέ κάθε προσπάθεια μύησης τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων στούς 
ἀνεκτίμητους θησαυρούς της, πού ὁδηγοῦν στήν σώζουσα ἐν 
Χριστῷ πίστη. 

 π. Δημήτριος Β. Τζέρπος
Ἀν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Μ. Τεσσαρακοστή 2012. 
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Η ΕΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

Ελέχθη προσφυῶς, ὅτι τό χριστιανικό ἑορτολόγιο εἶναι τό 
ἐτήσιο ἀναλυτικό πρόγραμμα, μέ βάση τό ὁποῖο μυστα-

γωγοῦνται οἱ πιστοί στό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου1. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἀξιοποίησε 
παιδαγωγικά τή φυσική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιά ἑορτές2, 
ἀναδεικνύοντας ὡς κύριο θέμα χριστιανικοῦ ἑορτασμοῦ ὅλα 

1. Βλ. Φουντούλης Ἰ., «Τό ἑορτολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἡ γένεση καί διαμόρφωσή του» στό Τελετουργικά θέματα, Ἀποστολι-
κή Διακονία, 2002, σ. 37. 

2. Κατά τό ἀπόφθεγμα τοῦ Δημοκρίτου (Ἀποσπάσματα Ἠθικὰ 32): 
«Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος». Γιά τόν ἄνθρωπο ὡς τό 
κατεξοχήν ἑορταστικό ὄν –homo festivus– βλ. ἰδιαίτερα: Cox H., Das 
Fest der Narren, Stuttgard-Berlin 21972, σ. 19. Σταυρόπουλος Ἀλ., Στιγ-
μιότυπα καὶ περιπλανήσεις σέ δρόμους ποιμαντικῆς διακονίας, Ἀθήνα 
1984, σ. 19. Νικολαΐδης Ἀπ., Ἡ κοινωνική δυναμική τῶν ἑορτῶν. Κοι-
νωνική προσέγγιση τοῦ ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ ἑορτολογίου, Ἀθή-
να 1998, σσ. 175-198. Πρβλ. Τζέρπος Δ. (Πρωτοπρεσβ.), «Χρόνος καί 
ἐκκλησιαστική λατρεία» στό Λειτουργική Ἀνανέωση, Δοκίμια λειτουρ-
γικῆς ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ, (Σύγχρονοι λειτουργικοί προβληματι-
σμοί 2), Ἐκδόσεις Τῆνος, Ἀθῆναι 2001, σσ. 161-166. 
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ἐκεῖνα τά ἱερά πρόσωπα καί γεγονότα τῆς πί στεως, τά ὁποῖα 
στήν τελική τους ἀναγωγή συνιστοῦν «μνήμη Θεοῦ»3. Ταυ-
τόχρονα ἀναδείχτηκε καί ἡ ἔννοια τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου, 
ὡς «συναίρεση» τῶν τριῶν διαστάσεών του στό αἰώνιο πα-
ρόν τῆς Ἐκκλησίας, πού βιώνουν οἱ πιστοί σέ κάθε ἑορτή4. 
Ἔτσι τό κοσμικό ἡμερολόγιο, ἀπό ἁπλό ἐργαλεῖο μετρή σεως 
τοῦ χρόνου, μετατράπηκε σ᾿ ἕνα πολυπρισματικό κάτοπτρο, 
τοῦ ὁποίου οἱ διάφορες ἐπιφάνειες ἀντανακλοῦν τίς ἐπιμέ-
ρους ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας, μεταμορφώνοντας τελικά 
καί σύνολο τό ἐκκλησιαστικό ἔτος σέ «ἐνιαυτὸν Κυ ρίου δε-
κτόν» (Ἡσ. 61,2). 

1. Σέ ἄμεση σχέση πρός τό ἐπίκεντρο τοῦ νέου αὐτοῦ ἑορ-
τολογίου, πού εἶναι τό σταυραναστάσιμο τοῦ Κυρίου Πά-
σχα5, εὑρίσκεται καί ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πού μᾶς ἀπασχολεῖ στή 
μελέτη αὐτή. Τό πρῶτο δέ καί βασικό στοιχεῖο, πού προσδιο-
ρίζει τή σχέση αὐτή, εἶναι ἡ θέση τοῦ γεγονότος τῆς Μετα-
μορφώσεως στό εὐρύτερο πλαίσιο τῆς δημοσίας δράσεως 
τοῦ Κυρίου. Διότι, σύμφωνα μέ τήν ὁμόφωνη μαρτυρία τῶν 
σχετικῶν εὐαγγελικῶν διηγήσεων, τό γεγονός αὐτό ἔλαβε 
χώρα κατά τό τρίτο καί τελευταῖο ἔτος τοῦ ἐπί γῆς βίου τοῦ 

3. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Εἰς τὰ Ἅγια Φῶτα, ΒΕΠΕΣ 60, σ. 7: «Κε-
φάλαιον ἑορτῆς μνήμη Θεοῦ». 

4. Μεταλληνός Γ. (Πρωτοπρεσβ.), Ἡ θεολογικὴ μαρτυρία τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς λατρείας, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 1996, σ. 117. 

