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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 ὥς 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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Στήν παροῦσα μελέτη ἐξετάζουμε τή στάση τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν, ὅπως ἡ στάση 

αὐτή προσδιορίζεται κυρίως ἀπό τό πνεῦμα τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας 
πού ψάλλεται κατά τήν τελευτή τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Πρόκειται 
γιά τήν ἀκολουθία ἐκείνη, τήν ὁποία ὁ ἐθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμᾶς 
θεωρεῖ «δεῖγμα τῶν ὡραιοτέρων καί ὑψηλοτέρων τῆς ἑλληνικῆς χριστια-
νικῆς ποιήσεως», ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς «ἱστοριονομίας» Σ. Ζαμπέλιος 
χαρακτηρίζει ὡς «αὐτόματον ἐξεικόνισμα τοῦ Εὐαγγελίου» καὶ ὁ ἀεί-
μνηστος πρωτοπρεσβύτερος Κ. Καλλίνικος ὅτι ἀποτελεῖ «τὴν πλου-
σιωτέραν, ποικιλωτέραν, δραματικωτέραν, καὶ περιπαθεστέραν ἐξ ὅλων 
μας τῶν ἀκολουθιῶν». Κυρίως ὅμως ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία ἐκφρά-
ζει κατά ἕνα μοναδικό τρόπο ὁλόκληρη τήν περί ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς 
τῶν νεκρῶν ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως αὐτή συνοψίζεται στούς ἐπιγραμ-
ματικούς λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Κηδεύσομεν τοὺς ἀπελθό-
ντας ὡς καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνοις συμφέρει πρὸς δόξαν Θεοῦ».

Σήμερα, πού τό γνωστό καί ἀπό τήν ἀρχαιότητα φαινόμενο τῆς 
«ἀπόρριψης» τῶν νεκρῶν ἐπανεμφανίζεται μέ τό σκληρό πρόσωπο τῆς 
ἀποτέφρωσής τους, ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, ὡς τό «τελευταῖο μυστή-
ριο», ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔπαυσε καί δέν θά 
παύσει ποτέ ὄχι μόνο νά ὁμιλεῖ περί τῆς «πολλῆς ἡδονῆς» πού ἔχει ἡ 
ἐνασχόλησή της μέ τούς νεκρούς, ἀλλά καί νά τούς προπέμπει στόν 
τάφο μέ ἕναν ἀσπασμό, ὅπως ἀκριβῶς κάνει κάθε στοργική μητέρα πού 
βάζει τά παιδιά της νά κοιμηθοῦν. Αὐτό ἀκριβῶς τό ἀναστάσιμο ἦθος τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν, πού ἀνάγεται σέ περιωπή δόγματος, 
προσπαθοῦμε νά ἀναδείξουμε στίς σελίδες τοῦ παρόντος πονήματος. 

 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 τόν «χρυσοῦν 

Σταυρόν 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. 

στ) Συλλείτουργο. Πρόσωπα καί θεσμοί 
στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία.

    
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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Τῇ Ἁγιωτάτῃ Ὀρθοδόξῳ
 Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος
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«Ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν
ναὸς τοῦ ἐν ἡμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν,
οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ καὶ οὔκ ἐστε ἑαυτῶν;
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς·
δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν
καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ».

(Ἀπ. Παῦλος, Α´ Κορ. 6,19-20)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αφορμή γιά τή σύνταξη τῆς παρούσας μελέτης μᾶς ἔδωσε 
σχετική εἰσήγηση πού κληθήκαμε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά παρουσιάσουμε στό Θ΄ Λει-
τουργικό Συμπόσιο, πού διοργάνωσε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπι-
τροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, μέ θέμα «Τό μυστήριο τοῦ 
θανάτου στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας». Ἐκτός δέ ἀπό τήν δη-
μοσίευση τῶν πρακτικῶν τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου θεωρήσαμε 
ἀναγκαία καί τήν παροῦσα διευρυμένη αὐτοτελῆ ἔκδοση, ὡς 
μιά περαιτέρω συμβολή στό διάλογο πού προκαλεῖ ἡ πρόσφα-
τη νομιμοποίηση τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν στήν Ἑλλά-
δα. Μέ τόν τρόπο αὐτό μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ὁλοκλη-
ρώσουμε μιά τριλογία περί τοῦ «ἐν Κυρίῳ θνήσκειν» (Ἀποκ. 
14,13)1, θέμα πού ἀποτέλεσε ἕναν ἀπό τούς βασικούς ἄξονες 
τῶν μέχρι τώρα θεολογικῶν μας ἐνασχολήσεων.

Στήν παροῦσα μελέτη ἐξετάζουμε ἰδιαίτερα τή στάση τῆς 

1. Βλ. τίς δύο προηγούμενες σχετικές μελέτες μας: Τζέρπος Δ. (Πρω-
τοπρ.), Ἐφόδιον ζωῆς. Ἡ μετάδοση τῆς θείας κοινωνίας στούς ἀσθενεῖς 
πού ἀντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου. Συμβολή στήν Ποιμαντική Λει-
τουργική. Ἐκδόσεις Τῆνος, Ἀθῆναι 2001. Του ΙΔΙου, Ἡ ὥρα τοῦ θανά-
του καί ἡ Ἀκολουθία εἰς Ψυχορραγοῦντα. Συμβολή στή μελέτη τοῦ Βυζα-
ντινοῦ Εὐχολογίου. Ἐκδόσεις Τῆνος, Ἀθῆναι 2007.
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14	 	 π.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		Β.	ΤΖΕΡΠΟΣ

Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν, 
ὅπως ἡ στάση αὐτή προσδιορίζεται κυρίως ἀπό τό πνεῦμα τῆς 
Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, ἡ ὁποία ψάλλεται κατά τήν τελευ-
τή τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Πρόκειται γιά τήν ἀκολουθία 
ἐκείνη, τήν ὁποία ὁ ἐθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμᾶς θεω-
ρεῖ «δεῖγμα τῶν ὡραιοτέρων καί ὑψηλοτέρων τῆς ἑλληνικῆς 
χριστιανικῆς ποιήσεως»2, ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς «ἱστοριο-
νομίας» Σ. Ζαμπέλιος χαρακτηρίζει ὡς «αὐτόματον ἐξεικό-
νισμα τοῦ Εὐαγγελίου»3 καί ὁ ἀείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος 
Κ. Καλλίνικος ὅτι ἀποτελεῖ «τὴν πλουσιωτέραν, ποικιλωτέ-
ραν, δραματικωτέραν, καὶ περιπαθεστέραν ἐξ ὅλων μας τῶν 
ἀκολουθιῶν»4. Καί τοῦτο, διότι ἐκφράζει κατά ἕνα μοναδικό 
τρόπο ὁλόκληρη τήν περί ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν 
ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως αὐτή συνοψίζεται στούς ἐπιγραμ-
ματικούς λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Κηδεύσομεν τοὺς 
ἀπελθόντας ὡς καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνοις συμφέρει πρὸς δόξαν 
Θεοῦ»5. 

