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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο ναός της Καπνικαρέας, στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί μια από 

τις πιο όμορφες θύμησες των φοιτητικών μου χρόνων. Μέσα από τους πολλούς 

θορύβους της πόλης, ανάμεσα σε πολλά καταστήματα και κόσμο, ξεπροβάλλει εκεί, 

λες και θέλει να μας θυμίζει πόσο προσκολλημένοι είμαστε στην ύλη. Πόσο μακριά 

είμαστε από το βαθύτερο νόημα της ζωής, πόσο μπλεγμένοι είμαστε στα δίκτυα της 

καθημερινής ζωής, παραμερίζοντας καθετί που ωφελεί την ψυχή μας και την 

πνευματική μας ζωή! Πολλοί είναι οι επισκέπτες που κάθονται στον περίβολο για να 

ξαποστάσουν, άλλοι για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν και άλλοι για να 

προσέξουν και να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική μορφή καθώς και την εικονογράφηση 

του ναού. Η εικονογράφηση του ναού της Καπνικαρέας είναι έργο του Φώτη 

Κόντογλου και του συνεχιστή του Σπύρου Παπανικολάου και έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Από τις επισκέψεις μου στον ναό ιδιαίτερη αίσθηση μου έκανε η τοιχογραφία του 

Ρωμανού του Μελωδού που βρίσκεται έξω από το διακονικό του Ιερού Βήματος. Ο 

κορυφαίος υμνογράφος εικονίζεται νέος, με λεπτό μύστακα και λίγα γένια. Έχει κοντά 

καστανά μαλλιά που σχηματίζουν δύο βοστρύχους πίσω από τον λαιμό1. Φορά την 

ενδυμασία του διακόνου. Ο χιτώνας του είναι λευκός με χρυσά επιμανίκια. Η ούγια 

κάτω από το χιτώνα είναι στολισμένη, όπως και τα επιμανίκια. Από τον δεξί ώμο πέφτει 

η τραχηλιά, πάνω στην οποία είναι γραμμένη η λέξη «ΑΓΙΟΣ». Πάνω στον αριστερό 

ώμο πέφτει το επιρριπτάριο σε χρώμα μπλε. Με το αριστερό χέρι ο Άγιος κρατά 

ομοίωμα εκκλησίας, ενώ με το δεξί θυμιατήρι. Η τοιχογραφία φέρει την επιγραφή «ο 

Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός»2. 

Ο εικονιζόμενος Άγιος μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ με τη μελέτη του 

προσώπου του αλλά και του έργου του. Σπουδαίες απεικονίσεις του Αγίου συναντάμε 

στην Εύβοια σε τοιχογραφία στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του 

Καταρράκτη, στην Αίγινα σε τοιχογραφία στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής και στο 

παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης, στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου σε ξυλόγλυπτο αναλόγιο. 

                                                           
1Φ. Κόντογλου . Έκφρασις της Ορθοδόξου εικονογραφίας (τομ. 1ος). Αθήνα 2000: Παπαδημητρίου σσ. 

146, 150, 351. 
2 Κόντογλου (2000), ό.π., σ. 150. 
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Αξιόλογη είναι και η παράσταση του Ρωμανού του Μελωδού στις τοιχογραφίες του 

καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα στο Άγιο Όρος. 

Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός δίκαια χαρακτηρίζεται ως ο πιο μεγάλος ποιητής όλων 

των εποχών. Τα έργα του κατατάσσονται μέσα στα αριστουργήματα της παγκόσμιας 

λογοτεχνίας. Είναι ο κυριότερος κοντακιογράφος και βυζαντινός υμνογράφος. Μέσα 

από τα έργα του είναι φανερή η θεία αγάπη, η ταπείνωση και η ευλογία που είχε από 

το Άγιο Πνεύμα. Οι ύμνοι του δοξάζουν τον Θεό, διακονούν αυτούς που τους ψέλνουν, 

τους ακούνε ή τους διαβάζουν. Συγκινούν και υποκινούν τις ψυχές στην αλήθεια του 

Χριστού, στη μίμηση των Αγίων και τις δυναμώνουν πνευματικά. Ο Άγιος του Θεού 

με τους ύμνους του διδάσκει, ποιμαίνει, οδηγεί στη σωτηρία. Τα μηνύματά του 

διαχρονικά, ο λόγος του όμορφος και μαγευτικός. Μέσα στον Ρωμανό διακρίνει κανείς 

τους Πατέρες, τις δογματικές αλήθειες της πίστης μας, τις διηγήσεις της Αγίας Γραφής, 

δοξολογίες προς τον Θεό και κυρίως τονίζεται ο σκοπός της σαρκώσεως του Θεού. Οι 

ύμνοι του λες και βγαίνουν από τον ουρανό, αισθανόμαστε σε αυτούς την ανάσα του 

Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος της εποχής μας, ο όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, έλεγε 

πως «Ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραψε είναι τέλειο» 3. 

Ο Pitra ονόμασε τον Ρωμανό «Πρίγκηπα των αρχαίων μελωδών». Ο Bouvy τον 

αποκαλεί «Πίνδαρο της εκκλησιαστικής ποιήσεως» , ενώ ο Gelzer τον θεωρεί ως τον 

«Δάντη των Νεοελλήνων»4. Ο Ελύτης τον χαρακτηρίζει ως «Ελληνόσυρο μάγο». 

Παρόλα αυτά ο ίδιος στις ακροστιχίδες των ύμνων του θεωρεί τον εαυτό του «ταπεινό 

Ρωμανό»5. Σε όλο το έργο του είναι φανερή η μετριοφροσύνη και η φυσική του 

ταπείνωση. Με συντριβή προσεύχεται και ζητά συγγνώμη για τα λάθη του στο 

κοντάκιο του «Της Δευτέρας Παρουσίας» : 

«Ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ἐμὲ κατακείμενον ἐξανάστησον, δέομαι, 

ὅτι ἃ λέγω καὶ συμβουλεύω τοῖς ἄλλοις οὐ φυλάττω…» 6. 

  

                                                           
3Αν. Κουστένης, Ύμνοι Ρωμανού Μελωδού. Αθήνα 2011: Αρμός.  σ. 7. 
4Πρβλ. Θ. Δετοράκης . Βυζαντινή Υμνογραφία. Ηράκλειο 1997: Ιδιωτική, σ. 46. 
5Ευστρατιάδης Σ. (1939). Ρωμανός ο Μελωδός και τα ποιητικά αυτού έργα, στο: 

https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/16455;jsessionid=405139047AEC7E001FCA9ADA1EB746E0

,  σ. 185. 
6Κουστένη (2011), ό.π., σ. 682. 

https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/16455;jsessionid=405139047AEC7E001FCA9ADA1EB746E0
https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/16455;jsessionid=405139047AEC7E001FCA9ADA1EB746E0
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ABSTRACT 

 

The church of Kapnikarea, on Ermou Street, in the center of Athens, is one of the most 

beautiful memories of my student years. Through the many noises of the city, among 

many shops and people, it emerges there, as if it wants to remind us how attached we 

are to matter. How far we are from the deeper meaning of life, how entangled we are in 

the networks of everyday life, setting aside everything that benefits our souls and our 

spiritual lives. Many visitors sit in the courtyard to rest, others to worship and pray, and 

others to watch and admire the architectural form as well as the iconography of the 

Temple. The illustration of the temple of Kapnikarea is the work of Fotis Kontoglou 

and his successor Spyros Papanikolaou and is of particular interest. 

From my visits to the temple, the mural of Romanos the Melodist, which is located 

outside the deaconry of the Holy Step, made a special impression on me. The leading 

hymnographer is depicted as young, with a thin mustache and a few beards. Ηe has 

short brown hair that forms two tresses behind her neck. Ηe wears the dress of a deacon. 

His tunic is white with gold sleeves. The ugliness under the tunic is adorned like the 

sleeves. The cervix falls from the right shoulder, on which the word "SAINT" is written. 

On the left shoulder falls the epirriptary in blue. With his left hand the saint holds a 

model of a church, while with his right incense burner. The mural bears the inscription 

Saint Romanos the Melodist. 

 The depicted Saint gave me the impetus to deal with the study of his face and his work. 

We find great depictions of the Saint in Evia in a mural in the catholic of the Holy 

Monastery of Agios Ioannis the Waterfall, in Aegina in a fresco in the church of Agia 

Kyriaki and in the chapel of the Holy Zone, in the Holy Monastery of Vatopedi in a 

wood-carved analogy. The performance of Romanos the Melodist in the frescoes of the 

katholikon of the Stavronikita Monastery on Mount Athos is also remarkable. 

 Saint Romanos the Melodic is rightly described as the greatest poet of all time. His 

works are among the masterpieces of world literature. He is the main Byzantine hymn 

writer. Through his works, the divine love, humility and blessing he had from the Holy 

Spirit are evident. His hymns glorify God, serve those who sing to them, listen to them 

or read them. They move and motivate souls in the truth of Christ, in the imitation of 

the Saints and strengthen them spiritually. The Saint of God with his hymns teaches, 
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shepherds, leads to salvation. His messages over time, his speech beautiful and 

enchanting. Within Romanos one can distinguish the Fathers, the dogmatic truths of 

our faith, the stories of the Bible, praises to God and above all the purpose of the 

incarnation of God is emphasized. His hymns seem to come out of heaven, we feel in 

them the breath of the Holy Spirit. The Saint of our time, Saint Porphyrios 

Kausokalyvitis, used to say that "Romanos was all in grace and what he wrote is 

perfect". 

 Pitra named the Roman prince of ancient melodies. Bouvy calls him Pindar of 

ecclesiastical poetry while Gelzer considers him the Dante of the modern Greeks. Elytis 

describes him as a Greek-Russian magician. Nevertheless, he himself considers himself 

a "humble Roman" at the end of his hymns. His modesty and natural humility are 

evident throughout his work. With a crash he prays and apologizes for his mistakes in 

the stock of "The Second Coming" : 

«Ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ἐμὲ 

κατακείμενον ἐξανάστησον, δέομαι, 

ὅτι ἃ λέγω καὶ συμβουλεύω 

τοῖς ἄλλοις οὐ φυλάττω… » . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

α) Η ζωή και το έργο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού 

 

Οι πληροφορίες που έχουμε για το πρόσωπο του Ρωμανού του Μελωδού εκτός από 

λιγοστές είναι και διάσπαρτες, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε εύκολα και άμεσα να 

σχηματίσουμε μία άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα για την σπουδαία του 

προσωπικότητα και δραστηριότητα. Οι πηγές από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε 

υλικό για τον Ρωμανό Μελωδό είναι οι εξής7: 

- τα συναξάρια του Ρωμανού (Συναξάριο του έντυπου Μηναίου του Οκτωβρίου, 

Συναξάριο του λεγόμενου Μηνολόγιου του Βασιλείου Β’, Συναξάριο του 

Βερολίνου, Συναξάριο Ιεροσολύμων, Συναξάριο Πάτμου, Συναξάριο Μηλιών 

Πηλίου, Συναξάριο Μιλάνου, Συναξάριο Μονής Διονυσίου Άθω, Τυπικό 

Κωνσταντινουπόλεως και Τυπικό Μονής Γρηγορίου Άθω)8. 

- το συναξάρι της Κωνσταντινουπόλεως 

- το Μηνολόγιο του Βασιλείου Β’ 

- τα υμνογραφικά κείμενα που γράφτηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του 

- τον Κανόνα του Θεοφάνη του Γραπτού (778-845), που ψάλλεται την ημέρα της 

γιορτής του 

- τα Κοντάκια του ίδιου του Αγίου, που σε κάποιες περιπτώσεις υπαινίσσονται 

γεγονότα της εποχής που έζησε. 

- Άλλα υμνογραφικά κείμενα που αναφέρονται στον Ρωμανό, όπως τα διάφορα 

ανώνυμα τροπάρια της ακολουθίας του Ρωμανού, ο Κανόνας του αγίου 

Επιφανίου Κύπρου και το κοντάκιο του πατριάρχη Γερμανού.  

Ο χρόνος της γέννησής του τοποθετείται περί τα τέλη του 5ου αιώνα. Ο τόπος 

καταγωγής του είναι τα Έμμεσα της Συρίας, η σημερινή Χομς. Ανήκε στη μεγάλη 

                                                           
7 Θ. Ξύδης Βυζαντινή Υμνογραφία, Αθήνα 1978: Νικόδημος, σ. 201 – 205. 
8 Πρβλ. Κ. Μητσάκης. Βυζαντινή Υμνογραφία: από την εποχή της Καινής Διαθήκης μέχρι την 

Εικονομαχία. Αθήνα 2010: Γρηγόρη, σσ. 358 – 359.  
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πλειοψηφία των ορθοδόξων Σύρων. Έχει ανευρεθεί ανώνυμο κοντάκιο σε 

αγιορείτικους κώδικες, το οποίο αναφέρει ότι ο Μελωδός είχε εβραϊκή καταγωγή9. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί ερευνητές αμφισβήτησαν την αξιοπιστία αυτού του 

κοντακίου. Κάποιοι δέχονται την ορθότητα του κοντακίου ερμηνεύοντας ότι η λέξη 

Εβραίος στην συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει Σύρος ή γιατί οι Βυζαντινοί δεν 

φημίζονταν για τις γνώσεις τους στη γεωγραφία. Ο υμνογράφος εδώ ίσως να πίστευε 

ότι οι κάτοικοι της Συρίας, όπως και της Παλαιστίνης, ήταν Εβραίοι10. Ο Paul Maas 

δέχτηκε την εβραϊκή καταγωγή του Ρωμανού, αφού και ο ίδιος είχε την ίδια 

καταγωγή11.  Είτε όμως ήταν συριακής είτε εβραϊκής καταγωγής, το σημαντικό ήταν 

ότι χρησιμοποίησε με θαυμαστή ευχέρεια και καλλιέπεια την ελληνική γλώσσα και 

ανήκε στην ελληνική γραμματεία. Νεαρός ακόμη μετοίκησε στη Βηρυττό η οποία 

βρίσκεται 160 χλμ. από την πατρίδα του. Πιθανόν να συνέχισε τις σπουδές του και την 

ελληνική του μόρφωση, στη Σοφιστική Σχολή αυτής της πόλης, ίσως και στα νομικά, 

αφού η Βηρυτός τότε, πριν τους καταστροφικούς σεισμούς του 6ου αιώνα, ήταν κέντρο 

νομικής εκπαίδευσης. Πιθανή είναι και η επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους, αφού η 

απόσταση Βηρυτού και Ιεροσολύμων είναι μόνο 200 χλμ. Στον κεντρικό ναό της 

Αναστάσεως στη Βηρυτό έγινε διάκονος, αφού η κλίση του ήταν προς την Εκκλησία.  

Γεμάτος πίστη, γνώση και αρετή αναχώρησε στη συνέχεια για την Κωνσταντινούπολη. 

Ήταν τότε περίπου 30 ετών και έζησε στη βασιλεύουσα μέχρι το θάνατό του. Διάλεξε 

ίσως το μέρος αυτό, γιατί ήταν το πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της εποχής. Τότε 

βασιλιάς ήταν ο Αναστάσιος Α’ (491-518). Διέμενε στη Μονή Κύρου της Θεοτόκου, 

όπου και λειτουργούσε. Ο Κύρος ο Πανοπολίτης έφτιαξε τον ναό και ονομάστηκε έτσι 

προς τιμήν του. Ο Κύρος ήταν ύπατος, έπαρχος και πατρίκιος της 

Κωνσταντινουπόλεως, ποιητής και ρήτορας. Βοήθησε στη διάδοση της ελληνικής 

γλώσσας στο Βυζάντιο. Έφτιαξε την εκκλησία στο σημείο που φάνηκε μετά από φως, 

στην κουφάλα ενός κυπαρισσιού η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της 

Κυριώτισσας12. Στην εικόνα η Θεοτόκος είναι όρθια και κρατά το Θείο Βρέφος. Στην 

                                                           
9 Ν. Β. Τωμαδάκης. Βυζαντινή Υμνογραφία και Ποίησις (τομ. 2ος). Θεσσαλονίκη 1993: Πουρναράς, σ. 

90. 
10Α. Σ. Κορακίδης. Τα περί του Ρωμανού του Μελωδού μελετήματα. Θεσσαλονίκη  2002: Πουρναράς, σ. 

338. 
11P. Maas. « Die Chronologie der Hymnen des Romanos », στο: Byzantinische Zeitschrift, Berlin 1906, 

τ. 15, p. 30. 
12 Οι 12 τόμοι της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας (ΘΗΕ), τ. VII (Ιωάννης – Κωνσταντίνος), 

στ.  1220-1, στη λ.: «Κύρος», διαθέσιμο στο: https://e-

homoreligiosus.blogspot.com/2010/11/12.html?m=0. 

https://e-homoreligiosus.blogspot.com/2010/11/12.html?m=0
https://e-homoreligiosus.blogspot.com/2010/11/12.html?m=0
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τοποθεσία αυτή έγινε μετά και η μονή, όπου σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον 

Αγιορείτη, μετέβη ο Ρωμανός και μόνασε. Η μονή βρίσκεται σήμερα στην γνωστή 

τοποθεσία Έξι Μάρμαρα. Αργότερα στον ίδιο τόπο ανεγέρθηκε η Ιερά Μονή της 

Θεοτόκου της Γοργοϋπηκόου. Μέσα σε αυτό τον ναό ο Ρωμανός πήρε το χάρισμα της 

ποίησης και της μουσικής. Η θεοπνευστία του έγινε με όραμα. Εμφανίστηκε στον 

Μελωδό η Θεοτόκος μέσα στον ναό της Ιεράς Μονής της Θεοτόκου του Κύρου κατά 

τη διάρκεια του όρθρου των Χριστουγέννων. Η Παναγία του έδωσε τόμο χάρτου και 

τον προέτρεψε να τον φάγει. Αμέσως μετά ανέβηκε στον άμβωνα και άρχισε να ψάλλει: 

«Ἡ Παρθένος σήμερον ...». Σύμφωνα με τον Ξανθόπουλο, το έργο του Ρωμανού 

ονομάστηκε κοντάκιο «διά τό τοῦ χάρτου κοντάκιον» που τον υποχρέωσε να φάει η 

Παναγία. Οι στροφές ονομάστηκαν οίκοι, γιατί στο σεβάσμιο οίκο αυτής έγινε το 

θαύμα13.  

Στο Αγιορείτικο συναξάρι του Ακακίου Σαβαΐτη αναφέρεται ότι ο Ρωμανός, πριν από 

το θαύμα της θεοπνευστίας του, ήταν κακόφωνος και μάλιστα τον κορόιδευαν οι γύρω 

του για το ελάττωμα αυτό14. Πολύ πιθανόν αυτό να αναφέρεται για να τονισθεί η 

θεοπνευστία. Το σημαντικό όμως για τον Μελωδό είναι ότι, αν και κακόφωνος, 

μπορούσε να είναι σπουδαίος υμνογράφος και συνθέτης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το 

σημείο αυτό μπορεί να είναι και φανταστική προσθήκη. Στη βιογραφία του Ακακίου 

παρουσιάζεται η Θεοτόκος και του υπόσχεται ότι θα του δώσει ωραία φωνή μόνο αν 

αυτός καρεί μοναχός και μείνει ισόβια εκεί. Μετά τη μοναχική κουρά του Ρωμανού, η 

Παναγία παρουσιάζεται ξανά και του προσφέρει το χάρισμα. Στο ίδιο κείμενο ο 

Ακάκιος συνδέει το όραμα του Ρωμανού με το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ15 και 

διατυπώνει τις διαφορές. Ο προφήτης λαμβάνει εντολή από τον Θεό να κηρύξει στον 

Ισραήλ και για την αποδοχή αυτού εσθίει ένα βιβλίο. Ο Ρωμανός σε αντίθεση καλείται 

από την Παναγία να φάγει μια σελίδα γραμμένη και από μέσα και από έξω. Το φάγωμα 

του εσωτερικού της σελίδας συμβολίζει τον εσωτερικό φωτισμό της ψυχής και της 

καρδιάς, ενώ η έξω σελίδα το χάρισμα της μελωδίας που με αυτό θα ενδύσει τον λόγο 

του Θεού16. 

                                                           
13 A. Papadopoulos-Kerameus. «Mitteilungen über Romanos», στο: Byzantinische Zeitschrift, Berlin 

2009, τομ. 2, τ. 3, σ. 602. 
14Od. Lampsides. «Uber Romanos den Meloden – Ein unveröffentlichte rhagiographischer Text», στο: 

Byzantinische Zeitschrift,  Berlin 1968, τ. 61, σ. 38. 
15 Ιεζ, 2, 1-10. 
16Lampsides (1968), ό.π., σ. 39. 
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Ο προφήτης Ιεζεκιήλ έχει να αναγγείλει λόγους δυσάρεστους και ελεγκτικούς. Η 

διαφορά εδώ στον Ρωμανό είναι ότι οι λόγοι που θα αναγγείλει στον κόσμο θα είναι 

χαρούμενοι, θα διδάξουν και θα γαληνέψουν τους πιστούς. Θα υμνήσει το λυτρωτικό 

μήνυμα του Χριστού. Με το ταλέντο που του χάρισε η Θεοτόκος και με τη θερμή του 

πίστη ο Ρωμανός αναμφισβήτητα παραμένει ο σπουδαιότερος εκκλησιαστικός ποιητής, 

μελωδός και  δημιουργός του κοντακίου. Με τη νέα μορφή λόγου, που μοιάζει με 

έμμετρη αλλά ταυτόχρονα θεία και μελωδική ομιλία, ο Μελωδός φανερώνει την 

αλήθεια στον κόσμο17. Το όραμα της Θεοτόκου χαρίζει στον υμνογράφο το χάρισμα 

για να δημιουργήσει το σπουδαίο απόκτημα του Βυζαντίου, το κοντάκιο. Μέσα στο 

έργο του είναι φανερό ότι ποτέ δεν ξεχνάει το όραμα αυτό το οποίο τον συνοδεύει σε 

όλη του τη ζωή. Μέσα στα κοντάκιά του επικοινωνεί με τον Χριστό και τον παρακαλεί 

να τον σώσει από τις αμαρτίες. Το όραμα δημιουργεί μέσα του την ευθύνη και 

υποχρέωση να διδάξει τον κόσμο. Η βοήθεια του Θεού και της Αγίας Γραφής τον 

εμπνέουν για να γράψει το έργο του. Μετά το όραμα του ο Ρωμανός παραμένει στον 

ναό της Θεοτόκου των Κύρων με ασχολίες τη θεία λατρεία, τις αγρυπνίες, τη σύνθεση 

και την απαγγελία των κοντακίων του18. 

Τα περισσότερα κοντάκιά του τα συνέθεσε στην Κωνσταντινούπολη κατά την εποχή 

του Ιουστινιανού. Έγραφε τα κείμενα των κοντακίων του, τα συνέθετε, τα έψελνε και 

καθόριζε ο ίδιος τις μελωδίες ως ιεροψάλτης. Λόγω των ικανοτήτων του θα πρέπει να 

έχαιρε ευρείας αποδοχής από τους εκκλησιαζομένους αλλά και από την αυτοκρατορική 

αυλή. Ο ίδιος ζει στην αυτοκρατορική πρωτεύουσα και είναι οπαδός του 

αυτοκράτορα19. Το ίδιο θα πρέπει να συνέβαινε και με τα έργα του, που ενόσω ζούσε 

ο ίδιος θα ετύγχαναν ευρείας διάδοσης. Αυτό φαίνεται από τα κοντάκιά του, στα οποία 

ασκείται πολεμική εναντίον συγκεκριμένων αποκλίσεων από την ορθή πίστη. Με τον 

ύμνο για παράδειγμα : «Τῶν ἁγίων τριῶν παίδων»20 κατέκρινε τους ειδωλολάτρες. Ο 

ύμνος «Εἰς τα Βάϊα» 21 εξαίρει βασικές θετικές αλλαγές από την Παλαιά στην Καινή 

Διαθήκη. Ο ύμνος «Εἰς τήν ἁγίαν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»22 

υποστηρίζει χωρίς κανένα συμβιβασμό τη χριστολογική ορολογία της συνόδου της 

                                                           
17 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 238 – 250. 
18 Κ. Χαραλαμπίδης. Ρωμανού του Μελωδού. Τρεις Ύμνοι. Αθήνα 1997: Άγρα, σ. 35 – 40. 
19 Τηλεγονεία (2010). Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, διαθέσιμο στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=xIzGqd8toNA&t=4673s  
20 J. Grosdidier De Matons, Romanos le Melode Hymnes, τ. I, Paris 1964: Les Ed. Du Cerf, σ. 360. 
21 De Matons (1964), ό.π., τ. IV, σ. 28. 
22 De Matons (1964), ό.π., τ. II, σ. 48. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIzGqd8toNA&t=4673s
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Χαλκηδόνας έναντι κάθε απόκλισης. Ο ύμνος «Εἰς τόν δίκαιον και τετραήμερον 

Λάζαρον»23 κατακρίνει τα δόγματα του Νεστοριανισμού, ιδιαίτερα την άποψη ότι ο 

Χριστός είναι μόνο άνθρωπος και άρα θνητός.  

Η ευρεία διάδοση των κοντακίων του Ρωμανού ενόσω ζούσε αλλά και μετά τον θάνατο 

του δεν δικαιολογείται μόνο από το ποιητικό τους κάλλος ή το λειτουργικό τους 

όφελος, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στη διάδοση θρησκευτικών, ιδεολογικών ή 

και πολιτικών δογμάτων εκ μέρους της αυτοκρατορικής αυλής είτε ορισμένων 

εκκλησιαστικών κύκλων24. Η φήμη λοιπόν του Ρωμανού, η αξιοπιστία που έτρεφε γι’ 

αυτόν ο αυτοκράτορας, τον κατέστησαν υποστηριχτή και ιδεώδη μεσίτη των στόχων 

του αυτοκράτορα και των οπαδών του, χωρίς όμως να παίζει αποκλειστικά τουλάχιστον 

τον ρόλο του προπαγανδιστή της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Το ότι ζούσε πολύ κοντά 

στην αυτοκρατορική αυλή τον βοήθησε ιδιαίτερα αυτό όμως δεν σήμαινε ότι συνέθετε 

με τρόπο μεροληπτικό25.  

Στους ύμνους «Εἰς ἓκαστον σεισμόν καί ἐμπρησμόν»26 και «Εἰς τούς νεοφωτίστους»27 

υπάρχουν συμφραζόμενα για την πολιτική προπαγάνδα του Ιουστινιανού. Ο Ρωμανός 

στους ύμνους αυτούς υπερασπίζεται κάποια από τα μέτρα του αυτοκράτορα. 

Συγκεκρμένα ο ύμνος «Εἰς ἓκαστον σεισμόν καί ἐμπρησμόν» γράφτηκε μετά τη Στάση 

του Νίκα και πριν το τέλος του 537. Περιγράφει τα γεγονότα της Στάσης του Νίκα και 

τα σκληρά μέτρα που έλαβε ο Ιουστινιανός με τις επακόλουθες συνέπειες. Ο Ρωμανός 

αθωώνει τον Ιουστινιανό μεταφέροντας την εξιστόρηση των γεγονότων σε 

εσχατολογικό επίπεδο. Ο Θεός ως φιλάνθρωπος επιθυμεί να διασώσει τον αμαρτωλό 

λαό της Κωνσταντινούπολης με κατάλληλα μέτρα, τα οποία ενισχύει βαθμιαία, ώστε 

οι αμαρτωλοί να μετανοήσουν τελικά. Ο Ρωμανός θεωρεί τον αυτοκράτορα εκτός από 

απλό άνθρωπο και μεσίτη του Θεού, καθώς η εξουσία του προέρχεται από Αυτόν. 

Ενεργεί με εντολή του Θεού και η δύναμή του είναι σχεδόν υπερφυσική. Λαμπρό 

παράδειγμα είναι και η ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφίας. Στον ύμνο αυτό αναφέρεται 

και στη φιλανθρωπία του Θεού και την επιθυμία του να μετανοήσουν όλοι οι 

αμαρτωλοί για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Φανερή είναι και η πρόθεση του Θεού 

                                                           
23 De Matons (1964), ό.π., τ. ΙΙΙ, σ. 274. 
24 Ν. Β. Τωμαδάκης,. «Ρωμανός», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10, 1965, σ. 914 – 921. 
25 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 91. 
26 De Matons (1964), ό.π., τ. Ι, σ. 470. 
27 Α. Κουστένης (μτφρ.). Ύμνοι Ρωμανού Μελωδού, τ. Ι,  Αθήνα 2000: Μπούρας, σ. 76. 
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για να σωθεί η Κωνσταντινούπολη και οι κάτοικοί της, αν αλλάξουν τρόπο ζωής. 

Σημεία από τον ύμνο αυτό έχουν σχέση με τις «Νεαρές» του Ιουστινιανού. 

 Με τον ύμνο «Εἰς τούς νεοφωτίστους» ο Ρωμανός αναφέρεται στο μέτρο που επέβαλε 

ο Ιουστινιανός για την υποχρεωτική βάπτιση όλων των Ρωμαίων υπηκόων της 

αυτοκρατορίας. Οι εκκλήσεις του Ρωμανού στους νεοφώτιστους φανερώνουν ότι από 

τη μια γίνεται κατανοητός ο εξαναγκασμός τους για να το κάνουν αλλά από την άλλη 

τονίζει την αφοσίωση στον νόμο του αυτοκράτορα. Στον ύμνο «Εἰς τήν Ὑπαπαντήν τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»28 συναντάμε προσευχές για τους αυτοκράτορες. Η 

προσευχή στον τελευταίο οίκο του ύμνου «Εἰς τήν γέννησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου»29 

μνημονεύει τους αυτοκράτορες, το ίδιο και ο ύμνος «Εἰς τόν δίκαιον καί τετραήμερον 

Λάζαρον». 

Η ισχύς που είχε ο Ρωμανός στην αυτοκρατορική αυλή δημιουργεί το εύλογο ερώτημα 

αν ο Ρωμανός παρέμεινε διάκονος σε όλη του τη ζωή ή αν ανέβηκε σε ανώτερους 

βαθμούς ιεροσύνης. Πολύ λογικό ήταν ο Ιουστινιανός, λόγω της εκτίμησης που του 

έτρεφε, να τον ανέβαζε, για παράδειγμα, σε έναν επισκοπικό θρόνο. Παρόλο όμως που 

ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ο σπουδαιότερος βυζαντινός υμνογράφος, στα συναξάρια 

αναφέρεται μόνο ως απλός διάκονος30. Αποκλείεται έτσι η προαγωγή του σε 

ανώτερους βαθμούς ιεροσύνης και η απόκτηση ανώτερων διακρίσεων. Στη βιογραφία 

του από τον Ακάκιο Σαββαΐτη αναφέρεται, ότι η Παναγία έδωσε το χάρισμα στον 

Ρωμανό υπό τον όρο, ότι θα παραμείνει μοναχός31.  Ο Ρωμανός όμως έζησε, πέθανε 

και ετάφη στην ίδια Μονή. Αν αποκτούσε κάποιο αξίωμα, ίσως αυτό να τον ανάγκαζε 

να εγκαταλείψει τη Μονή του. Στο έργο του ο ίδιος φανερώνει πόσο ταπεινός ήταν. Τα 

υψηλά αξιώματα ίσως να του προσφέρθηκαν, απλά ο ίδιος τα αρνήθηκε, προτιμώντας 

την απλή και ταπεινή ζωή του μοναχού. Ο ίδιος ίσως απέρριψε τις διακρίσεις αυτές, 

θεωρώντας τις ως κοσμικές και με τον τρόπο αυτό κάνει πράξη το νόημα και το πνεύμα 

του μοναχισμού. Η Εκκλησία μας εξάλλου τον κατέταξε στους αγίους, γιατί σε όλη του 

τη ζωή και σε όλο του το έργο την υπηρέτησε με ταπείνωση και αφοσίωση. Αν 

αποκτούσε τιμές και αξιώματα ίσως δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει με αφοσίωση ένα 

τόσο θεάρεστο έργο. Δεν είναι τυχαία που ο ζ΄ κανόνας της Δ΄ Οικουμενικής συνόδου 

                                                           
28 Κουστένης (2000), ό.π., τ. I, σ. 74. 
29 Κουστένης (2000), ό.π., τ. II, σ. 9. 
30 Τηλεγονεία (2010), ό.π., στο: https://www.youtube.com/watch?v=xIzGqd8toNA&t=4673s . 
31 Lampsides (1968), ό.π., σ. 38. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIzGqd8toNA&t=4673s
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του 451, απαγορεύει στους κληρικούς και μοναχούς να καταλαμβάνουν κοσμικά 

αξιώματα32. 

Ο Ρωμανός ο Μελωδός πέθανε μετά τους δύο σεισμούς της Κωνσταντινούπολης, αφού 

αυτοί αναφέρονται στα κοντάκιά του. Στο κοντάκιό του «Τῆς Δευτέρας Παρουσίας»33 

παρουσιάζονται πραγματικά γεγονότα, όπως σεισμοί και υποχώρηση υδάτων. Αν 

λοιπόν αναφερόμαστε στους σεισμούς του 552 και 555, ο Ρωμανός πέθανε μετά το 556. 

Σύμφωνα με τα θαύματα του Αγίου Αρτεμίου, ο Ρωμανός κατατάχθηκε στους Οσίους 

της Εκκλησίας στα χρόνια της βασιλείας του Ηρακλείου (614-641). Η ταφή του έγινε 

στον ναό της Θεοτόκου των Κύρων. Δίκαια επομένως το Πατριαρχείο τον συγκατέλεξε 

ανάμεσα στους αγίους της Εκκλησίας, αφού η θεολογική του προσφορά και η ποίηση 

με την οποία εκφράζεται είναι χρήσιμες για την ψυχή μας34. Μας γεμίζει με τη χάρη, 

αγάπη και φιλανθρωπία του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων. Ήταν δοσμένος 

απόλυτα στο έργο του, γι’ αυτό και η προσφορά του είναι μεγάλη στον ελληνικό 

πολιτισμό και την ποίηση. 

Σήμερα σώζεται περίπου το ένα δέκατο από τα χίλια κοντάκια που λέγεται ότι έγραψε. 

Η καλλιτεχνική τους ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Μέχρι σήμερα βρέθηκαν τρία 

αποσπάσματα των ύμνων του σε παπύρους και ένα σε περγαμηνή, όλα αιγυπτιακής 

προέλευσης. Φυλάσσονται στην εθνική βιβλιοθήκη της Αυστρίας. Χρονολογούνται 

στο 2ο ήμισυ του 6ου αιώνα και το αργότερο στις αρχές του 7ου. Ο Ρωμανός ο Μελωδός 

είναι μέγιστος θεολόγος, δημιουργικός, με βάθος έμπνευσης και ο πιο ταλαντούχος στο 

είδος του. Η μνήμη του τελείται την 1η Οκτωβρίου35.  

 

β) Πηγές και επιδράσεις στο έργο του αγίου Ρωμανού του Μελωδού 

 

Ο Οδυσσέας Ελύτης στη συλλογή δοκιμίων του «Ἐν Λευκῷ» αναφέρει για τον Ρωμανό 

τον Μελωδό, ότι είναι μοναδικός, αφού καταφέρνει να είναι κοντά στους αρχαίους και 

σύγχρονους ποιητές. Ένωσε δύο μεγάλες περιόδους με τον ίδιο πολιτισμό, αφού 

διατήρησε από τη μια τους εκφραστικούς πυρήνες του ήθους του ελληνικού λόγου και 

                                                           
32 J.Β.Pitra, Hist. et Mon., τ. I, σ. 525. 
33 De Matons (1964), ό.π., τ.V, σ. 232. 
34 Πρβλ. Ι. Γ. Κουρεμπελές. Ρωμανοῦ Μελωδοῦ Θεολογικὴ Δόξα. Σύγχρονη ἱστορικοδογματικὴ ἄποψη 

καὶ ποιητικὴ θεολογία, Θεσσαλονίκη 2006: Πουρναρά, σ. 317. 
35 Τωμαδάκης (1965), ό.π., σ. 918 – 920. 
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από την άλλη δημιούργησε το τέλειο αρχιτεκτόνημα, το κοντάκιο36. Επιτυγχάνει έτσι 

τη συγγραφική του αποστολή. Είναι μάστορας στον λόγο αλλά και άγιος του Θεού. 

Είναι ο κύριος εκπρόσωπος του νέου ποιητικού είδους που έχει τη δύναμη να αγγίζει 

την ψυχή. Γίνεται δίαυλος επικοινωνίας των πιστών με τον Θεό, αφού ανεβάζει τον 

άνθρωπο από τα αισθητά στα νοητά. Στα έργα του είναι φανερή η ουσία της ορθοδόξου 

πίστεως. Είναι έργα αληθινά του Θείου Πνεύματος, βοηθούν στην ψυχική βελτίωση 

και πνευματική εξύψωση. Με τους ύμνους του Ρωμανού μπορούμε να εμβαθύνουμε 

στα της πίστεώς μας αφού το θέμα τους στηρίζεται στο μυστήριο της εν Χριστώ 

σαρκώσεως του Λόγου. Οι ύμνοι του δεν είναι απλώς δόγμα, αλλά είναι και ήθος, αφού 

μας διδάσκουν και μας ηρεμούν τις ψυχές μας. Στον ναό της Θεοτόκου της εν της 

Κύρου ο Άγιος, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τον ποιητικό και πεζό λόγο, συνοδεύει τους 

υψηλόπνοους στίχους του με τονικό ρυθμό και την τέχνη του μέλους. Σκιαγραφεί ιερά 

πρόσωπα και περιστατικά της Αγίας Γραφής με απλό, άμεσο, κατανοητό και ταπεινό 

λόγο. Ο ίδιος αναφέρει: «Τοῦτο τοῦ ταπεινοῦ Mελωδοῦ»37. 