5. Βλ. σχετικά: Καλύβας Ἀλκ., (Πρωτοπρεσβ.), Ἡ Μεγάλη Ἑβδομά-
δα καί τό Πάσχα στήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία, (Μετάφραση: Δήμη-
τρας Α. Κούκουρα), Ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999. 
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Κυρίου καί στά πλαίσια μιᾶς περιοδείας του στά μέρη τῆς 
Καισαρείας Φιλίππου, κατά τή διάρκεια τῆς  ὁποίας καί ἄρχι-
σε νά προετοιμάζει πιό ἄμεσα τούς μαθητές γιά τό ἐπικείμε-
νο πάθος6. Εἶχε, δηλαδή, προηγηθῆ, ἡ ὁμολογία πί στεως τοῦ 
Πέτρου, ἀλλά καί ἡ ἔκφραση τῆς ἀδυναμίας του νά κατα-
νοήσει ὅσα «σκληρά» ὁ Κύριος ἐδίδασκε γιά τόν πάσχοντα 
Μεσσία καί τήν ἀναγκαιότητα ἄρσεως τοῦ σταυροῦ καί ἀπό 
ὅλους ἐκείνους, ὅσοι θά ἤθελαν νά συμμετάσχουν στήν τε-
λική δόξα του. Πρός ἄρση, λοιπόν, τοῦ προκληθέντος σκαν-
δαλισμοῦ καί στήριξη τῶν μαθητῶν ἐπακολουθεῖ μετά ἀπό 
περίπου ἕξ ἡμέρες τό θαῦμα τῆς Μεταμορφώσεως7. 

Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός μᾶς τό περιγράφουν βασι-
κά οἱ τρεῖς συνοπτικοί εὐαγγελιστές (Ματθ. 17,1-9 /Μᾶρκ. 
9,2-8 /Λουκ. 9,28-36), μέ ὅλες τίς ὁμοιότητες καί διαφορές 
πού παρουσιάζουν οἱ διηγήσεις τους στά πλαίσια τοῦ συνο-
πτικοῦ προβλήματος8. Στό γεγονός ἀναφέρεται ἐπίσης σα-
φέστατα ἡ Β΄ Πέτρου (1,16-18), ὄχι τόσο διηγηματικά, ὅσο 
κυρίως ἐξαίροντας «τὴν παρὰ Θεοῦ Πατρὸς τιμὴν καὶ δό-
ξαν», τήν ὁποία ἔλαβε ὁ Υἱός κατά τή μεταμόρφωσή του, 

6. Βλ. σχετικά Ricciotti G., Ὁ βίος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (μέ κριτική 
εἰσαγωγή καί εἰκονογράφηση). Μετάφρασις Ὑακίνθου Δημ. Ἀθῆναι (χ. 
χ), σσ. 479-480. Πατρῶνος Γ., Ἡ ἱστορική πορεία τοῦ Ἰησοῦ. Ἀπό τή φάτ-
νη ὡς τό καινό μνημεῖο. Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 1992, σσ. 416 ἑξ. Ρά-
τσινγκερ Γ. (Πάπας Βενέδικτος ΣΤ΄), Ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ, Ἐκδό-
σεις Ψυχογιός, Ἀθῆναι 2007, σσ. 292-294. 

7. Βλ. Τσάμπηρας Π., Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐναίσι-
μος ἐπί διδακτορίᾳ διατριβή, Manchester, NH 1999,σσ. 234-235. 

8. Τσάμπηρας, μν. ἔργ., σσ. 187-230. Δεσπότης Σ., Ἡ Μεταμόρφωση 
στό κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιο καί στίς ἐπιστολές τοῦ Παύλου, Ἐνορία Ἁγ. 
Γεωργίου Wiesbaden 2002, σσ. 36-45. 
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καί μάλιστα σέ ἀντιδιαστολή πρός τούς σχετικούς μέ τίς με-
ταμορφώσεις θεῶν κ.λπ. «σεσοφισμένους μύθους» τῆς ἀρ-
χαίας ἑλληνορωμαϊκῆς μυθολογίας καί τῆς ἰουδαϊκῆς ἀποκα-
λυπτικῆς γραμματείας9. Τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ὅπως 
καί οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου παρότι δέν μνη-
μονεύουν ρητά τό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως, ὅμως τό 
προϋποθέτουν, ἀφοῦ ἀναφέρονται ἀναλυτικά σέ βασικά θέ-
ματα τῆς θεολογίας τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπως αὐτά τῆς 
σχέ σεως φωτός καί σκότους, σταυροῦ καί δόξης κ.ἄ.10. Τό 
«εὐαγγέλιο αὐτό τῆς μεταμορφώσεως»11 συνόψισε τελικά 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό ἀκόλουθο συναξάριο, πού ἀνα-
γινώσκεται πρός οἰκοδομήν τῶν πιστῶν κατά τή λειτουργι-
κή σύναξη τῆς στ΄ Αὐγούστου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία «τὴν 
ἀνάμνησιν τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ 
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ Ἐκκλη-
σία περιχαρῶς ἑορτάζει». Ἔχει δέ ὡς ἑξῆς: 

«Ἐπειδὴ πολλὰ περὶ κινδύνων ὁ Χριστὸς διελέχθη πρὸς 
τοὺς μαθητὰς καὶ θανάτου καὶ τοῦ πάθους αὐτοῦ καὶ τῆς τῶν 
μαθητῶν αὑτοῦ σφαγῆς· καὶ τὰ μὲν ἦν ἐν τῷ παρόντι βίῳ καὶ 
ἐν χερσίν, τά δέ ἀγαθὰ ἐν ἐλπίσι· βουλόμενος καὶ τὴν ὄψιν 
αὐτοῦ πληροφορῆσαι καὶ δεῖξαι τίς ποτέ ἐστιν ἡ δόξα ἐκεί-
νη, μεθ᾿ ἧς μέλλει παραγενέσθαι, ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 

9. Τσάμπηρας, μν. ἔργ., σσ. 17-41. Δεσπότης, μν. ἔργ., σσ. 9-17. 
10. Τσάμπηρας, μν. ἔργ., σσ. 222-230. Δεσπότης, μν. ἔργ., σσ. 46-50. 

Γιά τό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στήν ἀπόκρυφη γραμ-
ματεία βλ. ἰδιαίτερα: Καραβιδόπουλος Ἰ., «Ἡ Μεταμόρφωσις τῶν δι-
καίων στήν ἀπόκρυφη Ἀποκάλυψη Πέτρου», στό Βιβλικές Μελέτες,Ἔκδ. 
Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 207-223. 