Ἡ παροῦσα μελέτη διαιρεῖται σέ τέσσερα κεφάλαια. Στό 
πρῶτο κεφάλαιο προβαίνουμε σέ μιά σύντομη ἱστορικοθεο-
λογική θεώρηση τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, ὅπως ἐπίσης 
καί σέ μιά γενική θεώρηση τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν 
ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱστορικῆς της ἐμφάνισης μέχρι τήν κατά 
τούς τελευταίους αἰῶνες προβολή της ὡς ἐναλλακτικῆς πρός 
τήν ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐφαρμοζόμενη διαχρονικά ὁλόσωμη 

2. Ἐφημερίδα «Ἐμπρός» 25/5/1917.
3. ζαμπέλΙος ς., Ἄσματα δημοτικά τῆς Ἑλλάδος, Κέρκυρα 1852, σ. 155.
4. ΚαλλΙνΙΚος Κ. (Πρωτοπρ.), Ὁ χριστιανικὸς ναὸς καὶ τὰ τελούμε-

να ἐν αὐτῷ, Ἀθήνα 51969, σ. 557.
5. Εἰς Ἰωάννην, ὁμιλ. 85,6. PG 59,467c.
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ταφή. Στό δεύτερο κεφάλαιο παρακολουθοῦμε ἱστορικά τή 
στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, ἀπό τήν 
κατά τά τελευταῖα χρόνια ἐμφάνιση τοῦ θέματος μέχρι σήμε-
ρα. Στό τρίτο κεφάλαιο γίνεται μιά προσπάθεια κατανόησης 
τοῦ ὁλόσωμου ἐνταφιασμοῦ τῶν νεκρῶν, ὡς βασικοῦ στοι-
χείου τῆς χριστοκεντρικότητας πού χαρακτηρίζει διαχρονικά 
τή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Στό δέ τέταρτο καί τελευταῖο κε-
φάλαιο παρουσιάζουμε ὁρισμένα ἀντιπροσωπευτικά στοιχεῖα 
ἀπό τήν εὐρύτερη λειτουργική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, 
διαμέσου τῶν ὁποίων καί ἀναδεικνύεται ἡ πρός αὐτήν ὁμοου-
σιότητα πού χαρακτηρίζει τόν ὀρθόδοξο «ταφικό πολιτισμό», 
σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις του διαμέσου τῶν αἰώνων. 

Γιά τή διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη θεωρήσαμε ἀκόμη σκό-
πιμο νά ἐπισυνάψουμε στό τέλος τῆς παρούσας ἐργασίας ὡς 
παράρτημα τό κείμενο τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας μέ μιά πα-
ράλληλη νεοελληνική ἀπόδοση. Καί ὅσον μέν ἀφορᾶ τό κεί-
μενο, αὐτό καταχωρίζεται κατά τήν ἰσχύουσα σήμερα ἔκδο-
ση τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου6, μέ μικρές μόνο βελτιώσεις, οἱ 
ὁποῖες προέκυψαν ἀπό τήν ὥς σήμερα κριτική του ἐπεξεργα-
σία7. Ὅσον δέ ἀφορᾶ τή νεοελληνική ἀπόδοση, αὐτή δέν μπο-

6. Μικρὸν Εὐχολόγιον, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 131998, σσ. 231-259.

7. Βλ. Τυπικὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας..., (Γ. Βιολά-
κη), Ἔκδοσις Β. Σαλιβέρου, Ἀθῆναι (χ.χ.), σσ. 434-440. μέλΙςςηνος 
παμφΙλος (Μητροπολίτης), «Τυπικὸν τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας» 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 25(1905), σσ. 33-35, 80-84, 117-118. παπα-
γΙαννης Κ. (Πρωτοπρ.), «Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία. Παρατηρήσεις 
καὶ προτάσεις διὰ μίαν ὀρθολογικωτέραν τέλεσιν αὐτῆς», Κληρονομία 
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ρεῖ νά ὑποκαταστήσει σέ καμμιά περίπτωση τό πρωτότυπο 
κείμενο, πολύ δέ περισσότερο νά τεθεῖ σέ λειτουργική χρήση. 
Ἡ ἐμπειρία ἀπό τήν ὥς σήμερα ἀπόδοση τῶν λειτουργικῶν 
κειμένων στά νέα ἑλληνικά ἔχει ἀποδείξει, ὅτι αὐτά θά πα-
ραμείνουν τελικά «ἀμετάφραστα». Καί τοῦτο, διότι πρόκει-
ται γιά λόγο κλασσικό, μέ τέτοια ἐσωτερική δυναμική πού τοῦ 
προσδίδει τό βιβλικό του ὑπόβαθρο, τό ποιητικό κάλλος καί 
ὁ ρυθμός τοῦ ψαλτικοῦ μέλους πού τόν συνοδεύει, ὥστε καμ-
μιά μετάφραση δέν μπορεῖ νά ἀποδώσει μέ πληρότητα. Ἁπλά 
ἡ μετάφραση βοηθᾶ τόν ἀναγνώστη σέ μιά πρώτη νοηματική 
προσέγγιση τοῦ κειμένου, ἀφοῦ εἶναι γεγονός ὅτι πολλές λέ-
ξεις καί ἐκφράσεις τῶν λειτουργικῶν κειμένων εἶναι πλέον 
ἀκατανόητες ἀπό τίς νεώτερες γενιές τῶν Ἑλλήνων. 

Κατά τήν προχριστιανική ἀρχαιότητα παρετηρήθη τό φαι-
νόμενο οἱ μέν ἐθνικοί νά ἀντιμετωπίζουν μερικές φορές τούς 
νεκρούς ὅπως τά σκουπίδια8, οἱ δέ Ἰουδαῖοι νά τούς βδελύττο-
νται ὡς πηγή τελετουργικῆς ἀκαθαρσίας9. Δυστυχῶς ἡ «ἀπόρ-

29 (1997), σσ. 211-224. Εὐχολόγιον Γ΄, Ἐξοδιαστικόν, Ἔκδοσις Ἱερᾶς 
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὄρος 2002, σσ. 141-169. φουνΤου-
λης Ι., «Νεκρώσιμα Τελετουργικά», στό Τελετουργικά θέματα, {Σειρά 
«Λογική λατρεία» 12}, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2002, 
σσ. 147-164. ςΚαλΤςης π., «Θεολογικές προϋποθέσεις τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κήδευσης καί ἱστορική ἐξέλιξη τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας», 
στό Ἱερὰ Μητρόπολις Δράμας, Νεκρώσιμα Τελετουργικά, {Εἰσηγήσεις, 
Πορίσματα Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας 
ἔτους 2001}, Δράμα 2001, σσ. 154-175. 

8. «Νέκυες κοπρίων ἐκβλητότεροι». Βλ. HραΚλέΙΤος, Fragmenta 
95,3. H. Diels - W. Kranz (ἐκδ.), Die Fragmente der Vorsokratiker, τόμ. 
1, Berlin, Weidmann, 61951, σ. 669.