Ένας τόσο σπουδαίος δημιουργός δύσκολα θα μπορούσε να γίνει δούλος και να μιμηθεί 

πιστά κάποιες από τις πηγές του. Χρησιμοποιεί τις δικές του ιδέες και τεχνικές. 

Επεξεργάζεται και χειρίζεται ελεύθερα τις πηγές του, συνδυάζοντάς τες με τη 

δημιουργικότητα, το ποιητικό του χάρισμα, τον τονικό ρυθμό και ιδιαίτερα την πίστη 

του. Οι κύριες πηγές του Ρωμανού είναι η Αγία Γραφή, τα Συναξάρια των Αγίων και 

Μαρτύρων, οι ύμνοι των πρώτων χριστιανικών αιώνων, τα έργα των πατέρων της 

Εκκλησίας και διάφορα γεγονότα της εποχής του. Χρησιμοποιεί δηλαδή βιβλικές αλλά 

και άμεσες πηγές38. Οι αρχαίοι ύμνοι των πρώτων χριστιανικών αιώνων 

δημιουργήθηκαν, για να διδάξουν τις ορθόδοξες χριστιανικές αλήθειες και να 

καταπολεμήσουν τις αιρέσεις. Οι ύμνοι αυτοί είναι η αρχή και η βάση του Κοντακίου 

με κύριο εκπρόσωπο τον Ρωμανό τον Μελωδό. Τα προοίμια μάλιστα κάποιων 

κοντακίων είναι παλαιότεροι ύμνοι που χρησιμοποιούνται ως εφόρμηση39. 

Μεγάλο μέρος της ελληνικής υμνογραφίας των πρώτων αιώνων έχει χαθεί. Κάποιοι 

σωζόμενοι τέτοιοι ύμνοι ή αποσπάσματά τους είναι, σύμφωνα με την επιστολή 10 του 

Πλινίου του νεότερου, «Ὓμνοι πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Θεόν», στα τέλη του 

                                                           
36 Ο. Ελύτης. Εν λευκώ (επιμ. Γιάννης Χ. Ι.). Αθήνα 2011: Ίκαρος, σ. 35. 
37 Τωμαδάκης (1952), ό.π., σ. 38 – 40.  
38 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 116. 
39 Πρβλ. Α. Ι. Φυτράκης. Η εκκλησιαστική ημών ποίησις κατά τας κυριώτερας αυτής φάσεις. Αθήνα 1957: 

Αθήναι, σ. 33. 
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πρώτου αιώνα. Στις αρχές του δευτέρου αιώνα υπήρχαν εσπερινοί, εωθινοί, τριαδικοί 

και δοξολογικοί ύμνοι, όπως το «Φῶς ἱλαρόν», το «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...». Του ιδίου 

αιώνα έχουν ανευρεθεί αποσπάσματα ύμνων της Θείας Ευχαριστίας.40 Αποσπάσματα 

ύμνων έχουν διασωθεί και από τον άγιο Ιγνάτιο Αντιοχείας, που έγραψε αντίφωνους 

ύμνους, τον Ιουστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα με τη χαμένη συλλογή του, με τίτλο: 

«Ψάλτης», τον μάρτυρα Αθηνογένη, που έγραψε τριαδικούς ύμνους, τον άγιο Ιππόλυτο 

Ρώμης, που έγραψε ωδές, βασιζόμενος στις Γραφές, τον Νέπω επίσκοπο Αρσινόης της 

Αιγύπτου, που έγραψε ύμνους, καθώς και τον Ιέρακα που έγραψε Ψαλμούς41. Οι 

πρώτοι αυτοί χριστιανικοί ύμνοι αποτελούν την αρχή και τις πηγές του κοντακίου. Στην 

προϊστορία του κοντακίου ανήκουν, εκτός από τους αρχαίους υμνογράφους, η αιρετική 

υμνολογία και η απάντηση σε αυτήν από την ορθόδοξη υμνολογία, καθώς και η 

«ευχαριστιακή» υμνολογία της Εκκλησίας. Η λειτουργική ευχή φαίνεται να υπήρχε 

από την εποχή των Αποστόλων, κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Η ευχή σε 

κάθε λειτουργική περίσταση με τα χρόνια, προσλαμβάνοντας ρητορική μορφή, θα 

επιδράσει πάρα πολύ στην υμνογραφία42. 

Οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές με αδυναμία στο μέτρο χρησιμοποίησαν την προσωδιακή 

τεχνική. Η νέα τεχνική επιτυγχάνεται με τη μετάβαση από τα προσωδιακά μέτρα στην 

τονική ρυθμοποιΐα43. Από την τεχνική αυτή προέρχονται και τα περίφημα μέτρα των 

κοντακίων του Ρωμανού. Συνεχίζοντας την παλαιά παράδοση με τα προσωδιακά μέτρα 

συνεχίζουν να γράφουν πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Μερικά παραδείγματα 

είναι η προς «Διόγνητον επιστολή», αγνώστου συγγραφέα του δευτέρου αιώνος44, ο 

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς με ύμνο του στο τέλος του «Παιδαγωγού»45, ο Μεθόδιος 

Ολύμπου με το «Συμπόσιο των δέκα παρθένων» ή «Παρθένιον», ο οποίος είναι πολύ 

κοντά στο κοντάκιο και είναι σίγουρα πηγή του Ρωμανού. Ο ύμνος αυτός περιέχει 

αλφαβητική ακροστιχίδα και εφύμνιο. Μιμείται τους διαλόγους του Πλάτωνα και έχει 

πρότυπα των αρχαίων ελληνικών Παρθενίων46. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός με τα έπη 

του, τα οποία είναι γραμμένα στα αρχαία ελληνικά, και ο λόγος δεν είναι μόνο γιατί 

                                                           
40 Ε. Γ. Παντελάκης. «Αἱ ἀρχαὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως», στο: Θεολογία, (τομ. ΙΣΤ’), τ. 1., Αθήνα 

1938, σσ. 43-45. 
41 Κορακίδης (2002), ό.π., σσ. 43-44. 
42 Π. Χρήστου. Θεολογικά Μελετήματα 4 Υμνολογικά. Θεσσαλονίκη 1981: Πατριαρχικό Ίδρυμα 

Πατερικών Μελετών, σσ. 56-60, 149-151. 
43 Μητσάκης (2010), ό.π., σ .45. 
44 ΒΕΠΕΣ, τ.7, σσ. 255-256. 
45Δ. Λ. Δρίτσας. Η ποίηση των γνωστικών. Αθήνα 2005: Ιδιωτική Έκδοση. σσ. 152-154. 
46 Χρήστου (1981), ό.π., σσ. 40-41. 
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γνώριζε και τιμούσε την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αλλά και γιατί ο αυτοκράτορας 

Ιουλιανός ο Παραβάτης απαγόρευε να διδάσκουν απευθείας τα αρχαία ελληνικά 

κείμενα πράγμα που επέτρεπε μόνο σε ειδωλολάτρες. 

Πολλοί υποστήριξαν την επίδραση της συριακής λογοτεχνίας στα κοντάκια του 

Ρωμανού. Η επίδραση αυτή μάλλον είναι ανύπαρκτη, αφού διαφαίνεται, ότι οι πηγές 

που χρησιμοποιεί είναι ελληνικές και μάλιστα από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. 

Επίδραση υπάρχει στο μέτρο, στον στίχο, στη στροφή, στη λυρικότητα και στο δράμα. 

Η αρχαιοτάτη ή «Κατά στίχον» υμνολογία δεν μπορεί να έχει σχέση με τα συριακά 

ποιήματα «Memra», όπως υποστήριξε ο P.Maas47. Στην ποίηση αυτή δεν έχουμε τα 

συριακά και σημιτικά χαρακτηριστικά ποίησης, που είναι οι συνεχόμενοι στίχοι με 

διηγηματική μορφή. Αντίθετα οι στίχοι είναι περιορισμένοι και έχουν μέσα μικρούς 

ύμνους με στροφικό σύστημα δύο μέχρι τεσσάρων στίχων. Το αρχαίο ελληνικό δίστιχο 

είναι στροφικό και αντιφωνικό και χρησιμοποιείται από την Εκκλησία κυρίως στη 

Μεγάλη Δοξολογία από τον δεύτερο αιώνα μέχρι και σήμερα48. Άλλοι «κατά στίχον» 

ύμνοι περιέχουν στροφές με τέσσερις στίχους και ψάλλονται αντιφωνικά την ώρα της 

Θείας Λειτουργίας, όπως και ο ύμνος «Φῶς ἱλαρόν» μέχρι σήμερα. Οι ύμνοι αυτοί δεν 

έχουν τον χαρακτήρα των συριακών μακροσκελών ποιημάτων με τους ατέλειωτους και 

μονότονους στίχους. Πηγή λοιπόν του Ρωμανού δεν μπορεί να είναι η συριακή 

λογοτεχνία, αφού δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί με την ποιότητα, τον 

τόνο, την πλοκή, τη σύλληψη και τη δραματουργία των κοντακίων. 

Ακόμη και οι αιρετικοί ελληνικοί ύμνοι των πρώτων αιώνων είναι εξέλιξη της αρχαίας 

ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης. Οι αιρετικοί Βαρδεσάνης και ο γιος του Αρμόνιος 

γράφουν ελληνικά και συριακά ποιήματα με ποιητικά σχήματα, μέτρα, ωδές και 

διαλόγους49. Ο Εφραίμ ο Σύρος δεν γνωρίζει ελληνικά. Χρησιμοποιεί έμμεσα τις πηγές 

για τα μέτρα του από τους Βαρδεσάνη και Αρμόνιο, οι οποίοι είναι φανερό, ότι 

στηρίζονται στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις 

επιδράσεις στο έργο του Ρωμανού από τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, αφού 

διασταυρώνονται σε πολλά σημεία με τις πηγές των Ελλήνων πατέρων και της 

ελληνικής λογοτεχνίας από όπου επηρεάζεται και ο ίδιος ο όσιος Εφραίμ. Είναι φανερά 

                                                           
47 P. Maas. «Das Kontakion», στο: Byzantinische Zeitschrift, Berlin 1910, τ. 19, σ. 292. 
48 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 120. 
49 Χρήστου (1981), ό.π., σ. 174. 



26 
 

 
 

λοιπόν τα ελληνιστικά πρότυπα στα εγκώμια, στις ομιλίες και στους ύμνους των Σύρων 

και τέλος στα κοντάκια50.  

Το έργο του Εφραίμ έχει έντονο αγροτικό και ποιμενικό χαρακτήρα και είναι 

περισσότερο ρητορικό. Αντίθετα ο Ρωμανός, αν και χρησιμοποιεί εικόνες από τον 

γεωργικό και ποιμενικό βίο, το έργο του έχει περισσότερο αστικό χαρακτήρα και δίνει 

έμφαση στον εσωτερικό κόσμο51. Θα μπορούσε να διακρίνει κανείς τη σχέση του έργου 

του Μελωδού περισσότερο με την εβραϊκή παρά τη συριακή ποίηση, μέσω της 

ελληνικής μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα με κοινά 

στοιχεία στα θέματα, τη γλώσσα, τις εκφράσεις και μετρική κατασκευή52. Ο Thomas 

M.Wehofer στην εργασία του “Untersuchungen zum Lied des Romanos aup die 

Wiederkunpt des Herrn” το 1907 έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει, ότι όλο το έργο 

του Ρωμανού είναι δανεισμένο από το έργο του Εφραίμ. Θεωρεί, ότι ολόκληρες 

στροφές είναι διασκευασμένες από τις ομιλίες του Εφραίμ, τα «Memra»53. 

Παρουσιάζει την ομιλία του Εφραίμ για τη Δευτέρα Παρουσία και την τιμωρία των 

αμαρτωλών ως πηγή του αντίστοιχου κοντακίου του Ρωμανού. Ο Wehofer με τις 

απόψεις του ήταν υπερβολικός, αφού το κοντάκιο αυτό ίσως να είναι και η μοναδική 

πηγή του Ρωμανού από το έργο του Εφραίμ. Κάποια άλλα κοντάκια, που μπορεί να 

έχουν περιορισμένη σχέση με τις συριακές πηγές, είναι στο κοντάκιο για τη θυσία του 

Αβραάμ. Στα δύο κοντάκια στον Ιωσήφ μπορεί να παρατηρήσει κάποιος κοινά σημεία 

με κάποιο ποίημα με το ίδιο θέμα που αποδίδεται στον Εφραίμ. Το θέμα όμως εδώ του 

Ρωμανού έχει ασκητικό χαρακτήρα54. Τέλος στο κοντάκιο στους σαράντα μάρτυρες 

της Σεβάστειας δεν είναι σίγουρο, αν ο Ρωμανός στηρίζεται σε ένα λόγο του Μεγάλου 

Βασιλείου ή σε κάποιο εγκώμιο του Εφραίμ με το ίδιο θέμα. Αν συμβαίνει το δεύτερο, 

ίσως ο Ρωμανός δανείστηκε από τον Εφραίμ την παρομοίωση της μάνας που βάσταξε 

το παιδί της στην κύηση και με τους ίδιους ώμους στο τέλος το μεταφέρει ετοιμοθάνατο 

εκεί όπου βρίσκονται οι νεκροί αλλά και οι Μάρτυρες της Σεβάστειας55. Ο Krumbacher 

όμως στο ίδιο κοντάκιο διαπιστώνει και διαφορές. Στον Ρωμανό διακρίνει κομψότητα 

έκφρασης, καλύτερο γούστο, καλλιτεχνικούς και περίπλοκα δουλεμένους στίχους σε 

αντίθεση με τον Εφραίμ και την ανατολίτική του υπερβολή. Ο Μελωδός μετρικά 

                                                           
50 Π. Χρήστου. Ἡ ὑμνογραφία τῆς ἀρχαϊκῆς ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 67 – 69. 
51 Πρβλ. Γ. Βεργώτη. Εισαγωγή στην Ιστορία της Υμνολογίας, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 45 – 53. 
52 Τωμαδάκη (1993), ,ό.π., σ. 124. 
53 Maas (1906), ό.π., σσ. 20-22. 
54 De Matons (1964), ό.π., τ. II, σ. 248. 
55 Βεργώτη (2005), ο.π., σ. 54. 
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βρίσκεται, όπως αναφέρει, σε μεγαλύτερο ύψος σε σχέση με την μονότονη μελωδία 

του Εφραίμ56. Στα κοντάκια του Ρωμανού διαφαίνεται η ανάπτυξη της ελληνικής 

υμνογραφίας και εκκλησιαστικής μελωδίας εμπλουτισμένα με το ταλέντο, την μετρική 

και την πρωτοτυπία του. Από τη σχετική έρευνα του Krumbacher είναι σημαντικό να 

αναφερθεί, ότι ο μεγάλος υμνογράφος της Εκκλησίας μας χρησιμοποιεί στις λιγοστές 

περιπτώσεις το έργο του συμπατριώτη του μόνο στην ελληνική μετάφραση57. 

Ο Ρωμανός διαθέτει πλούσια ελληνική παιδεία, γνωρίζει την αρχαία ποίηση, τους 

τραγικούς και τον Όμηρο. Δεν διστάζει, όσο φυσικά του το επιτρέπει η θρησκευτική 

του ελευθερία, να δανείζεται γλωσσικά και άλλα στοιχεία στο έργο του. Μπορεί να 

διαποτίζει το έργο του με στοιχεία από τον αρχαιοελληνικό τραγικό λόγο, αλλά 

αντίθετα αφαιρεί την τραγικότητα του θανάτου του αρχαίου κόσμου με το χαρμόσυνο 

μήνυμα της Ανάστασης58. Ο πόνος μετατρέπεται σε χαρά και λύτρωση. Τη θέση του 

αρχαίου κόσμου παίρνει η χάρη του Χριστού. Οι ύμνοι του εξάλλου στηρίζονται και 

στην πολιτική του Ιουστινιανού, που ήθελε να εξαφανίσει οτιδήποτε είχε σχέση με τους 

εθνικούς. Κατακρίνει το πνεύμα της αρχαίας φιλοσοφίας με σκοπό να απομακρύνει 

τους ανθρώπους της εποχής του από την ειδωλολατρία και από την αρχαία 

κοσμοθεωρία, που ερχόταν σε αντίθεση με τον χριστιανισμό. Στον ύμνο του στην 

«Πεντηκοστή» και στους «Αγίους Αποστόλους» ο Ρωμανός, για να πετύχει τον πιο 

πάνω σκοπό, κατακρίνει και καταδικάζει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, γιατί 

παρασύρουν τους χριστιανούς. Ο Τωμαδάκης παρομοιάζει από την άλλη τον ύμνο «Εἰς 

τήν θυσίαν τοῦ Ἀβραάμ» με τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, όπου η Σάρρα αρνείται να 

αποθάνει πριν τον Ισαάκ59. 

Σημαντική πηγή στο έργο του Ρωμανού είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας. Όσοι 

υποστήριξαν τη συριακή επίδραση στα έργα του Ρωμανού, ίσως δεν γνώρισαν τα έργα 

των Ελλήνων Πατέρων, τα οποία επηρεάζουν τον Ρωμανό περισσότερο από κάποιο 

συριακό ή εβραϊκό κείμενο. Παίρνει στοιχεία από τα θέματα, την αρχαία ελληνική 

ρητορική, τα σχήματα, τον λόγο και τη γλώσσα. Ιδιαίτερη επίδραση άσκησε στον 

Ρωμανό ο Βασίλειος Σελευκείας και ο ιερός Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τον επηρεάζουν 

και ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, 

                                                           
56 K. Krumbacher, Miscellen Zu Romanos, Munchen 1907: K. B. Akademie der Wissenschaften, σ. 83. 
57 Krumbacher (1907), ό.π., σ. 90. 
58 Τωμαδάκης (1993), ό.π., 119 – 120. 
59 Τωμαδάκης (1993),ό.π., σσ. 122-123. 
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ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Γρηγόριος ο θαυματουργός, ο Επιφάνιος Κύπρου και πολλοί 

άλλοι60. Οι ομιλίες που έγραψαν οι Πατέρες της Εκκλησίας για την Παλαιά και την 

Καινή Διαθήκη παρεμβάλλονται και χρησιμοποιούνται στους ύμνους του Ρωμανού. Η 

επίδραση αυτή παρατηρείται κυρίως στους ύμνους, οι οποίοι δεν έχουν ιστορικό ή 

αγιολογικό χαρακτήρα και δεν εκφράζουν εσωτερική ψυχική διάθεση, όπως η 

προσευχή. Είναι εμφανείς οι κοινές ιδέες, οι εκφράσεις και η τεχνική. Επεξεργάζεται 

το έργο των Πατέρων μετρικά και μουσικά. Το προσαρμόζει δηλαδή ποιητικά στα 

κοντάκιά του. Το εμπλουτίζει με διαλόγους, μονολόγους, περιγραφές, ποιητικό τόνο 

και την υψηλή μουσική του τέχνη61. Ο ρυθμικός τονισμός των λέξεων, οι ίσες ή 

ανάλογες συλλαβές σε κάθε αντίστοιχη γραμμή κάνουν τον συνδυασμό αυτό 

ξεχωριστό. Οι πεζές ρυθμικές ομιλίες των Πατέρων με τα θεολογικά και δογματικά 

στοιχεία και αλήθειες είναι σπουδαία πηγή στο έργο του Ρωμανού, που ο ίδιος 

εμπλουτίζει με ποιητικές σκηνές, για να δώσει έμφαση στο περιεχόμενο. Με τον απλό 

αυτό τρόπο δίνονται παραστατικά τα δόγματα και οι διηγήσεις από την Αγία Γραφή. 

Οι Πατέρες ρυθμίζουν την ποίηση, ώστε να έρθουν οι πιστοί κοντά στα θέματα της 

πίστης τους. 

Χαρακτηριστική φυσιογνωμία, που άσκησε ίσως την εντονότερη επίδραση στο έργο 

του Ρωμανού, κυρίως από θεολογική και δογματική σκοπιά, ήταν ο Βασίλειος 

Σελεύκειας, λόγω των πολιτικών και θρησκευτικών εξελίξεων. Ο Βασίλειος, εκτός από 

ένας από τους σημαντικότερους Πατέρες της Εκκλησίας που συμμετείχε ενεργά στις 

αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, παίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της δυοφυσιτικής φόρμουλας του Όρου της Χαλκηδόνας, ήταν και ένας 

από τους πιο σπουδαίους εκκλησιαστικούς ρήτορες της εποχής62. Μέσα από τις ομιλίες 

του αλλά και τις δογματικές του τοποθετήσεις προβάλλεται η χριστολογία του, η οποία 

είχε μεγάλη απήχηση τόσο στην εποχή του όσο και στην Ιουστινιάνεια περίοδο. Γι’ 

αυτό και η ποίηση του Ρωμανού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από τη 

Χριστολογία και, κατ’ επέκταση, τη Μαριολογία των Ομιλιών του Βασιλείου. Όπως 

παρατήρησε μάλιστα  χαρακτηριστικά πρώτος ο P. Maas, «κανέναν από τους γνωστούς 

                                                           
60 Δ. Λ. Δρίτσας. Η ποίηση των γνωστικών. Αθήνα 2005: Ιδιωτική Έκδοση, σ. 60 – 65. 
61 Πρβλ. Δετοράκης Θ. (1997). Βυζαντινή Υμνογραφία. Ηράκλειο: Ιδιωτική, σ. 53. 
62 Πρβλ. Δ. Μαρτζέλος. Γένεση και πηγές του Όρου της Χαλκηδόνας. Συμβολή στην ιστορικοδογματική 

διερεύνηση του Όρου της Δ΄ Οικουμενικής συνόδου, Θεσσαλονίκη 1986: Πουρναρά, σ. 173. 
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μας Πατέρες της Εκκλησίας ο Ρωμανός δεν αντιγράφει με τόσο ζήλο όσο κυρίως τον 

Βασίλειο Σελευκείας»63.  

Αξίζει να μείνουμε λίγο στις μαριολογικές και χριστολογικές θέσεις του Βασιλείου, 

καθώς θα μας βοηθήσουν πολύ στη μετέπειτα ανάλυση των θέσεων του Ρωμανού 

απέναντι στις χριστολογικές αιρέσεις της εποχής του μέσα από τους ύμνους του. Η 

διδασκαλία του Βασιλείου για το πρόσωπο της Θεοτόκου μελετάται πάντοτε 

συνδεδεμένη με τη χριστολογική προβληματική του και ποτέ αποκομμένη και 

ανεξάρτητη από αυτή64. Όσον αφορά τη Χριστολογία του, πρέπει να τονίσουμε, ότι 

αυτή χωρίζεται χρονικά σε δύο φάσεις: την αντιοχειανή, που καλύπτει την  περίοδο της 

ζωής του, πριν τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας και χαρακτηρίζεται από τη 

«νεστοριανίζουσα» ορολογία και προβληματική, και την κυρίλλεια, που αναπτύσσεται, 

κατά την περίοδο της συνοδικής του δραστηριότητας από την Ενδημούσα σύνοδο του 

448 και εξής και έχει εμφανώς κυρίλλειο θεολογικό χαρακτήρα65. 

Κατά την αντιοχειανή φάση, ο Βασίλειος φαίνεται μέσα από τις ομιλίες του, ότι 

ασπάζεται τις θεολογικές προϋποθέσεις, που οδηγούσαν στο χαρακτηρισμό της 

Παρθένου Μαρίας ως «Θεοτόκου», αποδέχεται δηλαδή την ενότητα των δύο φύσεων 

στο πρόσωπο του Χριστού, την ταυτότητά του με τον Θεό Λόγο, καθώς και τη 

«μετάδοση» των φυσικών ανθρώπινων ιδιωμάτων του στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. 

Το παράδοξο βέβαια είναι, ότι σε καμιά από τις ομιλίες του αυτές δεν αποκαλεί την 

Παρθένο Μαρία «Θεοτόκο».  Μόνο στην 3η ομιλία του αποδίδει στην Παρθένο ένα 

περιφραστικό χαρακτηρισμό, ανάλογο με τον όρο «Θεοτόκος», αποκαλώντας την 

«κόρην ἀνύμφευτον ἀθάνατον νυμφίον γεννήσασαν»66. Αλλά ακόμη και ο 

χαρακτηρισμός αυτός δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί δογματικά ως απολύτως 

ισοδύναμος με τον όρο «Θεοτόκος». Φαίνεται λοιπόν, ότι στις προσυνοδικές ομιλίες 

του ο Βασίλειος διακατέχεται από κάποια επιφυλακτικότητα όσον αφορά το 

χαρακτηρισμό της Παρθένου Μαρίας ως «Θεοτόκου»67.  

Αντίθετα η 39η ομιλία του, με τίτλο «Εις τον Ευαγγελισμόν της Παναγίας Θεοτόκου», 

που εκφωνήθηκε κατά την περίοδο της δράσης του στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας, 

                                                           
63 Maas (1910), ό.π., σ. 291. 
64 Ι. Γ. Κουρεμπελές. Ἡ Χριστολογὶα τοῦ Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ ἡ σωτηριολογικὴ σημασία της, 

Θεσσαλονίκη 1998: Πουρναρά, σ. 65 – 70. 
65 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 77. 
66 Βασίλειος Σελεύκειας, Λόγος 3, Εις τον Αδάμ, 4, PG 85, 61 BC. 
67 Κοντάκη (1999), ό.π., σ. 92 – 98. 
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αποτελεί την πιο ευλαβική μέχρι τότε ομιλία προς τιμή της Παναγίας όπου ο Βασίλειος 

όχι μόνο δεν αποφεύγει να αποκαλέσει την Παρθένο «Θεοτόκο», αλλά της αποδίδει το 

χαρακτηρισμό αυτό 17 φορές, υπογραμμίζοντας μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση, ότι η 

Παρθένος «Θεοτόκος ἐστί τε καί λέγεται», ότι «Θεόν σαρκωθέντα τεκοῦσα, Θεοτόκος 

ὀνομάζεται» και ότι είναι «Μήτηρ τοῦ Κυρίου τῶν ὅλων καί ἀληθῶς Θεοτόκος»68. 

Βέβαια θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η έντονη επανάληψη του χαρακτηρισμού 

«Θεοτόκος» για τη δήλωση του προσώπου της Παρθένου, οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός, ότι κεντρικό θέμα της ομιλίας αυτής είναι «το μέγα της Θεοτόκου μυστήριον», 

το οποίο «καί διανοίας καί γλώττης ἐστίν ἀνώτερον»69. Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτό, η 

συχνότητα του χαρακτηρισμού αυτού, σε συνάρτηση με την έμφαση και το πάθος που 

τον πλαισιώνουν, εκφράζει προφανώς και τον ασυγκράτητο ενθουσιασμό του 

Βασιλείου για την ορθότητα και τη σπουδαιότητα του όρου «Θεοτόκος», που επί τόσο 

καιρό απέφευγε να τον χρησιμοποιήσει στις προσυνοδικές ομιλίες του70. 

Με μία μικρή σύγκριση ορισμένων ρωμανικών κοντακίων με τις δύο παραπάνω 

Ομιλίες του Βασιλείου διαπιστώνουμε, ότι η επίδραση του δεύτερου στο έργο του 

πρώτου ήταν υψίστης σημασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένας ενδιαφέρων πίνακας, ο 

οποίος παρουσιάζει τα κοινά σημεία μεταξύ ορισμένων ρωμανικών ύμνων με τις δύο 

προαναφερθείσες Ομιλίες του Βασιλείου71.  

ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΛΩΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 

«Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε» (κοντάκιον 

εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου) 

«Κόρην ἀνύμφευτον, ἀθάνατον νυμφίον 

γεννήσασα» (Λόγος εις τον Αδάμ) 

«ἐκ σοῦ και ὁ πρό σοῦ, ὁ πατήρ σοῦ υἱός 

σοῦ» (κοντάκιον μεθεόρτιον της του 

Χριστού Γεννήσεως) 

«Τότε κατεῖδεν ἡ κτίσις, ὅ μή τεθέαται 

πρώην. Υἱόν, τῆς τεκούσης πατέρα 

βρέφος τῆς μητρός προϋπάρχον» (39η 

Ομιλία) 

«ὁ πρὀ ἑωσφόρου πατρός ἀμήτωρ 

γεννηθείς ἐπί γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη 

«…ὁ μέγας ἐν σοί κατοικήσει ἀρχιερεύς, 

ὁ κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ ἀμήτωρ ἐκ 

                                                           
68 Κοντάκη (1999), ό.π., σ. 99 – 109. 
69 Κοντάκη (1999), ό.π., σ. 99 – 109. 
70 Κοντάκη (1999), ό.π., σ. 99 – 109. 
71 Πρβλ.  Γ. Δ. Μαρτζέλου . Η Χριστολογία του Βασιλείου Σελεύκειας και η οικουμενική σημασία της, 

Θεσσαλονίκη 1990: Πουρναρά, σσ. 58, 74 – 76, 89 -95, 115 – 124. 



31 
 

 
 

σήμερον ἐκ σοῦ…» (κοντάκιον εις την 

αγία γέννησιν του Κυρίου ημών Ιησού 

Χριστού) 

Θεοῦ Πατρός, ἀπάτωρ ἐκ σοῦ τῆς 

μητρός» (39η Ομιλία) 

«Ὕμνουν ἐν τούτοις οἱ ἄγγελοι τόν 

φιλάνθρωπον, Μαριάμ δέ ἐβάδιζεν 

ἀγκάλαις τοῦτον βαστάζουσα. καί 

διενοεῖτο, πῶς καί μήτηρ ἐγένετο, και 

παρθένος διέμεινεν ὑπέρ φύσιν 

γινώσκουσα εἶναι τήν γέννησιν ἐφοβεῖτο 

καὶ ἔφριττε. Καθ’ ἑαυτήν δὲ λογιζομένη 

ἐφθέγγετο τοιαῦτα: Ποίαν ἕυρω υἱέ μου, 

ἐπί σοί προσηγορίαν; ἐάν γάρ ὡς βλέπω 

ἄνθρωπόν σε εἴπω, ὑπάρχεις ὑπέρ 

ἄνθρωπον, ὁ τήν παρθενίαν μου φυλάξας 

ἀκήρατον, ὁ μόνος φιλάνθρωπος» 

(κοντάκιον εις την Υπαπαντήν) 

«ὑπό στρατιῶν ἀγγέλων, ὡς Θεός 

γνωριζόμενος, τήν ἐν οὐρανοῖς αὐτοῦ 

δόξαν, καὶ ἐπί γῆς εἰρήνην, καί ἐν 

ἀνθρώποις βαστάζουσα. Εὐδοκίαν 

ὑμνούντων. Ἅπερ ἅπαντα ἡ ἁγία Μήτηρ 

τοῦ Κυρίου τῶν ὅλων, καί ἀληθῶς 

Θεοτόκος, ἐν τῇ καρδίᾳ   

συμβάλλουσα…» 

 «ὑπέρ τό πῶς γάρ ἔστιν ὁ τοῦ τόκου σοῦ 

τρόπος. ἀλλ’ ὃτι καί μήτηρ γέγονας καί 

παρθένος ἔμεινας» 

«ὃτε γοῦν τὸ θεῖον ἐκεῖνον τεθέαται 

βρέφος, φόβοις καί πόθοις, ὡς οἶμαι, 

κρατουμένη, τοιαῦτα μόνη διελέγετο 

μόνω. Ποίαν ἐπί σοί, παιδίον, εὕρω 

προσηγορίαν ἁρμόττουσαν; Ἀνθρώπου; 

ἀλλά θεϊκήν ἔσχες τήν σύλληψιν» 

(Ομιλία 39η) 

 

Από τα παραπάνω παραδείγματα διαπιστώνουμε, ότι από όλες τις Ομιλίες του 

Βασιλείου, κυριότερη πηγή ήταν η 39η Ομιλία, επειδή οι θέσεις του Βασιλείου 

εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τη Χριστολογία και Μαριολογία του Ρωμανού72. Η 

μεγάλη δογματική αξία, που είχε η ομιλία αυτή για τον Ρωμανό, φαίνεται και από το 

γεγονός, ότι τη χρησιμοποιεί ως πηγή του όχι μόνο σε κοντάκια, που αναφέρονται 

θεματικά στα κεφάλαια του Χριστού και της Παναγίας, αλλά επηρεάζεται από αυτή 

και κατά τη σύνθεση του κοντακίου του «Εἰς τήν ἁγίαν Πεντηκοστήν», αξιοποιώντας 

πνευματολογικά ένα καθαρά χριστολογικό χωρίο της ομιλίας αυτής, σύμφωνα με το 

                                                           
72 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 177 – 178. 
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οποίο η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου ήταν αποτέλεσμα «θεϊκής συγκαταβάσεως» 

και όχι «τοπικής καταβάσεώς» του: «… καὶ δή καταλαμβάνει αὐτούς εὐχομένους 

οὐδαμόθεν μεθιστάμενος ὁ ἄφραστος. οὐ γαρ γέγονε μετάβασις ἡ συγκατάβασις, οὐδ’ 

ὐπέμεινε μείωσιν. ἄνω γαρ ἦν καὶ κάτω ἦν καί πανταχοῦ»73. Αντίστοιχη άποψη φαίνεται 

να είχε και ο Βασίλειος: «ὅλος τοῖς κάτω ἐπέστης καἰ οὐδόλως τῶν ἄνω ἀπέστης. Οὐ 

γαρ τοπική γέγονεν ἡ κατάβασις, ἀλλά θεϊκή πέπρακται συγκατάβασις»74. 

 Οι ομοιότητες των κοντακίων του Ρωμανού με την 39η ομιλία του Βασιλείου έχουν 

οδηγήσει πολλούς ερευνητές στην υπόθεση, ότι ο Ακάθιστος Ύμνος, ο οποίος εξίσου 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την Ομιλία του Βασιλείου «Εἰς τον Ευαγγελισμόν 

της Θεοτόκου» ανήκει τελικά στο ποιητικό έργο του Ρωμανού. Σύμφωνα πάλι με τον 

Maas, μεταξύ άλλων ισχυρών επιχειρημάτων, που συνηγορούν υπέρ της απόδοσης του 

Ακάθιστου Ύμνου στον Ρωμανό, προστίθεται τώρα και ένα καινούργιο: και ο Ρωμανός 

και ο άγνωστος συγγραφέας του Ακάθιστου αντλούν στοιχεία από την ίδια ομιλία του 

Βασιλείου Σελευκείας75. Πράγματι εκτός από το εφύμνιο «Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε», 

που πιστεύουμε, όπως ήδη είπαμε, ότι έλκει την καταγωγή του από τον Λόγο «εἰς τον 

Αδάμ» του Βασιλείου, σε τέσσερα επίσης σημεία του ο Ακάθιστος είναι στενότατα 

εξαρτημένος από την 39η ομιλία του: 

1. «Χαῖρε δι’ ἧς ἡ χαρά ἐκλάμψει, χαῖρε δι’ ἧς ἡ ἀρά ἐκλείψει» (Ρωμανός) 

«Ἐκ σοῦ γάρ ἡ πάντων τεχθήσεται χαρά και παύσει τούτων τήν ἀρχαίαν        

ἀράν » (Βασίλειος) 

2. «Το παράδοξόν σου τῆς φωνῆς δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται.                      

Ἀσπόρου γάρ συλλήψεως τήν κύησιν πῶς λέγεις» (Ρωμανός) 

«Το παράδοξον τῆς σῆς ἐπαγγελίας δυσπαράδεκτον ἔχει πληροφορίαν. Πῶς ἡ 

ἄσπορος βλαστήσω καρπόν; Πῶς δε ἡ ἄγαμος γεννήσω υἱόν;» (Βασίλειος). 

3. «Ἔχουσα θεοδόχον ἡ Παρθένος τήν μήτραν…» (Ρωμανός) 

«Ὡ γαστρός ἁγίας και Θεοδόχου!»  (Βασίλειος) 

4. «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω, και τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπήν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος. 

Συγκατάβασις γάρ θεϊκή, οὐ μετάβασις δέ τοπική γέγονε…» (Ρωμανός) 

                                                           
73 Κοντάκιον εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκοστήν, διαθέσιμο στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82  
74 39η Ομιλία Βασιλείου εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (PG 85, 448 B). 
75 Maas (1910), ό.π., σ. 306. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82


33 
 

 
 

«Ὅλος τοῖς κάτω ἐπέστης και οὐδ’ ὅλως τῶν ἄνω ἀπέστης. Οὐ γάρ γέγονεν ἠ 

κατάβασις, ἀλλά θεϊκή πέπρακται συγκατάβασις» (Βασίλειος). 