11. Τσάμπηρας, μν. ἔργ., σ. 345. 
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ὑψηλὸν κατ᾿ ἰδίαν καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν· καὶ 
ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένοντο λευκὰ ὡς τὸ φῶς· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωυ σῆς 
καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες αὐτῷ. Παραλαμβάνει δὲ τῶν ἄλλων 
τοὺς τρεῖς μόνους, ὡς ὑπερέχοντας· ὁ μὲν γὰρ Πέτρος, ἐκ 
τοῦ σφόδρα φιλεῖν αὐτόν· ὁ δὲ Ἰωάννης ἐκ τοῦ σφόδρα φι-
λεῖσθαι· ὁ δὲ Ἰάκωβος ἐκ τοῦ δύνασθαι πιεῖν τὸ ποτήριον, 
ὅπερ καὶ ὁ Κύριος ἔπιε. Μωυσῆν δὲ καὶ Ἠλίαν εἰς μέσον πα-
ράγει, τὰς οὐκ ὀρθὰς ὑπονοίας τὰς εἰς αὐτὸν παρὰ τοῖς πολ-
λοῖς γινομένας διορθούμενος. Ἐπειδὴ γὰρ τινες μὲν αὐτὸν 
Ἠλίαν ἔλεγον, ἄλλοι δὲ Ἱερεμίαν, διὰ τοῦτο τοὺς κορυ φαίους 
ἄγει, ἵνα τὸ μέσον ἐντεῦθεν ἴδωσι τοῦ δούλου καὶ τοῦ Δε-
σπότου· καὶ ἵνα μάθουσιν, ὅτι καὶ θανάτου καὶ ζωῆς αὐτός 
ἐστιν ὁ ἔχων πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν»12. 

2. Τό μεγάλο αὐτό θαῦμα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυ-
ρίου γίνεται ἀντικείμενο ἰδιαίτερου ἑορτασμοῦ μετά τόν 4ο 
αἰ., ἀφοῦ στίς δύο πιό βασικές πηγές τῆς λειτουργικῆς ζωῆς 
τῆς ἐποχῆς, ὅπως εἶναι οἱ Ἀποστολικές Διαταγές13 καί τό 
Ὁδοιπορικό τῆς Αἰθερίας14 δέν ἀναφέρεται ὕπαρξη τέτοιας 
ἑορτῆς. Εἶχε προηγηθεῖ, ὅμως, ἡ καθιέρωση τῶν ἑορτῶν τοῦ 

12. Μηναῖον Αὐγούστου, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 
1993, σσ. 94-95. 

13. Ε΄ 13-20. Η΄ 33. ΒΕΠΕΣ 2, 84-93, 165. 
14. Étherie, Journal de Voyage. Text latin, Introduction et Traduction 

de Hélène Pétré, Cerf, Paris 1971. Πρβλ. Φωκυλίδου Κ. καί Ἰ., Sanctae 
Silviae Aquitaniae Peregniatio ad loca sancta (Ὁδοιπορικόν τῆς  ἁγίας 
Σιλβίας τῆς Ἀκυτανίας εἰς τούς ἁγίους τόπους, Νέα Σιών (1908), σσ. 109-
121, 209-232, 533-547. 
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σταυραναστάσιμου Πάσχα καί τῆς Θείας Ἐπιφανείας (Χρι-
στουγέννων-Φώτων). Μέ βάση τό δεδομένο αὐτό, ἡ ἐμφά-
νιση τῆς νέας ἑορτῆς θά πρέπει να θεωρηθεῖ ὅτι ἐντάσσεται 
στή γενικώτερη ἀνάπτυξη πού γνώρισε τό χριστιανικό ἑορ-
τολόγιο κατά τή μετακωνσταντίνεια ἐποχή, κύριο χαρακτη-
ριστικό τῆς ὁποίας εἶναι ἡ τάση ξεχωριστοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 
ὑπολοίπων ἐπί μέρους γεγονότων τῆς ἱστορίας τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας, σέ συνδυασμό μάλιστα καί μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ 
ἐνδια φέροντος γιά τήν ἱερή τοπογραφία τῆς Παλαιστίνης, 
ὡς χώρου τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Κυρίου15. Τό πρῶτο δέ 
στοιχεῖο τῆς ἑορτῆς πού ἐμφανίζεται ἱστορικά εἶναι ὁ καθο-
ρισμός τοῦ ὄρους Θαβώρ ὡς χώρου ἰδιαίτερης λειτουργικῆς 
ἀνάμνησης τοῦ γεγονότος αὐτοῦ. Τό γεγονός αὐτό ἔχει ἰδιαί-
τερη γιά τό θέμα μας σημασία ἄν σκεφθεῖ κανένας, ὅτι στίς 
σχετικές μαρτυρίες τῶν τριῶν συνοπτικῶν εὐαγγελιστῶν, 
δέν κατονομάζεται ρητά τό ὄρος, ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρ-
φωση τοῦ Κυ ρίου. Ἔτσι σύμφωνα μέ τήν ἀρχαιότερη διή-
γηση τοῦ Μάρκου, πρός τήν ὁποία συμφωνεῖ καί ὁ Ματ-
θαῖος, τό θαῦμα αὐτό συνέβη γενικά «εἰς ὄρος ὑψηλόν», 
ἐνῶ ἀντίθετα ὁ Λουκᾶς χρησιμοποιεῖ τήν ἔκφραση «εἰς τὸ 
ὄρος», ὑπονοώντας προφανῶς μιά συγκεκριμένη ὀρεινή 
τοποθεσία, γνωστή στούς μαθητές ἀπό προηγούμενες συ-
ναντήσεις τους μέ τόν Κύριο ἐκεῖ16. Ὅμως, παρά ταῦτα, 
σύμφωνα μέ πολιά παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας 

15. Σμέμανν Ἀλ., ῾Η ᾿Εκκλησία προσευχομένη. Εἰσαγωγή στή Λει-
τουργική Θεολογία. Ἀπόδοση στά Ἑλληνικά π. Δ. Β. Τζέρπος, Ἐκδόσεις 
Ἀκρίτας, Ἀθῆναι 22003, σσ. 148-150. 