9. μ. ΒαςΙλέΙος, Περί θανάτου 7. ΒΕΠΕΣ 57,270: «Ὅτε μὲν ἰουδαϊ-
κῶς ἀπέθνῃσκον οἱ ἄνθρωποι, βδελυκτά ἦν τὰ θνησιμαῖα· ὅτε δὲ ὑπὲρ 
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ριψη» αὐτή τῶν νεκρῶν ἀπό τή ζωή τῶν ζώντων ἐπανεμφα-
νίζεται καί σήμερα μέ τό σκληρό πρόσωπο τῆς ἀποτέφρωσής 
τους, πού ἐπιχειρεῖ νά εἰσβάλλει καί μέσα στό χῶρο τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας. Ἀλλ᾿ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν θά παύσει 
ποτέ νά ὁμιλεῖ περί τῆς «πολλῆς ἡδονῆς»10 τήν ὁποία ἔχει ἡ 
ἐνασχόλησή της μέ τούς νεκρούς, καί νά τούς προπέμπει στόν 
τάφο μέ ἕναν ἀσπασμό, ὅπως ἀκριβῶς κάνει κάθε στοργική 
μητέρα πού βάζει τά παιδιά της νά κοιμηθοῦν. Αὐτό ἀκριβῶς 
τό ἀναστάσιμο ἦθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν, 
πού ἀνάγεται σέ περιωπή δόγματος, θά προσπαθήσουμε νά 
ἀναδείξουμε στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν. 

π. Δημήτριος Β. Τζέρπος
Ἀν. Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν

Κούρεντα Ἰωαννίνων, 24-8-2012
Ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος 

καί ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Χριστοῦ ὁ θάνατος, τίμια τὰ λείψανα τῶν ὁσίων αὐτοῦ». Πρβλ. Ἀπο-
στολικαὶ Διαταγαὶ 6,30. ΒΕΠΕΣ 2,115-116.

10. Ιω. ΧρυςοςΤομος, Εἰς Ἁγίαν Βερενίκην 3. PG 50,634. ΔΙονυςΙος 
αρέοπαγΙΤης, Ἐκκλησιαστικὴ Ἰεραρχία 3, PG 556Β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία 
καί ἡ καύση τῶν νεκρῶν. Γενική θεώρηση.

1. Ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία ἤ Ἀκολουθία τῆς Κηδείας τῶν 
Κεκοιμημένων ἀνήκει στίς λεγόμενες «ἀκολουθίες καθαγια-
σμοῦ τῆς ζωῆς»11, διαμέσου τῶν ὁποίων ἡ Ὀρθόδοξη ᾿Εκ-
κλησία μας ἁγιάζει καί νοηματοδοτεῖ χριστιανικά τίς μεγάλες 
στιγμές τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου12. Ἐπί τοῦ προκει-
μένου πρόκειται γιά τήν ἀκολουθία ἐκείνη, μέ τήν ὁποία 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προπέμπει τά τέκνα της κατά τήν 
ἔξοδό τους ἀπό τή ζωή αὐτή, καί ἡ ὁποία ψάλλεται σέ τρεῖς 
στάσεις: Τό πρῶτο μέρος της (Νεκρώσιμον Τρισάγιον) τε-
λεῖται στόν οἶκο τοῦ ἀποθανόντος, τό δεύτερο καί κύριο μέ-
ρος κατά τήν ἔκθεση τοῦ νεκρικοῦ σκήνους στόν ναό, καί 

11. Βλ. ςμέμαν αλ., Ἡ Ἐκκλησία προσευχομένη. Εἰσαγωγή στή Λει-
τουργική Θεολογία. Ἐκδόσεις Ἀκρίτας (Μετάφραση ἀπό τά Ἀγγλικά π. 
Δημήτριος Β. Τζέρπος), Ἀθῆναι 22003, σ. 39.

12. Μέ τόν ὅρο μυστήρια θεωροῦνται αἱ ἱεραί τελεταί, αἱ ὁποῖαι ἀπο-
τελοῦν τά «αἰσθητά σημεῖα τῆς θείας χάριτος», ἀπαραίτητα διά τήν σω-
τηρίαν τῶν πιστῶν. ΔυοΒουνΙωΤης Κ., Τά μυστήρια τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, Ἐν Ἀθήναις 1913, σσ. 8-36. ανΔρουΤςος Χ., Δογματική 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 21956, σσ. 292-300.
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τό τρίτο μέρος κατά τήν ἀπόθεσή του στόν τάφο. Καθ᾽ ὅλη 
δέ τή διάρ κεια τῆς ἱστορικῆς της ἐξέλιξης ἡ θεολογική σο-
φία τῶν ἁγίων πατέρων καί ἡ ποιητική ἔμπνευση τῶν ἱερῶν 
ὑμνογράφων συνεργάστηκαν ἁρμονικά μέ τήν χριστιανική 
εὐσέβεια καί τήν ἀνθρώπινη γενικά εὐαισθησία καί ἐμπλού-
τισαν τήν ἐν λόγῳ ἀκολουθία μέ τέτοια στοιχεῖα, ὥστε νά 
ἀποτελεῖ σήμερα μιά ἀπό τίς πιό ἐντυπωσιακές σέ τελετουρ-
γική ἔκφραση καί πλούσιες σέ θεολογικά νοήματα λειτουρ-
γικές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας13.

Εἶναι ἐνδεικτικό γιά τή σημασία τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς τό 
γεγονός ὅτι στό ἀρχαιότερο συστηματικό ἑρμηνευτικό ὑπό-
μνημα στή χριστιανική λατρεία, πού περιέχεται στά λεγόμε-
να ἀρεοπαγιτικά συγγράμματα (5-6 αἰ.), ὑπάρχει καί εἰδικό 
γιά τήν ἀκολουθία αὐτή κεφάλαιο 14. Πρόκειται γιά τήν σπου-

13. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ ἀκολουθία αὐτή ἔγινε ἀντι-
κείμενο πλούσιου ἑρμηνευτικοῦ σχολιασμοῦ. Βλ. σχετικά ζαμπέλΙος ς., 
Ἄσματα δημοτικά τῆς Ἑλλάδος, Κέρκυρα 1852, σσ. 152-159. ΚαρπαθΙου 
έμ., «Γύρω ἀπό τό δράμα τοῦ θανάτου. Α´: Ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία 
ἀναλυομένη», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ΚΖ (1943) σσ. 103-120. ΚαλλΙνΙΚος 
Κ. (Πρωτοπρ.), Ὁ χριστιανικός ναός καί τά τελούμενα ἐν αὐτῷ, Ἐκδόσεις 
Γρηγόρη Ἀθῆναι, 41969, σσ. 555-563. ΞυΔης θ., Βυζαντινή Ὑμνογραφία, 
Ἐκδόσεις Νικόδημος, Ἀθήνα 1978, σσ. 340-359. ΒαςΙλέΙαΔης ν., Τό μυ-
στήριο τοῦ θανάτου, Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι, 338-363. θέοΔωρου 
ανΔρ., Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι. ΧρΙςΤο-
Δουλου θέμ. (Πρωτοπρ.) Περί τῆς κηδείας, Ἐκδόσεις Ὁμολογία, Ἀθήνα 
2004. VelskoVa el., “Funeral Rites according to the Byzantine Liturgical 
Sources”, Dumbarton Oaks Papers 55 (2001), σσ. 44-45.