Από τα τέσσερα αυτά σημεία ιδιαίτερο μαριολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τρία 

πρώτα. Εντύπωση προξενεί το τρίτο σημείο, που δείχνει, ότι ο όρος «Θεοδόχος», που 

χρησιμοποιήθηκε από το Νεστόριο σε αντικατάσταση του όρου «Θεοτόκος», 

χρησιμοποιείται και στον Ακάθιστο χωρίς καμιά δογματική επιφύλαξη76. Το γεγονός 

αυτό ασφαλώς δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται, νομίζουμε, στο ότι ο όρος αυτός έγινε 

προηγουμένως δεκτός από το Βασίλειο Σελευκείας, ο οποίος τον χρησιμοποίησε 

παράλληλα με τον όρο «Θεοτόκος» στην 39η ομιλία του και με τον τρόπο αυτό 

συνέβαλε αποφασιστικά στη θεολογική νομιμοποίησή του. Νομίζουμε πάντως, ότι σε 

μια εποχή ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι στο χριστολογικό πρόβλημα και 

κυριαρχούμενη από το κλίμα του Νεοχαλκηδονισμού, ο ποιητής του Ακαθίστου, 

παίρνοντας ως δεδομένο, ότι είναι ο Ρωμανός, θέση η οποία θα τεκμηριωθεί αναλυτικά 

στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, δεν θα χρησιμοποιούσε αυτόν το νεστοριανικά 

φορτισμένο όρο, αν δεν είχε την παραδοσιακή και θεολογική κάλυψη του Βασιλείου 

Σελευκείας με την 39η ομιλία του77. Άλλωστε χρησιμοποιεί την ομιλία αυτή ως πηγή 

του Ακαθίστου, εξαρτώμενος εμφανώς τουλάχιστον σε άλλα τρία σημεία απ’ αυτήν. 

Εκτός όμως απ’ αυτό και το γεγονός, ότι χαρακτηρίζει «θεοδόχον» την «μήτραν» της 

Παρθένου, όπως και ο Βασίλειος τη «γαστέρα» της, και όχι την Παρθένο καθεαυτήν, 

όπως ο Νεστόριος, δείχνει, νομίζουμε, αρκετά πειστικά, ότι και στο σημείο αυτό ο 

ποιητής του Ακαθίστου είναι εξαρτημένος από την 39η ομιλία του Βασιλείου78. 

Ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο παρατηρούμε την επίδραση που είχαν οι Πατέρες στον 

Ρωμανό, είναι και η δέκατη έκτη ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο 

Ρωμανός, ακολουθώντας την ομιλία αυτή για την εξαπάτηση της Εύας από τον διάβολο 

και την παρακοή των πρωτοπλάστων, συνοψίζει στον ύμνο του τις θεολογικές αλήθειες 

του αγίου Ιωάννου: την εξαπάτηση της Εύας στις προθέσεις του διαβόλου, την 

εκμετάλλευση της  ελπίδας της Εύας να μοιάσει με τον Θεό, την εμφάνιση του Θεού 

από τον διάβολο σαν ψεύτη και τέλος ότι η Εύα πείθεται πώς η εμφάνιση του κακού 

θα της ανοίξει διάπλατα τις πύλες της αλήθειας79.  

                                                           
76 Κουρεμπελές (2003), ό.π., σ. 88 – 91. 
77 39η Ομιλία Βασιλείου εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (PG 85, 448 B). 
78 39η Ομιλία Βασιλείου εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (PG 85, 448 B). 
79 De Matons (1964), ό.π., τ. I, σ. 70. 
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Ένα άλλο παράδειγμα εξάρτησης του Ρωμανού με τον Βασίλειο Σελευκείας είναι ο 

ύμνος του Ρωμανού «Εἰς τόν ἐσχηκότα τόν λεγεῶνα τῶν δαιμόνων»80. Ο Maas 

παρατηρεί ομοιότητα στην γλωσσική διατύπωση και στη σκέψη και θεωρεί, ότι αυτά 

έρχονταν σε αντίθεση με το ταλέντο του Ρωμανού81.Ο Matons δικαιολογεί τις 

ομοιότητες αυτές, φανερώνοντας μάλιστα κάποια στοιχεία για τον χαρακτήρα του 

Μελωδού. Τον χαρακτηρίζει ταπεινό, σεμνό και όχι σίγουρο στο να διατυπώνει τα 

δόγματα. Επιλέγει έτσι για οδηγό του ένα Πατέρα της Εκκλησίας για να τον 

καθοδηγεί82. Δύσκολα θα μπορούσε να κατηγορήσει κάποιος τον Ρωμανό για έλλειψη 

πρωτοτυπίας, αφού αυτός δεν είναι ο σκοπός του. Οι Πατέρες προσφέρουν στον 

Ρωμανό τις δογματικές αλήθειες και σαν σύγχρονος σκηνοθέτης, ο Μελωδός τονίζει 

και περιποιείται το περιεχόμενο83. 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι σημαντική πηγή για τον Ρωμανό. Η πρώτη όμως και 

κυριότερη πηγή του Ρωμανού είναι σίγουρα η Αγία Γραφή. Στηρίζεται στην αυθεντία 

της Γραφής και έτσι δίνει κύρος και στο έργο του. Με τις υπόλοιπες πηγές αλλά και τη 

δική του συμβολή απλά συμπληρώνει και προσθέτει δογματικές αλήθειες, αρμονία και 

ομορφιά στους ύμνους του. Η βάση του έργου του είναι τα θέματα από την Παλαιά και 

την Καινή Διαθήκη84. Είναι πολύ καλός γνώστης των κειμένων. Συχνά αναφέρει ακόμα 

και στο έργο του την κύρια πηγή του, λέγοντας: «ὡς λέγει ἡ Βίβλος» ή «καθώς διδάσκει 

ἡ Βίβλος» ή «ὡς γέγραπται»85. Αναφέρεται κυρίως στις Παραβολές της Καινής 

Διαθήκης, αλλά και σε θέματα της Παλαιάς. Υμνεί τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τη 

Γέννηση, τη Βάπτιση, τη Σταύρωση του Κυρίου και την Πεντηκοστή. Θέματά του είναι 

η Παναγία κοντά στον Εσταυρωμένο, η Βαϊοφόρος είσοδος, η Δευτέρα Παρουσία. 

Υμνεί τα θαύματα του Χριστού, όπως η έγερση του Λαζάρου και η θεραπεία του. Στο 

έργο του διακρίνουμε μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, τους Πατριάρχες και 

τους προφήτες. Υπέροχους ύμνους έγραψε για τη θυσία του Αβραάμ, για τον Πάγκαλο 

Ιωσήφ, τον προφήτη Ηλία, την ευλογία του Ιακώβ, για τους τρεις οσίους Παίδες. Τα 

θέματα του είναι ανεξάντλητα. Κάποια μάλιστα δεν τα συναντάμε πουθενά, όπως ο 

                                                           
80 De Matons (1964), ό.π., τ. III, σ. 54. 
81 Maas (1910), ό.π., σσ. 302-303. 
82 De Matons (1910), ό.π., τ. III, σ. 51. 
83 Μπ. Γκέντσο. «Ρωμανός ο Μελωδός», στην επίσημη ιστοσελίδα Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος 

Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη 2009, στο: 

http://www.emg.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=12582# 
84 Κορακίδης (2002), ό.π., σ.210. 
85 Πρβλ. Ευ. Γιούλτση. Η Παναγία πρότυπο της πνευματικής τελειώσεως,  Θεσσαλονίκη 2001: 

Πουρναρά, σ. 40 – 46. 

http://www.emg.gr/constantinople/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=12582
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ύμνος του για τον προδότη Ιούδα86. Υπάρχουν φυσικά και τα πιο συνήθη θέματα, τα 

οποία διαχειρίζεται με πρωτοτυπία, όπως τη Γέννηση του Χριστού, τη Δευτέρα 

Παρουσία, την Παναγία κοντά στον Εσταυρωμένο και το Θείο Δράμα. Αυτό το 

πετυχαίνει, γιατί δεν καταγράφει ψυχρά τα γεγονότα. Δεν αναφέρει, για παράδειγμα, 

μόνο τον Χριστό ή τον Ιούδα, αλλά και άλλα πρόσωπα, ώστε να αποδώσει καλύτερα 

το θέμα του. Οι περιγραφές του πολλές φορές καταλήγουν σε προσευχές και ικεσίες. 

Όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με τη μουσικότητα, την αρμονία και την ομορφιά της 

ποίησης και της τέχνης του87.   

Ο Ρωμανός, παρόλο που γνωρίζει πολύ καλά την Αγία Γραφή, χειρίζεται ελεύθερα τα 

θέματα, τα οποία μεταπλάθει και προσαρμόζει ανάλογα με τον σκοπό και την 

αισθητική του. Στηρίζεται στην πηγή του, αλλά εκδηλώνεται ελεύθερα, για να 

ομορφαίνει το έργο του. Το πετυχαίνει αυτό με διαλόγους προσώπων, εσωτερικούς 

διαλόγους και με εκφραστικό τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει, ότι απομακρύνεται από την 

πηγή του. Ένα παράδειγμα τέτοιο παρατηρούμε και στο κοντάκιό του με την 

αιμορραγούσα γυναίκα88. Η γυναίκα συζητά με το πλήθος, μονολογεί, αλλά διαλέγεται 

και με τον Χριστό. Παρουσιάζει τον Χριστό να γνωρίζει ποιος τον άγγιξε και τον λόγο. 

Στο Ευαγγέλιο διαφαίνεται, ότι το θαύμα έγινε χωρίς τη θέληση του Χριστού. Ο 

Matons θεωρεί, ότι οι Ευαγγελιστές δεν αναπαριστούν ένα Χριστό ανίκανο να ελέγχει 

τις θαυματουργικές του δυνάμεις89. Αντίθετα ο Ρωμανός χειρίζεται ελεύθερα το θέμα 

αυτό, γιατί ζει σε μια εποχή δύσκολη, αφού υπάρχουν διαμάχες για τις δύο φύσεις του 

Χριστού. Σύμφωνα με τον Matons, ο υμνογράφος παρουσιάζει τη θεία φύση του 

Χριστού να κυβερνά συνεχώς90.  

Στα αγιολογικά του κοντάκια ο Ρωμανός χρησιμοποιεί ως πηγή του τα συναξάρια των 

Μαρτύρων, Αγίων και Αποστόλων, τα μαρτυρολόγια και την εκκλησιαστική ζωή της 

εποχής του. Μεγάλο μέρος των ύμνων του είναι αφιερωμένο στη ζωή και τα θαύματα 

των μεγάλων ηρώων του χριστιανισμού. Έγραψε ύμνους για τους αγίους Ιγνάτιο, τον 

Νικόλαο Μυρέων, τον Τρύφωνα, τον Γεώργιο, τον Δημήτριο, τους Αναργύρους, τον 

Μηνά. Υμνεί τους Αποστόλους, όπως Πέτρο, Παύλο, Θωμά, Φίλιππο91. Αφιερώνει 

                                                           
86 Γιούλτση (2001), ό.π., σ. 68. 
87 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 82 – 84.  
88 De Matons (1964), ό.π., τ.III, σ. 86. 
89 De Matons (1964), ό.π., τ. III, σ. 88. 
90 De Matons (1964), ό.π., τ.III, σ. 82. 
91 Λιβαδάρας (1959), ό.π., σ. 50. 
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ύμνους στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, στον βαπτιστή Ιωάννη και φυσικά στον Χριστό 

και στη Μητέρα του. Ένα από τα μυστικά της τέχνης του, είναι ότι δημιουργούσε κάτω 

από την σκέπη των αγίων και κυρίως της Παναγίας, η οποία και τον ενέπνευσε. Μέσα 

από τα κοντάκια στους αγίους, ο Ρωμανός μας δίνει διάφορα στοιχεία, όπως, για 

παράδειγμα, ο ύμνος στον άγιο Θεόδωρο μας αναφέρει τον χρόνο που έζησε καθώς και 

το είδος του μαρτυρίου των φίλων του, όπως του Ευτρόπου92. Στον ύμνο του για τον 

άγιο Νικόλαο χαρακτηρίζει τον άγιο πολέμιο των αιρέσεων και των αιρεσιαρχών. Με 

αυτό τον τρόπο ασκεί πολεμική ενάντια στις αιρέσεις93. Στον ύμνο του στον άγιο 

Δημήτριο στηρίζει τους Θεσσαλονικείς στην Ορθοδοξία που ήταν και το μεγάλο 

μέλημα του Ιουστινιανού. Στον ίδιο ύμνο μάλιστα επιτίθεται ενάντια στον Μάνεντα 

και τη διδασκαλία του94. 

Στη σύνθεση των αγιολογικών κοντακίων χρησιμοποιεί τα κύρια γεγονότα με 

αποτέλεσμα το έργο του να έχει ισορροπία και συνοχή και να είναι ιδιαίτερα 

καλλιτεχνικό. Το ύφος του είναι απλό στη διήγηση του βίου, χωρίς το ρητορικό ύφος, 

που έχουν οι μεταγενέστεροι. Πετυχαίνει την οικειότητα με τους αγίους των ύμνων του 

με το δεύτερο πρόσωπο με το οποίο απευθύνεται στον άγιο αλλά και τον διάλογο95. 

Μέσα από τους ύμνους του ο Ρωμανός έχει σκοπό να αποδώσει τον ψυχικό κόσμο και 

την εσωτερική πάλη του ανθρώπου, πράγμα που διαγράφεται μέσα από τους 

αγιογραφικούς του ύμνους. Στη θεματολογία του ανήκουν και τα διάφορα γεγονότα 

της εποχής του, όπως σεισμοί, η στάση του Νίκα, τα πρώτα εγκαίνια του Ναού της 

Αγίας Σοφίας και καταστροφές από θεομηνία. Ο υπερφυσικός κόσμος ερεθίζει το 

πνεύμα του και «ανακαινίζει» την καρδιά του. Μέσα από αυτά βγαίνουν οι ύμνοι του, 

η λατρεία του και η ευγνωμοσύνη στον Θεό. Ο Ρωμανός με τους ύμνους του φανερώνει 

τις αλήθειες και το κάλλος της Αγίας Γραφής. Οι φθόγγοι και τα μέλη του είναι γεμάτα 

με τη χάρη του Θεού. Το έργο του είναι για όλους μας προσευχή, παράκληση, στήριξη 

και παρηγοριά. Είναι άσμα ζωής και δοξολογίας στον Χριστό και στους αγίους. Χαρίζει 

τη ζωοποιό αλήθεια στον καθένα, αφού η ποίησή του αντανακλά τις ουράνιες αλήθειες. 

Δεν περιέχει μόνο δογματική ακρίβεια, αλλά και παλμό και χαρά. Μια χαρά η οποία 

είναι σαν ένα προανάκρουσμα της χαράς του Παραδείσου. Η αξία των κοντακίων του 

                                                           
92 Κουστένης (2011), ό.π., σ. 251. 
93 Κουστένης (2011), ό.π., σ. 255. 
94 Κουστένης (2011), ό.π., σ. 267. 
95 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 173. 
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Ρωμανού οφείλεται στην ομοιογένειά τους με την Αγία Γραφή. Είναι σαν μια συνέχεια 

των λόγων του Θεού μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας. 

 

γ)  Τα κοντάκια του αγίου Ρωμανού του Μελωδού και τα μέρη τους 

 

Το κοντάκιο αποτελεί το πέρασμα από την ποιητική ομιλία των πατέρων της 

Εκκλησίας του 5ου αιώνα στην ποίηση. Η έμμετρη ομιλία του Ρωμανού έχει σκοπό τη 

θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του χριστιανού. Η αφήγησή του έχει δραματικό ύφος, 

ένταση, εναλλαγή ρυθμών, ώστε να προκαλεί την έντονη εντύπωση στην ψυχή του 

ακροατή. Οι στίχοι αποπνέουν το άριστον άρωμα. Συνυπάρχουν ποίηση και μουσική 

σε ιδιαίτερες χρωματικές και τονικές κλίμακες96. Ο αναγνώστης ή ακροατής των 

κοντακίων γεμίζει με γαλήνη και οδηγείται σε οδούς ουράνιας χαράς. Στην αρχή 

κοντάκια ονομάζονταν τα εκκλησιαστικά βιβλία με τους διάφορους ύμνους για 

λειτουργική χρήση. Στη συνέχεια όμως κοντάκια ονομάστηκαν οι ύμνοι που 

περιέχονταν στα βιβλία αυτά και κοντακάρια τα Ανθολόγια με τα διάφορα κοντάκια. 

Τα κοντάκια μπορούν να διακριθούν σε τρία είδη97: 

- τα πανηγυρικά, με δογματική διδασκαλία και με θέματα επίκαιρα 

- τα πανηγυρικά, τα οποία είναι κυρίως αγιολογικά 

- τα δογματικά ή διδακτικά, τα οποία αναφέρονται σε πρόσωπα της Παλαιάς 

Διαθήκης και σε προτυπώσεις του Χριστού.  

Τα κοντάκια γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και από επεισόδια της Καινής 

Διαθήκης στηρίζονται στο κείμενο της Αγίας Γραφής, για να διεξάγουν τα διδακτικά 

στοιχεία καθώς και το δόγμα που προκύπτει. Επίκαιρα κοντάκια ή επ’ ευκαιρία είναι, 

για παράδειγμα, το κοντάκιο που αναφέρεται στη Στάση του Νίκα ή τη θεμελίωση του 

Ναού της Αγίας Σοφίας. Υπάρχουν φυσικά και τα κοντάκια που συνδυάζουν 

περισσότερα από ένα από τα πιο πάνω είδη, όπως, για παράδειγμα, το κοντάκιο στον 

Άγιο Δημήτριο που, πέρα από εγκώμιο για τον άγιο, περιέχει αντιμανιχαϊκή πολεμική98.  

                                                           
96 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 37. 
97 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 40. 
98 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 192. 
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Η εισαγωγική στροφή των κοντακίων ονομάζεται προοίμιο, αποτελεί δηλαδή ένα 

προοιμιακό τροπάριο και συνδετικό στοιχείο της εισαγωγής με το κύριο μέρος της 

έμμετρης ομιλίας. Το προοίμιο είναι περιληπτικό, με ποικιλία μήκους και αποτελείται 

συνήθως από 6-14 στίχους. Σύμφωνα με τον Τωμαδάκη, το προοίμιο είναι το κοντάκιο 

του όλου, δηλαδή μια μικρή εικόνα ή περίληψη του ψαλμού99. Εξυμνείται σε αυτό 

περιληπτικώς το πρόσωπο ή το γεγονός στο οποίο το κοντάκιο είναι αφιερωμένο. 

Ονομάζεται και κουκούλιο ή κουβούκλειο, γιατί ακριβώς, όπως το κουκούλι του 

μεταξοσκώληκα κρύβει μέσα του ένα όμορφο περιεχόμενο, την πεταλούδα, έτσι είναι 

και ο εισαγωγικός ύμνος. Είναι το προανάκρουσμα, που φανερώνει και συγκεντρώνει 

το περιεχόμενο όλου του κοντακίου100. Στα πολύ πρώιμα κοντάκια, που αποτελούν 

πρόδρομους των κοντακίων, δεν υπήρχε το προοίμιο το οποίο, όπως φαίνεται, αποτελεί 

βυζαντινή προσθήκη. Κατά την εκτέλεση ενός κοντακίου στον ναό, αντί του προοιμίου, 

ψαλλόταν το εφύμνιο, το οποίο επαναλάμβανε το εκκλησίασμα στο τέλος κάθε οίκου. 

Αυτό όμως σταμάτησε, γιατί στο τέλος ο ειρμός γινόταν ψυχρός και μονότονος101. 

Το προοίμιο είναι μια ξεχωριστή και αυτοτελής δημιουργία, αφού είναι ιδιόμελο, είναι 

δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα πρωτότυπο κοντάκιο, επάνω στο οποίο μετρικά, ρυθμικά 

και μουσικά έχουν γραφτεί και άλλα προσόμοια. Είναι μια στροφή, η οποία είναι 

γραμμένη σε διαφορετικό μετρικό και ρυθμικό σχήμα από τους οίκους του ποιήματος 

που ακολουθούν. Το κοινό στοιχείο του προοιμίου με τους οίκους είναι το κοινό 

εφύμνιο με το οποίο τελειώνουν. Σε μερικά κοντάκια συναντάμε περισσότερα από ένα 

προοίμια. Οι λόγοι είναι διάφοροι. Όταν υπάρχουν δύο προοίμια, τότε δίνεται 

μεγαλοπρέπεια στη λειτουργία, αφού θα ψάλλονται αντιφωνικά από διαφορετικούς 

χορούς ψαλτών, ενώ οι οίκοι θα απαγγέλλονται μελωδικά από τον ιερέα ή διάκονο102.  

Το δεύτερο ιδιόμελο προοίμιο μπορεί να αποτελεί μια νέα διασκευή ή ακόμη και 

δεύτερη έκδοση των κοντακίων από τον ίδιο τον ποιητή. Ένα παράδειγμα μπορούμε να 

δούμε στα κοντάκια, που παρουσιάζουν δύο ιδιόμελα προοίμια.103Το δεύτερο προοίμιο 

μπορεί και να αποτελεί την προσπάθεια του ποιητή να προσαρμόσει το κοντάκιο με 

την επικαιρότητα. Λαμπρό παράδειγμα είναι και ο Ακάθιστος Ύμνος, όπου το δεύτερο 

προοίμιο «Τῇ ὑπερμάχῳ» είναι γνωστό, αφού συνδέθηκε με τα ιστορικά γεγονότα του 

                                                           
99  Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 56. 
100 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 58. 
101 De Matons (1964), ό.π., τ. I, σ. 357. 
102 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 197. 
103 De Matons (1964), ό.π., τ. IV, σ. 16. 
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626, ενώ το πρώτο «Τό μυστικῶς προσταχθέν λαβών ἐν γνώσει» όχι. Ένα δεύτερο 

ιδιόμελο προοίμιο κάποιες φορές αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη από κάποιο άλλο 

ιδιόμελο κοντάκιο στην ίδια γιορτή. Μπορεί να είναι προσόμοιο είτε προς το πρώτο 

ιδιόμελο προοίμιο του ίδιου κοντακίου, είτε προς το προοίμιο ενός οποιουδήποτε 

άλλου κοντακίου. Όταν είναι προσόμοιο μπορεί να αποτελεί διασκευή του πρώτου 

ιδιόμελου προοιμίου σε άλλο μετρικό και μουσικό σχήμα. 

Το κοντάκιο, για παράδειγμα, στον Άσωτο Υιό έχει δύο προοίμια, τα οποία είναι 

προσόμοια. Το μεταγενέστερο γράφτηκε είτε για να προσαρμοστεί προς τη νεότερη 

παράδοση είτε γιατί αποτελεί μια νέα έκδοση του ποιητή ή ακόμη κάποιου 

μεταγενέστερου διασκευαστή. Για τους ίδιους λόγους υπάρχουν κοντάκια με τρία 

ιδιόμελα προοίμια, όπως το κοντάκιο στην άρνηση του Πέτρου, στον Τίμιο Σταυρό και 

στην Υπαπαντή104. Στα δύο νέα προοίμια γίνονται αναφορές σε πολεμικά γεγονότα, 

ευχές για ειρήνευση του κράτους και ενίσχυση των βασιλέων. Τα γεγονότα αυτά είναι 

μεταγενέστερες προσθήκες με επίκαιρα θέματα, όπως η Στάση του Νίκα. Ο 

Krumbacher θεωρεί το δεύτερο ιδιόμελο προοίμιο ως «επ’ ευκαιρία»105.  Στα μετέπειτα 

χρόνια, όταν πια δεν υπήρχαν μελωδοί αλλά ποιητές κοντακίων, επαναλαμβάνονταν 

δημοφιλή στερεότυπα από μελωδίες στα προοίμια του Ρωμανού. Σε λειτουργική χρήση 

σήμερα παρέμειναν μόνο το προοίμιο, το οποίο στην Εκκλησία ονομάζεται κοντάκιο 

και ο πρώτος οίκος. 

Το κύριο σώμα του κοντακίου αποτελείται από ένα σύστημα στροφών, που 

ονομάζονται οίκοι. Στα ιταλικά η λέξη «stanza» σημαίνει σπίτι, αλλά και ποιητική 

στροφή. Ο οίκος είναι η οικοδομή και η βάση του κοντακίου106. Περιέχει την ουσία και 

το θέμα της γιορτής και του βίου ενός αγίου. Το περιεχόμενο των οίκων αφορμάται 

από το περιεχόμενο του προοιμίου. Σύμφωνα με τον Ξανθόπουλο, οι στροφές 

ονομάστηκαν έτσι, αφού στον οίκο της Παναγίας της Κυριώτισσας ο Ρωμανός έλαβε 

το χάρισμα107. Η λέξη οίκος είναι δηλαδή η στροφή του κοντακίου, η οποία περιέχει 

ισάριθμους και μετρικά και συντακτικά στίχους σε κάθε οίκο. Οι οίκοι είναι όμοιοι 

μεταξύ τους και ακολουθούν ως ποιητικό και μουσικό πρότυπο τον πρώτο οίκο, ο 

οποίος αποτελεί μια τέλεια δομική μίμηση για τους επόμενους. Οι οίκοι ομοτονούν και 

                                                           
104 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 212. 
105 K. Krumbacher. Studien zu Romanos, Munchen 1898: Verlag der K. B. Akademie der Wissenschaften 

σ. 153. 
106 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 61. 
107 Papadopoulos-Kerameus (2009), ό.π., σ. 602. 
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ισοσυλλαβούν μεταξύ τους, έχουν δηλαδή τον ίδιο αριθμό στίχων και ο τόνος στους 

αντίστοιχους στίχους όλων των οίκων πέφτει στην ίδια θέση συλλαβής. Σύμφωνα με 

τον βασικό κανόνα της Υμνογραφίας, οι οίκοι είναι ισοσύλλαβοι και ομότονοι με τον 

ειρμό108. 

Ο ειρμός είναι η επιγραφή που χρησιμοποιεί ο ψάλτης, για να αναγνωρίζει τη μελωδία 

του ύμνου που θα ψάλλει. Προέρχεται από το ρήμα «είρω», δηλαδή συνδέω, αφού 

συνδέει ύμνους που ο ψάλτης θα ψέλνει με τον ίδιο τρόπο. Καθορίζει το μέτρο και τη 

μουσική της ωδής, με τους κανόνες ομοτονίας και ισοσυλλαβίας. Οι οίκοι είναι 

συνήθως 18-24, άλλες φορές λιγότεροι ή και περισσότεροι. Τα κοντάκια της 

Ανάστασης του Χριστού και της Γέννησης της Θεοτόκου έχουν 11 οίκους, ενώ ο ύμνος 

στον προφήτη Ηλία 33 και στον Ιωσήφ 40. Οι στίχοι κυμαίνονται από 242-557. 

Ο ποιητής συνέθετε ύμνους με βάση το μέλος των προηγούμενων κοντακίων και οίκων. 

Το ίδιο έπραξαν και οι μεταγενέστεροι υμνογράφοι, οι οποίοι δημιουργούσαν τα έργα 

τους, χρησιμοποιώντας το μέλος άλλων κοντακίων και οίκων του Ρωμανού. Σύμφωνα 

με τον  ύμνο των Χριστουγέννων, ο Ρωμανός έγραψε τους ύμνους του στον άγιο 

Νικόλαο και άγιο Ιγνάτιο109. Ιδιόμελο λοιπόν είναι το πρωτότυπο κοντάκιο επάνω στο 

μετρικό και μουσικό υπόδειγμα του οποίου έχουν γραφτεί και άλλα προσόμοια, ενώ το 

αυτόμελο είναι το πρωτότυπο κοντάκιο του οποίου τα προσόμοια δεν είναι γνωστά110. 

Το κοντάκιο του Γαβριήλ είναι προσόμοιο, κατά το προοίμιο και τους οίκους του 

Ρωμανού στα Θεοφάνια111. Όταν όμως ο Ρωμανός γράφει ένα προσόμοιο κοντάκιο 

πάνω σε δική του παλαιότερη μελωδία, χρησιμοποιεί ένα προοίμιο ιδιόμελο. 

Δημιουργεί έτσι μια αυτόνομη καλλιτεχνική οντότητα. 

Η ακροστιχίδα είναι το κύριο συνδετικό στοιχείο των οίκων του κοντακίου. Η 

ακροστιχίδα δεν καλύπτει το προοίμιο και σχηματίζεται με τα αρχικά γράμματα του 

πρώτου στίχου όλων των οίκων112. Η ακροστιχίδα μπορεί να είναι πεζή αλλά και 

έμμετρη. Όταν τα αρχικά γράμματα των στροφών ενός ύμνου σχηματίζουν το 

αλφάβητο, η ακροστιχίδα τότε είναι αλφαβητική. Όταν σχηματίζει μια σύντομη φράση 

σχετική με τον ύμνο ή τον ποιητή η ακροστιχίδα είναι ονομαστική. Μπορεί μέσα στο 

                                                           
108 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 75. 
109 Κουστένης (2011), ό.π., σ. 205. 
110 De Matons (1964), ό.π., τ. I, σ. 135. 
111 Κουστένης (2011), ό.π., σ. 89. 
112 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 42. 
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είδος αυτό να δίνεται το όνομα του ποιητή , η εορτή για την οποία γράφτηκε το 

κοντάκιο ή και τα δύο. Στις ακροστιχίδες του ο Ρωμανός αυτοχαρακτηρίζεται ταπεινός 

ή και ελάχιστος. Στο κοντάκιο του «Εἰς τήν αἱμόρρουν» η ακροστιχίδα είναι «Ψαλμός 

τοῦ κυροῦ Ρωμανοῦ». Στον Ακάθιστο Ύμνο η ακροστιχίδα είναι αλφαβητική, ενώ στο 

κοντάκιο του Ρωμανού στη Γέννηση του Χριστού η ακροστιχίδα είναι ονομαστική: 

«Τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ ὕμνος». Στον ύμνο της Κυριακής της Απόκρεω είναι πάλι 

ονομαστική «Τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ τό ἒπος». Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

ακροστιχίδες δηλώνουν το όνομα του ποιητή. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, όπου ο 

ποιητής δεν πρόλαβε να διατυπώσει όλο το θέμα ενός ύμνου, οπότε παρατηρείται και 

ο διπλασιασμός κάποιων γραμμάτων, όπως στο κοντάκιο της Ανάστασης του Χριστού 

που η ακροστιχίδα είναι: «ΡΩΜΑΝΟΥΥ». Η ακροστιχίδα κάθε είδους φανερώνει το 

ταλέντο, τη δεξιοτεχνία του δημιουργού. Είναι όμως και σημείο γνησιότητας του 

ύμνου, αφού δύσκολα στη συνέχεια κάποιος μπορεί να αλλοιώσει τον ύμνο. Ο 

Krumbacher δηλώνει, ότι το όνομα του ποιητή στην ακροστιχίδα περιέχει ασφάλεια σε 

κάποιο βαθμό της γνησιότητας113. Δεν σημαίνει βέβαια ότι την εξασφαλίζει πλήρως 

από τις μελλοντικές αυθαίρετες παρεμβάσεις, αλλά η σειρά των οίκων είναι χρήσιμη 

για τη γνησιότητα, ακεραιότητα αλλά και πατρότητα του κειμένου. 

Οι οίκοι τελειώνουν όλοι με τον ίδιο στίχο, το λεγόμενο εφύμνιο, το οποίο 

επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε οίκου. Είναι η ομαλή κατάληξη κάθε στροφής. Μαζί 

με την στροφή αποτελεί ένα οργανικό σύνολο. Σε ένα κοντάκιο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε εναλλαγή εφυμνίων. Το εφύμνιο μπορεί να είναι μονολεκτικό ή ακόμη 

και μια σύντομη φράση. Η κατάληξη του προοιμίου και των οίκων είναι η ίδια, το 

εφύμνιο, έτσι αποτελεί το συνδετικό στοιχείο του προοιμίου με τους οίκους. Το 

εφύμνιο, η υποχρεωτική κατακλείδα είναι η πραγματική λυδία λίθος της ικανότητας 

του τεχνίτη να ελίσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η κατάληξη του νοήματος κάθε φορά 

να σφραγίζεται από την ίδια ρήση114. Τα εφύμνια ψάλλονταν με τη συμμετοχή όλων 

των πιστών. Ο ψάλτης έψελνε τον ύμνο και το εκκλησίασμα επαναλάμβανε το 

εφύμνιο115. Πολλές φορές το κοντάκιο τελειώνει με ένα οίκο ο οποίος είναι προσευχή 

και αποτελεί τον επίλογο του κοντακίου. Η προσευχή αυτή συνήθως απευθύνεται στον 

Χριστό καθώς και στη Θεοτόκο, ως μεσίτρια στον γιο της. Στα αγιολογικά κοντάκια ο 
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Ρωμανός στην προσευχή του τελευταίου οίκου απευθύνεται στους αγίους. Γίνεται και 

λόγος για ειρήνη και βοήθεια σε κρίσιμες στιγμές της Εκκλησίας αλλά και της 

πολιτείας. Υψώνει το βλέμμα του στον ουρανό και παρακαλεί τον Κύριο να τον 

ελεήσει, παρακινώντας και εμάς να πράξουμε το ίδιο και να προσευχηθούμε116. 

Ο Maas και ο Trypanis στον πρώτο τόμο της έκδοσης των κοντακίων του Ρωμανού 

συμπεριλαμβάνουν τριάντα τέσσερα κοντάκια που αναφέρονται στο πρόσωπο του 

Χριστού117. Οι ύμνοι αυτοί ξεκινούν από τη γέννηση του Κυρίου μέχρι τη Δευτέρα 

Παρουσία. Στη συνέχεια πέντε κοντάκια απευθύνονται σε άλλα γεγονότα της Καινής 

Διαθήκης, όπως τη γέννηση της Θεοτόκου, τον ευαγγελισμό, τον αποκεφαλισμό του 

Προδρόμου και στη θεραπεία του χωλού από τους αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Οι 

επόμενοι επτά ύμνοι έχουν θέμα τους την Παλαιά Διαθήκη, όπως τον κατακλυσμό, την 

κιβωτό του Νώε, τη θυσία του Αβραάμ, την ευλογία του Ιακώβ από τον Ισαάκ, δύο 

ύμνοι στον Ιωσήφ, τον προφήτη Ηλία και τους τρεις παίδες στο καμίνι του 

Ναβουχοδονόσορα. Στο τέλος του πρώτου τόμου δώδεκα κοντάκια αναφέρονται σε 

διάφορα θέματα, όπως δύο ύμνοι στις παραβολές των δέκα παρθένων, του ασώτου, του 

πλούσιου και του Λαζάρου, στη νηστεία, στη μετάνοια, στο βάφτισμα, στη στάση του 

Νίκα, στους μοναχούς, δύο στους σαράντα μάρτυρες της Σεβαστείας, στους αγίους 

πάντες118. Το κοντάκιο για τη νηστεία ο Grosdidier de Matons το ονομάζει «Εἰς τόν 

Ἀδάμ και την Εὒαν» και αυτό για τη μετάνοια «Εἰς τήν Νινευΐ», ενώ ο ύμνος στη στάση 

του Νίκα, κατά τον Πατμιακό κώδικα 212, «Εἰς ἕκαστον σεισμόν και ἐμπρησμόν»119. 

Στα παραπάνω κοντάκια ο πατμιακός κώδικας προσθέτει και ένα άτιτλο με αριθμό 213 

(φ.41v). Ο Τρυπάνης το ονομάζει «A prayer», αφού έχει ακροστιχίδα ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

ΡΩΜΑΝΟΥ120. 

Στα κοντάκια του δεύτερου τόμου των Maas και Trypanis έχουμε είκοσι τρία κοντάκια 

σε διάφορους αγίους και μάρτυρες: τρία στον Ιωάννη τον Θεολόγο, στο γενέθλιο του 

Ιωάννη του Προδρόμου και στον αρχάγγελο Γαβριήλ. Στον ίδιο τόμο έχουν 

συμπεριλάβει και πέντε κοντάκια, που όμως δεν έχουν διασωθεί ολόκληρα, όπως το 

δεύτερο κοντάκιο στον άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα, στον άγιο Βασίλειο, το 

                                                           
116 Κουστένη (2011), ό.π., σ. 347. 
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118 C. A. Trypanis. Fourteen early byzantine cantica. (Wiener Byzantinistische Studien V), Vienna 
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δεύτερο κοντάκιο στην παραβολή του ασώτου, το κοντάκιο στη θεραπεία του τυφλού 

και το κοντάκιο στην αγία Ματρώνα. Στο τέλος είναι τα στιχηρά και ο «κατά στίχον» 

ύμνος. Σύνολο δηλαδή ογδόντα εννέα121. 

Τα αγιολογικά κοντάκια παρουσιάζουν αμφιβολίες σε κάποιους ερευνητές σε σχέση με 

την γνησιότητά τους. Σύμφωνα με τον Μητσάκη, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί, ότι ο 

Ρωμανός ήταν δημιουργός και αγιολογικών κοντακίων, αφού αυτό το μαρτυρούν τα 

συναξάρια. Αναφέρουν σχετικά, ότι έγραψε χίλια κοντάκια για τις δεσποτικές γιορτές, 

αλλά και για διάφορους αγίους122. Ο Νικηφόρος Κάλλιστος επίσης αναφέρει, ότι ο 

υμνογράφος τίμησε όλους τους αγίους123. Τα τροπάρια ακόμη της ακολουθίας του 

Ρωμανού αναφέρουν το ίδιο. Ο Τωμαδάκης πάνω σε αυτό υποστηρίζει ότι, αφού τα 

συναξάρια αναφέρουν ότι έγραψε ύμνους σε όλους τους αγίους, δεν μπορούν να έχουν 

λάθος. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι αγιοκατάταξαν τον Ρωμανό τον Μελωδό γνώριζαν 

καλύτερα από τους νεότερους ερευνητές, οι οποίοι ισχυρίζονται φιλολογικούς λόγους, 

όπως μη τελειότητα μορφής, κατασκευής αλλά και ύφους124. 