16. Γιά τή συσχέτιση κάποιου ὄρους μέ τίς διάφορες φάσεις τῆς  θείας 
ἀποκάλυψης βλ. ἰδιαίτερα: Πατρῶνος, μν. ἔρ., σσ. 417 ἑξ. 
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ὁ ἀρχαιότερος μάρτυρας εἶναι ὁ Ὠριγένης, τό Θαβώρ «ἐστι 
τὸ ὄρος τῆς Γαλιλαίας, ἐφ᾿ οὗ μετεμορφώθη Χριστός»17. 

Τό ποῦ στηρίζεται ἡ παράδοση αὐτή γιά τό Θαβώρ, ἀνα-
φερόμενο στίς διάφορες πηγές καί ὡς Θαβώριον ὄρος, Ἰτα-
βύριον ὄρος, ἤ Ἀταβύριον ὄρος (ἑβρ. Tâbor, ἀραβ. Gebel 
et-târ), ὡς τό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως, δέν εἶναι ἀκριβῶς 
γνωστό. Πάντως ἐκεῖνο πού εἶναι βέβαιο εἶναι, ὅτι ἐνωρί-
τατα τό Θαβώρ χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὡς 
τόπος λατρείας18. Ἔτσι σύμφωνα μέ μαρτυρία τοῦ Νικηφό-
ρου Καλλίστου, ἡ Ἁγία ῾Ελένη ἵδρυσε στό χῶρο αὐτό ναό, 

17. Ὠριγένης, Εἰς ψαλμούς, (ΠΗ). ΒΕΠΕΣ 16, σ. 80. Κύριλλος Ἱερο-
σολύμων, Κατήχησις ιβ΄. ΒΕΠΕΣ 39, σ. 144: «Ἀλλὰ καὶ μάρτυρας δύο 
παρέχομεν τοὺς ἐν ὄρει Σινᾶ τῷ Κυρίῳ παραστάντας. Μωσῆς ἦν ἐν ὀπῇ 
τῆς πέτρας καὶ Ἠλίας ἐν ὀπῇ τότε τῆς πέτρας. Ἐκεῖνοι μεταμορφουμένῳ 
συμπαρόντες ἐν ὄρει Θαβὼρ ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς τὴν ἔξοδον ἣν ἔμελλε 
πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ». Εὐσέβιος, Ἑρμηνεία εἰς Ψαλμ. 89 (88),13. ΒΕ-
ΠΕΣ 22, 191: «Ὄρη δὲ δύο, τὸ Θαβὼρ καὶ τὸ Ἑρμὼν ἐξαίρετόν τι κέκλη-
ται παρὰ πάντα· τῷ γὰρ ὀνόματί σου ταῦτα ἀγαλλιάσονται. Κατὰ δὲ τὸν 
Ἀκύλαν, Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου αἰνέσουσι· κατὰ δὲ τὸν 
Σύμμαχον, Θαβὼρ καὶ τὸ Ἑρμὼν τὸ ὄνομά σου εὐφημήσουσι. Τούτων 
δὲ τῶν ὀρέων μέμνηται διαφόρως ἡ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἱστορία· καὶ 
οἶμαί γε ἐν τούτοις τοῖς ὄρεσι τὰς παραδόξους τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν γε-
γονέναι μεταμορφώσεις, καὶ τὰς πλείους διατριβὰς, ὅτε σὺν ἀνθρώποις 
ἐπολιτεύετο». Πρβλ. Hieronymus, Epistola XLVI(46) 12. PL 22, 491- 
492. Epistola CVII(108) 13. PL 22, 888- 889. 

18. Βλ. σχετικά: Das Grosse Bibellexikon, Herausgegeben von 
Helmut Burkhardt κ. ἄλ. (R. Brockhaus Verlag, Wuppertal- Brunnen 
Verlag, Giessen), τόμ. 3, σσ. 1517-1520, λῆμμα Tabor,Berg. The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, Oxford University Press 
1997, τόμ. 5, λῆμμα Tabor, Mount 152. Ὀλυμπίου Ν., «Ἡ Καισάρεια 
Φιλίππου-Πανειάς κατὰ τὶς πηγὲς καὶ σύγχρονες ἀνασκαφές». Ἀνάτυ-
πο ἀπό τόν τόμο Τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Εἰσηγήσεις Ζ΄συνά-
ξεως ὀρθοδόξων βιβλικῶν θεολόγων, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 247-249. 
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ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν τριῶν ἀποστόλων πού ἔλαβαν μέρος κατά 
τήν Μεταμόρφωση, ἤτοι τοῦ Πέτρου, τοῦ ᾿Ιωάννου καί τοῦ 
᾿Ιακώβου19. Ἡ πληροφορία αὐτή δέν πρέπει νά θεωρεῖται 
ἀπόλυτα ἀξιόπιστη, διότι ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος, πού ἀνα-
φέρεται ἀναλυτικά στά κτίσματα καί τούς ναούς πού ἀνή-
γειρε στούς ἁγίους τόπους ὁ Μ. Κωνσταντῖνος καί ἡ μητέρα 
του Ἁγία Ἑλένη, δέν ἀναφέρει πουθενά ἀνέγερση ναοῦ στό 
Θαβώρ20. Ἀντίθετα ἀπό τά διάφορα ἀρχαῖα ὁδοιπορικά τῶν 
προσκυνητῶν τῶν ἁγίων τόπων πληροφορούμαστε, ὅτι ἤδη 
κατά τόν 5ο αἰ. ὑπῆρχαν στό ὄρος Θαβώρ τρεῖς βασιλικές, 
μία ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Κυρίου, καί οἱ ἄλλες δύο ἐπ᾿ ὀνόματι 
τῶν προφητῶν Μωϋσέως καί Ἠλία ἀντίστοιχα21. Προφανῶς 