14. «Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας», Κεφ. Ζ΄ «Περὶ τῶν ἐπὶ 
τοῖς κεκοιμημένοις τελουμένων». PG 3, 552C-569A. Γιά μιά λειτουργικο-
θεολογική θεώρηση τοῦ κειμένου αὐτοῦ βλ. ἰδιαίτερα: Roques R., L’ 
uni  vers Dionysien. Structure hierarchique du monde selon le Pseudo-
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δαιότερη πρό τοῦ 8ου αἰ. μαρτυρία περί τῶν ἐπιταφίων προσ-
ευχῶν τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία μᾶς περισώζει ὄχι μόνο τήν 
τελετουργική τάξη τῆς ἀκολουθίας κατά τήν περίοδο αὐτή, 
ἀλλά καί μιά σχεδόν ὁλοκληρωμένη θεολογία της. Στό λει-
τουργικό αὐτό ὑπόμνημα, πού ἀποτελεῖ καί μιά ἀπάντηση 
στίς διατυπούμενες κατά τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας διάφορες 
αἰτιάσεις γιά τήν ἐνασχόλησή της μέ τήν ταφή τῶν νεκρῶν15, 

Denys, Paris 1954. μαΤςουΚας ν., Μυστήριον ἐπὶ τῶν ἱερῶς τετελειω-
μένων καὶ ἄλλα μελετήματα, {Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Βιβλιοθή-
κη, 24}, Ἐκδ. «Π. Πουρναρᾶ», Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 11-37. ÜHlein 
H., “Mysterion an den heiligen Entshlafenen. Das Begränisritual beim 
Dionysius Areopagita”, Becker H.-Einig B.-Ullrish P.O. (ἐκδ.), Im 
Angesicht des Todes. Ein inderdisziplinäres Kompendium ΙΙ, EOS Verlag 
Erzabtei St. Ottilien 1987, σ. 1043-1085. φΙλΙας γ., «Τά ἑρμηνευτικά ὑπο-
μνήματα στή Νεκρώσιμη ἀκολουθία», στό Πρακτικά τοῦ Θ΄ Λειτουργικοῦ 
Συμποσίου «Τό μυστήριο τοῦ θανάτου εἰς τήν λατρείαν τῆς Ἐκκλησίας”, 
σσ. 228-262. ςΚαλΤςης π., μν. ἔργ., σσ. 95-101. simic k., Λειτουργική 
ἑρμηνευτική κατά τά ἀρεοπαγιτικά συγγράμματα (Ἀνέκδοτη διδακτορι-
κή διατριβή – Τμῆμα Θεολογίας ΕΚΠΑ), Ἀθήνα 2012.

15. Τό κείμενο ἀντιτίθεται πρός τίς μεγάλες διδασκαλίες τῆς ἀρχαιό-
τητας. Καταδικάζει ὁρισμένες κατηγορίες ἀνιέρων: α) Ὑπάρχουν μερι-
κοί πού νομίζουν ἀλόγως ὅτι οἱ νεκροί μετά θάνατον «εἰς ἀνυπαρξίαν 
χωρεῖν», στοχεύοντας ἔτσι καταρχάς τούς ἐπικούριους, γιά τούς  ὁποίους 
δέν ὑπάρχει τίποτε μετά θάνατο, οὔτε ψυχή οὔτε σῶμα. Τό ἴδιο  ἰσχύει καί 
γιά μερικούς στωϊκούς. β) Ἄλλοι νομίζουν ὅτι ὁ σύνδεσμος σώματος καί 
ψυχῆς διασπᾶται γιά πάντα μετά θάνατο, διότι, λέγουν, δέν θά ταίριαζε 
στίς ψυχές νά διατηροῦν τά σώματά τους «ἐν θεοειδεῖ ζωῇ καί μακα ρίαις 
λήξεσιν», καταδικάζοντας ἔτσι τούς πλατωνικούς, νεοπλατωνικούς καί 
ἄλλες πιθανῶς φιλοσοφικοθρησκευτικές διδασκαλίες πού υἱοθέτησαν τήν 
ἀνθρωπολογία του. γ) Ἄλλοι ἀποδίδουν στίς ψυχές καινούργιες ἐνσαρκώ-
σεις («σωμάτων ἄλλων ἀπονέμουσι ταῖς ψυχαῖς συζυγίαις») καταδικάζο-
ντας ἔτσι τούς ὀπαδούς τῆς μετεμψύχωσης, μεταξύ τῶν  ὁποίων πρέπει νά 
τοποθετήσουμε καί τό μεγαλύτερο μέρος τῶν πλατωνικῶν.

© π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, 2012 / © Εκδόσεις Ουρανός, Αθήνα 2012



22	 	 π.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		Β.	ΤΖΕΡΠΟΣ

ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία χαρακτηρίζεται ὡς «μυστήριον ἐπὶ 
τῶν ἱερῶς κεκοιμημένων»16. Βασική δέ θέση τοῦ ἱεροῦ συγ-
γραφέα συνιστᾶ ἡ ἄποψη ὅτι ὅπως εἶναι οὐσιώδεις οἱ δια-
φορές πού παρατηροῦνται μεταξύ τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν 
καί τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀνάλογα διαφορετικός εἶναι καί ὁ 
τρόπος μέ τόν ὁποῖο βιώνουν οἱ χριστιανοί τήν πραγματικό-
τητα τοῦ θανάτου17. 

Παρ᾽ ὅτι ἡ ἀκολουθία αὐτή δέν συγκαταλέγεται σήμε-
ρα μεταξύ τῶν ἑπτά μυστηρίων, ἐντούτοις δέν ἔπαυσε ποτέ 
νά ἔχει ἕναν ἀνάλογο πρός αὐτά μυστηριακό χαρακτήρα, 
ἀφοῦ ἀναφέρεται στήν τελευτή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κατά τόν 
ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τό «τελευταῖον μυστήριον» 
τῆς ἐπί γῆς βιοτῆς τοῦ ἀνθρώπου18. Ἀπό τή στιγμή, δηλαδή, 
πού διαμέσου τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος εἰσῆλθε στόν 
κόσμο ὁ θάνατος (Ρωμ. 5,12), κατέστη ἀναγκαῖο νά ἐπικύ-
ψει «πρός τό ἡμέτερον πτῶμα» ὁ ἴδιος ὁ κατά φύση ἀθάνα-

16. Ὡς μυστήριο χαρακτηρίζεται ἡ ἀκολουθία αὐτή καί ἀπό τόν Θεό-
δωρο Στουδίτη (Ἐπιστολὴ ρξε´ (57). PG 99,1524Β). Γιά τόν χαρακτή-
ρα τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας ὡς μυστηρίου βλ. ἰδιαίτερα: μαΤςου-
Κας ν., Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία Β΄. Ἔκθεση τῆς Ὀρθόδοξης 
πίστης σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴ δυτικὴ χριστιανοσύνη, {Φιλοσοφικὴ καὶ 
Θεο λογικὴ Βιβλιοθήκη, 3}, ἐκδ. «Π. Πουρναρᾶ», Θεσσαλονίκη 1988, 
σσ. 464-501 καί 497-499. Του ΙΔΙου, «Τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἢ λό-
γος περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ κόσμου», Ὀρθοδοξία, Ἑλληνισμός, πο-
ρεία στήν τρίτη χιλιετία, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμου σίου, Ἅγιον 
Ὄρος 1996, σ. 237.