Σύμφωνα με τον Λιβαδάρα, θα πρέπει να απουσιάζουν πολλές ενδείξεις, ώστε να 

δημιουργηθεί υποψία για τη γνησιότητα κάποιων αγιολογικών κοντακίων125. Οι 

περιπτώσεις όμως αυτές σίγουρα είναι λίγες. Ο ίδιος διαχωρίζει τα κριτήρια για να 

ξεχωρίσει ένα γνήσιο κοντάκιο από τα νόθα σε εσωτερικά και εξωτερικά. Τα 

εσωτερικά στηρίζονται στην ακροστιχίδα, στο μέλος και το εφύμνιο, ενώ τα εξωτερικά 

στο ύφος και τη γλώσσα126. Ο Μητσάκης θεωρεί, ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί 

κάποιος να απορρίψει τον Ρωμανό ως δημιουργό κάποιου από τα αγιολογικά του 

κοντάκια. Ένα παράδειγμα είναι το κοντάκιο στους αγίους Ακεψιμά, Ιωσήφ και 

Αειθαλά που αναφέρεται στην εικονομαχία, επομένως αποκλείεται να είναι έργο του 

έκτου αιώνα127. Το ύφος είναι πομπώδες, υπάρχει έλλειψη ομοιομορφίας στο εφύμνιο 

και γλωσσικά στοιχεία τα οποία δεν ανήκουν στον Ρωμανό. Σύμφωνα με το ύφος, 

θεωρεί την αφόρητη πεζολογία, την εκφραστική αδεξιότητα και το κακό γούστο ως 

κριτήρια, ώστε ένας ύμνος να μην ανήκει στον Ρωμανό. Όσο για τα γλωσσικά στοιχεία 
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127 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 370. 
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δεν μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διάκριση γνήσιων κοντακίων από τα 

νόθα128. 

Η ακροστιχίδα, ενώ φανερώνει το ποιόν του ποιητή και είναι σημείο γνησιότητας ενός 

κοντακίου, κάποιες φορές ίσως και να μπορεί να αλλοιωθεί. Τα κίνητρα αλλοίωσης 

μπορεί και να μην είναι αρνητικά, γιατί ο άγιος για τον οποίο αναφέρεται ο ύμνος, 

μπορεί να αποκτούσε περισσότερο γόητρο, όταν αυτός συνδεόταν με το όνομα του 

Ρωμανού. Ένα παράδειγμα είναι το κοντάκιο στο γενέθλιον του Προδρόμου που, ενώ 

είναι έργο του Δομιτίου ένας τρίτος άλλαξε την ακροστιχίδα και την απόδωσε στον 

Ρωμανό. Ένδειξη νοθείας είναι και η ύπαρξη πολλών ειδών εφυμνίων. Στα 

περισσότερα γνήσια κοντάκια στο τέλος κάθε οίκου έχουμε το ίδιο εφύμνιο129. 

Στα αγιολογικά κοντάκια έχουμε χαλαρότερη μετρική σύγκρουση και παρεκκλίσεις 

από τον ειρμό που ακολουθούν. Αυτό δεν υπάρχει στα υπόλοιπα έργα του Ρωμανού 

που είναι γραμμένα με το ίδιο μέτρο. Το μετρικό μουσικό σχήμα χρησιμοποιείται μόνο 

μια φορά. Στις περιπτώσεις που επαναλαμβάνεται συνοδεύεται από ιδιόμελο προοίμιο. 

Έλλειψη ιδιόμελου προοίμιου από ένα προσόμοιο κοντάκιο είναι ένδειξη για 

μεταγενέστερο και νόθο έργο. Ιδιόμελο κοντάκιο είναι αυτό που έχει μοναδική μουσική 

μελωδία, ενώ προσόμοιο αυτό που ακολουθεί το μέλος άλλων ύμνων130. 

Ο Λιβαδάρας δεν δέχεται, ότι όλα τα αγιολογικά κοντάκια είναι νόθα131. Την 

προχειρότητα κάποιων από αυτών, η οποία δεν είναι χαρακτηριστικό του Ρωμανού, 

την δέχεται λόγω του ότι κάποια κοντάκια προορίζονταν για περιορισμένο 

εκκλησίασμα και έτσι ο ποιητής δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή. Ο Λιβαδάρας από τα 29 

θεωρεί ως γνήσια μόνο τα 12132. Αυτά είναι: Στους σαράντα μάρτυρες της Σεβαστείας, 

στους αγίους Πάντες, στον άγιο Τρύφωνα, στον άγιο Γεώργιο, στον άγιο 

Παντελεήμονα, στον άγιο Συμεών τον στυλίτη, στον άγιο Δημήτριο, στους αγίους 

Αναργύρους, στον άγιο Θεόδωρο, στον άγιο Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα και την αγία 

Ματρώνα. Τα υπόλοιπα τα διαχωρίζει στα δύο. Τα κοντάκια: στο γενέθλιο του 

Προδρόμου, στον απόστολο Φίλιππο, στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στον άγιο 

Γεώργιο , στον άγιο Μηνά και στον άγιο Θεόδωρο, τα οποία πιστεύει ότι δημιουργούν 

                                                           
128 Δετοράκης (1997), ό.π., σ. 27. 
129 Φυτράκης (1957), ό.π., σ. 42. 
130 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 400. 
131 Λιβαδάρας (1959), ό.π., σ. 38. 
132 Λιβαδάρας (1959), ό.π., σ. 43. 
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υποψίες για τη γνησιότητά τους. Ενώ στα σίγουρα νόθα κατατάσσει αυτά που 

αναφέρονται στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον άγιο Αθανάσιο, στους αγίους 

Αναργύρους, στον άγιο Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, στους αγίους Γουρία, Σαμωνά 

και Άβιβο, στον άγιο Νικόλαο, στον άγιο Ιγνάτιο, στον άγιο Στέφανο τον 

πρωτομάρτυρα και στον άγιο Βασίλειο133. Όλοι οι ύμνοι του Ρωμανού είναι τιμαλφή 

κληρονομιά για μας, αφού ευφραίνουν την όραση, δροσίζουν την ψυχή και στηρίζουν 

την πίστη του καθενός μας. Η δομή που παρουσιάζουν είναι εντυπωσιακή, αφού 

παρουσιάζουν μια τελειοποιημένη και αυστηρώς αρμονική μορφή. 

Ο Ρωμανός στο έργο του έχει πετύχει κάτι μοναδικό, που κανένας άλλος σύγχρονος 

και μεταγενέστερος ποιητής δεν κατάφερε: μέσα από τις αφηγηματικές τεχνικές του 

δράματος και του διαλόγου, δημιούργησε μία ποίηση ανθρωποκεντρική, αφενός 

εισχωρώντας στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και αφετέρου προσδίδοντας 

ανθρώπινα ψυχοσυνθετικά χαρακτηριστικά στα θεία πρόσωπα των ύμνων του, χωρίς 

φυσικά να υπονομεύει την ουσία τους, με στόχο να τα φέρει πιο κοντά στην ανθρώπινη 

εννόηση134.  Με αυτό τον τρόπο τα πρόσωπα των ύμνων του, είτε είναι βιβλικά, είτε 

Άγιοι είτε ακόμη η Θεοτόκος και ο ίδιος ο Χριστός, αποκτούν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά έτσι, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει αν όχι να ταυτιστεί, να αισθανθεί 

ότι η σωτηρία δεν είναι κάτι το αδύνατο και άπιαστο, αλλά είναι δοσμένη απλόχερα 

από τον ίδιο τον Θεό για τον άνθρωπο135.  

Σε πολλούς από τους ύμνους του ο Ρωμανός κάνει χρήση του ποιητικού «εγώ», 

χρησιμοποιεί δηλαδή α’ ενικό και συμμετέχει ο ίδιος προσωπικά στο θείο δράμα χωρίς 

αυτό να έχει κάποια σχέση με τη δική του ζωή, αφού σε κανέναν ύμνο του δεν συναντά 

κανείς πληροφορίες για τη ζωή του. Συχνά λοιπόν τον βλέπουμε να παίρνει τον ρόλο 

του προσευχόμενου που ζητά το έλεος του Θεού. Πάντα ταπεινός παρουσιάζεται 

ενώπιον του Κυρίου, ζητώντας συγχώρεση και φώτιση να συνεχίσει το έργο που του 

έχει ανατεθεί136. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα ταίριαζε να πει κανείς πως μετατρέπεται 

σε έναν πραγματικό εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού ποιμνίου, το οποίο ταυτίζεται 

μέσα από τους ύμνους του με το εξομολογητικό και γεμάτο συντριβή πνεύμα του.  Στο 

κοντάκιο της Δευτέρας Παρουσίας, για παράδειγμα, ο Ρωμανός εμφανίζεται σαν ο πιο 

                                                           
133Λιβαδάρας (1959), ό.π., σσ. 31-35. 
134 Ζερβουδάκη (2017-2018), ό.π., σσ. 27-28.  
135 Χρήστου (1981), ό.π., σσ. 70-75.  
136 Ζερβουδάκη (2017-2018), ό.π., σσ. 28-29.  
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αμαρτωλός χριστιανός γεμάτος μετάνοια και φόβο μπροστά στην Κρίση137. Στον ύμνο 

του για τον Νώε γράφει χαρακτηριστικά: «Ἀφορῶν τὴν ἀπειλὴν τῶν ὑπευθύνων ἣν 

ὑπέμεινάν ποτε ἐπὶ τοῦ Νῶε, τρέμω ἐνθυμούμενος τὰ δεινά μου ἐγκλήματα γέμοντα 

κατακρίσεως. Ἐκείνοις μὲν ὁ πλάστης ἠπείλησεν προθέσμως χρόνον τῆς μετανοίας 

ἀναμένων αὐτῶν…»138. Ο φόβος των αμαρτημάτων κατακλύζει τον ποιητή μας ο 

οποίος με αυτό τον τρόπο αντιπροσωπεύει όλο το ανθρώπινο γένος μπροστά στον φόβο 

της Τελικής Κρίσης. Ο πολυεύσπλαχνος Θεός δίνει χρόνο στον άνθρωπο να 

μετανοήσει, δεν προσδιορίζει όμως πόσο χρόνο έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του για 

μετάνοια. Κι αυτό, γιατί η άγνοια του ακριβούς χρόνου της Κρίσης είναι ο μόνος 

τρόπος για να επιλέξει ο άνθρωπος την ειλικρινή μετάνοια από αγάπη για τον Θεό κι 

όχι από φόβο για την τιμωρία των αμαρτημάτων του. 

Η ταπεινότητά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε όχι μόνο μπαίνει στη θέση των αμαρτωλών 

ηρώων των ύμνων του, αλλά αυτοπαρουσιάζεται ενώπιον του Κυρίου ως ο χειρότερος 

όλων, που σε αντίθεση με τα πρόσωπα  των ύμνων εκείνος δεν καταφέρνει τελικά να 

μετανοήσει και μένει αδιόρθωτος σαν ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τους πιστούς. 

Άλλη μια απόδειξη της ειλικρινούς ταπεινότητάς του διακρίνεται στον ύμνο προς τιμή 

του θαύματος εν Χώναις όταν με την τόσο συμβολική και ρητορική ερώτηση «Τί 

προσαγάγει ο χοῦς τῶ πλάστῃ…»139 αντιλαμβάνεται τον εαυτό του  και μόνο από το 

ταπεινό υλικό που είναι κατασκευασμένος, από χώμα. Ο Θεός έδωσε πνοή στο χώμα, 

το έπλασε και του έδωσε ζωή, κι αυτή η ζωή μέρα νύχτα ζει και αναπνέει χάρη στην 

πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Κάθε ταπεινός άνθρωπος έχει την ικανότητα να το 

αναγνωρίσει αυτό και να δοξολογεί τον Θεό, επιλέγοντας μία εν Χριστώ ζωή.  

Ως προς τις δογματικές προσεγγίσεις που προβάλλονται από τους ύμνους του, ο 

Ρωμανός δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από την πολιτική και θρησκευτική 

πραγματικότητα της εποχής του, όπως είχε διαμορφωθεί από τον αυτοκράτορα 

Ιουστινιανό και τις μέχρι τότε Οικουμενικές Συνόδους. Για αυτό και παρατηρούμε ότι 

το περιεχόμενο των ύμνων του είναι κυρίως χριστολογικό, ενώ πολλές φορές ο 

Ρωμανός στρέφεται εναντίον των αιρέσεων του μονοφυσιτισμού και του 

                                                           
137 Ζερβουδάκη (2017-2018), ό.π., σ. 29. 
138 Κοντάκιον κατανυκτικὸν ᾀδόμενον εἰς τὸν Νῶε, διαθέσιμο στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82 
139 Ευστρατιάδης (1939), ό.π., σ. 206. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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αρειανισμού140. Γενικά πάντως έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο Ρωμανός δεν ήταν 

κάποιος δεινός θεολόγος και γνώστης βαθύτερων θεολογικών ζητημάτων. Κατείχε 

όμως μία στοιχειώδη θεολογική παιδεία και έτεινε να εργάζεται με βάση τα διατάγματα 

του Ιουστινιανού  ακόμη κι αν κάποιες θεολογικές προσεγγίσεις και θεωρίες δεν τις 

κατανοούσε σε βάθος141. Η θεολογική του αδυναμία καλυπτόταν επαρκώς από την 

υμνολογική του δεινότητα, γι’ αυτό άλλωστε και είναι γνωστός ως ο σπουδαιότερος 

υμνογράφος της βυζαντινής εποχής κι όχι ως ο σπουδαιότερος θεολόγος. Άλλωστε, 

τόσο οι Πατέρες της Εκκλησίας όσο και υμνογράφοι όλων των εποχών από την 

καθιέρωση του Χριστιανισμού και έπειτα πιστεύουν για τον εαυτό τους και το 

διακηρύττουν παντού ότι «Ἄνωθεν ἔχων τήν θείαν χάριν ... ὑπό τοῦ πνεύματος τοῦ 

Ἁγίου...» (από το του Ρωμανού Κοντάκιο για τον Συμεών τον Στυλίτην)142, κάτι που 

επιβεβαιώνει και τα παραπάνω λεγόμενα περί θεοπνευστίας και θείας φώτισης. 

 

δ) Αναζητώντας την πατρότητα του Ακαθίστου Ύμνου: συγκριτική 

προσέγγιση με άλλα κοντάκια του Ρωμανού 

 

Ο Ρωμανός ο Μελωδός δικαίως έχει χαρακτηρισθεί ως ο εφευρέτης του κοντακίου. 

Μπορεί τα έργα του να είναι λιγότερα από τα 1000, που αναφέρουν πολλά συναξάρια, 

σίγουρα είναι όμως πολύ περισσότερα από τα διασωθέντα, τα οποία ανέρχονται σε 

μόλις 85143. Το όνομα του Μελωδού ήταν συνήθως ενσωματωμένο με τη μορφή 

ακροστιχίδας σε όλα σχεδόν τα έργα του, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί μοναδική και 

απόλυτη απόδειξη της γνησιότητας των έργων του144. Από τους 85 αυτούς ύμνους, 20 

από αυτούς, ίσως και παραπάνω, έχει υποστηριχθεί από διάφορους μελετητές, ότι είναι 

νόθοι, λόγω της «κατώτερης» λογοτεχνικής τους αξίας σε σχέση με τους υπόλοιπους145. 

Γενικά, ένας ύμνος μπορεί να χαρακτηρισθεί νόθος σε σχέση με τους γνήσιους ενός 

δημιουργού τόσο ως προς την επιλογή του θέματος όσο και ως προς τα γενικά 

                                                           
140 Ζερβουδάκη (2017-2018), ό.π., σσ. 31-32. 
141 Ζερβουδάκη (2017-2018), ό.π., σ. 31-32. 
142 Ευστρατιάδης (1939), ό.π., σ. 204. 
143 J. O. Rosenqvist. Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Αθήνα 2008: Κανάκη, σσ. 44-47. 
144 Rosenqvist (2008), ό.π., σ. 45. 
145 Rosenqvist (2008), ό.π., σ. 45. 
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χαρακτηριστικά, που επικρατούν σε όλα ή στα περισσότερα γνήσια έργα του ποιητή. 

Προτού όμως θεωρηθούν κάποια από τα έργα του Ρωμανού τουλάχιστον, αλλά και 

οποιουδήποτε άλλου δημιουργού, νόθα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορούν 

να έχουν όλοι οι ύμνοι την ίδια λυρική, λογοτεχνική και θεματική αξία μεταξύ τους, 

ακόμη κι όταν προέρχονται από τον ίδιο υμνογράφο. Για παράδειγμα, οι ρωμανικοί 

ύμνοι των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της Ανάληψης 

ξεχωρίζουν σε δραματικότητα και περιεχόμενο από εκείνους που έχουν γραφτεί για 

γιορτές αγίων ή προς τιμή ασκητών146. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ως προς τη γνησιότητα, παρουσιάζουν τα αγιολογικά 

κοντάκια του Ρωμανού. Το αγιολογικό κοντάκιο αποτελεί ένα υμνολογικό είδος, το 

οποίο άκμασε τον 7ο και 8ο αιώνα ιδιαίτερα κατά την εποχή της εικονομαχίας. 

Γεννάται λοιπόν εύλογα ένα ερώτημα, αν όλα τα αγιολογικά κοντάκια που έχουν 

αποδοθεί στον Ρωμανό είναι δικά του έργα, ένα ερώτημα το οποίο βασίστηκε σε 

υφολογικά και γλωσσικά κριτήρια, στη χρήση της ακροστιχίδας, του μέλους (συνήθως 

προσόμοια με πολλές παρεκκλίσεις από τον ειρμό), του εφυμνίου (η παρουσία δύο ή 

τριών διαφορετικών τύπων εφυμνίου σε ένα κοντάκιο) και απουσίας διαλόγου και 

δογματικού στοιχείου. Κάποιοι  από τους μελετητές, όπως είναι ο Λιβαδάρας, 

υποστηρίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό αγιολογικών ύμνων από τη χορεία των 

έργων του Ρωμανού, όπως είναι το κοντάκιο στους Αγίους Ακεψιμά, Ιωσήφ και 

Αειθαλά, αναφέρεται στην εικονομαχία και συνεπώς δεν μπορεί να έχει γραφτεί από 

τον Ρωμανό147. Χαρακτηριστικό είναι ότι  τα περισσότερα από τα αγιολογικά κοντάκια 

έχουν χαρακτηριστεί από πεζολογία και εκφραστική αδεξιότητα κάτι το οποίο δεν 

παραπέμπει στην υμνογραφία του Ρωμανού. Τα  κοντάκια του Ρωμανού μπορούν να 

διακριθούν για τον έντονο δραματικό τους χαρακτήρα, τους διαλόγους και τους 

εσωτερικούς μονολόγους, την ηθοπλαστική δύναμη.  

Μέσα από τη μελέτη των κοντακίων του Ρωμανού μπορεί να παρατηρηθεί μια 

πληθώρα ρητορικών ερωτήσεων αναφώνησης και επίκλησης, ενώ συχνά παρατηρείται 

η ύπαρξη λογοπαιγνίων, παρηχήσεων, αντιθέσεων και ομοιοκαταληξίας. Όπως  

παρατηρεί ο Δετοράκης, από τα γνωστά λειτουργικά κείμενα μόνο ο Ακάθιστος Ύμνος 

παρουσιάζει αντίστοιχη ποικιλία λεκτικών σχημάτων, στοιχείο πάνω στο οποίο 

                                                           
146 Rosenqvist (2008), ό.π., σ. 46. 
147 Λιβαδάρας, ό.π., σ. 61. 
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στηρίζονται όσοι αποδίδουν τον Ακάθιστο ύμνο στον Ρωμανό148. Ξεκινά  λοιπόν μία 

ολόκληρη συζήτηση που αφορά τη συγγραφή του Ακαθίστου Ύμνου, η οποία από 

αρκετούς τοποθετείται πριν τον 7ο αιώνα.  

Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ο αρχαιότερος και βαθύτερα θεολογικός ύμνος που έχει 

αποδοθεί ποτέ στη Θεοτόκο και ο οποίος παραδόθηκε ανώνυμα149. Θεματολογικά, 

απεικονίζει το Μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της σάρκωσης – ενανθρώπησης του 

Υιού και Λόγου του Θεού150. Το θέμα του είναι θεοτοκολογικό, άρα αυτόματα και 

χριστολογικό, αφού το ίδιο το θαύμα της Παρθένου είναι χριστολογικό. Ο χαρακτήρας 

του ύμνου είναι ταυτόχρονα αφηγηματικός, θεολογικός και δοξαστικός, ενώ ο 

χαιρετισμός προς την «Ανύμφευτη Νύφη» είναι στην ουσία του ένας χαιρετισμός προς 

τον ίδιο τον Θεό151. Ψάλλεται ολοκληρωμένος στον όρθρο του Σαββάτου, την Ε΄ 

εβδομάδα των Νηστειών και τμηματικά τις τέσσερις Παρασκευές της μεγάλης 

Τεσσαρακοστής, τις τέσσερις Παρασκευές των Χαιρετισμών. Δομικά, αποτελείται από 

τον ιερό κανόνα και τους 24 οίκους – στροφές, οι οποίοι απαρτίζουν το κοντάκιο του 

Ακάθιστου ή όπως είναι γνωστό στον λαό τους Χαιρετισμούς. Ο κανόνας του 

Ακάθιστου Ύμνου περιλαμβάνεται από 8 ωδές, κάθε ωδή περιέχει έναν ειρμό και κάθε 

ειρμός 4 ή 5 τροπάρια ενώ σε όλο τον ύμνο ακούγονται περίπου 60 «Χαῖρε»152.  

Η επικρατέστερη χρονολογική τοποθέτηση της συγγραφής του Ακάθιστου Ύμνου είναι 

από το δεύτερο μισό περίπου του 5ου αιώνα μέχρι το πρώτο μισό περίπου του 6ου αιώνα. 

Σαν εξήγηση σε αυτή τη θέση έχουν χρησιμοποιηθεί δύο επιχειρήματα, τα οποία 

πράγματι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μπορούν να χαρακτηριστούν 

ορθά και πειστικά. Καταρχάς ο Ακάθιστος Ύμνος γράφτηκε για τη γιορτή του 

Ευαγγελισμού, δίνοντας έμφαση και στην τέλεια ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπως 

αυτή οριοθετήθηκε με τις επιταγές της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου το 451, ως απάντηση 

στις αιρέσεις του Μονοφυσιτισμού και Νεστοριανισμού που ταλάνιζαν το χριστιανικό 

ποίμνιο. Επομένως, χρονικά έπεται της Οικουμενικής Συνόδου του 451153. Ακόμη, από 

το προοίμιο του Ύμνου καταλαβαίνουμε ότι γίνεται αναφορά στον κοινό εορτασμό του 

                                                           
148 Δετοράκης (1997), ό.π., σ. 83. 
149 Rosenqvist (2008), ό.π., σ. 46. 
150 Πρβλ. Π. Καρύδα. Διπλωματική εργασία με θέμα: το κοντάκιο του Ακάθιστου Ύμνου. Λειτουργική 

πράξη, πρόσληψη, παιδαγωγική αξία. Θεσσαλονίκη 2016: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

σ. 90. 
151 Κ. Δρατσέλλα. Ο Ακάθιστος Ύμνος. Αθήνα 1991: Τήνος, σσ. 9 – 10.  
152 Καρύδα (2016), ό.π., σ. 90 
153 Rosenqvist (2008), ό.π., σ. 48. 
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Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Γέννησης του Χριστού, γιορτές που 

καθιερώθηκαν να γιορτάζονται ξεχωριστά κατά την περίοδο του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού (527-565)154. Αμέσως λοιπόν έχει οριοθετηθεί χρονικά η πιθανή περίοδος 

συγγραφής του Ύμνου μεταξύ ενός αιώνα. Κι επειδή το κοντάκιο εμφανίζεται σαν 

λογοτεχνικό-λειτουργικό είδος στα τέλη του 5ου αιώνα, ενώ ο Ακάθιστος Ύμνος είναι 

ένα ολοκληρωμένο και περίτεχνο κοντάκιο το οποίο ανήκει όχι τόσο στην ακμή όσο 

στα χρόνια παρακμής αυτού του είδους, πιθανότερο είναι να έχει συγγραφεί κατά το 1ο 

μισό του 6ου αιώνα και ο δημιουργός του να είναι κατά μία εκδοχή, σύγχρονος του 

Ρωμανού του Μελωδού155. 

Ενώ δεν αμφισβητείται ότι ο Ακάθιστος Ύμνος ψαλλόταν ως ευχαριστήρια ωδή προς 

την «Υπέρμαχο Στρατηγό» του Βυζαντίου, το πρόβλημα για το ποιος αποτελεί το 

συνθέτη του κοντακιού παραμένει μέχρι και σήμερα από τα σημαντικότερα και πιο 

δύσκολα φιλολογικά προβλήματα. Οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν καταλήξει στο 

ποιος συνέθεσε τον συγκεκριμένο ύμνο, αλλά παράλληλα οι γνώμες τους εμφανίζουν 

με την πάροδο του χρόνου όλο και μεγαλύτερη απόκλιση. Πολλές θεωρίες έχουν 

διατυπωθεί περί του δημιουργού αλλά και της χρονολόγησης του Ακάθιστου Ύμνου, 

με λιγότερο έγκυρη εκείνη που τοποθετεί την συγγραφή του Ύμνου κατά τον 4ο με 5ο 

αιώνα. Τότε όμως ακόμη δεν είχε ανακαλυφθεί και διαμορφωθεί το κοντάκιο ούτε και 

είχε πραγματοποιηθεί η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος που αναφέραμε παραπάνω156. 

Πολλοί ερευνητές, όπως οι Maas, Mioni, Μητσάκης και Ευστρατιάδης, αποδίδουν τον 

Ακάθιστο Ύμνο στον Ρωμανό τον Μελωδό, άποψη που είναι και η επικρατέστερη στην 

εκκλησιαστική παράδοση157. Οι εκφράσεις του Ύμνου, η γενικότερη ποιητική του 

αρτιότητα και η πραγματική του πληρότητα δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν στο 

χαρακτηριστικό στυλ υμνογραφίας του Ρωμανού. Ο Ακάθιστος Ύμνος παρουσιάζει 

πολλές τεχνικές και θεματικές ομοιότητες με άλλα έργα του Ρωμανού, βασικά 

χαρακτηριστικά των οποίων είναι η βαθιά εκτίμηση προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, 

η χρήση λογοπαιγνίων, η ομοιοκαταληξία, η ισοσυλλαβία, η τονική και λυρική 

ρυθμοποιΐα158. Ο Ρωμανός μάλιστα είναι ο μόνος που ύμνησε με τέτοιο στόμφο και 

                                                           
154 Rosenqvist (2008), ό.π., σ. 49 – 50. 
155 Μητσάκη (2010), ό.π., σσ. 497 – 498 . 
156 Λιβαδάρας (1959), ό.π., σ. 25. 
157 Δετοράκη (1997), ό.π., σσ. 57-58. 
158 Πλ. Σταματάκη. Εκκλησιαστική ή Βυζαντινή Υμνογραφία και Αναλυτική Ερμηνεία του Ακάθιστου 

Ύμνου, Αθήνα 1940, σσ. 41-43. 
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αγάπη τη Θεοτόκο, με αντίστοιχο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τροπάρια της 

ακολουθίας της 1ης Οκτωβρίου, οπότε δοξάζεται και η μνήμη του.  

Μια ακόμη απόδειξη της ταύτισης του Ακάθιστου Ύμνου με τον Ρωμανό είναι το 

γεγονός, ότι πολλά μεταγενέστερα ρωμανικά κοντάκια βασίστηκαν στη μελωδία και 

στο μέτρο του προοιμίου του Ακάθιστου Ύμνου, πράγμα που σημαίνει ότι, κι αν ακόμη 

ο Μελωδός δεν είναι ο συγγραφέας του Ύμνου, γνώριζε πάντως πολύ καλά τη σύνθεσή 

του159. Ένα καλό παράδειγμα της παραπάνω θέσης αποτελεί το γεγονός ότι τόσο ο 

Ακάθιστος Ύμνος όσο και το κοντάκιο του Ρωμανού για τη γιορτή της Υπαπαντής 

περιέχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία έχουν αντλήσει από την ομιλία του Βασιλείου 

Σελεύκειας160. Άλλες λεξιλογικές έρευνες εντοπίζουν ομοιότητες στα κοντάκια του 

Ρωμανού και στον Ακάθιστο Ύμνο χωρίς όμως αυτό από μόνο του να είναι αρκετό, 

ώστε να αποδοθεί ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ρωμανό, αφού εκτός από ομοιότητες, είναι 

αποδεκτό πως υπάρχουν και σημαντικές διαφορές και αποκλίσεις161. 

Το γεγονός ότι ο Ακάθιστος γράφτηκε για ένα κοινό εορτασμό Χριστουγέννων και 

Ευαγγελισμού, μας οδηγεί σε σχετικά πρώιμη εποχή, όταν οι δύο αυτές γιορτές 

πανηγυρίζονταν μαζί. Ο διαχωρισμός τους έγινε στα χρόνια του Ιουστινιανού, όπου και 

καθιερώθηκε η 25η Μαρτίου ως ημέρα εορτασμού του Ευαγγελισμού. Στο δεύτερο 

τέταρτο του έκτου αιώνα αρχίζουν να γράφονται ειδικά κείμενα αφιερωμένα 

αποκλειστικά στον Ευαγγελισμό, άρα τότε έγινε και η αλλαγή αυτή στο εορτολόγιο της 

Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Ο χρόνος λοιπόν σύνταξης του ύμνου, σύμφωνα 

με τα παραπάνω, περιορίζεται γύρω στο τέλος του πέμπτου αιώνα και στην αρχή του 

έκτου. Σε αυτήν την περίπτωση ο δημιουργός του ύμνου φαίνεται να είναι σύγχρονος 

του Ρωμανού162. 

Οι υποστηρικτές της άποψης ότι ο Ακάθιστος Ύμνος είναι δημιούργημα του Ρωμανού 

έχουν χρησιμοποιήσει ως επιχειρήματα για αυτή τη θέση τη θαυμάσια έκφραση και 

ποιητική ένταση, την υψηλή φαντασία, τα έντονα και εύστοχα αντιθετικά σχήματα, τις 

βαθύτατες θεολογικές έννοιες, τη βαθύτατη εκτίμηση προς τη Θεοτόκο και την 

                                                           
159 Ι. Γ. Κουρεμπελές. Θεολογία και Θρησκεία, Θεσσαλονίκη 2014: Κυριακίδη, σσ. 160-163. 
160 Μητσάκης (2010), ό.π., σσ. 499-501. 
161 Θ. Δετοράκης. Ο Ακάθιστος Ύμνος και τα προβλήματά του, Αθήνα 1993: Ίδρυμα Γουλανδρή- Χορν, 

σ. 27. 
162 Μητσάκης (2010), ό.π., σσ.  497 – 498. 
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σθεναρή υπεράσπιση του όρου «Θεοτόκος» έναντι των χριστολογικών αιρέσεων163. Ο 

Ρωμανός σε πολλά κοντάκιά του έχει αναφορές στις θέσεις της Συνόδου της Εφέσου 

και αργότερα της Χαλκηδόνας με στόχο να αποδείξει και να ενισχύσει τη συμφωνία 

που υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Το ίδιο συμβαίνει και στον Ακάθιστο Ύμνο, 

όπου εντοπίζονται αναφορές από πατερικές ομιλίες του 5ου αιώνα όπως του Πρόκλου 

Κωνσταντινούπολης και του Βασίλειου Σελεύκειας, οι οποίοι θεωρούνται πρόδρομοι 

της νεοχαλκηδονιακής χριστολογικής σκέψης του 6ου αι., την οποία πρόβαλλε στα 

κοντάκιά του ένθερμα και ο Ρωμανός ο Μελωδός164. Υπάρχουν ακόμη πολλά τροπάρια 

στα οποία φαίνεται ότι ο Ρωμανός είναι ο μόνος από όλους τους υμνωδούς που 

ανύμνησε ιδιαίτερα τη Θεοτόκο, π.χ. τροπάρια στην ακολουθία της 1ης Οκτωβρίου, 

όπου εορτάζεται όπως ήδη αναφέραμε η μνήμη του. Ο Ύμνος φέρει όλα τα ρωμανικά 

ποιητικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι απότομες μεταπτώσεις, η χρήση λογοπαιγνίων, 

η ομοιοκαταληξία, η παρήχηση, η ισοσυλλαβία των στίχων αλλά και η ανισότητά τους, 

τα οποία συναπαρτίζουν τη ρωμανική ποιητική σφραγίδα. Ο Ρωμανός επίσης 

αποφεύγει την αρχαία προσωδία και χρησιμοποιεί την τονική ρυθμοποϊία, η οποία 

βασίζεται στον αριθμό των συλλαβών, στην ομοιοκαταληξία, στον τόνο των λέξεων 

και στην παρήχηση, ποίηση που, όπως προαναφέρθηκε, ίδρυσε ο ίδιος165.  

Υπάρχουν όμως και μελετητές αντίθετοι στην απόδοση του Ακάθιστου Ύμνου στον 

Ρωμανό. Σαν επιχείρημα σε αυτή τη θέση έχουν χρησιμοποιήσει το γεγονός ότι το 

όνομα του Ρωμανού απουσιάζει από τον Ακάθιστο Ύμνο, ενώ δεν παραλείπεται από 

άλλα σπουδαία ρωμανικά κοντάκια. Έτσι, ο δημιουργός του Ακάθιστου Ύμνου θα 

μπορούσε να είναι κάποιος σύγχρονος μιμητής του Ρωμανού, αλλά όχι ο ίδιος ο 

Ρωμανός. Άλλοι πάλι αποδίδουν τη συγγραφή του Ακάθιστου Ύμνου στον Πατριάρχη 

Σέργιο, κι έτσι συνδέουν χρονικά τον ύμνο με τα γεγονότα του 626 και την πολιορκία 

της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους και τους Πέρσες, η δεύτερη, ίσως, 

επικρατέστερη άποψη, μετά την απόδοση του ύμνου στον Ρωμανό. Άλλωστε, έχει 

υποστηριχθεί ότι ο ύμνος ονομάστηκε Ακάθιστος όταν ψάλθηκε από τους κατοίκους 

της Κωνσταντινούπολης για την προστασία της Πόλης από τους Αβάρους σε πλήρη 

                                                           
163 Ν. Β. Τωμαδάκης «Η Ακάθιστος εορτή και η υμνολογία της», Συλλάβιον Βυζαντινών Μελετών και 

Κειμένων, τευχ. Α΄, Αθήνα 1964, σ. 22 – 44. 
164 Ι. Γ. Κουρεμπελές. Ρωμανοῦ Μελωδοῦ Θεολογικὴ Δόξα. Σύγχρονη ἱστορικοδογματικὴ ἄποψη καὶ 

ποιητικὴ θεολογία, Θεσσαλονίκη 2010: Πουρναρά, σσ. 160 – 163. 
165 Σταματάκη (1940), ό.π., σσ. 39 – 45. 
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ορθοστασία166. Αποδεικτικό στοιχείο σε αυτή τη θέση αποτελούν οι φράσεις, οι οποίες 

για πολλούς προσδίδουν πολεμικό χαρακτήρα στον Ύμνο:  

«Χαῖρε δι’ ἧς ἐγείρονται τρόπαια 

Χαῖρε δι’ ἧς ἐχθροί καταπίπτουσι». 

Όμως η θέση αυτή υστερεί αξιοπιστίας καθώς ο Πατριάρχης Σέργιος όχι μόνο δεν ήταν 

ποιητής – υμνογράφος αλλά πολλές από τις θέσεις του έκλιναν προς την αίρεση του 

Μονοθελητισμού. Άλλη θεωρία τοποθετεί τον Ακάθιστο Ύμνο χρονικά στον 8ο αιώνα, 

συγκεκριμένα επί Λέοντος Γ’, με αφορμή την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 

717-718, ενώ ως συγγραφέας κατονομάζεται ο Άγιος Γερμανός Α’, τότε Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως167. Η  συγκεκριμένη εκδοχή έχει τις βάσεις της στο γεγονός ότι 

μία λατινική μετάφραση του Ύμνου η οποία χρονολογείται γύρω στο 800 από τον 

επίσκοπο Βενετίας Χριστόφορο τον αναφέρει ως τον δημιουργό του Ύμνου. Έχει 

υποστηριχθεί ακόμη ότι ο Ύμνος είναι μεταγενέστερος, συνδέεται δηλαδή με την 

επίθεση των Ρως στην Κωνσταντινούπολη το 860 και ότι συγγραφείς του είναι ο 

Πατριάρχης Φώτιος και ο Γεώργιος Σικελιώτης, τότε μητροπολίτης Νικομήδειας. 

Τελευταία αλλά αρκετά πιθανή θεωρία υποστηρίζει ότι συγγραφέας του Ακάθιστου 

ύμνου είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός ο οποίος έζησε το διάστημα 679-754168.  