19. Ἐκκλησιαστική Ἱστορία η΄ 30. PG 146,113: «Κἄν τῷ Θαβωρίῳ 
δὲ τὰ ἴσα διεπράττετο… τῷ δὲ τῆς Μεταμορφώσεως τόπῳ τοῖς τὴν 
ὑπερφυᾶ κατιδοῦσιν αἴγλην ἐκείνην τρισὶν ἀποστόλοις περικαλλῆ τὸν 
οἶκον ἐδείματο· καὶ πολλὰ τῷ τόπῳ κατεβάλλετο χρήματα, ἵν᾿ εἶεν τοῖς 
ἐκεῖσε παραμένουσιν καὶ τὸν χῶρον εὐπρεπῆ καθιστῶσινν εἰς ὄνησιν». 
Πρβλ. Παπαδόπουλος Χ, «Ἀκμή τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἐπί τοῦ 
Μ. Κωνσταντίνου», Νέα Σιών (1908), σσ. 691-692. Τοῦ ἴδιου, Ἱστο-
ρία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, Ἐν Ἱεροσολύμοις καὶ Ἀλεξανδρείᾳ, 
1910, σσ. 91-92. 

20. Εἰς τόν βίον Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, βιβλ. 3, κεφ. κε,΄ μα,΄ 
μγ΄. ΒΕΠΕΣ 23, σσ. 143-144. Εἰς Κωνσταντῖνον Τριακονταετηρικός, κεφ. 
Θ. ΒΕΠΕΣ 23, σσ. 250-253. 

21. Κοφινιώτης Κ., Παλαιστίνη, Ἐν Ἀθήναις 1891, σ. 111. Κοικυλί-
δης Κ. -Φωκυλίδης Ἰ., Ἀρχαῖα Λατινικά, Ἑλληνικά, Ρωσσικά καί Γαλλι-
κά τινα Ὁδοιπορικά ἤ προσκυνητάρια τῆς ἁγίας Γῆς, Ἐν Ἱεροσολύμοις 
1912. Ἰωαννίδης Β., Τό Θαβώρ, ἤτοι περιγραφή τοπογραφική καί ἱστο-
ρική τοῦ Θαβωρίου ὄρους. Ἐν Ἱεροσολύμοις 1867, σ. 48. Baumstark A., 
Festbrevier und Kirchenjahr der syrishen Jakobiten (Paterborn,1910), σ. 
261. Aubineau M., «Une homelie Grecque inedite sur la Transfiguration». 
Analecta Bolandiana, 85 (1967), σ. 424. 
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οἱ τρεῖς αὐτοί ναοί κτίστηκαν κατ᾿ ἐπίδραση τῆς διατυπω-
θείσας ἀπό τόν Ἀπ. Πέτρο πρότασης πρός τόν Κύριο «εἰ θέ-
λεις, ποιήσωμεν ᾧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν 
καὶ μίαν Ἠλίᾳ» (Ματθ. 17,4)22. Ἑπομένως ἡ γνωστή καί 
ἀπό ἄλλες συναφεῖς περιπτώσεις συνήθεια τῆς ἐποχῆς γιά 
τήν ἐτήσια ἀνάμνηση τῶν ἐγκαινίων τῶν ναῶν, μπορεῖ νά 
ἴσχυσε καί στήν περίπτωση αὐτή καί ἴσως νά ἀποτέλεσε τό 
πρῶτο ἔναυσμα γιά τήν ἀνάπτυξη μιᾶς ξεχωριστῆς ἑορτῆς, 
μέ ἀρχικό περιεχόμενο τήν τιμήν τῶν ἱερῶν προσώπων πού 
ἔλαβαν μέρος κατά τό μεγάλο θαῦμα τῆς Μεταμορφώ σεως 
τοῦ Κυρίου. Ἔτσι μπορεῖ νά κατανοηθεῖ καί τό γενικό ὄνο-
μα «῾Εορτὴ τοῦ ὄρους Θαβώρ», μέ τό ὁποῖο ἀναφέρεται ἡ 
ἑορτή αὐτή σέ ὁρισμένα ἀπό τά μηνολόγια τῆς ἐποχῆς23. 

Παρά τήν ἀρχαιότητα καί σταθερότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
αὐτῆς παραδόσεως πολλοί ἀπό τούς νεώτερους ἰδιαί τερα με-
λετητές ἀμφισβήτησαν τήν ὀρθότητά της, θεωρώντας ὡς πι-
θανώτερο χῶρο τελέσεως τοῦ θαύματος τῆς Μεταμορφώ σεως 
τό ὄρος Ἐρμών24. Στηρίζουν δέ τήν ἄποψη αὐτή κυρίως σέ 

22. Ἀντίθετα κατά τή μαρτυρία τοῦ Ἱερωνύμου ὁ ναός αὐτός ἦταν 
ἀφιερωμένος μᾶλλον στήν Ἁγία Τριάδα. Ἐπιστολὴ 46 ad Marcellam 
PL 22,491: Tabernacula Salvatoris, non ut Petrus quondam voluit cum 
Moyse et Elia, sed cum Patre cernemus et Spiritu Sancto. 