17. PG 3, 552C :«Καὶ γὰρ οὐδὲ τοῦτο κοινόν ἐστι τοῖς ἱεροῖς τε καὶ 
ἀνιέροις, ἀλλ’ ὥσπερ ἀλλοῖον εἶδός ἐστι τῆς ἑκατέρων ζωῆς, οὕτω καὶ 
πρὸς θάνατον ἰόντες...».

18. γρηγορΙος θέολογος, Εἰς τοὺς Μακκαβαίους (λόγος ιε΄), ΒΕΠΕΣ 
59, σ. 90.
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τος Θεός μέ τήν ἐν Χριστῷ ἐνανθρώπησή του. Πρός τοῦτο 
προσέλαβε θνητό ἀνθρώπινο σῶμα, ὥστε ἀποθνήσκοντας 
μέ τόν τρόπο αὐτό νά συναναστήσει στή συνέχεια μέ τήν 
ἐκ νεκρῶν ἔγερσή του δυνάμει καί ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο 
γένος. Μέ τήν ἔννοια αὐτή ὁ θάνατος δέν εἶναι τίποτε ἄλλο 
παρά «κακίας καθάρσιον»19. Διότι μέ τήν πρόσκαιρη διά-
λυση τοῦ μεταξύ ψυχῆς καί σώματος δεσμοῦ, ἀποβάλλεται 
ἀπό τήν ἀνθρώπινη φύση «ἡ σκωρία τῆς ἁμαρτίας»20, ὥστε 
κατά τήν μέλλουσα ἐξανάσταση τῶν σωμάτων καί τήν ἐπα-
νασύνδεσή τους μέ τίς ψυχές, ὁ ἄνθρωπος νά ἀναστοιχειω-
θεῖ ἀπαλλαγμένος ἀπό «πάσης τῆς κατά κακίαν ἐπιμιξίας»21.

Ἤδη ἀπό τή ζωή τῶν πρώτων χριστιανικῶν κοινοτή-
των ὁ θάνατος, ὡς αὐτό «τό μέγιστον τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας 
μυστήριον»22, ἄρχισε νά βιώνεται ὡς μείζονος σημασίας 
ἐκκλησιαστικό γεγονός. Ἡ δέ χριστιανική γραμματεία τῶν 
πρώτων αἰώνων μᾶς παρέχει πλεῖστες ὅσες μαρτυρίες, ἀπό 
τίς ὁποῖες προκύπτει ὅτι ὁ χριστιανοπρεπής ἐνταφιασμός τῶν 
νεκρῶν ἀπετέλεσε ἐξ ὑπαρχῆς ὑπόθεση καί καθῆκον ὁλο-
κλήρου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καί ἀνέπτυξε 
εἰδικά ὀργανωμένη μέριμνα γιά τήν ἐπιτέλεσή του23. Ἦταν 
δέ τέτοια ἡ ἐντύπωση πού προκαλοῦσε μεταξύ τῶν ἐθνικῶν 

19. γρηγορΙος νυςςης, Εἰς Πουλχερίαν παραμυθητικός, ΒΕΠΕΣ 69, 
σ. 384.

20. γρηγορΙος νυςςης, Λόγος εἰς τούς κοιμηθέντας, ΒΕΠΕΣ 69, σσ. 
142-143.

21. γρηγορΙος νυςςης, Λόγος Κατηχητικός, ΒΕΠΕΣ 68, σ. 427.
22. Ιω. ΧρυςοςΤομος, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. PG 60, 168.
23. Βλ. RuscH α., Death and burial in christian antiquity, The 

Catholic University of America Press, Washington D.C., 1941 (passim).
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ἡ ὑπέρ τῶν νεκρῶν φροντίδα τῶν χριστιανῶν, ὥστε νά θεω-
ρεῖται ὡς ἕνας ἀπό τούς κύριους λόγους πού συνετέλεσε 
στήν ταχύτατη διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ κατά τήν ἐποχή 
αὐτή24. Κυρίως ὅμως ἡ βίωση τοῦ θανάτου ὡς σωτηριολογι-
κοῦ γεγονότος φαίνεται στήν τελετουργική συνάθρωση τῶν 
ἐξοδίων προσευχῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας πρός τήν Θεία 
Λειτουργία, ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ τήν κατ᾿ ἐξοχήν φανέρω-
ση καί πραγμάτωση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου στό πλήρωμά του 25. Ἡ γιά πρακτικούς λόγους 
ἐπισυμβᾶσα ἀπό τόν 4ο αἰ. καί ἑξῆς προοδευτική ἀποσύν-
δεση τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας ἀπό τή Θεία Λειτουργία 
δέν σήμανε καθόλου καί ἀποεκκλησιαστικοποίη ση τοῦ γε-
γονότος, κάτι τό ὁποῖο προκύπτει καί ἀπό τήν στή συνέχεια 
ἀνάδειξη τῆς ψαλμωδίας ὡς τοῦ κατ᾿ ἐξοχήν στοιχείου τῆς 
χριστιανοπρεποῦς ταφῆς τῶν νεκρῶν26.

Πράγματι ἀπό τόν 5ο αἰ. καί ἑξῆς μαρτυρεῖται ἡ ὕπαρξη 
μιᾶς αὐτοτελοῦς νεκρώσιμης ἀκολουθίας27, ἡ ὁποία ἀπετε-

24. ςωζομένος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 5,16. PG 67,1261: «τὴν 
ἀθεΐαν συνηύξησε μάλιστα ἡ περὶ τοὺς ξένους φιλανθρωπία καὶ ἡ περὶ 
τὰς ταφὰς τῶν νεκρῶν προμήθεια».

25. Γιά τό θέμα αὐτό βλ. ἰδιαίτερα: μΙλοςέΒΙΤς ν., Ἡ Θεία Εὐχαρι-
στία ὡς κέντρον τῆς Θείας Λατρείας. Ἡ σύνδεσις τῶν μυστηρίων μετὰ τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, ἐκδ. «Π. Πουρναρᾶ», Θεσσαλονίκη 2001, σ. 294-297.

26. Βασική ἐπ᾿ αὐτοῦ μαρτυρία μᾶς παρέχουν οἱ περί ἐνταφιασμοῦ 
τῶν νεκρῶν διηγήσεις τῶν ἁγιολογικῶν πηγῶν γιά τίς ὁποῖες βλ. ἰδιαίτερα: 
ςπυρΙΔαΚΙς γ., «Τά κατά τήν τελευτήν ἔθιμα τῶν βυζαντινῶν ἐκ τῶν ἁγιο-
λογικῶν πηγῶν», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τόμ. Κ΄, σ. 
75 ἑξ. μπουρΔαρα Κ., Εἰκονομαχία καί δίκαιο. Νομική θεώρηση τῶν ἁγιο-
λογικῶν κειμένων, ἐκδ. Σάκκουλα, Ἀθήνα-Κομοτηνή 2004, σσ. 123-148.