Απόδειξη σε αυτή τη θεωρία είναι η ύπαρξη μιας εικόνας του Ευαγγελισμού στο 

παρεκκλήσι του Αγίου Σάββα στην Ιερουσαλήμ, άγνωστης χρονολογίας, στην οποία 

ένας μοναχός κρατά ένα ειλητάριο με τη φράση του προοιμίου του Ακάθιστου Ύμνου 

«Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη…» ενώ σε μία ταινία αναγράφεται η 

ονομασία «Ο ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ»169. 

Άλλο τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ν. Β. Τωμαδάκης, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να αποδώσουμε το κοντάκιο του Ευαγγελισμού 

στον Ρωμανό, λόγω της λογοτεχνικής ανωριμότητάς του, εν συγκρίσει με άλλα έργα 

του ποιητή. Η αμφιβολία του είναι δικαιολογημένη και από το πολύ απότομο τέλος του 

κοντακίου, το οποίο αφήνει ανερμήνευτο ένα μεγάλο μέρος του διαλόγου μεταξύ του 

Ιωσήφ και της Παρθένου Μαρίας170. Μας εκπλήττει, επίσης, η απουσία της εμφάνισης 

                                                           
166 Σταματάκη (1940), ό.π., σ. 47. 
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168 Δετοράκης (1993), ό.π., σ. 63. 
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του Αρχαγγέλου στον Ιωσήφ. Παρ’ όλα τα αντεπιχειρήματα του Τωμαδάκη, ο Fletcher 

συνέχισε να αποδίδει τον Ακάθιστο Ύμνο στον Ρωμανό, και να τον συγκρίνει με άλλο 

κοντάκιο του Ρωμανού αφιερωμένο στη Γέννηση του Χριστού με το οποίο εντοπίζει 

πολλές ομοιότητες. Θεωρεί μάλιστα τον Ακάθιστο Ύμνο προγενέστερο δημιούργημα 

του κοντακίου της Γεννήσεως, εξηγώντας έτσι τη λογοτεχνική ανωριμότητα του 

πρώτου έναντι του δεύτερου171. 

Από όλα τα ρωμανικά κείμενα, μόνο ο Ακάθιστος Ύμνος παρουσιάζει τέτοια πληθώρα 

λεκτικών σχημάτων, στοιχείο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το σύνολο 

ερευνητών οι οποίοι αποδίδουν τον Ακάθιστο στο Ρωμανό. Ο Μητσάκης έχει 

παρατηρήσει πως μόνο όποιος επιχειρήσει να διαβάσει τους στίχους μεγαλόφωνα θα 

καταλάβει τη μυστική γοητεία που ασκούν όλα αυτά τα περίτεχνα παιχνίδια με τον 

ήχο172. Δεν είναι παράλογο να συνδεθεί ένας τόσο σπουδαίος ύμνος με τον 

σπουδαιότερο υμνογράφο της βυζαντινής εποχής, τον Ρωμανό. Οι αντιρρήσεις όσων  

δεν αποδέχονται τη πατρότητα του Ρωμανού στηρίζονται κυρίως στην έλλειψη 

χειρόγραφων μαρτυριών που να αποδεικνύουν αυτή την υπόθεση καθώς επίσης και στο 

γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί οι φιλολογικές, γλωσσικές και άλλες ομοιότητες 

μεταξύ του Ακαθίστου και των υπόλοιπων έργων του Ρωμανού.  

Ο  Τωμαδάκης έχει επισημάνει ότι ο Ρωμανός ποτέ δεν συνέδεσε κοντάκιο στο οποίο 

η έκταση, τα μέτρα και τα ανακυκλωμένα να είναι τόσο διαφορετικά173. Στον  

Ακάθιστο δεν υπάρχει ούτε διάλογος, δραματικότητα – θεατρικότητα, τα οποία 

αποτελούν βασικά γνωρίσματα των ρωμανικών κοντακίων. Ο  Δετοράκης επίσης 

παρατήρησε ότι τα ποιητικά γνωρίσματα, όπως η δύναμη στην έκφραση, οι 

παρομοιώσεις, η ποιητική σύλληψη και άλλα στοιχεία στα οποία είχαν στηρίξει οι 

υποστηρικτές τη πατρότητα του Ρωμανού, έχουν εντοπιστεί και σε άλλους ποιητές, 

όπως ο Κοσμάς ο Μελωδός174. Μάλιστα έχει υποστηριχθεί ότι ο Ακάθιστος δεν 

φαίνεται να αποτελεί έργο της ακμής του κοντακίου αλλά μάλλον της παρακμής του 

είδους. Όπως έχει παρατηρηθεί, η ύπαρξη δύο εφυμνίων που εναλλάσσονται στους 

ήχους είναι στοιχεία εντελώς ξένα προς την παραδοσιακή μορφή του ρωμανικού 

                                                           
171 Krumbacher (1907), ό.π., σ. 58 – 60. 
172 Μητσάκης (2010), ό.π., σ. 80. 
173 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 111. 
174 Δετοράκης (1997), ό.π., σ. 69. 
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κυρίως κοντακίου και αποτελούν την πρώτη παραχώρηση προς τη μορφή και ποικιλία 

που έχει ο κανόνας έναντι του κοντακίου.   

Μία ακόμη υπόθεση ότι ο Ακάθιστος Ύμνος συντέθηκε μετά τη Σύνοδο της Εφέσου 

και πιθανότατα κατά την εποχή του Ιουστινιανού διατυπώθηκε κατά τη δεκαετία του 

ʼ60 από τον Fletcher. Ο Fletcher συγκρίνει τον Ακάθιστο με άλλα δύο κοντάκια του 

Ρωμανού, αφενός για να μπορέσει να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη 

χρονολογική τοποθέτηση του Ακάθιστου και αφετέρου για να προσδιορίσει τις αρχές 

της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κωνσταντινούπολη175. Βασιζόμενος στη δομή 

αυτών των ύμνων υποστηρίζει ότι ο Ακάθιστος συνδέεται άρρηκτα με το κοντάκιο του 

Ρωμανού αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Αντίστοιχη είναι και η παρατήρηση του Ι. 

Καλογήρου ότι «ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σχετίζεται μὲ τὴν ἐκ τοῦ περιεχομένου αὐτῆς 

προέλευση τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, διὰ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ σχετικοῦ κοντακίου τοῦ 

Ρωμανοῦ Μελωδοῦ» μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εορτή καθιερώθηκε επίσημα να 

γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου περίπου τον έκτο με έβδομο αιώνα176.  

Η χρονολόγηση του Ακάθιστου Ύμνου μετά την Σύνοδο της Εφέσου το 431 από την 

ερευνήτρια Peltomaa προκύπτει από ορισμένες μελέτες της ερευνήτριας πάνω σε δύο 

σημαντικές βυζαντινές πηγές: αφενός σε κείμενα του Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως 

αλλά περισσότερο σε κείμενα του Βασίλειου της Σελεύκειας, στον οποίο μάλιστα όπως 

είπαμε έχει βασιστεί θεολογικά, δογματικά ακόμη και λογοτεχνικά ο ποιητής του 

Ύμνου (η Peltomaa έχει σαν δεδομένο την ανωνυμία του Ύμνου)177. Είναι κοινώς 

αποδεκτό ότι η πλειοψηφία των υμνογράφων της πρώιμης βυζαντινής περιόδου είχαν 

την τάση να περιλαμβάνουν στα έργα τους αυτολεξεί αποσπάσματα από τα πατερικά 

κηρύγματα. Παρ’ όλα αυτά ο Ακάθιστος Ύμνος, ένα τόσο μοναδικό υμνογραφικό έργο, 

κατά τη συγκεκριμένη πάντα ερευνήτρια, σίγουρα δεν έχει βασίσει τις θεολογικές και 

δογματικές του θέσεις, αντιγράφοντας ξερά χωρίς καμία έμπνευση κάποιο άλλο 

πατερικό κείμενο. Επομένως πρέπει να προέρχεται και από έναν δημιουργό ο οποίος 

                                                           
175 Krumbacher (1907), ο.π., σ. 150. 
176 Ι. Καλογήρου. Μαρία η αειπάρθενος θεοτόκος κατά την ορθόδοξη πίστη, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 104. 
177 L. M. Peltomaa (2005). The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_th

e_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58  

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_the_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58
https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_the_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58
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να είχε την ποιητική δεινότητα να συνθέσει κάτι πραγματικά μοναδικό που να 

βασίζεται σε προηγούμενα ή σύγχρονά του έργα αλλά όχι να τα αντιγράφει178.  

Η Peltomaa στην έρευνά της ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τεράστιες δογματικές αλλά και 

ηθικές ομοιότητες ανάμεσα στα κείμενα του Πρόκλου και στον Ακάθιστο Ύμνο, ενώ 

παράλληλα αναζητά ένα σύνδεσμο και στη χριστολογία του Πρόκλου με εκείνη του 

Ακάθιστου. Παρ’ όλα αυτά δεν αποδίδει τη συγγραφή του Ύμνου στον ίδιο τον Πρόκλο 

αλλά σε κάποιον σύγχρονό του. Όμως η έντονη επιθυμία της ερευνήτριας να 

τοποθετήσει χρονικά τον Ακάθιστο Ύμνο στη τρίτη δεκαετία του 5ου αιώνα την 

οδήγησαν σε μία σειρά από μη έγκυρα συμπεράσματα. Ειδικότερα, απέτυχε να 

κατανοήσει το γεγονός ότι η πρωτοποριακή μαριολογική θεολογία του Πρόκλου 

απαιτούσε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο απ’ όσο εκείνη νόμιζε, ώστε να διατυπωθεί 

σωστά και οργανωμένα, να απορροφηθεί από τους υμνογράφους της εποχής και να 

ενσωματωθεί στα έργα τους. Πάντως, η στιγμή που συντέθηκαν οι περίτεχνες ποιητικά 

και δογματικά στροφές του Ακάθιστου Ύμνου συμπίπτει χρονικά με την επίσημη 

καθιέρωση της τιμής της Θεοτόκου από την Εκκλησία κατά την Τρίτη δεκαετία του 5ου 

αιώνα, αμέσως μετά δηλαδή από τη Σύνοδο της Εφέσου179. 

Όσον αφορά το ζήτημα της Συνόδου της Χαλκηδόνας, κατά την Peltomaa, είναι σχεδόν 

αδιανόητο ο Ύμνος να γράφτηκε μετά από αυτή, καθώς δεν αντανακλά με ακρίβεια τις 

δογματικές θέσεις που καθιερώθηκαν στη συγκεκριμένη Σύνοδο. Το επιχείρημα αυτό 

δεν μπορεί να θεωρηθεί όμως πολύ ισχυρό καθώς η ερευνήτρια δεν λαμβάνει υπόψη 

της την μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια που απαιτείται μέχρι να γίνουν καθολικά 

αποδεκτές και κατανοητές οι νέες δογματικές θέσεις από την Εκκλησία. Πολλές φορές 

μάλιστα, και αυτό ίσχυσε τόσο στη Σύνοδο της Εφέσου όσο και της Χαλκηδόνας, όπως 

θα δούμε παρακάτω και στα κεφάλαια των αιρέσεων, οι Οικουμενικές Σύνοδοι 

περισσότερο προκαλούσαν νέους προβληματισμούς, ως προς το δόγμα και τις 

λειτουργίες τη Εκκλησίας παρά επέλυαν τις ήδη υπάρχουσες αμφισβητήσεις180.  

                                                           
178 Πρβλ. L. M. Peltomaa (2005) The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_th

e_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58  
179 Πρβλ. L. M. Peltomaa (2005) The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_th

e_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58  
180 Πρβλ. L. M. Peltomaa (2005) The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, διαθέσιμο 

στο: 

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_th

e_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58  

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_the_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58
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Άλλος σπουδαίος μελετητής του Ακάθιστου Ύμνου θεωρείται ο Ιωάννης 

Κουρεμπελές, ο οποίος εξετάζοντας το θεολογικό και δογματικό περιεχόμενο του 

Ύμνου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ύμνος γράφτηκε μετά τη Σύνοδο της 

Χαλκηδόνας και ότι ανήκει στον Ρωμανό τον Μελωδό181. Μάλιστα στηρίζει την 

απόδοση του Ύμνου στον Ρωμανό στην όλη στάση του υμνογράφου απέναντι στις 

αιρέσεις της εποχής και θεωρεί τον Ύμνο μια δυνατή απάντηση του Ρωμανού στο όλο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των χριστολογικών αιρέσεων που δημιουργήθηκαν μετά τη 

Σύνοδο της Χαλκηδόνας182. Σαν ανταπάντηση στην έρευνα του Κουρεμπελέ προκύπτει 

η μελέτη της ερευνήτριας  L. M. Peltomaa, η οποία έχει βασίσει τη θεωρία της στον 

έντονο μαριολογικό χαρακτήρα του ύμνου. Στη μεγαλύτερη έκταση του Ακάθιστου 

Ύμνου κυριαρχούν οι χαιρετισμοί (περίπου 60 χαίρε) στην Παναγία183. Γι’ αυτό και το 

κύριο θέμα είναι «ὁ τόκος ἐκ Παρθένου» που εξελίσσεται σε δώδεκα ολόκληρους 

οίκους, το μυστήριο της Ενανθρώπησης του Λόγου χάρη στην άφθαρτη μήτρα της 

Θεοτόκου και όχι οι χριστολογικές και δογματικές αποφάσεις της Συνόδου της 

Χαλκηδόνας, όπως παρατηρούμε μεταγενέστερα στην ποίηση του Ρωμανού184. 

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς πως η πατρότητα του Ακάθιστου 

Ύμνου τείνει να αποδοθεί στον Ρωμανό τον Μελωδό, με αρκετά αξιόπιστες αποδείξεις, 

εντούτοις μέχρι σήμερα παραμένει ένα ανεξιχνίαστο φιλολογικό ζήτημα, το ίδιο και η 

χρονολόγηση του Ύμνου. Σε αυτό βέβαια ίσως να οφείλεται ότι ακόμη δεν έχει 

διεξαχθεί μία αναλυτικότατη έρευνα, φιλολογική και συγκριτική, γύρω από τον 

Ακάθιστο Ύμνο αλλά και τα υπόλοιπα κοντάκια του Ρωμανού με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν αρκετά κενά. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη φιλολογική 

έκδοση του Ακάθιστου Ύμνου έγινε το 1876 από τον καρδινάλιο Pitra στη συλλογή 

του «Analecta Sacra»185. Πιστεύεται ότι η μελέτη γύρω από αυτό το σπουδαίο 

υμνολογικό επίτευγμα της βυζαντινής ποίησης θα εντατικοποιηθεί έτσι, ώστε να 

διαλευκανθούν πολλά φιλολογικά και ταυτολογικά ζητήματα που απασχολούν τη 

βυζαντινή λογοτεχνία και εκκλησιαστική ποίηση. Παρ όλα αυτά τα επιχειρήματα των 

ερευνητών που τάσσονται υπέρ της απόδοσης του Ακάθιστου Ύμνου στο Ρωμανό είναι 

                                                           
181 Πρβλ. Ι. Κουρεμπελές. Ο Νεοχαλκηδονισμός, Δογματικό σημείο διαίρεσης; Θεσσαλονίκη 2003: 

Πουρναρά, σ. 22 – 26. 
182 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σσ. 110 – 120. 
183 Κουρεμπελές (2009), ό.π., σ. 29 – 31. 
184 L. M. Peltomaa (2005), στο : 
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185 Trypanis (1968), ό.π., σ. 105. 
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περισσότερα και υπερτερούν σε ισχύ και αξιοπιστία έναντι του αντίποδα που αποδίδει 

τον Ακάθιστο Ύμνο σε άλλους ερευνητές. Ο Ρωμανός είναι ίσως ο μόνος βυζαντινός 

υμνογράφος που τόσο απόλυτα και ολοκληρωτικά έχει εκφράσει μέσα από τους ύμνους 

του την βαθύτατη αγάπη του στην Παναγία που την θεωρεί προστάτιδα ολόκληρης της 

πλάσης και δεν ξεχνά να μας το υπενθυμίσει σε κάθε του έργο. Η παραπάνω 

διαπίστωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ακάθιστος αποτελεί το υπέρτατο 

εγκώμιο στην Παναγία δημιουργεί μεγάλη πιθανότητα ταύτισης του Ύμνου με τον 

Ρωμανό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την ομοιότητα του Ακάθιστου με το έτερο 

κοντάκιο του Ρωμανού προς τιμή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αλλά και τα 

κοντάκια των Χριστουγέννων. Η ανωνυμία του Ακάθιστου Ύμνου ίσως να είναι 

σκόπιμη από τον Ρωμανό λόγω της ταπεινώσεώς του, για να μην φανεί ο ίδιος αλλά 

για να αναδείξει την Παναγία . Ακόμη, η ανεπάρκεια των επιχειρημάτων των αντίθετων 

θέσεων περί πατρότητας του Ακάθιστου εντοπίζεται στα εξής σημεία: 

- Η παρουσία του ονόματος του υμνογράφου δεν είναι πάντα δεδομένη ούτε και 

αρκετή για να αποδοθεί ο ύμνος στον επονομαζόμενο. 

- Οι χρονολογίες είναι αυθαίρετες. Ειδικά η τοποθέτηση της Peltomaa είναι 

ανίσχυρη καθώς δεν λαμβάνει υπόψη το χρόνο που χρειάζεται για να 

κατανοηθούν και να ενσωματωθούν στο σώμα της Εκκλησίας οι αποφάσεις 

μιας Συνόδου. 

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διαπιστώσεις ο Ακάθιστος Ύμνος θα εξετασθεί στη 

συγκεκριμένη εργασία ενταγμένος στο κύριο υμνογραφικό έργο του Ρωμανού, 

λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο Ύμνος ανήκει στον Ρωμανό. 

 

ε) Διάταξη της παρούσας εργασίας 

 

Η εκκλησιαστική γραμματεία στο σύνολό της, με όλο τον όγκο των πατερικών 

κειμένων και του τεράστιου υμνογραφικού έργου που ξεκινά από τους πρώτους 

χριστιανικούς αιώνες και απλώνεται σε βάθος χρόνου, αποτελεί σπουδαίο μορφωτικό, 

θεολογικό αλλά και πολιτισμικό εφόδιο, καθώς βοηθά άμεσα και έμμεσα την εξέλιξη 

του ποιμαντικού έργου, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη λειτουργική ζωή, 

αλλά και το κομμάτι του κηρύγματος. Τα λειτουργικά βιβλία θεμελιώνουν και αυτά, 
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μετά την Αγία Γραφή, το γραμματειακό σώμα της εκκλησιαστικής παράδοσης. Οι 

ύμνοι με τα διάφορα μορφολογικά τους γνωρίσματα αποτελούν από μόνοι τους μια 

ξεχωριστή κατηγορία κηρύγματος. Η Ομιλητική και η Υμνογραφία ανήκουν στο ίδιο 

γένος και υπηρετούν από διαφορετική θέση τον ίδιο σκοπό, τη σωτηρία του 

χριστιανικού πληρώματος. Η πλούσια Υμνογραφία προσφέρει άφθονα ερεθίσματα για 

το κήρυγμα στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα το κοντάκιο 

αποτελεί ένα σπουδαίο υμνολογικό είδος κατάλληλο για διδακτική χρήση186.  

Η Υμνογραφία της Εκκλησίας μας είναι μια εξαίσια μορφή τέχνης, δεν μένει όμως στο 

καλλιτεχνικό κομμάτι αλλά εμβαθύνει σε θεολογικές αλήθειες που μπορούν να γίνουν 

ευκολότερα κατανοητές από το πλήθος των πιστών λόγω της εύπεπτης δομής τους. Η 

βυζαντινή Υμνογραφία είναι προϊόν μιας εποχής με δεδομένη λογοτεχνική γλώσσα και 

δεδομένο πολιτιστικό περίγυρο, άγνωστο και δυσνόητο για τους σύγχρονους πιστούς, 

που δεν έχουν την εξειδικευμένη γνώση του κοσμοειδώλου της ελληνιστικής περιόδου. 

Γι’ αυτό και οι βιβλιογραφικές μελέτες και οι αναλύσεις ποιητικών υμνολογικών 

συλλογών όλο και αυξάνουν, γιατί ακριβώς οι θεολόγοι και οι βυζαντινοί κυρίως 

φιλόλογοι αναγνωρίζουν το απεριόριστο κάλλος που κρύβεται στα υμνολογικά κείμενα 

και επιδιώκουν να το καταστήσουν γνωστό μαζί με τη χριστιανική αλήθεια των 

λεγομένων τους στο εκκλησιαστικό σώμα187.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζεται στο υμνογραφικό έργο του Ρωμανού του 

Μελωδού και στη θεολογική – δογματική ερμηνεία των κοντακίων του. Η 

επιστημονική μελέτη και επεξεργασία του θέματος πρόκειται να κινηθεί σε 

συγκεκριμένες παραμέτρους. Πιο  συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη ως προς τη σπουδή 

της συνολικής συλλογής του Ρωμανού του Μελωδού. Γίνονται γενικές αναφορές στην 

καταγωγή, στη ζωή και στο έργο του μεγάλου βυζαντινού υμνογράφου, στο είδος των 

κοντακίων γενικά και στα χαρακτηριστικά των ρωμανικών κοντακίων ειδικότερα, στις 

λογοτεχνικές και θρησκευτικές επιρροές που δέχτηκε ο Ρωμανός,  αναλύεται η σχέση 

του ποιητή με τον Ακάθιστο Ύμνο, η πατρότητα του οποίου έχει τόσο διχάσει και 

προβληματίσει τους βυζαντινολόγους και θεολόγους ερευνητές. Ειδικά για τον 

Ακάθιστο Ύμνο επιχειρείται μία συγκριτική προσέγγιση τόσο με τα άλλα κοντάκια του 

ίδιου του Ρωμανού όσο και με κοντάκια άλλων μεγάλων υμνογράφων της εποχής που 

χρονολογείται ο Ύμνος. Παράλληλα δίνονται και νέα στοιχεία από έρευνες σχετικά με 

                                                           
186 E. Wellesz. A History of Byzantine Mysic and Hymnografy, Oxford 1949, σ. 157. 
187 Wellesz (1949), ό.π., σ. 164. 
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τη χρονολόγηση του Ύμνου η οποία επηρεάζει, όπως είναι αυτονόητο, και την 

πατρότητα του.  

Στα τρία κεφάλαια της εργασίας γίνεται μία θεολογική προσέγγιση των ρωμανικών 

κοντακίων με βάση το θεολογικό, χριστολογικό και θεοτοκολογικό κεφάλαιο. Στο  

πρώτο κεφάλαιο διαρθρώνεται το περί Θεού κεφάλαιο στους ύμνους του Ρωμανού του 

Μελωδού και πιο συγκεκριμένα ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Υιός και Λόγος του Θεού, το 

Άγιο Πνεύμα, τα τρία πρόσωπα δηλαδή της Αγίας Τριάδας και η σχέση μεταξύ των 

τριών προσώπων της τριαδικής θεότητας. Στο  δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή 

του προσώπου του Χριστού στα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, όπως μπορεί να 

διαφανεί μέσα από την κένωση του Υιού και του Λόγου του Θεού, στα οποία ο Υιός 

γίνεται άνθρωπος και προσλαμβάνει όλα του ανθρώπου πλην της αμαρτίας. 

Αναλύονται οι δύο φύσεις του Χριστού, μέσα από τη γέννησή Του, τη ζωή και τα 

θαύματά Του, τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του, την Ανάληψη Του στους ουρανούς 

και τέλος την Τελική Κρίση. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο του δεύτερου κεφαλαίου 

επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στις χριστολογικές αιρέσεις της εποχής και στον 

τρόπο που ο Ρωμανός μέσα από τα κοντάκιά του προσπάθησε να συμβάλλει στην 

καταπολέμησή τους και στην ενίσχυση του ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος που 

βαλλόταν από πολλούς αιρετικούς εχθρούς εκείνη την εποχή. Στο  τρίτο και τελευταίο 

κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά στο πρόσωπο και τον ρόλο της 

Υπεραγίας Θεοτόκου στα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, καθώς το 

σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού δεν έχει χαρακτήρα μόνο χριστολογικό αλλά και 

μαριολογικό. Μελετάται η πορεία της ζωής της Παναγίας, η προετοιμασία της από 

νηπιακή ακόμη ηλικία, ώστε να μπορέσει να δεχτεί τη δοκιμασία για την οποία 

προοριζόταν, τον τρόπο που μέσα από τη σύλληψη του Χριστού και μέχρι τη Σταύρωσή 

Του σημάδεψε την ανθρωπότητα και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που υμνήθηκε με τέτοια 

δόξα σε γη και ουρανό. Τέλος υπάρχει ένα αντίστοιχο κεφάλαιο για τις μαριολογικές 

αιρέσεις της εποχής που ήθελαν την Παναγία μόνο Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο και 

τον τρόπο που και πάλι τοποθετείται ο Ρωμανός.  

Η μελέτη της ρωμανικής θεολογίας ακολουθεί συγκριτική πορεία: αφενός 

σχολιάζονται οι θεολογικές θέσεις του Ρωμανού μέσα από τη μελέτη των κοντακίων 

του, και αφετέρου συγκρίνονται οι συγκεκριμένες θέσεις με τις απόψεις άλλων 

μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενα όχι μόνο της σύγχρονης στο 

Ρωμανό εποχής, αλλά και των πρώτων χριστιανικών αιώνων.  Ιδιαίτερη σημασία έχει 
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και η σχέση του Ρωμανού με τη θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα Ιουστινιανού 

και κατά πόσο το υμνογραφικό του έργο εξαρτιόταν από τις αυτοκρατορικές επιταγές, 

ένα θέμα που θα αναλυθεί στα δύο υποκεφάλαια των αιρέσεων. Κύριος στόχος της 

εργασίας είναι η θεολογική, δογματική αλλά και διδακτική αξία του υμνογραφικού 

έργου του Ρωμανού, και όχι η πολιτική του στάση, η σχέση του με τους σύγχρονούς 

του αυτοκράτορες, κυρίως τον Ιουστινιανό και ο ρόλος του ως προπαγανδιστής (αν 

ποτέ έδρασε πραγματικά με πολιτική ιδιοτέλεια). Επιπλέον, θα εξεταστεί η σχέση του 

Ακάθιστου Ύμνου με τον Ρωμανό Μελωδό, αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο 

δημιουργός του Ύμνου και θα προσμετρηθεί κι αυτός στη μελέτη των ρωμανικών 

κοντακίων. Τα κοντάκια του Ρωμανού τα οποία θα αναλυθούν, ως προς τη δομή και το 

περιεχόμενο τους, ως προς τις αφηγηματικές τους τεχνικές και έπειτα θα σχολιασθούν 

ως προς τη θεολογική ουσία και τα δογματικά θέματα που θίγονται σε αυτά, είναι τα 

εξής:  

- Κοντάκιον κατανυκτικὸν ᾀδόμενον εἰς τὸν Νῶε, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς ἥδε· 

"Αἶνος καὶ οὗτος Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον ᾀδόμενον εἰς τὴν θυσίαν Ἀβραάμ, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· 

"Εἰς τὸν Ἀβραὰμ Ῥωμανοῦ ὕμνος". 

- Ἕτερον κοντάκιον εἰς τὸν πειρασμὸν τοῦ Ἰωσήφ, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· "Εἰς τὸν 

Ἰωσὴφ Ῥωμανοῦ ἔπος" . 

- Κοντάκιον τῶν ἁγίων τριῶν παίδων Ἀνανία, Ἀζαρία, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ 

τοῦ προφήτου, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ ὁ 

ψαλμὸς οὗτος". 

- Ἕτερον κοντάκιον εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, φέρον 

ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. 

- Ἕτερον κοντάκιον εἰς τὴν Ἁγίαν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον μεθεόρτιον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε 

"Ὁ ὕμνος Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου, ἦχος α, φέρον ἀκροστιχίδα· 

"Τοῦτο Ῥωμανοῦ τὸ ἔπος". 

- Κοντάκιον τῶν Ἁγίων Νηπίων, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ 

Ῥωμανοῦ". 
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- Κοντάκιον εἰς τὰ Ἅγια Φῶτα. 

- Κοντάκιον εἰς τὴν Σαμαρείτιδα, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ 

Ῥωμανοῦ αἶνος". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν πόρνην, ἰδιόμελον, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε "Τοῦ 

ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν αἱμόρρουν, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Ψαλμὸς τοῦ 

κυροῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον ᾀδόμενον εἰς τὸν δίκαιον καὶ τετραήμερον Λάζαρον, φέρον 

ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Ἕτερον κοντάκιον εἰς τὸν ὅσιον καὶ δίκαιον Λάζαρον τὸν τετραήμερον, 

φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον κατανυκτικὸν εἰς τὸν ἄσωτον υἱόν, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· 

"Δέησις καὶ ταύτη ἡ τοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Ἕτερον κοντάκιον εἰς τὰς ι παρθένους, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ 

ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ τοῦτο τὸ ποίημα". 

- Κοντάκιον ἕτερον τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ εἰς τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου καὶ εἰς 

τὸν Θρῆνον τῆς Θεοτόκου, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ 

Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον ᾀδόμενον τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· 

"Εἰς τὸ Πάθος ψαλμὸς Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, φέρον ἀκροστιχίδα 

τήνδε· "Τοῦτο τὸ ἔπος ἐστὶν Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν τριήμερον καὶ ζωοποιὸν καὶ ὑπέρλαμπρον Ἀνάστασιν 

τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, φέρον 

ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ ψαλμός". 

- Ἕτερον κοντάκιον εἰς τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ 

αἶνος" ἰδιόμελον. 

- Ἕτερον κοντάκιον ἀναστάσιμον, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ 

Ῥωμανοῦ αἶνος εἰς τὸ Πάθος". 

- Ἕτερον κοντάκιον ἀναστάσιμον, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε "ᾨδὴ 

Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὰς δέκα δραχμάς, φέρον 

ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦτο ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 
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- Κοντάκιον εἰς τὴν Καινὴν Κυριακὴν καὶ εἰς τὸν Θωμᾶν, φέρον 

ἀκροστιχίδα τήνδε·"Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκοστήν, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ 

ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

Ῥωμανοῦ, ἦχος α, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ τὸ 

ἔπος". 

- Κοντάκιον ᾀδόμενον εἰς τὰς δέκα παρθένους, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· "Τοῦ 

ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ". 

- Κοντάκιον ἕτερον εἰς τοὺς νεοφωτίστους, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ 

ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ αἶνος". 

- Κοντάκιον κατανυκτικὸν ψαλλόμενον εἰς ἕκαστον σεισμὸν καὶ ἐμπρησμόν, 

φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ ὁ ψαλμός.". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ 

 

Ο άνθρωπος από τη φύση και κατασκευή του έχει την τάση και την ανάγκη να αναζητά 

κάτι που υπάρχει πάνω από την ύλη που τον περιβάλλει, κάτι πνευματικά ανώτερο, 

κάτι θεϊκό. Μέσα στη φύση και στη συνείδηση του ανθρώπου κρύβεται, αλλά 

ταυτόχρονα γίνεται και φανερή η ύπαρξη του Θεού. Τρανταχτή απόδειξη αυτής της 

ύπαρξης, δοσμένη μάλιστα από τον ίδιο τον Θεό, είναι το μεγαλείο της συνεκτικής και 

αρμονικής λειτουργίας του σύμπαντος κόσμου, του κατασκευάσματος δηλαδή του 

Θεού188. Άλλη μία χειροπιαστή απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, κατά την Παλαιά 

Διαθήκη, είναι τα λόγια των Προφητών και τα κηρύγματά τους για Αυτόν που έπλασε 

τον κόσμο. Κάτι όμως παραπάνω από απόδειξη της ύπαρξής Tου και παρουσίας Tου 

στον κόσμο, που καμία ανθρώπινη λέξη ή έννοια δεν μπορεί να περικλείσει και να 

περιγράψει είναι ο ερχομός του ίδιου του Υιού του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού 

Χριστού, στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων. 

Κάθε προσπάθεια όμως του ανθρώπου να προσεγγίσει την ουσία του Θεού έχει 

καταλήξει στην καλύτερη περίπτωση σε θεολογικό αδιέξοδο, ενώ στην χειρότερη 

περίπτωση σε πλάνη και αίρεση. Κι αυτό γιατί η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη, 

άκτιστη, αχρονολόγητη και άρρητη. Το μόνο που μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος για 

τον Θεό, το οποίο δεν είναι καθόλου λίγο ή εύκολο και το οποίο ο Θεός το δίνει 

απλόχερα στον άνθρωπο, είναι οι ενέργειές Tου189. Ολόκληρος ο κόσμος μας είναι 

αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού και όχι της ουσίας Tου. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός 

έχει ορίσει την ενέργεια ως φυσική δύναμη και κίνηση κάθε ουσίας. Κάθε ενέργεια του 

                                                           
188 Ν. Ι. Νικολαΐδης. Θέματα Πατερικής Θεολογίας. Θεσσαλονίκη 2019: Μέλισσα, σ. 18. 
189 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 20. 
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Θεού ακολουθεί την εξής πορεία: ἐκ τοῦ Πατρός, διά τοῦ Υἱού, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, 

πράγμα που σημαίνει ότι η ουσία του Θεού είναι μία και σε αυτή συμπράττουν και τα 

τρία πρόσωπα της τριαδικής Θεότητας (Πατήρ – Υιός – Άγιο Πνεύμα) για τα οποία θα 

γίνει λόγος παρακάτω190. Η ενέργεια του Θεού επομένως είναι ρητή και χρονολογείται, 

σε αντίθεση με την ουσία Του. 

Ποια η σχέση τώρα του Θεού και του ανθρώπου; Οντολογικά υπάρχει χάσμα, αφού ο 

Θεός είναι άπειρος, το ίδιο και οι ενέργειές Του, ενώ ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, 

φθαρτός, και η συμμετοχή του καθώς και η γνώση του στις θείες ενέργειες θεωρούνται 

περιορισμένες. Ο Θεός είναι άκτιστος, αυτοϋπάρχει χωρίς να μεταβάλλεται και είναι 

αίτιος της ύπαρξης των άλλων όντων, ενώ ο άνθρωπος είναι κτιστός και έχει ως 

κατασκευαστή και δημιουργό του τον Θεό191. Πώς λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί μια 

σχέση κοινωνίας μεταξύ κτιστού και Άκτιστου, όταν οντολογικά δεν συναντιούνται 

πουθενά; Ο ίδιος ο Θεός έχει και πάλι μεριμνήσει για αυτό, έχει οικονομήσει για αυτό, 

κι αυτή του ακριβώς η φροντίδα για τη σχέση του ανθρώπου μαζί Του είναι η οικονομία 

του Θεού. Η οντολογική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο πραγματώνεται μέσα από τη 

νέα Οικονομία του Θεού192, που είναι η ενανθρώπηση του Λόγου του Θεού, του 

Χριστού, για την οποία γίνεται εκτενέστερα λόγος παρακάτω. Απώτερος προορισμός 

των ανθρώπων είναι η «θέωση», η αφθαρτοποίηση, η επίτευξη του καθ’ ομοίωσιν με 

τον Θεό κι όχι μόνο του «κατ’ εικόνα», το οποίο υφίσταται εκ δημιουργίας. Όλη η 

κτίση πορεύεται ανάλογα προς τη θέωση μέσα από τη συμμετοχή της στις θείες 

ενέργειες. Όταν το κτίσμα αρχίζει να απομακρύνεται από τον δημιουργό του τότε 

πορεύεται προς το «μη υπάρχειν», αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι με βάση την 

παραπάνω προσέγγιση υφίσταται μία υπαρκτική οντολογική σχέση μεταξύ δημιουργού 

και κτίσματος. Αυτό που κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει κατά νου πριν ασχοληθεί με 

θεολογικά ζητήματα είναι ότι δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον Θεό, ο Θεός 

αποκαλύπτεται σε εμάς, τόσο μέσα από τα άλλα δύο θεία πρόσωπα, του Υιού και του 

Αγίου Πνεύματος, όσο και μέσα από την Οικονομία Του, την παρουσία του δηλαδή 

στον κόσμο, με τελικό σκοπό να φτάσει ο κόσμος στον θείο προορισμό του, στο καθ’ 

ὁμοίωσιν.  

                                                           
190 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 27. 
191 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 36. 
192 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 40. 
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Πριν περάσουμε στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να 

προσεγγίσουν τις ενέργειες του Θεού, αξίζει να αναφερθεί ότι ο κόσμος μπορεί να μην 

είναι προϊόν της ουσίας του Θεού είναι όμως προϊόν της πρόνοιας του Θεού, της 

έμπρακτης αγάπης γι’ αυτόν και της ακόρεστης μέριμνάς Του να σώσει τον κόσμο. Αν 

επιχειρήσει να διαχωρίσει κανείς τον όρο οικονομία από εκείνον της θεολογίας θα 

έλεγε πως οικονομία είναι ακριβώς αυτή η αποκάλυψη του Θεού προς τον κόσμο μέσω 

των ενεργειών Του, με μέγιστη αυτών των αποκαλύψεων την ενανθρώπηση του Λόγου 

του Θεού193.  Στο προοίμιο του κοντακίου για την Ανάληψη του Κυρίου ο Ρωμανός 

γράφει: «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις 

ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεός…»194, γεγονός που σημαίνει ότι η οικονομία του 

Θεού εκπληρώνεται με τον ερχομό του Υιού του στον κόσμο ως τέλειου ανθρώπου, τη 

Σταύρωση και την Ανάστασή Του, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο απώτατος στόχος 

της δυνατότητας σωτηρίας των ανθρώπων από την αμαρτία. Η Ανάληψη λοιπόν του 

Χριστού δηλώνει τη δυνατότητα ανάληψης ως ανθρώπου στους ουρανούς. 