23. Baumstark, μν. ἔργ., σσ. 260-261. Τσάμπηρας, μν. ἔργ., σ. 89. 
24. Δαμαλᾶς Μ., Ἑρμηνεία εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, τόμ. Α΄ περιέ-

χων τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ἀθῆναι 1940, σ. 105-106. Τρεμπέ-
λας Π., Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, Ἔκδοσις Ἀδελ-
φότητος Θεολόγων Ὁ Σωτήρ, Ἀθῆναι,1989, σσ. 313-314. Τοῦ ἴδιου, 
Ὑπόμνημα εἰς τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, Ἔκδοσις Ἀδελφότητος Θεο-
λόγων Ὁ Σωτήρ, Ἀθῆναι, 1983, σσ. 284. Πρβλ. Zahn, Das Evangelium 
des Matthäus, Leipzig 1910, σσ. 588-589. Klostermann, Das Markus 
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τρία βασικά ἐπιχειρήματα: (α) Τό Ἐρμών εἶναι στήν κυριολε-
ξία ὄρος, ἀφοῦ ἡ πιό ὑψηλή κορυφή του φτάνει τά 2.759 μέ-
τρα πάνω ἀπό τή Μεσόγειο, καί μέ τήν ἔννοια αὐτή ἐναρμο-
νίζεται καλλίτερα μέ τόν βιβλικό προσδιορισμό ὑψηλόν ὄρος, 
ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφωση· (β) βρίσκεται κοντά στήν Και-
σάρεια Φιλίππου, καί σέ ἀπόσταση μιᾶς περίπου ἡμέρας πού 
χρειάστηκαν γιά νά κατέβουν ἀπό τό ὄρος οἱ μαθητές μετά 
τήν Μεταμόρφωση, ὅπως γράφει ὁ Λουκᾶς· (γ) ἀπό τή φύση 
του ἐξασφάλιζε καλλίτερα τίς συνθῆκες ἡρεμίας καί ἀπομό-
νωσης πού ἀναζητοῦσε ὁ Κύριος ἐν ὄψει τῆς Μεταμόρφωσής 
του καί, (δ) ἐξίσου μέ τό Θαβώρ ἐξυμνεῖται στήν Π. Διαθήκη 
ὡς χῶρος φανέρωσης τῆς θείας δόξας (Ψαλμ. 89, 13: Θαβὼρ 
καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται). 

Στή φαινομενική πειστικότητα τῶν ἐπιχειρημάτων αὐτῶν 
εἴδαμε ὅτι ἀντιτάσσεται ὁμόφωνα ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας, θεωρώντας ὅτι τό Θαβώρ εἶναι τό ὑψηλό ὄρος, ὅπου ἔγι-
νε ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό διότι ἡ ὑπέρ τῆς 
ἄποψης αὐτῆς ἀναπτυσσόμενη σύγχρονη ἐπιχειρηματολογία 
εἶναι ἐξ ἴσου πειστική καί παρουσιάζει στό σύνολό της ἀσυ-
γκρίτως μεγαλύτερη ἀληθοφάνεια ἀπό αὐτήν περί τοῦ ὄρους 
Ἑρμών, διότι: (α) Μπορεῖ μέν συγκριτικά τό Θαβώρ νά εἶναι 
χαμηλότερο ἀπό τό Ἐρμών (ὕψος 562 μέτρα ἀπό τή Μεσόγειο 
καί 600-620 μέτρα ἀπό τίς γύρω πεδιά δες), δέν  παύει ὅμως νά 
εἶναι ὄρος καί μάλιστα ἀπομονωμένο ἀπό ἄλλα ὄρη, πού μέ τό 
κωνικό του σχῆμα ὑψώνεται ἐπιβλητικό στό ΒΔ ἄκρο τῆς πε-
διάδας Ἐσδραλών, χαρίζοντας ἀπό τήν κορυφή του μοναδική 

Evangelium, Tübingen 1986, σσ. 98- 99. Hohnson, A commentary on 
the Gospel accoring to St. Mark, London 1960, σσ. 156-157. 
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θέα στή γύρω περιοχή. Σέ σχέση δέ μέ τό Ἐρμών ἡ ἀνάβαση 
σ᾿ αὐτό εἶναι πολύ πιό εὔκολη καί ἀπαιτεῖ λιγώτερο χρόνο. 
(β) Ἐάν ἐξαιρέσει κανείς τίς περιπτώσεις ταραχῶν καί πολέ-
μων, ὅταν ἡ περιοχή ἐχρησιμο ποιεῖτο ὡς ὀχυρό, στίς ἄλλες 
περιόδους θά πρέπει να ἦταν γενικά ἀκατοίκητη, ἐξαιτίας μά-
λιστα καί τῆς ἐνυπάρχουσας ἀνυδρίας, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι 
τίς ἀνάλογες συνθῆκες μοναξιᾶς καί ἠρεμίας πού ἀπαιτοῦσε 
τό γεγονός τῆς Μεταμορφώ σεως. (γ) Μέ δεδομένο τόν κατά 
προσέγγιση ὑπολογισμό τῶν χρονικῶν παραμέτρων τοῦ γε-
γονότος, πού μαρτυρεῖ ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς (ὡσεὶ ἡμέραι 
ὀκτώ), δέν εἶναι ἀξεπέραστη καί ἡ δυσκολία τήν ὁποία δη-
μιουργεῖ ἡ μαρτυρία τοῦ ἴδιου εὐαγγελιστή, ὅτι ὁ Ἰησοῦς καί οἱ 
μαθητές του κατῆλθαν ἀπό τό ὄρος ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, πρᾶγμα 
φυσικά ἀδύνατο ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης ἀποστά σεως μεταξύ 
Θαβώρ καί Καισαρείας Φιλίππου, δυνατό ὅμως νά γίνει κατά 
τόν ἕνα ἤ ἄλλο τρόπο στή διάρκεια τῶν ὀκτώ ἡμερῶν25. (δ) 
Παρά τό πετρῶδες καί ἄνυδρό του, τό Θαβώρ ἔχει μέχρι σή-
μερα κατάφυτες τίς πλαγιές του ἀπό ποικίλα ἄνθη καί δένδρα, 
ὅπως ἐλιές, συκιές, ἀκακίες κ.λπ., γεγονός πού τοῦ προσδίδει 
ἀνάλογη φυσική χάρη καί μεγαλοπρέπεια καί τό καθιστᾶ ἐξί-
σου ἑλκυστικό πρός τό Ἐρμών. Γι’ αὐτό καί στόν κόσμο τῆς 
Βίβλου ὄχι μόνο χρησιμοποιεῖ ται ὡς θέμα ποιητικῶν παρα-
βολῶν (Βλ. Ἱερ. 26, 18/Ὠσηέ 5, 1), ἀλλά καί ἀπετέλεσε τόπο 
λατρευτικῶν συνάξεων τῶν φυλῶν Ἰσάχαρ και Ζαβουλών 
(Ψαλμ. 89,13/Ἱερ. 16, 18/Δευτ. 33, 19/Ὠσηέ 5,1)26. 