27. ΚαλλΙνΙΚος Κ., Ὁ χριστιανικὸς ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ, 
Ἀθήνα 41969, σ. 557.
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λεῖτο ἀπό εὐχές28, ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα καί ψαλμούς ἤ 
μεμονωμένους ψαλμικούς στίχους, κατάλληλα ἐπιλεγμένους 
γιά τήν περίπτωση29. Ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν ἐπικήδεια 
αὐτή χρήση τῶν ψαλμῶν ἔχει ἡ μαρτυρία τοῦ ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι οἱ ψαλμοί, «ὡς εὐθυμίας σύμ-
βολον» (Ἰακ. 5,13), ἀντικατέστησαν τούς θρήνους καί τούς 
κοπετούς, πού κυριαρχοῦσαν κατά τίς ταφές τῶν Ἰου δαίων 
καί τῶν εἰδωλολατρῶν30. Μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς χριστιανικῆς 

28. Τέτοιες εὐχές μαρτυροῦνται ἤδη σέ παλαιότερες πηγές, ὅπως στό 
Εὐχολόγιο τοῦ Σεραπίωνος ἐπισκόπου Θμούεως (360-362), στίς Ἀποστο-
λικές Διαταγές (380), καί σέ ἐπιτύμβιες στῆλες, ὅπως ἡ ὡς σήμερα χρησι-
μοποιούμενη ἀρχαιότατη εὐχή «Ὁ Θεὸς τῶν Πνευμάτων καὶ πάσης σαρ-
κός...». Βλ. σχετικά: Τζέρπος Δ. (Πρωτοπρ.), Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νεκρωσίμου 
Εὐχελαίου κατά τά χειρόγραφα εὐχολόγια τοῦ 14-16 αἰ. {Ἵδρυμα Βυζα-
ντινῆς Μουσικολογίας-Λατρειολογήματα 1}, Ἀθήνα 2002, σσ. 21-22.

29. Ἀποστολικαί Διαταγαί ΣΤ. ΒΕΠΕΣ 2, σ. 165-116: «Ἀπαρατηρή-
τως δὲ συναθροίζεσθε ἐν τοῖς κοιμητηρίοις, τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἱερῶν 
βι βλίων ποιούμενοι...Καὶ ἐν τοῖς ἐξόδοις τῶν κεκοιμημένων ψάλλοντες 
προπέμπετε αὐτούς, ἐὰν ὦσιν πιστοὶ ἐν Κυρίῳ. Τίμιος γὰρ ἐναντίον Κυ-
ρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Καὶ πάλιν· Ἐπίστρεψον, ἡ ψυχή μου, 
εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος εὐεργέτησέν σε. Καὶ ἐν ἄλλοις· Μνή-
μη δικαίων μετ᾿ ἐγκωμίων καὶ δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ». 

30. Εἰς ἁγίαν Βερενίκην 3, PG 50, 634: «Διὰ τοῦτο παρὰ μὲν τὴν 
ἀρχὴν ἐπὶ τοῖς νεκροῖς κοπετοί τινες ἐγίγνοντο καὶ θρῆνοι, νῦν δὲ ψαλ-
μοὶ καὶ ὑμνῳδίαι... Ἔκλαυσαν γοῦν τὸν Ἰακὼβ τεσσαράκοντα ἡμέρας, 
ἔκλαυσαν καὶ τὸν Μωϋσῆν ἑτέρας τοσαύτας οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἐκόψαντο, 
ἐπειδὴ θάνατος τότε ὁ θάνατος ἦν· νυνὶ δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ὑμνῳδίαι 
καὶ εὐχαὶ καὶ ψαλμοί, δηλούντων ἁπάντων, ὅτι ἡδονὴν ἔχει τὸ πρᾶγμα· 
οἱ γὰρ ψαλμοὶ εὐθυμίας σύμβολον· Εὐθυμεῖ γάρ τις, φησίν, ἐν ὑμῖν; 
ψαλλέτω. Ἐπεὶ οὖν εὐθυμίας ἐσμὲν πεπληρωμένοι, διὰ τοῦτο ψάλλομεν 
ἐπὶ τοῖς νεκροῖς ψαλμοὺς θαῤῥεῖν ὑπὲρ τῆς τελευτῆς παρακελευο μένους. 
Ἐπίστρεψον γάρ, φησί, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος 
εὐηργέτησέ σε». Πρβλ. Ὁμιλ. 4 εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους 5, PG 63,43. Βλ. 
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ὑμνογραφίας ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία ἐμπλουτίστηκε προο-
δευτικά καί μέ ὑπέροχους ὕμνους, ἐμπνευσμένους ἀπό τήν 
περί θανάτου διδασκαλία τοῦ χριστιανικοῦ εὐαγγελίου, με-
ταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση κατέχουν τά ὥς σήμερα 
ψαλλόμενα ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ31. 
Ἡ περί τήν ἐξέλιξη τῶν νεκρωσίμων αὐτῶν προσευχῶν τῆς 
Ἐκκλησίας παρατηρούμενη δημιουργικότητα κορυφώνεται 
κατά τούς 12ο-16ο αἰ., μέ τήν προοδευτική ἐμφάνιση στά 
χειρόγραφα καί ἔντυπα εὐχολόγια καί ξεχωριστῶν νεκρωσί-
μων ἀκολουθιῶν γιά εἰδικές περιπτώσεις πιστῶν, ὅπως εἶναι 
οἱ μοναχοί, οἱ ἱερεῖς καί τά νήπια32.

καί Τζέρπος Δ. (Πρωτοπρ.), «Θρῆνος καί ψαλμωδία κατά τήν ταφή τῶν 
νεκρῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», Ὁ ἁγιασμός τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, 
Μελέτες ἐπί τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Εὐχολογίου, Ἐκδό-
σεις Τῆνος, Ἀθῆναι 2006, σσ. 132-149.

31. Βλ. Τρέμπέλας π., Ἐκλογὴ Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας, 
Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 31997, σσ. 287-293. ΧρΙςΤο-
Δουλου θ. (Πρωτοπρ.), Ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία κατά τούς χειρογρά-
φους κώδικες 10ου-12ου αἰ., (τόμ. 1, Γενική εἰσαγωγή, κατάλογοι, πί-
νακες), Ἐκδόσεις «Θεσβίτης» 2005, σσ. 377-392.

32. Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δέν ἔγινε δεκτή χωρίς ἀντιστάσεις, ὅπως φαίνε-
ται στήν ἀκόλουθη παρατήρηση πού ἀναγράφεται σέ ὁρισμένα χειρό-
γραφα εὐχολόγια τῆς ἐποχῆς: «Ἰστέον δὲ ὅτι ὁ τοιοῦτος τύπος γίνεται 
καὶ εἰς κοιμηθείσας γυναῖκας, κἄν τινὲς ἐγκατέσπειραν τῷ τύπῳ ἀκο-
λουθίαν ἰδίως γυναικῶν καὶ παίδων καὶ τεθαύμακα πῶς ἐπελάθοντο 
τοῦ τυπῶσαι καὶ εὐνούχων ἰδίως ἀκολουθίαν ἤ βασιλέων. Αὕτη οὖν ἡ 
ἀκολουθία ὡς ἄνωθεν εἴρηται, ψάλλεται καὶ εἰς γυναῖκας καὶ παῖδας 
τῶν ὀρθοδόξων, ἐναλλαττομένου μόνον τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρσενικοῦ 
εἰς θηλυκόν καί οὐχί ἕτερον». Βλ. GoaR J., Εὐχολόγιον, sive Rituale 
Graecorum, Venetiis 21730, σ. 433. VelkoVska el., “Funeral Rites in 
the East” στό Handbuch for Liturgical Studies, τόμ. IV, Sacraments and 
Sacramentals, (ἐκδ. Chupungo An.), Pueblo, σσ. 345-354.
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Ἀλλ᾿ ἡ σέ ποιμαντικούς κυρίως λόγους ὀφειλόμενη πολυ-
μορφία33, πού παρατηρεῖται στή νεκρώσιμη ἀκολουθία κατά 
τήν περίοδο αὐτή, ὁδήγησε προοδευτικά σέ μιά τελετουρ-
γική καί ὄχι μόνο ἀταξία, ἡ ὁποία, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Συ-
μεών Θεσσαλονίκης, ἔτεινε νά γίνει «ἔθος»34. Κύριοι δέ λό-
γοι πού ὁδήγησαν στήν ἀπαράδεκτη αὐτή κατάσταση ἦταν ἡ 
ματαιοδοξία τῶν λαϊκῶν καί ἡ φιλοχρηματία τῶν κληρικῶν, 
ἀδυναμίες τίς ὁποῖες ὁ ἅγιος Συμεών καυτηριάζει ἰδιαίτε-
ρα στό λαμπρό ἑρμηνευτικό ὑπόμνημά του στή νεκρώσιμη 
ἀκολουθία35. Ἐπίσης οἱ πολλοί θάνατοι, οἱ ὁποῖοι ἐπισυνέ-

33. ΚαλλΙνΙΚος Κ. (Πρωτοπρ), μν. ἔργ., σ. 557: «Ἄν ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ κοινωνικαὶ καταστάσεις δὲν ὑφίστανται καὶ ἐντεῦθεν ὅ τε ὁ βα-
σιλεὺς καὶ ἰδιώτης τῶν αὐτῶν νεκρικῶν ψαλμῳδιῶν ἀξιοῦνται, ὑφίστα-
νται ὅμως διαφοραὶ ἠθικαί, δι᾿ ἃς δὲν εἶναι πρέπον τὰ αὐτὰ παρομοιο-
τύπως νὰ λέγωνται καὶ διὰ τοὺς ἐνήλικας καὶ διὰ τὰ ἄκακα καὶ τρυφερὰ 
βρέφη καὶ διὰ τοὺς τὴν ἤρεμον ζωὴν αἱρετισαμένους μοναστὰς καὶ διὰ 
τοὺς ἐν τῇ βιωτικῇ τύρβῃ παλαίσαντας μιγάδας, καὶ διὰ τοὺς ἱερωμέ-
νους καὶ διὰ τοὺς λαϊκούς». μαΤςουΚας ν.α., Μυστήριον ἐπί τῶν ἱερῶς 
κεκοιμημένων {Φιλοσοφική καί Θεολογική Βιβλιοθήκη, 24}, ἐκδ. «Π. 
Πουρναρᾶ», Θεσσαλονίκη 1992, σ. 24: «Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση 
ἔχει διαμορφώσει διάφορες μορφές νεκρώσιμης ἀκολουθίας γιά ὁρισμέ-
νες «τάξεις» πιστῶν, ὡστόσο μέσα σέ μιά ἑνιαία καί ταυτόσημη πραγ-
ματικότητα. Ἡ διάκριση σέ νεκρώσιμη ἀκολουθία γιά κοσμικούς, γιά 
μοναχούς, γιά ἱερεῖς, γιά κοσμικούς ἄνδρες καί γιά νήπια σκανδαλίζει 
μονάχα τούς ἀμύητους καί ἄγευστους διανοούμενους, πού ἰσχυρίζονται 
πώς πρόκειται γιά ταξικές διακρίσεις! Ὡστόσο δέν πρόκειται οὔτε γιά 
προνόμια οὔτε γιά κάστες. Ἕνα εἶναι τό σῶμα, μιά ἡ σύναξη, καί ὅλα τά 
μέλη εἶναι ἰσότιμα, μετέχοντας στήν ἴδια δωρεά τῆς ἀθανασίας. Ὅμως 
ἡ διάκριση αὐτή ἀπεικονίζει τή διάκριση τοῦ σώματος σέ μέλη, καί πρό 
παντός τήν ἰδιαιτερότητα καί ποικιλία τῶν χαρισμάτων».

34. Περὶ τοῦ τέλους ἡμῶν καὶ τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς κηδείας τξε΄. PG 
155, 680Α.

35. Ὅπ. παρ. 677D: «Νῦν δὲ πάντα τῇ ἀμελείᾳ παρεωράθη τὰ εὐλαβῆ 
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βαιναν τήν περίοδο αὐτή ἐξ αἰτίας λοιμικῶν ἀσθενειῶν, ὁδη-
γοῦσαν τούς ἱερεῖς σέ πολλούς αὐτοσχεδιασμούς κατά τήν 
τέλεση τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, ἀλλοιώνοντας ἔτσι τήν 
παραδεδομένη τελετουργική της τάξη36. Ὅλα αὐτά εἶχαν ὡς 
τελικό ἀποτέλεσμα τήν παρέμβαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, τό ὁποῖο μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως τοῦ Τυ-
πικοῦ «κατά τήν Τάξιν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας» καθιέρωσε ὥστε στό ἑξῆς νά τελεῖται μιά κοινή γιά 
ὅλες τίς κατηγορίες τῶν πιστῶν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, μέ 
τό σκεπτικό ὅτι «πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰη-
σοῦ» (Γαλ. 3,28). Ἐξαίρεση γίνεται μόνο γιά τά νήπια, γιά 
τά ὁποῖα, λόγῳ τῆς ψυχικῆς τους ἀθωότητας προβλέπεται 
ξεχωριστή Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, ὅπως διαφορετικό περιε-

καὶ τὰ τῆς τάξεως καταλέλυται· καὶ πάντα γίνεται φύρδην. Καὶ γὰρ ἡ 
ἀταξία τῇ ὑπερηφανίᾳ συζεύγνυται ἀπαρχῆς καὶ σὺν αὐτῇ τῇ φιλοκερ-
δείᾳ, καὶ τὰ κοσμικά φρονήματα πλέον διὰ τὰ ἑκάστου πάθη. Καὶ οὐ τὰ 
τῶν ἁγίων κρατεῖ». Γιά τό ὑπόμνημα αὐτό βλ. ἰδιαίτερα: φουνΤουλης 
Ι., «Τοῦ ἁγίου Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Περὶ τοῦ τέλους 
ἡμῶν καὶ τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς κηδείας καὶ τῶν κατ᾿ ἔθος ὑπέρ μνήμης γι-
νομένων, Εἰσαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση, Σχόλια», στόν τόμο Νεκρώ-
σιμα Τελετουργικά (Εἰσηγήσεις, Πορίσματα Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, ἔτους 2001), Δράμα 2001, σσ. 309-361.