Η θεολογία από την άλλη είναι ένας όρος ο οποίος επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί, ας 

πούμε, επιστημονικά, ή έστω θεωρητικά και για τον οποίο δόθηκαν αρκετές ερμηνείες 

συγκλίνουσες οι περισσότερες μέχρι να επικρατήσει μία επίσημη. Έτσι, κατά τον 

Ιουστίνο, θεολογία είναι η ενασχόληση του ανθρώπου με τα του Θεού και των 

ενεργειών Του, και κατ’ επέκταση η ενασχόλησή του με ζητήματα χριστιανικού 

περιεχομένου195. Άλλοι, όπως ο Τατιανός, ταύτιζαν τη θεολογία με τη φιλοσοφία, οι 

απόψεις όμως άρχισαν να συμφωνούν ως προς την απόδοση χριστιανικού 

περιεχομένου στον όρο196. Με τον καιρό, και μέχρι τα μέσα του 5ου περίπου αιώνα, ο 

οποίος μαζί με τον 4ο αιώνα αποτέλεσαν μία περίοδο δογματικής ανασυγκρότησης και 

σταθεροποίησης, κι έπειτα από έντονες και ουσιαστικές μελέτες των Πατέρων της 

Εκκλησίας, όπως του Μεγάλου Αθανασίου, Βασιλείου, Γρηγορίου, και πολλών άλλων 

                                                           
193 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σσ. 39-45. 
194 Κοντάκιον εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,διαθέσιμο 

στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82 
195 Πρβλ. Α. Ι. Δεληκωστόπουλος. Ελληνικός στοχασμός και χριστιανική διανόηση. Η φιλοσοφία των 

Πατέρων. Αθήνα 1993: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σ. 32. 
196 Δεληκωστοπούλου (1993), ό.π., σ. 32. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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φυσικά, ο όρος θεολογία κατέληξε να δηλώνει την ενασχόληση και τη διδασκαλία περί 

του τριαδικού Θεού197.  

Μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα και σημαντική διάκριση αλλά και την πολύ γρήγορη 

εισαγωγή σε γενικά ζητήματα περί του Θεού και των ενεργειών Του, αφού η ουσία Του 

είναι απροσέγγιστη, μπορούμε να περάσουμε στον τρόπο με τον οποίο ο κτιστός 

άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον άκτιστο Θεό. Ο τρόπος είναι ταυτόχρονα τόσο 

απλός όσο και δύσκολος: μέσω της πίστης, της άνευ όρων, αμφισβητήσεων και 

επιφυλάξεων, αποδοχής και εμπιστοσύνης στον Λόγο και στα έργα του Θεού, δηλαδή 

στην αποκάλυψή Του. Η χρήση της ανθρώπινης λογικής και των ορθολογιστικών 

αποδεικτικών μεθόδων δεν μπορούν να χρησιμεύσουν στην κατανόηση του Άκτιστου, 

αντίθετα είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν τον κίνδυνο της παρερμηνείας, της 

υποβίβασης και της εξομοίωσης του Άκτιστου με το κτιστό198. Η αποφυγή αυτών των 

κινδύνων και των παρεκκλίσεων του ανθρώπου από την πραγματική γνώση της 

αποκάλυψης μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο πιστός βαδίζει με οδηγό την παράδοση 

της Εκκλησίας και των Πατέρων αυτής, καθώς η Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι ένα 

ζωντανό εργαστήρι «παραγωγής» Αγίων Πατέρων, ανθρώπων που διακατέχονται από 

θείο έρωτα, σωφροσύνη, αγωνιστικό πνεύμα και μαρτυρική διάθεση. Κανένας 

άνθρωπος δεν μπόρεσε μόνος του, έξω από τους κόλπους της Εκκλησίας, να 

ερμηνεύσει την Αγία Γραφή, κι αυτό γιατί η Αγία Γραφή είναι μέρος της Εκκλησίας κι 

όχι το αντίθετο. Οι Πατέρες είναι η φωνή της Εκκλησίας, οι ερμηνευτές και 

υπερασπιστές του θείου Λόγου, όχι γιατί ο θείος Λόγος έχει ανάγκη από υπεράσπιση, 

αλλά γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από σοφή καθοδήγηση, ώστε να μπορέσει να δει 

την αλήθεια στον Λόγο του Θεού199. Οι Πατέρες ερμηνεύουν τις Γραφές χωρίς να 

καινοτομούν, να εισάγουν σε αυτές νέες δικές τους θεωρίες και να τις διαστρεβλώνουν. 

Οι Πατέρες μιλούν για τα θεία πράγματα έχοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς 

όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι θεόπνευστοι όλοι όσοι υπερασπίζονται την παράδοση 

της Εκκλησίας. Θεόπνευστοι είναι όσοι μιλούν υπό Πνεύματος Αγίου, όπως οι 

Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι, οι οποίοι πρώτοι παρέδωσαν γραπτά τον Λόγο του 

Θεού, τον οποίο παρέλαβε και διαφυλάττει αναλλοίωτο η Εκκλησία200.  

                                                           
197 Δεληκωστοπούλου (2019), ό.π., σσ. 33-35. 
198 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σσ. 58-59.  
199 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σσ. 60. 
200 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 64. 
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Τα θέματα των ύμνων του Ρωμανού προέρχονται από την Παλαιά και κυρίως την 

Καινή Διαθήκη, ενώ οι επιδράσεις που δέχτηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας, όπως 

τον Χρυσόστομο, τον Βασίλειο Σελεύκειας, τον Μέγα Αθανάσιο και τον Μέγα 

Βασίλειο είναι ολοφάνερες σε όλη την έκταση του υμνολογικού του έργου201. Γενικά 

για ένα θρησκευτικό ποιητή η γνώση των πατερικών λόγων και έργων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός άρτιου υμνολογικού αποτελέσματος, 

κυρίως από άποψη περιεχομένου. Ο Ρωμανός φαίνεται να επηρεάστηκε από τη 

ρητορικότητα και την εκφραστικότητα των Πατέρων, χωρίς όμως να χάνει τη 

θεατρικότητα και τη διηγηματικότητα οι οποίες διακατέχουν τους ύμνους του. Ακόμη, 

αυτό που παρατηρεί κανείς στην θεματολογία τόσο του Ρωμανού όσο και των 

υπολοίπων υμνογράφων, είναι πως όταν δοξάζουν τον Θεό της Παλαιάς Οικονομίας – 

Διαθήκης, Τον δοξάζουν όπως εκείνος τότε είχε αποκαλυφθεί στους ανθρώπους, ως 

άσαρκος Λόγος. Αυτό, στην Καινή Οικονομία και Διαθήκη αλλάζει, αφού ο Θεός 

πλέον αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσω του Υιού του, ο οποίος είναι ο σαρκωμένος 

Λόγος του Θεού202.  

 

α) Ο Θεός Πατήρ 

 

«…Αὐτός ὑπάρχει Θεός ἡμῶν προαιώνιος . . . 

Ὑπό πολλῆς ἀγαθότητος συγκαμπτόμενος . . .» 

(από το του Ρωμανού Κοντάκιο προ των Χριστουγέννων)203 

Η βυζαντινή υμνογραφία περιλαμβάνει μια τεράστια, πολυποίκιλη «γκάμα» ύμνων 

προς τα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Η προσέγγιση όμως 

του Θεού με λέξεις είναι κάτι το δύσκολο ακόμη και για τον πιο δεινό υμνογράφο, 

γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός ως ουσία δεν προσεγγίζεται. Επομένως ο μόνος τρόπος να 

                                                           
201 Πρβλ. Α. Ζερβουδάκη. Βυζαντινή Υμνογραφία. Τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 2017 – 2018 (χειμερινές παραδόσεις μαθημάτων), σσ. 22-24. 
202 Δεληκωστοπούλου (1993), ό.π., σ. 34. 
203 Ευστρατιάδης (1939), ό.π., σ. 234. 
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υμνηθεί ο Θεός, ή καλύτερα ο πιο ευθύς τρόπος, είναι μέσω της δοξολογίας των 

προσώπων του, και των «εκπροσώπων» του, δηλαδή των Αγίων. 

Η ονομασία «Πατήρ» δεν δόθηκε στον Θεό μετέπειτα της γέννησης του Υιού Του, 

όπως δίδασκε ο Άρειος, αλλά υπήρχε από πάντα, πριν ακόμη από τη δημιουργία του 

σύμπαντος κόσμου, κι αυτό γιατί πολύ απλά η ουσία του Θεού δεν υπόκειται σε 

χρονικές συμβάσεις. Πρόκειται για άλλη μία ιδιότητά Του άκτιστη και 

αχρονολόγητη204. Ο Πατήρ ως ο εσαεί μονάρχης εξασφαλίζει την ενότητα εντός της 

Αγίας Τριάδας και ταυτόχρονα προβάλλει μέσα από τη γέννηση του Υιού Του και την 

εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος την παρουσία των άλλων δύο Του προσώπων. Αυτός  

ο αέναος  τρόπος προβολής και ύπαρξης των θείων προσώπων του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος από τον Πατέρα ως πηγή, σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο και τον Μέγα 

Αθανάσιο, διασφαλίζει το ομοούσιο, το διακριτό και το ενυπόστατο των προσώπων 

της τριαδικής θεότητας205. Επομένως και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδας 

υπάρχουν από πάντα,  γιατί αν, για παράδειγμα, δεν υπήρχε ο Υιός δεν θα μπορούσε 

να υπάρχει και η ονομασία «Πατήρ». Οι ονομασίες «Πατήρ» και «Υιός» μπορεί να 

υποδηλώνουν μία χρονική ακολουθία για τα δεδομένα της ανθρώπινης αντίληψης, δεν 

παύουν όμως να είναι τοποθετημένες στη σφαίρα του άκτιστου και αχρονολόγητου. 

Στο λάθος της απόδοσης νέων χαρακτηριστικών στην ουσία του Θεού έπεσαν οι 

Αρειανιστές, οι οποίοι προσδίδοντας σε μεταγενέστερο χρόνο την πατρική ιδιότητα 

στον Θεό και λαμβάνοντας υπόψη τον φθαρτό ανθρώπινο χρόνο, καταργούσαν 

ουσιαστικά την τελειότητα του Θεού. Η τριαδική θεότητα είναι τέλεια, πράγμα που 

σημαίνει ότι δεν μπορεί να προοδεύει, να εξελίσσεται σε κάτι άλλο ανώτερο, επομένως 

είναι αμετάβλητη και αναλλοίωτη.  

Η σύνδεση των σωτηριολογικών ενεργειών με την πρόνοια του Θεού στις αφηγήσεις 

της Παλαιάς Διαθήκης έχει ως συνέπεια να δίνεται στην σχέση του Θεού με τον 

άνθρωπο μια παγκόσμια προοπτική. Στην αρχή της πατριαρχικής ιστορίας η προοπτική 

αυτή καθίσταται εμφανής με την υπόσχεση «καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ 

φυλαὶ τῆς γῆς» που δίνεται από τον Θεό στον Αβραάμ. Στην ιστορία των προφητών τα 

όσα συμβαίνουν στον λαό του Ισραήλ τίθενται στο υπόβαθρο της ιστορίας των λαών 

ολόκληρης της ανθρωπότητας και της παγκόσμιας ιστορίας. Στο τέλος της προφητείας 

                                                           
204 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σσ. 132-138. 
205 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 137. 
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βρίσκεται ο “δούλος του Κυρίου”, ο οποίος αποστέλλεται «εἰς φῶς ἐθνῶν, εἰς σωτηρίαν 

ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» και αργότερα, στις εσχατολογικές προφητείες, η σωτηρία 

ανοίγεται σε όλους τους λαούς. Και τέλος, ο Ιησούς πεθαίνει στον σταυρό, επειδή 

«οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον», με θυσία και πατρική ανιδιοτέλεια206. Είναι 

λοιπόν φανερό σε όλο το ερμηνευτικό φάσμα της Θεολογίας ότι η σχέση του Θεού με 

τον άνθρωπο έχει από την αρχή μέχρι το τέλος ως προτεραιότητα τη σωτηρία της 

ανθρωπότητας. Όταν οι θεολογικές ερμηνείες απομακρύνονται από αυτό το στόχο - και 

αυτό συμβαίνει κάθε φορά που απομονώνεται ένα βιβλικό γεγονός από τη θεολογική 

και σωτηριολογική συνάφεια της ιστορίας της θείας Οικονομίας και εξετάζεται σαν 

ένα τυπικό ιστορικό περιστατικό - ακόμα και οι πιο συναρπαστικές αφηγήσεις, ακόμα 

και οι πιο υψηλές ηθικές ή θεολογικές διδασκαλίες παύουν να είναι μέρος της Αγίας 

Γραφής και καταντούν ευσεβείς ιστορίες χωρίς άμεση αναφορά στο γεγονός της 

σωτηρίας207. 

Σε έναν ύμνο του προς ανάμνηση του θαύματος εν Χώναις, που γιορτάζεται από την 

Εκκλησία μας στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Ρωμανός αποκαλεί τον Θεό «Ἄναρχε Δέσποτα 

παντοκράτορ, ὁ τῶν θείων ἀΰλων… Βλέπων τοῖς ὄμμασι τῆς ψυχῆς μου τοῦ ἀφθάρτου 

μεγέθους …»208. Ο Θεός είναι άναρχος, δεν έχει αρχή, ούτε κάποιον δημιουργό, είναι 

όμως Αυτός η αρχή όλων των κτισμάτων και είναι και η πηγή των άλλων δύο 

προσώπων Του. Η βασική και ειδοποιός διαφορά είναι ότι ο κόσμος έχει δημιουργηθεί 

από τις ενέργειες του Θεού, από την πρόνοια και την αγάπη Του, ενώ τα θεία πρόσωπα 

Υιός και Άγιο Πνεύμα πηγάζουν, είναι προϊόντα, από την ουσία Του και δεν 

προέκυψαν σε μεταγενέστερο χρόνο αλλά υπήρχαν ταυτόχρονα με Εκείνον, αφού 

κοινωνούν της ουσίας Του209. Γι’ αυτό και δεν τίθεται θέμα υποταγής του Υιού στον 

Πατέρα, ο Υιός δεν έρχεται δεύτερος, δηλαδή σε δεύτερη – κατώτερη θέση, ούτε και 

το Άγιο Πνεύμα έρχεται τρίτο. Οι ονομασίες που δίνονται στο καθένα από τα πρόσωπα 

της τριαδικής θεότητας απευθύνονται στην υπόσταση του κάθε προσώπου, την έννοια 

της οποίας θα εξηγήσουμε παρακάτω, κι όχι στην ουσία τους ούτε και τα διακρίνουν 

ιεραρχικά210. 

                                                           
206 Μ. Κωνσταντίνου. «Η κατανόηση της Ιστορίας στη Βίβλο και στην Υμνολογία των Χριστουγέννων», 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Βιβλικός Λόγος και Λειτουργική Υμνογραφία”, Θεσσαλονίκη 2017, 108 

- 142. 
207 Κωνσταντίνου (2017), ό.π., σ. 102 – 110. 
208 Ευστρατιάδης (1939), ό.π., σ. 207. 
209 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 150. 
210 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σσ. 146-148. 
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Το υμνογραφικό έργο του Ρωμανού του Μελωδού αποδεικνύει σε όλη την έκτασή του 

και το μεγαλείο του, πως πράγματι η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη, άπιαστη για 

τον ανθρώπινο νου. Οι χαρακτηρισμοί του υμνογράφου μας για τον ίδιο τον Θεό 

μπορούν δικαίως να χαρακτηρισθούν από ασύλληπτη ομορφιά. Ξεκινώντας από τον 

ύμνο για τον Νώε211 ο Ρωμανός απευθύνεται στον Θεό, ως εξής: «…ὅθεν αἰτοῦμεν τοὺς 

ἐκτενῶς ἀνυμνοῦντάς σε, ὡς εὔσπλαγχνος, ῥῦσαι πάντας τῆς ὀργῆς στοργῇ σου τῇ πρὸς 

ἡμᾶς, λυτρωτὰ τοῦ παντός». Πολυεύσπλαχνος λοιπόν ο Θεός με δύναμη ακατάληπτη, 

λυτρωτής – σωτήρας όλων των ανθρώπων, ικανός να εξαλείψει κάθε ίχνος αμαρτίας, 

με μόνη προϋπόθεση την από καρδιάς μετάνοια του ανθρώπου. Σε άλλο σημείο του 

ίδιου ύμνου αποκαλεί τον Θεό, και μάλιστα επανειλημμένα, φιλάνθρωπο (Τοῦτο γὰρ 

ἐφθέγξατο πρὸς αὐτὸν ὁ φιλάνθρωπος βλέπων τὰς ἀδικίας τῶν πρίν), επιβεβαιώνοντας 

έτσι ότι η δημιουργία και η συνέχεια του κόσμου είναι αποτέλεσμα της απεριόριστης 

αγάπης και πρόνοιας του Θεού για τα κτίσματά Του, ενώ αλλού παρακάτω τον 

αποκαλεί δίκαιο και ευάρεστο (Ὑπάρχεις δὲ μονώτατος δίκαιος καὶ εὐάρεστος…).  

Αφού όμως ο Θεός είναι η απόλυτη δικαιοσύνη κι η αγάπη Tου για τον άνθρωπο είναι 

απεριόριστη, γιατί σε όλο το κοντάκιο επικρατεί ο φόβος της οργής του Θεού; Η φράση 

«οργή Θεού» κυριαρχεί στο συγκεκριμένο κοντάκιο. Είναι ο Θεός ο τιμωρός των 

ανθρώπινων αμαρτημάτων που οι άνθρωποι πρέπει να φοβούνται και να τρέμουν για 

την ώρα της Τελικής Κρίσης; Ο άνθρωπος έχει μάθει στο πέρασμα των αιώνων να 

προσπαθεί να προσεγγίσει τον Θεό από συνήθεια και φόβο για τα μετά τη θνητή και 

αμαρτωλή ζωή του επακόλουθα. Ο Θεός όμως δεν είναι ένας Κριτής – τιμωρός που 

έφτιαξε τον άνθρωπο για να τον βασανίσει για τα αμαρτήματά του. Αντίθετα τον αγαπά 

τόσο πολύ που του έχει χαρίσει απλόχερα την ελεύθερη βούληση να φτάσει μόνος του 

στο καθ’ ομοίωσιν212. Γι’ αυτό κι όταν ακούγεται η φράση «φόβος Θεού» θα έπρεπε 

να εννοείται «αγάπη για τον Θεό» και ενσυνείδητη επιλογή του ανθρώπου να 

απορρίψει την αμαρτία και να ζήσει μία εν Θεώ ζωή. Φόβος Θεού σημαίνει όχι φόβο 

για τον Θεό, αλλά φόβο για τη ζωή χωρίς τον Θεό, γιατί χωρίς Θεό δεν υπάρχει ζωή, 

χωρίς τον Δημιουργό δεν υπάρχει Δημιουργία, χωρίς τον Κτίστη δεν υπάρχει Κτίση 

                                                           
211 Κοντάκιον κατανυκτικὸν ᾀδόμενον εἰς τὸν Νῶε, διαθέσιμο στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82 

 
212 Πρβλ. Α. Ι. Δεληκωστόπουλος. Ελληνικός στοχασμός και χριστιανική διανόηση. Η φιλοσοφία των 

Πατέρων. Αθήνα 1993: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σ. 115. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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και κτίσματα213. Η οργή Θεού αντίστοιχα δεν δηλώνει το θυμό του Θεού απέναντι στον 

άνθρωπο, γιατί ο Θεός δεν διακατέχεται από τίποτα το ανθρώπινο, άρα ούτε και από 

ανθρώπινα συναισθήματα. Η οργή του Θεού δηλώνει την στιγμή που ο Θεός μέσω της 

Κρίσης θα πατάξει οριστικά κάθε ίχνος αμαρτίας και θα σώσει ως πατέρας τα παιδιά 

Του από την αμαρτία, δίνοντάς τους μέχρι και την τελευταία στιγμή τη δυνατότητα της 

μετάνοιας214. Με ένα μόνο εγκάρδιο και ταπεινό «Κύριε ἐλέησον» ο άνθρωπος έχει 

σωθεί. Το χαρακτηριστικό της ταπεινότητας προβάλλεται από τον Ρωμανό με μεγάλη 

έμφαση τόσο στο συγκεκριμένο κοντάκιο όσο και στα υπόλοιπα έργα του. 

Στο Κοντάκιο της Υπαπαντής215 ο Ρωμανός, απευθυνόμενος στον Χριστό, γράφει: «Σὺ 

χαρακτὴρ ὁ παντέλειος τῆς ἀκαταλήπτου πατρικῆς ὑποστάσεως…». Για άλλη μια 

φορά τονίζεται η πατρική ιδιότητα του Θεού, η οποία δεν έχει να κάνει, όπως θα δούμε 

και παρακάτω, με την ουσία του Θεού αλλά με την υπόσταση των τριών προσώπων 

της Αγία Τριάδας «Πατήρ – Υιός – Άγιο Πνεύμα». «Φῶς γὰρ τηλαυγὲς εἶ, φῶς τὸ τοῦ 

πατρός σου, ἀσύγχυτον, ἀόριστον καὶ ἀπερινόητον, κἂν γέγονας ἄνθρωπος». Το φως του 

Πατέρα σε όλη την κτίση είναι άφατο, καθαρό, ασύνορο και ακατάληπτο, και 

εκπέμπεται στον κόσμο δια της παρουσίας του Χριστού. Σε όλη την έκταση του 

κοντακίου της Υπαπαντής κυριαρχούν αντιθετικά σχήματα, σε μία προσπάθεια του 

Μελωδού να εξηγήσει το ανεξήγητο και ακατανόητο. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό της 

ρωμανικής υμνογραφίας είναι η προσπάθεια του ποιητή να ανιχνεύσει τον Θεό όχι 

μόνο μέσα από τις αντιθέσεις, αλλά και με τη βοήθεια φυσικών και συμβολικών 

στοιχείων, όπως είναι η γη και το ύδωρ. Στο κοντάκιο προς τιμή των Αγίων Σαράντα, 

για παράδειγμα, ο Θεός παρομοιάζεται με ήλιο άδυτο, άσβηστο και ακατάληπτο. 

Αργότερα θα συναντήσουμε επανειλημμένα το στοιχείο της φωτιάς, το οποίο 

σχετίζεται κυρίως με την προσέγγιση του Αγίου Πνεύματος, όλα τοποθετημένα στη 

συμβολική τους διάσταση κι όχι στην κυριολεκτική και λειτουργική σε ανθρώπινο 

επίπεδο. 

Με βάση την ονοματολογία λοιπόν που έχει δοθεί από τους Πατέρες της Εκκλησίας 

για καθαρά προσιτούς στην ανθρώπινη αντίληψη λόγους, ο Θεός Πατήρ έχει ως 

                                                           
213 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 117. 
214 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 117. 
215 Κοντάκιον εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου, διαθέσιμο στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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υποστατικό γνώρισμά του το ἀγέννητον, ο Υιός το γεννητόν, και το Άγιο Πνεύμα το 

ἐκπορευτόν216. Η γέννηση του Υιού και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον 

Θεό Πατέρα δεν δηλώνει καμία σχέση εξάρτησης ή υποταγής. Μεταξύ των προσώπων 

της Αγίας Τριάδας παρατηρείται σχέση  ισοτιμίας εξαιτίας, της κοινής ουσίας την 

οποία κατέχουν, φέρουν και κοινωνούν217.Έχουμε, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω 

αναλυτικότερα, μια τριαδική μονάδα η οποία χαρακτηρίζεται από τρεις υποστάσεις και 

μία ουσία. Πολύ εύστοχα και ποιητικά ο Μέγας Αθανάσιος έχει παρομοιάσει τον Θεό 

με μια πηγή, τον Υιό με ποτάμι και το Άγιο Πνεύμα με νερό. Αυτό  το σχήμα φαίνεται 

να λαμβάνει υπόψη και ο άγιος Επιφάνιος, διατυπώνοντας με ένα μοναδικό τρόπο τη 

σχέση των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδας στα ανθρώπινα μέτρα218. Το  

παράδειγμα αυτό, ότι ο Πατήρ αποτελεί τη μοναδική πηγή από την οποία γεννιέται και 

προέρχεται ο μοναδικός Υιός και πηγάζει το Άγιο Πνεύμα εκφράζει και την 

υποστατική ιδιαιτερότητα των θείων προσώπων, αλλά και τη λειτουργική τους 

αλληλεξάρτηση. Ασφαλώς ο Θεός Πατήρ αποτελεί την αρχή και την πηγή της θεότητας 

όμως τα δύο άλλα πρόσωπα συνιστούν την αλήθεια της ιδιότητας του πατρός υπό την 

έννοια ότι το υποστατικό ιδίωμα του Υιού ως γεννητός εκ του Πατρός και του Αγίου 

Πνεύματος, ως εκπορευτό, μαρτυρούν και την ύπαρξή του πατρός219. 

  

                                                           
216 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 147. 
217 Α, Θεοδώρου. Η περί Τριάδος και Χριστού διδασκαλία της Παρακλητικής, Αθήνα 1962, σ. 44-51.  
218 Επιφανίου Κύπρου, Πανάριον, 76, 35, PG 42, 625.  
219 Θεοδώρου (1962), ό.π., σ. 43 – 46. 
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β) Ο Υιός και Λόγος του Θεού 

 

«Ἡ προαιώνιος Θεοῦ σοφία τε καί Λόγος…» 

(από το του Ρωμανού Κοντάκιον Κάρπου και Παπύλου)220 

Ο  Λόγος του Θεού είναι όπως προαναφέρθηκε, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας 

Τριάδας. Ιστορικά, ο Υιός του Θεού, ως ο σαρκωμένος θείος Λόγος, ζει σε έναν τόπο, 

σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή όχι μόνο ως τέλειος Θεός αλλά και ως τέλειος 

άνθρωπος. Η έλευσή Του προμηνύεται με εντυπωσιακή ακρίβεια στην Παλαιά 

Διαθήκη από τους προφήτες. Ο  ίδιος κατέχει την πληρότητα της θείας φύσης και κατά 

τη σάρκωση Του λαμβάνει την ανθρώπινη φύση από την Παρθένο Μαρία. Για  αυτό 

και ο «ιστορικός» Ιησούς αποτελεί τελικά τον «έχοντα δύο φύσεις εις ένα πρόσωπο», 

ενώ ταυτόχρονα ως ένα πρόσωπο διαθέτει δύο θελήσεις και δύο ενέργειες, την θεία και 

την ανθρώπινη. Με την ανθρώπινη θέληση και ενέργεια μπορεί να υπακούει πρόθυμα 

στη θεία φύση, αλλά χωρίς να αντιτίθεται ή να καταργεί την θεία απεριόριστη θέλησή 

Του221.  

Η  σάρκωση του θείου Λόγου αποτελεί το σημαντικότερο σημείο του ορθόδοξου  

δόγματος χωρίς το οποίο ο Χριστιανισμός δεν θα υφίστατο. Η φράση του Ιωάννη 

Θεολόγου «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο», κατά τον ιερό Δαμασκηνό, εσωκλείει θεμελιακά 

ολόκληρη την εν Χριστώ οικονομία και εκκλησιολογία222. Με την σάρκωσή Του ο 

Θεός δέχεται να κατεβεί στην ανθρώπινη φύση, ώστε με αυτή Του την κατάβαση να 

ανεβάσει τον άνθρωπο στο καθ’ ομοίωση μαζί Του, που είναι κι ο πραγματικός σκοπός 

της ύπαρξής του223. Ο σαρκωμένος Λόγος αποτελεί πρότυπο του ανθρώπου, του νέου 

Αδάμ έτσι, όπως τον επιθυμεί ο Θεός, αγιάζοντας τον και επιστρέφοντας τον κοντά 

Του. Μοιράζεται  με τον άνθρωπο τη γήινη ζωή έτσι, ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί 

να μπει στον πειρασμό και να φέρει ως δικαιολογία την ατέλεια και την φθαρτότητα 

του ενώπιον του τέλειου Θεού κατά την τελική Κρίση224.  

                                                           
220 Ευστρατιάδης (1939), ό.π., σ. 201. 
221 Χρήστου (1981), ό.π., σ. 115. 
222 Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, 1, 7, PG 94, 805 BC, 820/829.  
223 Χρήστου (1981), ό.π., σ. 120. 
224 Χρήστου (1981), ό.π., σ. 145. 
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Ο Κύριλλος της Αλεξάνδρειας αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Λόγο του Θεού: 

«Αὐτός γάρ ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ καί Πατρός τό ἀκήρατον κάλλος καί ἡ μορφή καί τό εἶδος, 

ὁ ἐξ αὐτοῡ τε καί ἐν αὐτῷ Θεός Λόγος, καθῆκεν  ἑαυτόν εἰς κένωσιν, οὐχ ὑπό τοῡ πρός 

τοῡτο βεβιασμένος, ἀλλ’ εὐδοκία Πατρός κατ’ ἰδίαν βούλησιν καί γέγονεν 

ἂνθρωπος…»225. Η θεία φύση του Λόγου δεν αλλάζει κατά το μυστήριο της κένωσης, 

όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, ούτε χάνεται η ελευθερία Του έναντι του Πατρός 

Του. Ο Λόγος, υπάρχει προαιώνια στους κόλπους του Πατρός Του. Ο ενανθρωπήσας 

Λόγος διατηρεί τα θεϊκά χαρακτηριστικά Του, όπως είναι η παντοδυναμία, η 

παντογνωσία και η πανταχού παρουσία226, χαρακτηριστικά κοινά και με τα άλλα δύο 

πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, γεγονός που αποδεικνύει, ότι η ενανθρώπηση του Λόγου 

δεν σημαίνει διαχωρισμό από την ενότητα και τη συνέχεια της Τριαδικής Θεότητας. 

Ο  Μελωδός προβάλλει τις εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ως εμφανίσεις 

του άσαρκου Λόγου227. Οι  προφήτες ως φίλοι του Θεού δεν έβλεπαν τον Θεό ως τον 

αυστηρό Πατέρα και τιμωρό, αλλά ως τον άσαρκο Θεό Λόγο. Οι προφήτες ήταν 

μυημένοι στην ύπαρξη του Θείου Λόγου. Έτσι  η σάρκωση του Θείου Λόγου 

παρουσιάζεται στα ρωμανικά κοντάκια όχι σαν κάτι ξένο και ασύνδετο με τις επιταγές 

της Παλαιάς Διαθήκης και Οικονομίας. Έχει  παρατηρηθεί λοιπόν σωστά, ότι η 

παρουσίαση των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης από τον ποιητή, όπως του Αβραάμ, 

του Ισαάκ ή του Μωυσή τοποθετείται στα πλαίσια που προβλέπει το γεγονός της 

μέλλουσας ενανθρώπησης228. 

Ο Θείος Λόγος είναι ο δεύτερος Αδάμ καθώς γίνεται άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο 

μάλιστα που ο Ρωμανός χαρακτηρίζει Πατέρα και τον Χριστό. Αυτό  το κάνει, γιατί ο 

Χριστός ταυτίζεται με τον ζωοδότη Θεό Λόγο κάτι που εγγυάται ότι αυτός είναι που 

ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην πορεία που διέκοψε ο πρώτος Αδάμ με την απιστία του. 

Ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων και την 

απόκτηση της άφθαρτης και αιώνιας ζωής, την οποία απώλεσαν εξαιτίας του 

προπατορικού αμαρτήματος. Μάλιστα  φαίνεται ότι ο Ρωμανός έχει γνώση της 

εβραϊκής σημασίας της λέξης Αδάμ που σημαίνει άνθρωπος. Έτσι  αποδίδει πολύ 

                                                           
225 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Περί Αγίας τε και ομοούσιου Τριάδος, Λόγος Ι, PG 75, 692D – 693A. 
226 Πρβλ. F. T. Tomoioagă. Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Το μυστήριο της κένωσης στην Ορθόδοξη 

Θεολογία του 20ου αιώνα», Θεσσαλονίκη 2011: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα 

Θεολογίας, σ. 33. 
227 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 77. 
228 Κορακίδης (2002), ό.π., σσ. 79-81. 
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επιτυχημένα την πραγματική σάρκωση του Λόγου, λέγοντας πως «τόν Ἀδάμ ὁ 

πλαστουργήσας Ἀδάμ ἐγένετο»229. Αντιθέτως  λοιπόν προς την αποτυχία του πρώτου 

Αδάμ ο Ρωμανός τονίζει χαρακτηριστικά ότι το γεγονός της ενανθρώπησης του Θείου 

Λόγου έχει ως στόχο την σωτηρία του ανθρώπου. Ο  Θείος Λόγος ως δημιουργός  του 

γένους των ανθρώπων και δωρητής της ζωής διασφαλίζει την επιστροφή του ανθρώπου 

στην παραδείσια ζωή. Μέσα  σε αυτό το πλαίσιο της στενής σχέσης της σωτηριολογίας 

με τη χριστολογία γίνεται κατανοητή και η μεγάλη σημασία του ανθρωπολογικού 

στοιχείου. Η  σάρκωση του Λόγου εγγυάται τη θεώρηση του Χριστού ως του αληθινού 

δεύτερου Αδάμ, δείχνοντας την φυσική κατάσταση  του ανθρώπου, αφού ο Χριστός 

είναι η «ενυπόστατος ζωή»230. 

Ο Λόγος του Θεού βρίσκει την έκφρασή Του μέσα από τα βιβλικά κείμενα και την 

ερμηνεία Του, πάντα κατά το ανθρωπίνως δυνατό, μέσα από τις μελέτες των Πατέρων 

της Εκκλησίας. Ο άσαρκος ακόμη Θείος Λόγος της Παλαιάς Διαθήκης από μόνος Του 

προετοίμασε το γεγονός της γέννησής – σάρκωσής Του μέσω των Προφητών231. Άρα 

οι προφήτες γνώριζαν για το γεγονός αυτό. Η «κένωση» του άσαρκου Λόγου σε 

άνθρωπο ενώνει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη και η κοινωνία αυτή των Γραφών 

διευκολύνει την προσέγγισή τους από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Λόγος 

δεν περιφρονεί τα όρια και τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης και το αποδεικνύει 

έμπρακτα με τη σάρκωσή Του. Κάθε δήλωση του Θεού Λόγου γίνεται έργο της αγάπης 

και της φιλανθρωπίας Του. Με τη σάρκωση του Θείου Λόγου ο Δημιουργός 

προσαρμόζεται στα μέτρα του δημιουργήματός Του. Από την άλλη πάλι, ο Λόγος 

υπακούει εκούσια στον Πατέρα, διατηρώντας ταυτόχρονα την απόλυτη ελευθερία Του, 

με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε για κοινή θέληση Λόγου και Πατρός232. 

Εμβαθύνοντας τώρα σε παραδείγματα των ύμνων του Ρωμανού σχετικά, με τον Λόγο 

του Θεού, αρχικά το εκούσιο του Λόγου μπορεί να γίνει αντιληπτό σε πολλά σημεία 

των ρωμανικών κοντακίων. Στο κατανυκτικό κοντάκιο της τέταρτης ημέρας της 

δεύτερης εβδομάδας των Νηστειών συναντάμε «…ἑκὼν δὲ ἐνήστευσεν, ἡμῖν 

καθυπογράφων διὰ ταύτης τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον…»233. Στο σημείο αυτό, ο Υιός και 

                                                           
229 Κουστένης (2011), ό.π., σ. 310. 
230 Χρήστου (1981), ό.π., σ. 267. 
231 Tomoioagă (2011), ό.π., σσ. 17-27. 
232 Tomoioagă (2011), ό.π., σ. 33. 
233https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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Λόγος του Θεού υιοθετεί συνήθειες – υποχρεώσεις ανθρώπινες απέναντι στον Θεό, όχι 

γιατί έχει ανάγκη από νηστεία ή επειδή πρέπει να αποδείξει κάτι στον Πατέρα Του, 

αφού είναι ομοούσιός Του, αλλά κάθε Του ενέργεια γίνεται για χάρη της σωτηρίας του 

ανθρώπου. Στο κοντάκιο της αιμορροούσας ο Ρωμανός αποκαλεί τον Υιό και Λόγο του 

Θεού: «Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἀκατάληπτε δι' ἡμᾶς σαρκωθεὶς ὡς φιλάνθρωπος, ὡς ἐκείνην 

αἱμάτων τὸ πρότερον, οὕτως ἁμαρτημάτων με λύτρωσαι, ὑπάρχων μόνος 

ἀναμάρτητος».Έτσι το ακατάληπτο, αναμάρτητο και φιλάνθρωπο, χαρακτηριστικά 

πανομοιότυπα με εκείνα του Πατρός του, είναι ικανά να επιβεβαιώσουν για άλλη μια 

φορά την κοινή ουσία των δύο προσώπων της Αγίας Τριάδας. Στο κοντάκιο για τους 

πέντε άρτους ο Ρωμανός παρομοιάζει τον Υιό και Λόγο του Θεού με άρτο αφθαρσίας 

και σωτηρίας επουράνιο, ο οποίος χαρίζει σε όποιον τον φάει ζωή αιώνια234. 