25. Riciotti, μν. ἔργ., σσ. 479-480. Πατρῶνος, μν. ἔργ., σ. 429 ἑξ. 
26. Βλ. ἰδιαίτερα Οἰκονόμου Ἠ., Περίγραμμα Φυσικῆς Γεωγρα φίας τῆς 

Βιβλικῆς Παλαιστίνης, Ἀθῆναι 1980,σ. 45. Ὀλυμπίου, μν. ἔργ., σ. 247, σημ. 
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3. Γιά τόν καθορισμό τῆς στ΄ Αὐγούστου ὡς ἡμερομηνίας 
τελέσεως τῆς ἑορτῆς διατυπώθηκαν διάφορες ἀπόψεις. Κατά 
τήν ἐπικρατέστερη, ἡ ἑορτή αὐτή καθιερώθηκε νά ἑορτάζε-
ται σαράντα περίπου ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου)27, ὥστε νά προ-
τάσσεται καί τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, πού φέρει γενικά «τά ἴσα τῇ 
Μ. Παρασκευῇ», νηστεία, ἀνάλογη πρὸς αὐτήν τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς. Κατ᾿ ἄλλη θεώρηση ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱερο-
σολύμων προέβη στόν καθορισμό τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορ-
φώσεως τήν 6η Αὐγούστου, σέ ἀντικατάσταση τῆς ἰουδαϊ-
κῆς ἑορτῆς τῆς Σκηνοπηγίας, πού ἑορτάζετο τό θέρος κατά 
τήν ἐποχή τῆς συγκομιδῆς τῶν καρπῶν28. Γι’ αὐτό, ἴσως, καί 
σέ ὁρισμένα συριακά-ἰακωβιτικά μηνολόγια, τήν 6η Αὐγού-
στου ἀναγράφεται ἑορτή μέ τό ὄνομα «Ἑορτή τῆς Σκηνοπη-
γίας τοῦ ὄρους Θαβώρ»29, ἤ «Ἑορτή τῆς Σκηνοπηγίας»30, ἤ 

37. Προβατάκης Θ., Τό Θαβώρ, τό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ. 
᾿Εκδόσεις ᾿Αρσενίδη,᾿Αθήνα 1997,σσ. 46-58. Das Grosse Bibellexikon 
3, Tabor, σσ. 1517-1520. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in 
the Near East, (Oxford University Press 1997, 5), Tabor, Mount, σ. 152. 

27. Ἡ ἑορτή αὐτή καθιερώθηκε στά Ἱεροσόλυμα σέ ἀνάμνηση τῆς 
εὑρέσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη καί τῆς πανηγυρικῆς 
ὑψώσεώς του ἀπό τόν πατριάρχη Μακάριο κατά τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαι-
νίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, πού τελέστηκαν τήν 13η Σεπτεμβρίου τοῦ 
ἔτους 335. Βλ. Φουντούλης Ἰ., Λειτουργική Α΄, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 126. 

28. Daniélou J.,῾Αγία Γραφή καί Λειτουργία. Ἡ βιβλική θεολογία τῶν 
μυστηρίων καί τῶν ἑορτῶν κατά τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, (Κέντρο 
Βιβλικῶν Μελετῶν Ἄρτος Ζωῆς – 3 Βασικές ἁγιογραφικές μελέτες), 
Ἀθήνα 1981, σ. 347 ἑξ. 

29. Un martyrologe et douze ménologes syriaques, Ἔκδ. F. Nau, 
Patrologia Orientalis, X, σ. 56. 

30. Ὅπ. παρ., σσ. 83, 96, 111. 
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«Ἑορτή τῆς Σκηνοπηγίας, φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Κυ ρίου 
μας στό ὄρος Θαβώρ»31. Ἐπιπλέον μερικοί συσχετίζουν τήν 
ἑορτή καί πρός τήν κατά τήν 17ην τοῦ μηνός Tammuz, (στό 
μέσον, δηλαδή, τοῦ θέρους καί 40 ἡμέρες μετά τήν ἑορτήν 
τῶν ἑβδομάδων) τελούμενη ἀπό τούς Ἑβραίους ἑορτή φα-
νερώσεως τῆς δόξας τοῦ Μωϋσῆ, ὅταν κατέβηκε «φωτόμορ-
φος» ἀπό τό ὄρος Σινᾶ32. 

31. Ὅπ. παρ., σελ. 131. 
32. Φίλιας Γ. Ἑορτολογία, Διαμόρφωση ἐξέλιξη καί θεολογία τῶν 

ἑορτῶν, Πανεπιστημιακαί σημειώσεις, Ἀθῆναι 1998, σ. 15. 
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Ὁ π. Δημητριος Β. τζέρπος 
γεννήθηκε τό 1946 στά Κούρεντα Ζίτσας  
Ἰωαννίνων. Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος 
τοῦ  Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς 
 Ἰωαννίνων καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας 
εἶναι ἐπίσης ἀριστοῦχος διδάκτωρ. 
 Ἔκανε ἐπί τετραετία μεταπτυχιακές 
σπουδές στήν Γερμανία καὶ τήν Γαλλία, 
ὅπου εἰδικεύτηκε στήν Λειτουργική. 
Τό 1978 χειροτονήθηκε διάκονος καί 
τό 1980 πρεσβύτερος, διακονῶν ἔκτοτε 
ὡς ἐφημέριος-πρωτοπρεσβύτερος
στόν  Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φιλοθέης 
Ἀττικῆς. Τό 2002 τό Τμῆμα Θεολογίας 
τοῦ ΕΚΠΑ τόν ἐξέλεξε Λέκτορα καί τό 2007 
Ἀν. Καθηγητή, ὅπου σέ πτυχιακό καί 
μεταπτυχιακό ἐπίπεδο διδάσκει ὣς σήμερα 
τό μάθημα τῆς Λειτουργικῆς. Εἶναι μέλος 
τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Λειτουργιολόγων 
(SOL) καί ἔχει συμμετάσχει μέ εἰσηγήσεις 
σέ πλεῖστα συνέδρια στήν Ἑλλάδα 
καί στό ἐξωτερικό. Ὑπῆρξε ἐπίσης 
ἐπιμελητής τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων 
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί στή συνέχεια 
πρῶτος γραμματεύς καί σταθερό μέλος 
τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, τῆς ὁποίας
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
Ἑπτά Μελέτες