36. Συνοδική Ἀπόκρισις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Παϊσίου τοῦ 
Α΄ (1651-1652 καί 1654-1655) πρός τόν πατριάρχην Μοσχοβίας Νίκω-
να: «Ἡ τάξις τῆς ἀκολουθίας τῶν κεκοιμημένων ἐδῶ εἰς τὰ μέρη τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἄλλαξε καμπόσον, ἔστωντας καὶ νὰ σμικρύνου-
σιν ἀπὸ τὸν τύπον ὁποῦ ψάλλομεν εἰς τὸ εὐχολόγιον, διὰ τὰ συχνὰ καὶ 
μεγάλα θανατικά ὁποῦ ἔρχονται καὶ δὲν φθάνουσιν οἱ ἱερεῖς νὰ θάπτου-
σιν τά λείψανα· ἀμὴ πρέπει νὰ γίνεται καθὼς ἑρμηνεύει ὁ τύπος, μάλι-
στα ἐκεῖ ὁποὺ δέν βιάζει τὸ θανατικὸν νὰ βιαζόμεθα». ΔέληΚανης Καλ. 
(Ἀρχιμ.), Πατριαρχικῶν ἐγγράφων τόμος τρίτος, Ἐν Κωνσταντινουπό-
λει 1905, σ. 66.
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χόμενο ἔχει ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία καί κατά τήν Διακαι-
νήσιμο Ἐβδομάδα, λόγῳ τοῦ ἀναστάσιμου χαρακτήρα της.

Ἐπίσης, στήν ἔκδοση τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου, πού ἐκδό-
θηκε γιά πρακτικούς λόγους ὡς ἐπιτομή τοῦ Μεγάλου Εὐχο-
λογίου, προβλέπονται οἱ ἑξῆς εἰδικές περιπτώσεις.

α) Μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 1621/343-15 Μαρτίου 1891 ἐγκύ-
κλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, ἐπι-
τρέπεται ἡ ταφή ἑτεροδόξων ἀπό ὀρθοδόξους ἱερεῖς «ὅταν 
δέν ὑπάρχουσιν ἱερεῖς τῆς ἰδίας αὐτῶν ὁμολογίας».

β) Μέ τήν ὑπ᾽ ἀριθμ. 2712/984/426/12-3-2001 ἐγκύκλιο 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπιτρέπεται ἡ ἐκκλησιαστική κήδευση 
αὐτοχείρων ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς ἔγγραφης βεβαίωσης 
δύο ἱατρῶν γιά τίς περιπτώσεις τῶν ἐκφρενῶν καί τῶν στε-
ρουμένων συνειδήσεως, οἱ οποῖοι καί θά βεβαιώσουν περί 
τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ συγκεκριμένου προσώ-
που. Ὅλες οἱ ἄλλες περιπτώσεις θά ἀντιμετωπίζονται ἀπό 
τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη κατά τήν ποιμαντική του κρίση».

γ) Μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2716/2505/1096/3-7-2001 ἐγκύκλιο 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιτρέπε-
ται ἡ ἐκκλησιαστική ταφή ἀβαπτίστων βρεφῶν «ὑπό τήν 
ἀπόλυτον προϋπόθεσιν ὅτι ὁ εἷς τοὐλάχιστον ἐκ τῶν γονέων 
αὐτῶν εἶναι χριστιανός ὀρθόδοξος καί ζητήσῃ τοῦτο παρά 
τῆς ἁρμοδίας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, καί ὅτι ἐξηντλήθησαν 
πᾶσαι αἱ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας παρεχόμεναι διευκολύνσεις 
διά τήν ἔγκαιρον βάπτισιν τῶν εἰς κίνδυνον θανάτου εὑρι-
σκομένων βρεφῶν (βάπτισμα ἀνάγκης)». 

© π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, 2012 / © Εκδόσεις Ουρανός, Αθήνα 2012



ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.ouranosbooks.gr • e-mail: info@ouranosbooks.gr K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 1
31

62

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 ὥς 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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Στήν παροῦσα μελέτη ἐξετάζουμε τή στάση τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν, ὅπως ἡ στάση 

αὐτή προσδιορίζεται κυρίως ἀπό τό πνεῦμα τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας 
πού ψάλλεται κατά τήν τελευτή τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Πρόκειται 
γιά τήν ἀκολουθία ἐκείνη, τήν ὁποία ὁ ἐθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμᾶς 
θεωρεῖ «δεῖγμα τῶν ὡραιοτέρων καί ὑψηλοτέρων τῆς ἑλληνικῆς χριστια-
νικῆς ποιήσεως», ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς «ἱστοριονομίας» Σ. Ζαμπέλιος 
χαρακτηρίζει ὡς «αὐτόματον ἐξεικόνισμα τοῦ Εὐαγγελίου» καὶ ὁ ἀεί-
μνηστος πρωτοπρεσβύτερος Κ. Καλλίνικος ὅτι ἀποτελεῖ «τὴν πλου-
σιωτέραν, ποικιλωτέραν, δραματικωτέραν, καὶ περιπαθεστέραν ἐξ ὅλων 
μας τῶν ἀκολουθιῶν». Κυρίως ὅμως ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία ἐκφρά-
ζει κατά ἕνα μοναδικό τρόπο ὁλόκληρη τήν περί ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς 
τῶν νεκρῶν ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως αὐτή συνοψίζεται στούς ἐπιγραμ-
ματικούς λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Κηδεύσομεν τοὺς ἀπελθό-
ντας ὡς καὶ ἡμῖν καὶ ἐκείνοις συμφέρει πρὸς δόξαν Θεοῦ».

Σήμερα, πού τό γνωστό καί ἀπό τήν ἀρχαιότητα φαινόμενο τῆς 
«ἀπόρριψης» τῶν νεκρῶν ἐπανεμφανίζεται μέ τό σκληρό πρόσωπο τῆς 
ἀποτέφρωσής τους, ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, ὡς τό «τελευταῖο μυστή-
ριο», ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔπαυσε καί δέν θά 
παύσει ποτέ ὄχι μόνο νά ὁμιλεῖ περί τῆς «πολλῆς ἡδονῆς» πού ἔχει ἡ 
ἐνασχόλησή της μέ τούς νεκρούς, ἀλλά καί νά τούς προπέμπει στόν 
τάφο μέ ἕναν ἀσπασμό, ὅπως ἀκριβῶς κάνει κάθε στοργική μητέρα πού 
βάζει τά παιδιά της νά κοιμηθοῦν. Αὐτό ἀκριβῶς τό ἀναστάσιμο ἦθος τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν, πού ἀνάγεται σέ περιωπή δόγματος, 
προσπαθοῦμε νά ἀναδείξουμε στίς σελίδες τοῦ παρόντος πονήματος. 

 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 τόν «χρυσοῦν 

Σταυρόν 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. 

στ) Συλλείτουργο. Πρόσωπα καί θεσμοί 
στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία.

    
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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