Στο κοντάκιο εἰς τὸν ἐν Κανᾷ γάμον ο Ρωμανός γράφει χαρακτηριστικά: «ὁ γὰρ 

νυμφίος ὁ ἀληθινὸς ὁ ἐκ Μαρίας [ἐστίν], ὁ προάναρχος Λόγος ὁ λαβὼν μορφὴν τοῦ 

δούλου, ὁ τὰ πάντα <ἐν σοφίᾳ ποιήσας>»235, λόγια που συμφωνούν με τις παρατηρήσεις 

των προγενέστερών του Πατέρων της Εκκλησίας. Με αφορμή αυτό το παράδειγμα 

αξίζει να σταθούμε στη λέξη «μορφή», την οποία τη συναντάμε άλλοτε στη φράση 

«μορφή Θεού» και άλλοτε ως «μορφή δούλου». Και στις δύο περιπτώσεις είναι λάθος 

να ερμηνεύσουμε την λέξη μορφή ως ενέργεια, όπως έκαναν και πολλοί αιρετικοί της 

εποχής, αντίθετα με αυτή τη λέξη δηλώνεται περισσότερο η φύση. Έχουμε επομένως 

φύση Θεού και φύση δούλου, δηλαδή φύση ανθρώπου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού 

είναι ένα πρόσωπο, είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Η υπόσταση του 

Λόγου (όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω στο μυστήριο της κένωσης) «ανοίγεται», 

ώστε να εσωκλείσει την ανθρώπινη φύση. Η θεϊκή φύση λοιπόν προσλαμβάνει πλήρως 

την ανθρώπινη κι όχι το αντίθετο, καθώς ο Λόγος του Θεού αγιάζει τον άνθρωπο στην 

ολότητά του236.   

 

 

                                                           
234https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 
235https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 
236 Tomoioagă (2011), ό.π., σσ. 35-40. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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γ) Το Άγιο Πνεύμα 

 

Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι ομοούσιο με τον Πατέρα 

και τον Υιό. Αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, και είναι ασύλληπτο από τον 

ανθρώπινο νου ως προς την ουσία Του. Είναι εκπορευτό από τον Θεό Πατέρα ως προς 

την υπόστασή Του. Είναι ακόμη άκτιστο, όπως ο Πατήρ και ο Υιός, γιατί ο αγιασμός 

που γίνεται χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν θα μπορούσε να είναι 

αποτέλεσμα της ενέργειας ενός κτιστού όντος, κι αυτό ακριβώς είναι ακόμη μία 

απόδειξη της θεότητάς Του237. Ιδιότητές του είναι να αγιάζει, να φωτίζει, να καθοδηγεί 

τον άνθρωπο προς το καθ’ ομοίωσιν με τον Θεό.  

Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην θεία Λατρεία είναι καθοριστική και ο ρόλος 

Του θεσμικός για τη λειτουργία της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι η «ψυχή» της 

Εκκλησίας, καθώς δίνει ζωή στο εκκλησιαστικό σώμα, όπως η ψυχή ζωντανεύει το 

ανθρώπινο σώμα. Χάρη στο Άγιο Πνεύμα τελούνται όλα τα ιερά μυστήρια της 

Εκκλησίας, η πραγμάτωση των οποίων έχει στόχο την σωτηρία των ανθρώπων. Ο 

πιστός λαμβάνει την αγάπη του Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος, αγιάζεται, σώζεται 

και θεώνεται238. Σωστική ακόμη δύναμη διαθέτει το Άγιο Πνεύμα καθώς συμμετέχει 

στο λυτρωτικό έργο του Χριστού και μάλιστα μετά την Ανάληψή του Ιησού, 

αναλαμβάνει τη συνέχειά του έργου του239. Διασφαλίζει τη λογικότητα της θείας 

Λατρείας προστατεύοντας το πλήρωμα της Εκκλησίας από την πλάνη, ερμηνεύει και 

φυλά την παράδοση των Πατέρων και τις Γραφές240. 

Το πιο γνωστό από τα κοντάκια του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού το οποίο αναφέρεται 

στο Άγιο Πνεύμα, αποτελεί το κοντάκιο στην Αγιά Πεντηκοστή241. 

 

                                                           
237 Ι.Δ.Καββαδίας. Διπλωματική εργασία με θέμα: το Άγιο Πνεύμα στη Θεία Λατρεία. Θεσσαλονίκη 

2008: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διαθέσιμο στο: 

http://ikee.lib.auth.gr/record/126499/files/GRI-2011-6659.pdf, πρόσβαση στις 30/07/2020, σσ. 16-20. 
238 Καββαδίας (2008), ό.π., σσ. 20-26.  
239 Καββαδίας (2008), ό.π., σσ. 20-26. 
240 Καββαδίας (2008), ό.π., σσ. 20-26. 
241 Ορθόδοξη Πορεία (2019).  Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – κοντάκιον εις την Αγίαν Πεντηκοστήν, 

διαθέσιμο στο: https://www.orp.gr/wordpress/?p=3139, πρόσβαση στις: 05/08/2020. 

http://ikee.lib.auth.gr/record/126499/files/GRI-2011-6659.pdf
https://www.orp.gr/wordpress/?p=3139
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Προοίμιον 

Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεε,  

διεμέριζεν ἔθνη ο ὕψιστος∙ 

ὅτε τοῦ πυρός τάς γλώσσας διένειμεν, 

εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, 

καί συμφώνως δοξάζομεν 

τὀ πανάγιον πνεῦμα. 

Μετάφραση  

Τότε που κατέβηκε κι έφερε σύγχυση στις γλώσσες, 

διαμοίραζε τα έθνη ο Ύψιστος∙ 

τότε που διένειμε τις γλώσσες της φωτιάς, 

εκάλεσεν όλους σε ενότητα, 

κι όλοι με μια φωνή δοξολογούμε 

το Πανάγιον Πνεύμα. 

Ο Ρωμανός ο Μελωδός, όπως και όλοι οι υμνογράφοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 

γνωρίζοντας τόσο την Αγία Γραφή όσο και τα πατερικά κείμενα, τονίζει στους ύμνους 

του ότι με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται η αποκάλυψη του 

τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας στους ανθρώπους242. Κοινώς αποδεκτές ακόμη 

είναι και ορισμένες θέσεις περί Αγίου Πνεύματος, όπως ότι είναι ομοούσιο με τον 

Πατέρα και τον Υιό, εκπορεύεται από τον Πατέρα και μεταδίδεται δια του Υιού, έχει 

θεϊκές ιδιότητες, κηρύχθηκε από τους Αποστόλους, αγιάζει, φωτίζει και σώζει τον 

άνθρωπο243. Στο συγκεκριμένο ρωμανικό προοίμιο υπάρχει ένα αντιθετικό σχήμα 

ανάμεσα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Από τη μια γίνεται λόγος για τον χωρισμό 

των εθνών στη Βαβέλ και τη σύγχυση που επικράτησε μεταξύ των ανθρώπων, και από 

                                                           
242 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 95. 
243 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 97. 
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την άλλη το τέλος αυτής της σύγχυσης πραγματοποιείται με τη γιορτή της Πεντηκοστής 

και τη διάδοση του Λόγου του Θεού σε όλα τα έθνη.  

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το Άγιο Πνεύμα, αναφέρουμε πως πρόκειται για το 

τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο ονομάζεται και αλλιώς «Παράκλητος», 

δηλαδή συμπαραστάτης και παρηγορητής του ανθρώπου244. Η δράση του Αγίου 

Πνεύματος είναι άκτιστη, αχρονολόγητη, πολύπλευρη και πολυεπίπεδη. Εκπορεύεται 

από τον Θεό, μαρτυρεί περί του Υιού και προσφέρει στον άνθρωπο τη θεία χάρη και 

φώτιση να (ανα)γνωρίσει τον Υιό και Λόγο του Θεού και μέσω αυτής της γνώσης -

αναγνώρισης να πλησιάσει στη «θεογνωσία», δηλαδή στην κατανόηση των ενεργειών 

και της αποκάλυψης του Θεού245. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν σε περιόδους 

δυσκολίας, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν σε κοινωνία με τον Θεό. Το  Άγιο 

Πνεύμα τους καθοδηγεί και «μιλούν» με τον Θεό μέσω Αυτού. Το ότι το Άγιο Πνεύμα 

εκπορεύεται, όπως και ο Yιός γεννάται, από τον Πατέρα δηλώνει την ύπαρξη άρα και 

την κοινή αρχή Του από τον Θεό, επισημαίνοντας ότι ο Υιός αποτελεί την πηγή της 

πηγής στο θεολογικό σχήμα και το Άγιο Πνεύμα πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό πατέρα 

ο οποίος είναι η μοναδική πηγή όλων των αγαθών στην τριαδική θεότητα246. Το Άγιο 

Πνεύμα δεν είναι τοποθετημένο σε ένα συγκεκριμένο χωροχρόνο ούτε υπόκειται σε 

άλλους κτιστούς περιορισμούς. Αντίθετα, υπερβαίνει τη φθαρτή χωροχρονικότητα, 

ενώ η κοινωνία μαζί Του οδηγεί σε κοινωνία και ένωση με τον Χριστό247.   

Όσον αφορά τη γιορτή της Πεντηκοστής, όπως στην Παλαιά Διαθήκη γιορταζόταν η 

νομοδοσία από τον Θεό στον Μωυσή στο όρος Σινά, έτσι και η χριστιανική 

Πεντηκοστή αποτελεί μέρα μιας νέας νομοδοσίας, την αρχή της κήρυξης της 

οικονομίας του Λόγου του Θεού σε όλη την Οικουμένη248. Το Άγιο Πνεύμα επέρχεται 

με τη μορφή πύρινων γλωσσών στους μαθητές του Χριστού, 50 μέρες μετά την 

Ανάστασή Του. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές χειροτονούνται και καλούνται να 

κηρύξουν δια της γλώσσης, δια του λόγου δηλαδή, τον λόγο του Θεού σε όλα τα έθνη. 

Με αυτό τον τρόπο ξεκινάει και η ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας.  

                                                           
244 Καββαδίας (2008), ό.π., σσ. 15-21. 
245 Καββαδίας (2008), ό.π., σσ. 15-21. 
246 Μεγάλου Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος, ΒΕΠΕΣ 52, τ. 249, σ. 18 – 30 και Περί Αγίου 

Πνεύματος (Λόγος Θεολογικός Πέμπτος), SC 250, εκδ. P. Gallay – Maurice Jourjon, Cerf, Paris, 1978 

(14). 
247 Καββαδίας (2008), ό.π., σσ. 57-64. 
248 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 95. 
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Συνεχίζοτας τη θεολογική προσέγγιση του ρωμανικού κοντακίου της Πεντηκοστής, 

εντοπίζουμε τις φράσεις «…ὅλον δὲ τὸ δωμάτιον ἔπλησε πυρός» και παρακάτω 

«…γλῶσσαι γὰρ πάλιν πύριναι ἥπτοντο αὐτῶν καὶ ἐπὶ κάραις ἤρχοντο τῶν ἀγαπητῶν, 

καὶ οὐ παρέφλεγον τρίχας, ἀλλ' ἐφώτιζον τὰς φρένας»249. Το στοιχείο της φωτιάς 

δηλώνει την καθαρτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο ρόλος της φωτιάς είναι 

καθαρά πνευματικός και δεν έχει κυριολεκτική λειτουργία, δεν έρχεται η φωτιά για να 

κάψει, αλλά για να φωτίσει τον νου και το πνεύμα των μαθητών. Λειτουργικά και 

συναξαρικά η γιορτή της Πεντηκοστής υπερέχει εκείνης του Αγίου Πνεύματος250. 

Ουσιαστικά η γιορτή της Πεντηκοστής δηλώνει ακριβώς αυτή την έλευση και 

παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μας, προμηνύοντας έτσι για τον άνθρωπο 

μία νέα πραγματικότητα, σύμφωνη με τον λόγο του Θεού251, «…ἵνα συνημμένοι σοι 

ὑμνέομεν καὶ δοξολογοῦμεν τὸ πανάγιον πνεῦμα». Με τιμητικό και επιβλητικό τρόπο 

αναφέρεται πάντοτε ο Ρωμανός στο Άγιο Πνεύμα, όπως και στα άλλα δύο πρόσωπα 

της Αγίας Τριάδας, προβάλλοντας το αδιαχώριστο και ομοούσιό τους.  

Ο Χριστός απευθυνόμενος στους μαθητές του λέει, πως «Ἐγὼ ὑμῖν πέμψω τὸ πανάγιον 

πνεῦμα», μια δήλωση στην οποία περιλαμβάνεται όλο το νόημα της γιορτής της 

Πεντηκοστής, της φανέρωσης δηλαδή του τρίτου θείου προσώπου, Αυτού που θα 

καταστήσει τους μαθητές ικανούς να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού σε όλη την 

ανθρωπότητα. Ως θεία χάρη και φώτιση, ως μια θεϊκή φωτιά, μόνο έτσι θα μπορούσε 

να κατανοήσει ένα μέρος της έννοιας του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος. Η ουσία Του 

είναι το ίδιο ακατάληπτη με την ουσία των άλλων δύο προσώπων της Αγίας Τριάδας. 

Ο Ρωμανός, ιδιαίτερα σε αυτό το κοντάκιο, αλλά και σε άλλα έργα του μας προτρέπει 

να δοξάζουμε αυτά που μας φανερώνονται από τον ίδιο τον Θεό, γιατί είναι ακριβώς 

αυτά που μπορούμε να συλλάβουμε, και να μην προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την 

ακατάληπτη ουσία της Τριαδικής Θεότητας, γιατί το πιο πιθανό είναι να οδηγηθούμε 

σε πλάνη και μονοπάτια σκοτεινά και αιρετικά. «Πέμψον ἡμῖν τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν 

ἵν' ὁδηγήσῃ τοὺς πάντας εἰς τὴν γῆν σου τὴν εὐθεῖαν ἣν σὺ προητοίμασας τοῖς σέβουσι 

καὶ δοξολογοῦσι τὸ πανάγιον πνεῦμα». Γι’ αυτό και έρχεται το Άγιο Πνεύμα, πενήντα 

μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, για να μην παρερμηνεύσουμε με το πέρασμα 

                                                           
249https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 
250 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 96. 
251 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 100 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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των χρόνων τον Λόγο του Θεού, ο οποίος πήρε σάρκα και οστά για χάρη του ανθρώπου, 

και οδηγηθούμε σε παρεκκλίσεις της θείας αλήθειας, αλλά αντίθετα να έχουμε θεία 

χάρη και διαύγεια νου, ώστε να δοξάζουμε αυτά που κάθε μέρα ο Θεός μας χαρίζει 

απλόχερα. «Αὐτεξούσιε Παράκλητε, μὴ κελευόμενος, ἀλλ' ὡς θέλεις κατάβηθι∙ σὲ γὰρ 

λοιπὸν ἐκδέχονται οἱ μαθηταὶ οὕσπερ ἐγὼ συνήγαγον, σοὶ καὶ τῷ πατρί, οὓς ἐξεπαίδευσα 

λέγων∙ "Μαθητεύσατε τὰ ἔθνη Πατέρα κηρύττοντες καὶ σέβοντες Υἱὸν καὶ ὑμνοῦντες τὸ 

Πανάγιον Πνεῦμα»252. Η συνοδεία των μαθητών από το Άγιο Πνεύμα τους δίνει την 

τριπλή ιδιότητα να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, να δοξάζουν τον Υιό και να υμνούν 

το Άγιο Πνεύμα.   

Το Άγιο Πνεύμα είναι ρυθμιστής της σχέσης και της ενότητας του ανθρώπου με την 

κτίση και ταυτόχρονα ανακαινιστής ολόκληρης της κτίσεως253. Η ύπαρξη της φύσης 

στο σύνολό της εξαρτάται από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος η οποία της δίνει 

ουσία. Η φανέρωσή Του από δημιουργίας του κόσμου ήταν περισσότερο ενεργητική, 

με την έννοια ότι συνόδευε τον άνθρωπο και τον εφοδίαζε με τη δύναμη να προσεγγίζει 

τις αποκαλύψεις του Θεού. Την ημέρα της Πεντηκοστής φανερώνει το υποστατικό Του 

πρόσωπο και συνεχίζει το έργο του Χριστού254. 

 

δ) Οι σχέσεις των τριών προσώπων της τριαδικής θεότητας   

 

Προτού γίνει λόγος για τη σχέση, η οποία διέπει τα τρία πρόσωπα της τριαδικής 

θεότητας, αξίζει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των εννοιών ουσία και υπόσταση. Μέχρι 

την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325 οι όροι ουσία και υπόστασις ήταν 

ταυτόσημες. Οι πρώτοι που διαχώρισαν ορθά, θεολογικά και φιλοσοφικά 

αποδεδειγμένα τις δύο αυτές έννοιες ήταν ο Μέγας Αθανάσιος και ο Μέγας Βασίλειος, 

οι οποίοι άντλησαν στοιχεία τόσο από τον αρχαίο φιλόσοφο Πλάτωνα όσο και από την 

αριστοτελική θεωρία περί κατηγοριών255. Με έναν πολύ γενικό ορισμό ουσία σημαίνει 

                                                           
252https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 
253 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 33. 
254 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 34. 
255 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 150. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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το ενιαίο, περιλαμβάνει όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν τα όντα του ίδιου 

είδους256. Η υπόσταση από την άλλη περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν ένα όν όχι όμως ως προς την ουσία του αλλά 

ως προς τις ιδιότητές του257. Η τριαδική μονάδα – θεότητα έχει τρεις υποστάσεις, 

δηλαδή κάθε πρόσωπο έχει κάποιες διαφορετικές και μοναδικές ιδιότητες που το 

ξεχωρίζουν από το άλλο, αλλά έχει μία ουσία258. Πρόκειται για μία άποψη η οποία 

έγινε αποδεκτή μετά τον επίσημο διαχωρισμό των δύο εννοιών ενώ μέχρι τότε όποιος 

την υποστήριζε θεωρούνταν αιρετικός.  

Ακόμη όμως και μετά τη σύνοδο της Νίκαιας οι Χριστιανοί δεν μπορούσαν να 

κατανοήσουν τη θέση περί μίας ουσίας και τριών υποστάσεων, κι έτσι έμεναν στο 

σχήμα της μιας ουσίας, μιας υπόστασης και τριών προσώπων259 . Ο Μέγας Βασίλειος 

τόλμησε όχι μόνο να καθιερώσει το σχήμα «μία ουσία, τρεις υποστάσεις», αλλά και να 

εξηγήσει τις υποστατικές αυτές ιδιότητες οι οποίες είναι η πατρότητα, η υιότητα και η 

αγιότητα260. Χαρακτηριστικά αποδίδεται στον Μέγα Βασίλειο ο εξής ορισμός: «Οὐσία 

δέ καί ὑπόστασις ταύτην ἔχει τήν διαφοράν, ἥν ἔχει τὀ κοινόν πρός καθ’ ἕκαστον (…) διά 

τοῦτο οὐσίαν μέν μίαν ἐπί τῆς θεότητος ὁμολογοῦμεν (…), ὑπόστασιν δέ ἰδιάζουσαν, ἵνα 

ἀσύγχυτος ἡμῖν καί τετρανωμένη ἡ περί τοῦ Πατρός και Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος ἔννοια 

ὑπάρχῃ»261.  

Μια καλή αρχή για να προσδιοριστεί η σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας 

είναι η φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου: «ἀμέριστος ἐν μεμερισμένοις, εἰ δέ 

συντόμως εἰπεῑν, ἡ Θεότης. Καί οἷον ἐν ἡλίοις τρισίν ἐχομένοις ἀλλήλων, μία τοῡ φωτός 

σύγκρασις»262. Ο Θεολόγος λοιπόν παρομοιάζει την Τριαδική Θεότητα με τρεις ήλιους, 

το φως όμως που εκπέμπουν προέρχεται κατ’ ουσίαν από μία πηγή. Τονίζεται λοιπόν 

έτσι η ενότητα και η συνάφεια των τριών θείων προσώπων, παράλληλα όμως 

διαχωρίζονται οι ιδιότητές τους οι οποίες είναι μοναδικές για το κάθε θείο πρόσωπο, 

αμετάπτωτες και ακοινώνητες263. Η σχέση Θεού Πατρός, Λόγου και Αγίου Πνεύματος 

                                                           
256 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 150. 
257 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 151. 
258 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 151. 
259 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 188. 
260 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 189. 
261 Μεγάλου Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος, ΒΕΠΕΣ 52, τ. 249, σ. 18 – 30 
262 Περί Αγίου Πνεύματος (Λόγος Θεολογικός Πέμπτος), SC 250, εκδ. P. Gallay – Maurice Jourjon, 

Cerf, Paris, 1978, 14, σ. 302. 
263 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 16. 
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είναι σχέση ενυπόστατων όντων264. Συμπληρωματικά στην παραπάνω θέση ο Ιωάννης 

Δαμασκηνός διευκρινίζει ότι «καί διά τόν Πατέρα ἒχει ὁ Υἱός καί τό Πνεύμα πάντα ἅ 

ἔχει, τουτέστι, τό τόν Πατέρα ἒχειν αὐτά, πλην τῆς ἀγεννησίας, καί τῆς γεννήσεως και τῆς 

ἐκπορεύσεως»265. Η ουσία της Τριαδικής Θεότητας είναι κοινή, οι υποστατικές 

ιδιότητες, οι οποίες αλλιώς ονομάζονται και τρόποι ύπαρξης, διαφορετικές. Το Άγιο 

Πνεύμα επομένως κατά την ουσία Του είναι άκτιστο και ακατάληπτο, ενώ ως προς τον 

τρόπο ύπαρξης – υπόστασής Του, εκπορεύεται από τον Θεό266.  

Σύμφωνα πάλι με τον Μέγα Βασίλειο: «ὅταν οὖν ποτέ συνάψωμεν τήν Τριάδα, μή ὡς 

ἑνός πράγματος ἀδιαιρέτου μέρη, φαντάζου τά τρία (δυσσεβής γάρ ὁ λογισμός), ἀλλά 

τριῶν ἀσωμάτων τελείων ἀχώριστον δέχου τήν συνουσίαν. Ὅπου γάρ Ἁγίου Πνεύματος 

παρουσία, ἐκεῖ καί Χριστοῦ ἐπιδημία. Ὅπου δέ Χριστός, ἐκεῖ καί ὁ Πατήρ πάρεστι 

δηλονότι. Ἁγιαζόμενοι οὖν διά τοῦ Πνεύματος, δεχόμεθα τον Χριστόν κατοικοῦντα ἡμῶν 

εἰς τόν ἒσω ἂνθρωπον καί μετά τοῦ Χριστοῦ τὀν Πατέρα»267. Η θεία ενέργεια είναι μία, 

γιατί πηγάζει από τη μία και μοναδική ουσία του Θεού, η οποία είναι κοινή και για τα 

τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Μπορεί το κάθε τριαδικό πρόσωπο, λόγω της 

ξεχωριστής και αυτόνομης υπόστασής Του, να δρα με μία ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, 

κάθε φορά όμως που ενεργεί ένα πρόσωπο εντοπίζουμε τη συνέργεια και παρουσία των 

άλλων δύο. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχει και έτσι μπορούμε να αναφερόμαστε σε μία μορφή 

πατρικής μοναρχίας, η οποία αποτελεί την πηγή προέλευσης των άλλων δύο προσώπων 

και διασφαλίζει την ενότητα της Τριαδικής Θεότητας. Η απόλυτη αυτή ενότητα 

εντοπίζεται και στο παρακάτω απόσπασμα του Μεγάλου Αθανασίου: «Τριάς τοίνυν 

ἁγία καί τελεία ἐστί, ἐν Πατρί και Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι θεολογουμένη, οὐδέν ἤλλότριον 

ή ἔξωθεν ἐπιμιγνύμενον ἒχουσα, οὐδέ ἐκ δημιουργοῦ καί γεννητοῦ συνισταμένη, ἀλλ’ ὃλη 

τοῦ κτίζειν και δημιουργεῖν οὖσα, ὁμοία δέ ἑαυτή και ἀδιαίρετός ἐστι τῆ φύσει και μία 

ταύτης ἡ ἐνέργεια. Ὁ γαρ Πατήρ διά τοῦ Λόγου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τά πάντα ποιεῖ. Και 

οὓτως ἡ ἐνότης τῆς Ἁγίας Τριάδος σώζεται»268. 

                                                           
264 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 34. 
265 Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, 8, PG94, 824B. 
266 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 17. 
267 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 26. 
268 Νικολαϊδης (2019), ό.π., σ. 27. 
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Στο κοντάκιο του Ρωμανού για την γιορτή της Υπαπαντής αναφέρεται 

χαρακτηριστικά269: «…ὁ τὰ βρέφη διαπλάττων ἐν κοιλίαις τῶν μητέρων γέγονεν 

ἀτρέπτως βρέφος ἐκ παρθένου, καὶ ἔμεινεν ἀχώριστος πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος ὁ 

τούτων συνάναρχος». Η έλευση του Χριστού, του τέλειου Θεάνθρωπου Ιησού, η 

ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, δεν διαχώρισε την ενότητα των τριών προσώπων. Από 

αυτό και μόνο φαίνεται το αδύνατο του ανθρώπινου νου να προσλάβει την ακατάληπτη 

ουσία της τρισυπόστατης Θεότητας. Άλλη μία τρανταχτή απόδειξη της αδιαχώριστης 

συνύπαρξης των τριών προσώπων εκδηλώνεται από τον παρακάτω στίχο «…ὁ γὰρ 

πατήρ σου τὸ κατ' οὐσίαν οὐδέν σου ὑπερέχει∙ ὁμοούσιος γὰρ τούτου καὶ συνάναρχος 

ὑπάρχεις», τονίζοντας για άλλη μια φορά μέσα από το συγκεκριμένο παράδειγμα την 

κοινή ουσία Πατρός και Υιού, και καταρρίπτοντας οποιαδήποτε αιρετική θέση περί 

υπεροχής του ενός προσώπου έναντι του άλλου. Περιγράφει τον Χριστό ως «…φῶς τὸ 

τοῦ πατρός σου, ἀσύγχυτον, ἀόριστον καὶ ἀπερινόητον, κἂν γέγονας ἄνθρωπος…» , με 

χαρακτηρισμούς δηλαδή που επανειλημμένα έχει χρησιμοποιήσει για τον ίδιο τον Θεό, 

άρα για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η κοινή ουσία των δύο προσώπων της τριαδικής 

θεότητας. 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, τα  τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας διαθέτουν το 

καθένα τη δική του υπόσταση και λειτουργούν τις ιδιότητές τους οι οποίες προκύπτουν 

από την αιώνια και άχρονη σχέση μεταξύ τους. Η Αγία Γραφή δηλώνει ότι η μία 

θεότητα αποκαλύπτεται σε τρεις ισότιμες υποστάσεις: του Πατέρα, του Υιού και του 

Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός Πατέρας αποτελεί την πηγή της Αγίας Τριάδας. Είναι  η 

αρχική αιτία ύπαρξης του Λόγου και του Πνεύματος. Από  τον Πατέρα γεννιέται ο 

άχρονος Υιός και εκπορεύεται το άχρονο και άκτιστο Άγιο Πνεύμα. Στο κοντάκιο του 

Ρωμανού προς τιμή των αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ υπάρχει η φράση 

«Ἀκατάληπτος οὖσα τριάς ἡ θεία . . .»270, αποδεχόμενος τις επιταγές των προηγούμενων 

Οικουμενικών Συνόδων περί ενιαίας και ακατάληπτης κοινής ουσίας των τριών 

προσώπων. 

Ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι οι δύο Παράκλητοι του Θεού στον κόσμο, έργο 

των οποίων είναι η θέωση του ανθρώπου, και οι συντελεστές της ενότητας στη ζωή της 

                                                           
269https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 
270 Ευστρατιάδης (1939), ό.π., σ. 223. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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Εκκλησίας271. Το Άγιο Πνεύμα προετοιμάζει τον άνθρωπο να δεχτεί τον Χριστό, είναι 

το νερό της ζωής που ο Χριστός δίνει στη Σαμαρείτιδα και το οποίο καθαρίζει τον 

άνθρωπο από όλες τις αμαρτίες272. Στον ύμνο του Ρωμανού για τη Σαμαρείτιδα η 

γυναίκα λέει στον Χριστό: «Παράσχου μοι τὸ ὕδωρ τῆς πίστεως»273, τη δύναμη να δει 

με τα μάτια της ψυχής την αλήθεια και ο Χριστός παρακάτω απαντά: «τὸ ὕδωρ δὲ ὃ 

δώσω τοῖς [πίστ]ει φλεγομένοις ἐκ δίψης μὲν ἀνάψυξις∙ γενήσεται [γ]ὰρ ἔνδοθεν τοῖς 

πιοῦσι τὸ ῥεῖθρον κρουνὸς ἀθανασίας ἁλλό[μεν]ος καὶ βρύων ζωὴν τὴν αἰωνίαν». Ο 

Χριστός υπόσχεται αιώνια ζωή, την οποία ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει μόνο αν 

δεχτεί να έρθει σε κοινωνία με τον Χριστό διά του Αγίου Πνεύματος. 

 

  

                                                           
271 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 34. 
272 Καββαδίας (2008), ό.π., σ. 34. 
273https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΚΟΝΤΑΚΙΑ 

ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ 

 

α) Η κένωση του Υιού και Λόγου του Θεού: Ενανθρώπηση – Ζωή – 

Σταύρωση  

 

Η ασύλληπτη από τον ανθρώπινο νου ένωση της θεϊκής και ανθρώπινης φύσης στο 

πρόσωπο του Χριστού έχει διατυπωθεί από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας ως το 

μυστήριο της κένωσης του Χριστού. Πρόκειται για την ακατανόητη με βάση τις 

δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής, ένωση των δύο φύσεων, του Λόγου του Θεού με 

τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, 

προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο τέλειες 

φύσεις, η θεϊκή και η ανθρώπινη, αλλά μόνο μία υπόσταση και μόνο ένα πρόσωπο, 

αυτό του Θεού Λόγου. Από την παραπάνω διατύπωση καταλαβαίνουμε ότι πρόσωπο 

και υπόσταση ταυτίζονται και διαφοροποιούνται από την έννοια της φύσης274. Πολλοί 

αιρετικοί, όπως ο Ευτυχής και ο Νεστόριος ταύτιζαν την έννοια της φύσης με το 

πρόσωπο, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζουν ή να εξανεμίζουν τη μία από τις δύο φύσεις 

και άρα όχι την τέλεια συνύπαρξη των δύο φύσεων του Χριστού. Ο Ευτυχής, για 

παράδειγμα, εκπρόσωπος του Μονοφυσιτισμού, εντόπιζε μία μόνο φύση θεϊκή αφού 

κατά την ενανθρώπηση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη θεία. Ενώ ο 

Νεστόριος διαχώριζε τις δύο φύσεις θεωρώντας ότι ο Χριστός γεννήθηκε ως άνθρωπος 

στον οποίο διήλθε ο θείος Λόγος, γι' αυτό και η Παναγία δεν μπορεί να αποκαλείται 

Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος275.  
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Η υπόσταση του Χριστού είναι μία αλλά σύνθετη γιατί αποτελείται από δύο φύσεις, 

εκείνη της θεότητας και εκείνη της ανθρωπότητας. Ο Θεός δεν λαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο έτσι, όπως το αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους, αλλά 

ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, αντιπροσωπεύοντας έτσι ολόκληρο το γένος των 

ανθρώπων. Επειδή όμως ακριβώς η ανθρώπινη φύση δεν απορροφάται από τη θεϊκή 

υπόσταση, αλλά μένει, γι’ αυτό και ο Χριστός εικονίζεται ως άνθρωπος, σε απάντηση 

και των εικονομάχων, οι οποίοι θεώρησαν βλασφημία την απεικόνιση του Χριστού276. 

Η θεία φύση είναι αυτή που προσλαμβάνει την ανθρώπινη και όχι το αντίθετο, καθώς 

η πρώτη μεταδίδει στην δεύτερη ένα, κατά το δυνατό πάντα, μέρος των ιδιωμάτων της 

και της δόξας της, ενώ παίρνει από αυτή θεληματικά μόνο τα χαρακτηριστικά που 

χρειάζεται για την πραγμάτωση του μυστηρίου της ενανθρώπησης του Χριστού. Αυτό 

σημαίνει ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός δέχτηκε από την ανθρώπινη φύση τα αδιάβλητα 

πάθη, όπως είναι η πείνα, η δίψα, ο ύπνος, ο θάνατος έτσι, ώστε να πιστοποιείται κατ’ 

οικονομία η πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπό Του. Αυτή τη 

φθαρτότητα της ανθρώπινης φύσης, και όχι την ίδια την ανθρώπινη φύση ο Χριστός 

θα την αποβάλλει κατά την Ανάστασή Του277. 

Η ένωση των δύο φύσεων είναι ουσιώδης, αφού από αυτή δημιουργείται μία σύνθετη 

και ενιαία υπόσταση στην οποία συνυπάρχουν τέλεια οι δύο φύσεις, διατηρώντας όμως 

η κάθε μία τη διαφορετικότητά της. Έτσι, τόσο η κτιστή όσο και η άκτιστη φύση 

διατηρούνται αναλλοίωτες, πράγμα που αποδεικνύει ότι ταυτόχρονα με την ουσιώδη 

ένωση έχουμε και την ουσιώδη διάσωση της διαφοράς των δύο φύσεων. Άλλη μία 

συνέπεια της υποστατικής ένωσης της θείας με την ανθρώπινη φύση είναι η αποβολή 

της άγνοιας από την πρώτη. Ο Χριστός δεν είχε άγνοια αλλά παγγνωσία, δεν 

χρειαζόταν λοιπόν να σκεφτεί κάτι πριν να το κάνει, γιατί το ήξερε ήδη. Από όλα τα 

παραπάνω μπορεί εύλογα να προκύψει ότι η σκήνωση του Θεού Λόγου στα σπλάχνα 

της Παναγίας ήταν εξαρχής τέλεια, το ίδιο τέλεια ήταν και η σύλληψή Του278. 

Το μυστήριο της ενανθρώπησης περιλαμβάνει τη μετακένωση του Θείου Λόγου στην 

ανθρωπότητα. Πριν λοιπόν από την ενανθρώπηση προηγείται η κένωση και η 

σμίκρυνση του θείου Λόγου, έτσι ώστε να μπορέσει ο Λόγος του Θεού να προσλάβει 

την τέλεια ανθρώπινη φύση Του279. Η ενανθρώπηση γίνεται με την επέμβαση και 
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279 Κουρεμπελές. (1998), ό.π., σσ. 52 – 56. 
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συνεργεία του Αγίου Πνεύματος αλλά και τη συνεργασία – μεσολάβηση της Θεοτόκου. 

Η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στην Παρθένο έχει σκοπό να την απαλλάξει από το 

προπατορικό αμάρτημα και να την καταστήσει ικανή να δεχθεί τη σκήνωση του Λόγου 

του Θεού στα σπλάχνα της280. Κατά τον Μάξιμο τον Ομολογητή, το μυστήριο της 

ενανθρώπησης του Χριστού έχει ως κέντρο αναφοράς τον άνθρωπο και ήταν 

προμελετημένο να συμβεί πριν ακόμη το προπατορικό αμάρτημα281. Η υποστατική 

ένωση των δύο τέλειων φύσεων κάνει δυνατή τη σωτηρία του ανθρώπου. Ακόμη και 

κατά το θάνατο οι δύο φύσεις μένουν αδιαχώριστες, πράγμα που σημαίνει ότι τον 

θάνατο που επέρχεται στο σώμα του Χριστού τον «χρεώνεται» και η θεότητα του 

Λόγου. Ο Θεός Λόγος καταδέχεται τον θάνατο ως απόδειξη της απεριόριστης αγάπης 

του για τον άνθρωπο και της πραγμάτωσης του σωτηριολογικού σχεδίου του Θεού, το 

οποίο θα επέλθει μόνο διά της Σταύρωσης, του θανάτου και της Ανάστασης του 

Χριστού282.  

Η φράση του Αποστόλου Παύλου «ὅθεν ὢφειλε κατά πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι» 

έχει παρερμηνευθεί από πολλούς αιρετικούς ως αντιφατική της απεριόριστης 

ελευθερίας του Θεού. Συγκεκριμένα πολλοί έχουν ερμηνεύσει το ρήμα «ώφειλε» ως 

υποχρέωση του Θεού να ομοιωθεί με τον άνθρωπο. Την απάντηση στο ερώτημα, τι 

ανάγκασε τον Θεό να ομοιωθεί με τον άνθρωπο κι αν αυτό το κάτι ήταν το προπατορικό 

αμάρτημα, δίνουν εύστοχα και πολύ συγκινητικά απάντηση τόσο ο Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός όσο και ο Απόστολος Παύλος. Κατά τον Δαμασκηνό, κάθε ενέργεια του 

Θεού είναι προαποφασισμένη και συναιώνια του σχεδίου Του και της θέλησης – 

οικονομίας Του για την σωτηρία του κόσμου283. Εφόσον μάλιστα η απόφαση της 

Δημιουργίας, της Κρίσης, και της σωτηρίας συμβαίνει ταυτόχρονα, τότε είναι ορθό να 

καταλήξει κανείς ότι η ιδέα της Τελικής Κρίσης προϋπάρχει της πράξης της 

Δημιουργίας. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η σωτηρία του ανθρώπου 

ήταν προσχεδιασμένη ακόμη κι αν δεν συνέβαινε το προπατορικό αμάρτημα, άρα ο 

Θεός δεν αναγκάζεται να ομοιωθεί με τον άνθρωπο εξαιτίας του προπατορικού 

αμαρτήματος. 