Από τήν ἀρχή τῆς ἐπιστημονικῆς του σταδιοδρομίας ὁ συγγραφέας τῶν 
κειμένων πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό αἰσθάνεται ὅτι συμμετέ-

χει, μαζύ μέ πολλούς ἄλλους ἐκλεκτούς ὁμοτέχνους του, σ᾿ ἕνα ἐπιστημο-
νικό συλλείτουργο, καί θέτει τίς πενιχρές του δυνάμεις στήν ὑπηρεσία τῆς 
«λειτουργικῆς ἐπιστήμης», ὅπως τήν ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας τῶν ἀρεοπαγι-
τικῶν συγγραμμάτων, πού πρῶτος καί καθιέρωσε τόν ὅρο αὐτό. Ὡς τῆς 
«θεωρίας», δηλαδή, τῆς ἐμβάθυνσης στό νόημα τῶν λειτουργικῶς τελου-
μένων, προκειμένου ὁ μεγάλος θησαυρός τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, 
πού εἶναι ἡ Θεία Λατρεία, νά γίνει κτῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στόν 
ὁποῖο καί οὐσιαστικά ἀνήκει, κατά τήν ἔννοια τοῦ ὅρου «λειτουργία». 

Στόν παρόντα τόμο περιέχονται ἑπτά ἐπιμέρους λειτουργικές μελέτες, 
πού γράφτηκαν καί δημοσιεύτηκαν οἱ περισσότερες μέ ἀφορμή τίς διά-
φορες ἀκαδημαϊκές ὑποχρεώσεις τοῦ γράφοντος. Ἄν τώρα συνεκδίδονται, 
εἶναι διότι ὅλες ἅπτονται δύο βασικῶν στοιχείων τῆς λειτουργικῆς παράδο-
σης τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν κριτήρια καί στήν 
ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων σχετικῶν προβλημάτων της. Πρόκειται γιά 
τόν μορφοποιό ρόλο τόν ὁποῖο παίζουν ἑκάστοτε μέσα στή λειτουργική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τά πρόσωπα καί οἱ θεσμοί. Πρῶτον τά πρόσωπα, διότι 
θεμελιωτής τῆς χριστιανικῆς λατρείας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς καί 
διαμορφωτές της οἱ ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἅγιοι πατέρες καί διδά-
σκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Καί δεύτερον οἱ θεσμοί, πού σημαίνει ὅτι ἡ λει-
τουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀποτελεῖ ἕνα συνονθύλευμα τυπικῶν 
στοιχείων «ἀτάκτως ἐρριμμένων», ἀλλά διέπεται ἀνέκαθεν ἀπό Τάξιν, ἡ 
ὁποία σέ τελική ἀνάλυση προσδιορίζεται ἀπό τίς γενικώτερες ἀρχές τῆς 
«ἐν Χριστῷ ζωῆς».

 τό ἔργο συνετέλεσε καθοριστικά 
στήν ἀνάπτυξη τῶν λειτουργικῶν 

σπουδῶν στήν Ἑλλάδα. 
Γιά τήν προσφορά του αὐτή, τό 2006

ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς  Ἑλλάδος τοῦ ἀπένειμε τὸν «χρυσοῦν 

Σταυρὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». 
Εἶναι ἔγγαμος μέ σύζυγο τήν θεολόγο 

Πολυτίμη Κατσίκα-Τζέρπου 
καί πατέρας πέντε τέκνων.

Τά σπουδαιότερα 
ἐπιστημονικά του ἔργα εἶναι τά ἑξῆς:

α) Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νεκρωσίμου 
Εὐχελαίου κατά τά χειρόγραφα 

εὐχολόγια τοῦ 14ου-16ου αἰ. 
(Διδακτορική διατριβή).

β) Ἐφόδιον ζωῆς. Ἡ μετάδοση 
τῆς Θείας Κοινωνίας στούς ἀσθενεῖς 

πού ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου. 
Συμβολή στήν Ποιμαντική Λειτουργική. 

γ) Λειτουργική Ἀνανέωση. Δοκίμια 
λειτουργικῆς ἀγωγῆς κλήρου καί λαοῦ. 

δ) Ὁ ἁγιασμός τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν. 
Μελέτες ἐπί τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 

τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου. 
ε) Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου καί ἡ Ἀκολουθία 

εἰς Ψυχορραγοῦντα. Συμβολή στή μελέτη 
τοῦ Βυζαντινοῦ Εὐχολογίου.

    
Μετέφρασε ἐπίσης 

στά Νέα Ἐλληνικά τά ἑξῆς βιβλία:
α)  π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, 

 Ἡ  Ἐκκλησία προσευχομένη. 
Εἰσαγωγή στή Λειτουργική Θεολογία 

(Ἀπόδοση ἀπό τά Ἀγγλικά). 
β) H. J. Schulz, Ἡ Βυζαντινή Λειτουργία. 

Μαρτυρία πίστεως καί συμβολική ἔκφραση 
(Ἀπόδοση ἀπό τά Γερμανικά).
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