Πώς τότε ερμηνεύεται το ρήμα «ώφειλε» που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος; 

Πρόκειται για λάθος διατύπωση; Σαφώς και όχι, και η απάντηση προκύπτει και πάλι 

                                                           
280 Ι. Καλογήρου. Μαρία η αειπάρθενος Θεοτόκος κατά την ορθόδοξη πίστη, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 70. 
281 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 410. 
282 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 378 - 400. 
283 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 382. 



90 
 

 
 

από τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Στο ρήμα «ώφειλε» δεν κρύβεται η υποχρέωση του Θεού 

να σώσει τον άνθρωπο, αλλά η απεριόριστη αγάπη του και η εκούσια προσφορά – 

θυσία Του να το κάνει. Έτσι η φράση του Αποστόλου συμπληρώνεται καθοριστικά και 

πάλι από τον ίδιο όταν λέει πως «οὕτω γαρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὣστε τόν Υἱόν 

αὐτοῦ τόν μονογενή ἒδωκε, ἳνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μη ἀπόληται ἀλλ’ ἒχη ζωήν 

αἰώνιον». Η ενανθρώπηση επομένως του Θεού είναι εκούσια προεπιλογή, κι όχι 

μετέπειτα υποχρέωση. 

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με την κένωση του Θεού Λόγου ο Απόστολος Παύλος 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ὁ ἐν μορφῇ Θεοῦ (ο Λόγος) ὑπάρχων…ἑαυτόν ἐκένωσε 

μορφήν δούλου λαβών…»284. Ο Υιός και Λόγος προσλαμβάνει την ανθρώπινη ολότητα, 

την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι προσλαμβάνει και 

τη φθορά, το προπατορικό αμάρτημα. Η κένωση του θείου Λόγου πραγματώνεται 

αφενός με τη συγκατάβαση, τη θέληση και τη συναίνεση του Πατρός και αφετέρου με 

τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος. Πέρα από την τριαδική όμως αυτή συνέργεια, 

καθοριστική είναι και η ταπείνωση αλλά και αγνότητα – αγιότητα της Θεοτόκου, την 

οποία πολύ συγκλονιστικά ο Άγιος Επιφάνιος έχει αποκαλέσει «εργαστήριον της 

μετακένωσης του Λόγου σε ανθρωπότητα»285. Μέσω της κένωσης ο Λόγος 

«σμικραίνει» το θεϊκό Του μεγαλείο και ομοιώνεται με τον άνθρωπο σε όλα εκτός της 

αμαρτίας. Με λίγα λόγια ο Λόγος σαρκώνεται τον άνθρωπο Αδάμ στην προ αμαρτίας 

κατάστασή του. Με αυτό τον τρόπο ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ως προς την 

θεότητα, και ομοούσιος με τον άνθρωπο ως προς την ανθρωπότητα, εκπληρώνοντας 

έτσι το μυστήριο της οικονομίας του Θεού για τον άνθρωπο. 

Πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας, ανάμεσά τους και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

έχουν περιγράψει την κένωση του Λόγου ως ένα μυστήριο ανέκφραστο και 

απερίγραπτο, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον ανθρώπινο νου μόνο μέσω 

της πίστης, κι όχι μέσω της λογικής – φιλοσοφικής προσέγγισης και ερμηνείας286. Το 

βέβαιο για την Ορθόδοξη τουλάχιστον Θεολογία είναι ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της 

Θείας Οικονομίας και αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου της σωτηρίας του 

ανθρώπου287. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να δοθεί ένας απόλυτος και ολοκληρωμένος 

                                                           
284 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 411. 
285 Νικολαΐδης (2019), ό.π., σ. 415. 
286 Α. Κορακίδης. Ἡ περὶ τοῦ Λόγου θεολογία τῶν κοντακίων Ρωμανοῦ του Μελῳδοῦ (διδ. διατρ.), 
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ορισμός του περί της κενώσεως του Λόγου του Θεού, αντίθετα μπορεί να προσεγγισθεί 

μόνο μερικώς και κατά βάση έχει επικρατήσει να δηλώνει την σμίκρυνση – ταπείνωση 

του Θείου Λόγου μέσω της πρόσληψης της δουλικής ανθρώπινης μορφής. 

Ετυμολογικά, η λέξη «κένωση» σημαίνει άδειασμα, απώλεια288. Το μυστήριο όμως της 

κένωσης σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δηλώνει την απώλεια, τουλάχιστον 

σε κυριολεκτική βάση, καθώς ο Θείος Λόγος δεν αποβάλλει τίποτα από τη θεότητα 

Του και καμία θεϊκή Του ιδιότητα. Κένωση είναι περισσότερο η κάλυψη της δόξας του 

Θεού, αφού γνωρίζουμε ήδη ότι η ουσία Του δεν μπορεί να γίνει ορατή από τον 

άνθρωπο. Η δόξα του Λόγου επομένως δεν αποβάλλεται αλλά «ελαττώνεται» και 

«καλύπτεται» λόγω της ανικανότητας του ανθρώπου να την αντιληφθεί. Ο Θεός με 

αυτό το μυστήριο εκφράζει για άλλη μια φορά την απεριόριστη αγάπη Του για τον 

άνθρωπο, γιατί με την κάλυψη της δόξας Του, δεν προστατεύει την ουσία Του, καθώς 

ο ίδιος δεν έχει ανάγκη από καμία προστασία και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο να την 

απωλέσει, αλλά προστατεύει τον ίδιο τον άνθρωπο από την απογοήτευση της 

αδυναμίας του και της αμαρτίας του αποκαλύπτοντάς του αυτά που μπορεί να δει και 

να καταλάβει. Με την κένωση ο Χριστός περιορίζει την προβολή της θείας δόξας έτσι, 

ώστε να επιτευχθεί η ανάδειξη και υπερύψωση της ανθρώπινης φύσης.  

Η κένωση θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει τρεις διαστάσεις, περιλαμβάνει δηλαδή 

τη Γέννηση του Χριστού ή αλλιώς τη σάρκωση – Ενανθρώπηση του Θείου Λόγου, τη 

ζωή του σαρκωμένου Λόγου με τη μορφή «δούλου» και τη Σταύρωση του Χριστού. 

Κορύφωση του μυστηρίου της κένωσης είναι το στάδιο της Σταύρωσης, κατά το οποίο 

η ανθρώπινη φύση του Υιού υπομένει τα χτυπήματα, τα βασανιστήρια και τον θάνατο, 

ενώ από την άλλη η θεϊκή φύση του δεν υποφέρει, δεν αισθάνεται κανέναν πόνο289. 

Πολύ ποιητικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει διατυπώσει ότι ο σταυρικός 

θάνατος είναι το αποκορύφωμα της Σάρκωσης του Υιού και Λόγου. Στην Παλαιά 

Διαθήκη η δόξα του Θεού είναι καθ’ όλα απρόσιτη στον άνθρωπο. Με το μυστήριο της 

κένωσης αυτό αλλάζει, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο περνάει σε μια νέα φάση, 

καθώς ο άνθρωπος γίνεται μάρτυρας και γνώστης ενός μέρους αυτής της δόξας, την 

οποία πλέον μπορεί να δει, αφού υπάρχει στον κόσμο με μορφή δουλική, ώστε να 

γίνεται κατανοητή από όλη την Κτίση290. Το μυστήριο της Ανάληψης, το οποίο θα 
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μπορούσε εύστοχα να χαρακτηρισθεί ως μια «διαδικασία» αντίστροφη από εκείνη της 

κένωσης, αποτελεί το τελικό στάδιο της ανύψωσης της ανθρώπινης φύσης, ώστε να 

γίνει ο άνθρωπος μέτοχος της θεϊκής δόξας. 

Η έννοια της κένωσης θα μπορούσε ακόμη να αποδοθεί με τη λέξη «κάθοδος», πράγμα 

που σημαίνει ότι για να κατέβει ο Χριστός με το μυστήριο, θα πρέπει να βρισκόταν 

οντολογικά σε μία ανώτερη θέση. Μάλιστα, αν θεωρήσουμε σαν συνώνυμο της 

κένωσης τη λέξη «κάθοδος», τότε αυτόματα δίνεται και μια απάντηση στις αιρετικές 

απόψεις που αντιμετώπιζαν τον Χριστό μόνο ως άνθρωπο και αρνούνταν το μυστήριο 

της κένωσης291. Το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου ξεκινάει με την κάθοδο 

(κένωση – σάρκωση) του κενουμένου Λόγου στον κτιστό κόσμο και ολοκληρώνεται 

με την άνοδο (Ανάληψη) του Λόγου στους ουρανούς σε όλη του τη δόξα. Τόσο κατά 

την Κένωση όσο και κατά την Ανάληψη ο Λόγος παραμένει Θεός και άνθρωπος χωρίς 

να υστερεί στιγμή σε καμία από τις δύο φύσεις. Το ότι κατά την κένωση του Υιού και 

Λόγου του Θεού επέρχεται μία «πτώχευση» ως προς την θεϊκή Του προβολή δεν 

δηλώνει απώλεια αλλά τη συγκατάβαση του Πλάστη να εμπλακεί σε μία αιώνια σχέση 

με την περιορισμένη δημιουργία Του. 

Με την κένωση ο σαρκωμένος Θεός Λόγος εσωκλείει μέσα του το κτιστό και το 

άκτιστο, ενώνει τη γη με τον ουρανό, βγαίνει από τον εαυτό του, παραμένοντας 

ταυτόχρονα ο εαυτός του. Ο προαιώνιος Λόγος παίρνει τη φύση του Παλαιού Αδάμ, 

του Αδάμ προ αμαρτίας, για να γίνει ο νέος άνθρωπος, ο νέος Αδάμ που θα σώσει τον 

κόσμο από την αμαρτία. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός εντάσσεται ιστορικά στο 

παρόν θρησκευτικό και κοινωνικό Του περιβάλλον292. Γεννιέται κάτω από πολύ 

δύσκολες συνθήκες, σε φτώχεια και κινδύνους, λαμβάνει ένα κοινό ανθρώπινο όνομα 

και ζει προσαρμοσμένος στους ανθρώπινους νόμους και παραδόσεις τα οποία 

συνειδητά σέβεται και εφαρμόζει. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του εργάζεται σκληρά 

σαν φτωχός εργάτης, σιωπηλός και αφανής. Πριν ξεκινήσει το έργο το οποίο ήρθε να 

διατελέσει στη γη, κατά την περίοδο της νηστείας και προετοιμασίας Του στην έρημο, 

επιτρέπει στον διάβολο να τον πλησιάσει και να τον δοκιμάσει, έτσι, ώστε να λάμψει 

η θεότητα, η περιβεβλημένη όχι από περηφάνια αλλά από ταπεινότητα293. Η Κένωση 

περιλαμβάνει όλη την επίγεια ζωή του Χριστού, από τη Σύλληψη μέχρι τη Σταύρωση, 
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η οποία αποτελεί μία μόνιμη θυσία του εαυτού Του για τον άνθρωπο. Με την κένωσή 

Του ο Κύριος κτίζει τη διακονική Του Εκκλησία, έργο της οποίας θα είναι η προστασία 

του ανθρώπου από την αμαρτία, η επικοινωνία του με τον Θεό, η ανύψωση και θέωσή 

Του, σύμφωνα με το παράδειγμα διακονίας που έδωσε ο Χριστός κατά τη διάρκεια της 

κοινής ζωής με τους μαθητές Του294. 

Ο Ρωμανός πλαισιώνει τις θεολογικές με τις φιλολογικές του αναλύσεις, τονίζοντας το 

κίνητρο και τον σκοπό της σάρκωσης του Λόγου του Θεού, η οποία παρουσιάζεται 

έτσι, ως ένα ζωντανό δρώμενο. Για αυτό πολύ συχνά ο Ρωμανός αισθάνεται την ανάγκη 

να τονίσει την έλευση του Θεού στον κόσμο, ώστε να αναδειχθεί η σάρκωση όχι σαν 

ένα απλό γεγονός, αλλά σαν μία ενέργεια ικανή να αναπλάσει ολοκληρωτικά τη φύση 

και το μέλλον του ανθρώπινου γένους295. Ο Υιός και Λόγος του Θεού αναζητά τον 

περιπλανώμενο άνθρωπο και τον βρίσκει με τη σάρκωσή του από την Παρθένο. Αντί 

να αναζητά ο άνθρωπος εναγωνίως τρόπους να ανυψωθεί προς τον Θεό, επιλέγει ο ίδιος 

ο Θεός να θυσιάσει το Γιο Του, κατεβάζοντάς τον στην ανθρώπινη κτιστή 

πραγματικότητα που Εκείνος έπλασε. Τονίζεται επίσης από τον ποιητή σε διάφορα 

σημεία η βιβλική αλήθεια, ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε στη γη για τη σωτηρία των 

ανθρώπων και για να αποκτήσουν οι άνθρωποι την άφθαρτη ζωή.  

Τα υμνολογικά κείμενα της περιόδου των Χριστουγέννων είναι δομικά αντίστοιχα με 

εκείνα της Μεγάλης Εβδομάδας, των Παθών και της Σταύρωσης296. Η ταπείνωση στο 

σπήλαιο της Βηθλεέμ αποτελεί οιωνό της ανάβασης στον Γολγοθά. Ξεκινώντας λοιπόν 

την ανάλυση των ρωμανικών ύμνων της περιόδου των Χριστουγέννων, θα δούμε ότι 

το μυστήριο της κένωσης καταλαμβάνει τεράστιο μέρος και εκφράζεται με 

διαφορετικούς ποιητικά και θεολογικά τρόπους. Αρχίζοντας με το πολύ γνωστό και 

θαυμαστό κοντάκιο της Γέννησης του Χριστού «Ἡ Παρθένος σήμερον…»297 

μαθαίνουμε ότι: «Ὁ πατὴρ τῆς μητρὸς, γνώμῃ υἱὸς ἐγένετο, ὁ σωτὴρ τῶν βρεφῶν, βρέφος 

ἐν φάτνῃ ἔκειτο…». Ο Θεός Πατήρ όλων των ανθρώπων δέχεται μέσω της κένωσης και 

της ταπείνωσης να γίνει υιός, ένα μικρό βρέφος και να έχει για μητέρα έναν άνθρωπο, 

την Παναγία και για πατέρα τον Ιωσήφ. Σημαντική στο συγκεκριμένο στίχο είναι η 

                                                           
294 Tomoioagă (2011), ό.π., σ. 87. 
295 Χρήστου (1981), ό.π., σσ. 67 – 77. 
296 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 90. 
297https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82 
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λέξη «γνώμη», η οποία δείχνει ότι ο Ρωμανός συμφωνούσε με τους Πατέρες για την 

απόλυτη ελευθερία του Υιού και Λόγου του Θεού η οποία συνυπήρχε με την απόλυτη 

υπακοή του στον Πατέρα Θεό298. Η σάρκωση του Υιού δεν είναι απόφαση και εντολή 

του Πατρός αλλά συνειδητή και προαιώνια επιλογή και του Λόγου του Θεού.  Σε άλλο 

σημείο πάλι γράφει: «Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς ὄντως τε καὶ Θεὸς ἡμῶν τῶν φρενῶν ἀφανῶς 

ἥψατο τῆς μητρὸς αὐτοῦ….». Το ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τέλειος Θεός και άνθρωπος 

ήταν μια θέση η οποία στην εποχή του Ρωμανού του Μελωδού είχε πλέον καθιερωθεί 

και επισημοποιηθεί χάρη στις ήδη τέσσερις διενεργηθείσες Οικουμενικές Συνόδους, 

επομένως το υποστηρίζει και το δηλώνει χωρίς καμία ιδιαίτερη ανάλυση σαν κάτι 

γνωστό και δεδομένο.  

Η αμφιβολία στη φύση του Χριστού ήταν κάτι που υπήρχε από την πρώτη στιγμή της 

Γέννησής Του και συνέχισε να υπάρχει σε πολλούς αιρετικούς κύκλους για πολλούς 

αιώνες, ακόμη και μέχρι σήμερα. Πρόκειται για την αμφιβολία που πηγάζει από την 

ανθρώπινη αδυναμία να κατανοήσει το μυστήριο της σάρκωσης όχι μόνο ως συμβάν 

αλλά και ως απόδειξη της απεριόριστης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο 

Ρωμανός στο κοντάκιο της Γέννησης βάζει τους Μάγους να αναρωτιούνται: «Οἱ δὲ 

μάγοι εὐθὺς ὥρμησαν εἰς τὸν θάλαμον, καὶ ἰδόντες Χριστὸν ἔφριξαν, ὅτι εἴδοσαν τὴν 

τούτου μητέρα, τὸν ταύτης μνηστῆρα, καὶ φόβῳ εἶπον∙ Οὗτος υἱός ἐστιν ἀγενεαλόγητος; 

Καὶ πῶς, παρθένε, τὸν μνηστευσάμενον βλέπομεν ἀκμὴν ἔνδον τοῦ οἴκου σου;». Οι 

Μάγοι συναντώντας το νεογέννητο Βρέφος σε μια φάτνη κυκλωμένο από τη θνητή του 

Μητέρα και τον Μνηστήρα της δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη θεϊκή δόξα που 

απλώνεται μπροστά στα μάτια τους. Η ταπεινότητα με την οποία ο Θεός επέλεξε να 

φανερώσει την ασύλληπτη δόξα Του μπερδεύει και τυφλώνει. Η απορία λοιπόν των 

Μάγων δεν είναι άδικη ούτε και «κακοπροαίρετη», αντιπροσωπεύει απλώς στο σύνολό 

της την ανθρώπινη αδυναμία να κοιτάξει με τα μάτια της ψυχής κι όχι με τα μάτια του 

νου αυτά που ο Θεός επέλεξε να αποκαλύψει στον κόσμο. Ο άνθρωπος στην 

προσπάθειά του να προσεγγίσει τον Θεό, νόμιζε πως ο μόνος τρόπος να ανυψωθεί 

κοντά Του ήταν κατανοώντας την ουσία Του, κάτι που είδαμε ήδη ότι είναι αδύνατο. 

Αναζητώντας το αδύνατο αμφισβήτησε το τόσο απλό και δυνατό που χάρισε ο Θεός 

στην ανθρωπότητα, τον ίδιο Του τον Υιό.  

                                                           
298 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 202. 
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Σε άλλο κοντάκιο για τη Γέννηση του Χριστού299 ο Ρωμανός κάνει τον εξής 

διαχωρισμό: «Ὁ πρὸ ἑωσφόρου ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ γεννηθεὶς ἐπὶ γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη 

σήμερον ἐκ σοῦ». Ο Χριστός είναι ταυτόχρονα απάτωρ και αμήτωρ. Ως προς τη θεϊκή 

του φύση προέρχεται εκ του Πατρός, ενώ ως προς την ανθρώπινη φύση σαρκώνεται 

και έρχεται στον κόσμο δια της Θεοτόκου μέσω της αμώμου συλλήψεώς Του300. Η 

παρουσία Του Θεού και η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι φανερή και στις δύο 

περιπτώσεις. Ο Ρωμανός εδώ επισημαίνει την τέλεια συνύπαρξη των δυο φύσεων, εκ 

των οποίων καμία δεν αναιρεί τη άλλη301. Με τη φράση «κηρύττω σε ἄτρεπτον Λόγον 

σάρκα γενόμενον» ο Ρωμανός αναφέρεται στο μυστήριο της κένωσης το οποίο 

αναλύσαμε παραπάνω. Ο Λόγος του Θεού σαρκώνεται, παίρνει ανθρώπινη μορφή και 

έρχεται να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία του. Στο συγκεκριμένο κοντάκιο, το 

οποίο θα το αναλύσουμε διεξοδικά στο κεφάλαιο της Θεοτόκου, αλλά και στο 

προηγούμενο της Γέννησης του Χριστού, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι κεντρικό 

πρόσωπο δεν είναι ο Χριστός αλλά η Θεοτόκος, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικός 

ήταν ο ρόλος της και η θέση της στη διαχρονική ορθόδοξη θεολογία, αφού η ίδια 

γίνεται ο συνδετικός κρίκος ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπου, το πέρασμα του 

Άκτιστου Λόγου του Θεού στον κτιστό κόσμο των ανθρώπων. 

Στο κοντάκιο της Υπαπαντής ξεκινά να γίνεται γνωστό στον κόσμο το μήνυμα της 

έλευσης του Χριστού και της εκτέλεσης του σχεδίου του Θεού σύμφωνα με τις Γραφές: 

«Θαυμαστὰ θεωροῦμεν νυνὶ καὶ παράδοξα, ἀκατάληπτα, ἄφραστα∙ ὁ τὸν Ἀδὰμ γὰρ 

δημιουργήσας βαστάζεται ὡς βρέφος∙ ὁ ἀχώρητος χωρεῖται ἐν ἀγκάλαις τοῦ 

πρεσβύτου…». Ο Ρωμανός επιλέγει να διαδώσει το μήνυμα του ερχομού του Υιού του 

Θεού μέσα από αντιθετικά σχήματα, ώστε να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο 

συμβάν302. Έτσι Αυτός που δίνει πνοή στον άνθρωπο, γίνεται τώρα ο ίδιος άνθρωπος, 

αυτός που πλάθει βρέφη στα σπλάχνα των γυναικών, γίνεται ο ίδιος βρέφος στα 

σπλάχνα της Παρθένου: «ὁ τὰ βρέφη διαπλάττων ἐν κοιλίαις τῶν μητέρων γέγονεν 

ἀτρέπτως βρέφος ἐκ παρθένου, καὶ ἔμεινεν ἀχώριστος πατρὸς καὶ τοῦ πνεύματος ὁ 

τούτων συνάναρχος». Παρακάτω, ο μονόλογος της ίδιας της Παναγίας η οποία 

χρίστηκε από τον ίδιο τον Θεό μέσω του αγγέλου να συμμετέχει σε αυτό το υπέρτατο 

                                                           
299https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE
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300 Ι. Γ. Κουρεμπελές. Θεολογία και Θρησκεία, Θεσσαλονίκη 2014: Κυριακίδη, σ. 103. 
301 Χρήστου (1981), ό.π., σ. 78. 
302 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 222. 
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μυστήριο εκφράζει το δέος που της προκαλεί η γέννηση του Χριστού, την οποία η ίδια 

επιτέλεσε: «Ποίαν εὕρω, ὑιέ μου, ἐπὶ σοὶ προσηγορίαν; Ἐὰν γάρ, ὡς βλέπω, ἄνθρωπόν 

σε εἴπω, ὑπάρχεις ὑπὲρ ἄνθρωπον, ὁ τὴν παρθενίαν μου φυλάξας ἀκήρατον (…) τέλειον 

ἄνθρωπον εἴπω σε; Ἀλλ' ἐπίσταμαι θεϊκήν σου τὴν σύλληψιν∙ οὐδεὶς ἀνθρώπων γὰρ 

πώποτε δίχα συνουσίας καὶ σπορᾶς συλλαμβάνεται ὥσπερ σύ, ἀναμάρτητε∙ κἂν Θεόν σε 

καλέσω, θαυμάζω ὁρῶσά σε κατὰ πάντα μοι ὅμοιον, οὐδὲ γὰρ ἔχεις παρηλλαγμένον 

οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις, εἰ καὶ δίχα ἁμαρτίας συνελήφθης καὶ ἐτέχθης». Ο Ρωμανός 

βάζει την Παρθένο να εκφράζει την απορία, που θα σχηματιζόταν στο μυαλό κάθε 

ανθρώπου, ακούγοντας ότι ο Θεός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος στη γη κι αυτό το 

κάνει, όπως αναφέραμε και παραπάνω, για να φέρει τα άγια πρόσωπα των ύμνων του 

πιο κοντά στο ακροατήριο του με στόχο να μη χωρά καμία αμφιβολία για την αλήθεια 

των λεγομένων του, αλλά και για να συναισθανθεί το κοινό του, ότι όλα τα θεία 

μυστήρια γίνονται για τον άνθρωπο και με στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου. Το 

δίλημμα που παρουσιάζει η Θεοτόκος είναι το εξής: Δεν μπορεί να αποκαλέσει τον Υιό 

της ούτε άνθρωπο, γιατί γνωρίζει τη θεϊκή του σύλληψη και πως κανένας άνθρωπος 

δεν μπορεί να συλληφθεί χωρίς τη συνεύρεση δύο ανθρώπων, όπως δηλαδή ο Χριστός. 

Από την άλλη αν τον αποκαλέσει μόνο Θεό, αναρωτιέται πώς γίνεται να μη διαφέρει 

εξωτερικά σε τίποτα από τους άλλους ανθρώπους303.  

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Συμεών, ο οποίος αντικρίζοντας το βρέφος με τα μάτια 

της ψυχής του, αναγνωρίζει τον Υιό του Θεού, λέγοντας τα εξής: «Σὺ χαρακτὴρ ὁ 

παντέλειος τῆς ἀκαταλήπτου πατρικῆς ὑποστάσεως, ὁ φωστὴρ ὁ ἀπρόσιτος, ἡ σφραγὶς 

τῆς θεότητος ἡ ἀπαράλλακτος, τὸ τῆς δόξης ἀπαύγασμα τὸ καταλάμπον τὰς τῶν 

ἀνθρώπων ψυχὰς ἐν ἀληθείᾳ, ὁ ὑπάρχων πρὸ αἰώνων καὶ τὰ σύμπαντα ποιήσας∙ φῶς 

γὰρ τηλαυγὲς εἶ, φῶς τὸ τοῦ πατρός σου, ἀσύγχυτον, ἀόριστον καὶ ἀπερινόητον, κἂν 

γέγονας ἄνθρωπος». Παρακάτω με τη δήλωση που ακολουθεί ο Ρωμανός δίνει μια 

δυνατή απάντηση  - γροθιά στην αίρεση του Άρειου τις θέσεις της οποίας θα δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω: «ὁ γὰρ πατήρ σου τὸ κατ' οὐσίαν οὐδέν σου ὑπερέχει∙ 

ὁμοούσιος γὰρ τούτου καὶ συνάναρχος ὑπάρχεις». Ο Άρειος αρνούνταν το συνάναρχο 

του Χριστού με τον Θεό και τον θεωρούσε υποδεέστερο αντιλαμβανόμενος ως Θεό 

μόνο τον Πατέρα, ενώ ο Υιός προήλθε μεταγενέστερα από τη θέληση του Θεού. Τα 
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λόγια και οι προσφωνήσεις του Συμεών προς τον Χριστό αντιπροσωπεύουν τόσο τον 

ίδιο τον Ρωμανό όσο και όλο το εκκλησιαστικό σώμα304.  

Η τάση του Ρωμανού του Μελωδού να αναδεικνύει μέσα από το ποιητικό του έργο 

δογματικές αλήθειες για την φύση του Χριστού φαίνεται πολύ έντονα και στο κοντάκιο 

της Σταύρωσης του Χριστού. Στο συγκεκριμένο κοντάκιο ο Ρωμανός εμπλέκει σε έναν 

έντονο διάλογο τον δαίμονα, τον Άδη και τους οικείους τους, όσους δηλαδή ανέλαβαν 

να βοηθήσουν στην πραγμάτωση της θανάτωσης του Χριστού. Στο χαρακτηριστικό 

εφύμνιο «ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν» ο ποιητής τονίζει την ταύτιση του 

Χριστού με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον Θεό Λόγο. Από τον πρώτο 

οίκο ο διάβολος βλέπει το ιατρείο του Χριστού να είναι ανοιχτό και Εκείνον να παρέχει 

την ίαση της ψυχής αφιλοκερδώς: «Τὸ τοῦ Χριστοῦ ἰατρεῖον βλέπων ἀνεῳγμένον καὶ 

τὴν ἐκ τούτου τῷ Ἀδὰμ πηγάζουσαν ὑγιείαν, ἔπαθεν, ἐπλήγη ὁ διάβολος, καὶ ὡς 

κινδυνεύων ὠδύρετο(…)Ὁ κόσμος ὅλος ἐπλήσθη τῶν αὐτοῦ ἰαμάτων, κἀγὼ τὰ ἔνδοθεν 

πονῶ, καὶ μάλιστα ἀκούων ὅτι καὶ δωρεὰν ἰατρεύθησαν». Είναι η πρώτη πληγή του 

Χριστού προς τον διάβολο ο οποίος προβληματίζεται με τον τρόπο που ο Ιησούς μπορεί 

να γιατρεύει δωρεάν305. Από την αρχή του ύμνου ο διάβολος επιστρατεύει τους φίλους 

του και προσπαθεί να πάρει θάρρος από αυτούς για το έργο που έχει να επιτελέσει: « 

(…)καὶ τοῖς αὐτοῦ φίλοις ἀνεβόησε∙ "Τί ποιήσω τῷ υἱῷ τῆς Μαριάμ; Κτείνει με ὁ 

Βηθλεεμίτης (…) Ὑμεῖς οὖν, φίλοι τῆς ζάλης καὶ ἐχθροὶ τῆς γαλήνης, τί συμβουλεύετέ μοι 

νῦν ποιῆσαι τῷ τοιούτῳ; Δότε λογισμὸν τῇ διανοίᾳ μου…». Οι φίλοι του του δίνουν 

θάρρος, τον παροτρύνουν να μη φοβηθεί και να μη δειλιάσει μπροστά στο δύσκολο 

έργο που έχει να επιτελέσει και τον συμβουλεύουν μάλιστα χαρακτηριστικά να 

«ανακαινίσει» στην γη το κακό που έκανε και στον Παράδεισο: «Βελίαρ, μὴ δειλία∙ 

θάρσησον, κραταίωσον τὰς φρένας σου∙ τῶν πρώτων καμάτων μνημόνευε∙ τὰ ἐν 

παραδείσῳ ἀνακαίνισον». Του θυμίζουν παρακάτω, ότι οι φίλοι που τον στηρίζουν 

είναι πολλοί και τον συνδράμουν όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με πράξεις: «Ἀκμήν 

εἰσιν ἐν τῷ κόσμῳ τῆς σπορᾶς τοῦ φονέως καὶ ἱερεῖς καὶ γραμματεῖς, Ἰούδας καὶ 

Καϊάφας∙ τί ὀλιγωρεῖς ὡς ἀπερίστατος; Ἡρώδης σου φίλος διάπυρος∙ Πιλᾶτος δὲ πλέον 

θεραπεύει σε». Πράγματι, Γραμματείς και Φαρισαίοι, ο Πιλάτος και ο Καϊάφας, 

άνθρωποι με εξουσία στα χέρια τους, ήταν φίλοι του, πρόθυμοι να τον βοηθήσουν στην 

                                                           
304 Ι. Γ. Κουρεμπελές. Ρωμανοῦ Μελωδοῦ Θεολογικὴ Δόξα. Σύγχρονη ἱστορικοδογματικὴ ἄποψη καὶ 

ποιητικὴ θεολογία, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 2006, σ. 80. 
305 Κουρεμπελές (2006), ό.π., σ. 102. 
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επιτέλεση του έργου του306. Ο διάβολος παίρνει δύναμη από τα ενθαρρυντικά λόγια 

των φίλων του και περισσότερο από το γεγονός ότι αυτό για το οποίο εκείνος ήρθε να 

ζητήσει βοήθεια, οι φίλοι του το είχαν ήδη προετοιμάσει, ώστε να γίνει πράξη: «Εὐθὺς 

δὲ τούτων ἀκούσας ὁ διάβολος ἥσθη καὶ χαίρων ἔφη τοῖς αὐτοῦ∙ "Εὐφράνθην, ὦ φίλοι, 

ὅτι τοῖς ἐμοῖς με ἐστηρίξατε∙ διὸ θαρσαλέως πορεύομαι καὶ τοῖς Ἰουδαίοις συμβάλλομαι, 

ἵν' ἐκείνους ἐξαρτήσας τοῖς ἐμοῖς διδάξω βοᾶν (…)Ἀνδρίζεσθε, ὅτι τὴν βουλήν μου 

προλαμβάνετε». Μάλιστα τον χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι εκείνον τον μισούν 

μόνο στα λόγια, ενώ τον Χριστό τον μισούν με πράξεις: «μόνον δὲ τῷ στόματι μισεῖτέ 

με∙ καὶ χαίρω ἐν τούτῳ τῷ σχήματι∙ πολλοὺς γὰρ ἐκ τούτου συναρπάζετε, ἵν' ἐγὼ μὲν ἐν 

τοῖς λόγοις μισηθῶ, ἐκεῖνος δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔργοις». Ο διάβολος, αφού συνειδητοποίησε 

ότι ο δρόμος για την πραγμάτωση του σχεδίου του ήταν στρωμένος, συμβουλεύει στον 

11ο οίκο τους Γραμματείς φίλους του να διδάσκουν τον λόγο του Μωυσή, εικονικά, 

στα λόγια μόνο κι όχι έμπρακτα και επί της ουσίας: «Ῥητὰ τοῦ νόμου Μωσέως βλέπω 

ὅτι κρατεῖτε, ἀλλὰ μὴ σφίγξητε αὐτὰ ἐντὸς τῆς διανοίας∙ γλώσσῃ καὶ μὴ γνώμῃ περιφέρετε∙ 

χερσὶ τὰ βιβλία βαστάζετε, φρεσὶ δὲ μηδ' ὅλως αὐτῶν θίγετε∙ ἀναγνώστας καὶ μὴ γνώστας 

τῶν γραφῶν». Χαρακτηριστική είναι η φράση του διαβόλου που προτρέπει τους 

Γραμματείς να είναι αναγνώστες και όχι γνώστες των Γραφών307.  

Ενώ λοιπόν ο δαίμονας φαίνεται να έχει πολλούς συμμάχους στη Γη πρόθυμους να 

συμβάλλουν με σθένος στη θανάτωση του Χριστού, εντούτοις στα επόμενα διαλογικά 

μέρη του κοντακίου εμφανίζεται φοβισμένος και προβληματισμένος.  Αυτό που 

φοβίζει τον δαίμονα είναι ότι ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο, δηλαδή μπροστά στην 

εγκόσμια εξουσία μένει σιωπηλός. Μέσα από τον διάλογο του Θανάτου με τον δαίμονα 

φανερώνεται ο φόβος του Θανάτου ότι η σιωπή του Ιησού δείχνει ότι εκείνος στέκεται 

μπροστά στον Πιλάτο χωρίς φόβο έτοιμος και πρόθυμος να θανατωθεί, ώστε να 

συντρίψει τον θάνατο με την Ανάστασή Του: «ἐγὼ δὲ μόνον εἶδόν σε ὀδύνης 

ἐνεπλήσθην, φόβῳ ἐνθυμούμενος τὰ δεύτερα. Ὁ γὰρ σιωπήσας ὡς κρίνεται φιμῶσαί με 

ἔχει ἐν τῷ θάπτεσθαι∙ εἰ Πιλάτῳ οὐκ ἐλάλησεν οὐδέν, τὰ κάτω σαλεῦσαι σπουδάζει ὁ 

πανταχοῦ <παρὼν καὶ> τὰ πάντα πληρῶν». Η σιωπή του Χριστού εκτός από την χωρίς 

φόβο παρουσία του μπροστά στον Πιλάτο συμβολίζει και την υπεροχή της θεϊκής του 

φύσης έναντι της εγκόσμιας εξουσίας και αναδεικνύει την θεϊκή του ταυτότητα. Κατά 

                                                           
306 Κουρεμπελές (2006), ό.π., σ. 107. 
307 Ι. Γ. Κουρεμπελές. Θεολογία του Κοντακίου «Εις την Σταύρωσιν» του Αγίου Ρωμανού του 

Μελωδού, διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=5NcCZgxKdoQ&t=322s. 

https://www.youtube.com/watch?v=5NcCZgxKdoQ&t=322s
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τον διάλογο Θανάτου και δαίμονα, ο ένας εκφράζει στον άλλον τις φοβίες του, πράγμα 

που αποδεικνύει ότι, ενώ σχεδιάζουν με φαινομενική σιγουριά την εξόντωση του 

Χριστού, κατά βάθος γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Το μίσος 

τους είναι αυτό που δεν τους αφήνει να κάνουν πίσω. Το σημαντικότερο σημείο του 

ύμνου είναι εκείνο όπου ο Ρωμανός βάζει στο στόμα του διαβόλου το δόγμα ότι «ἔγνων 

καὶ παρὰ γνώμην ὅτι ἀήττητος Χριστὸς ἐν φύσει νικωμένῃ». Παραδέχεται το δόγμα ότι 

ο Χριστός, αν και έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση που είναι νικώμενη, Εκείνος 

είναι ανίκητος. Και ενώ το γνωρίζει αυτό, επιμένει να μην εγκαταλείψει την 

προσπάθεια να τον εξοντώσει αμαχητί. Η ταύτιση του προσώπου του Χριστού με τον 

Θεό Λόγο είναι άλλο ένα στοιχείο που ενισχύει την ομολογία του διαβόλου308.  

Μέσα από την ποιητική του έκφραση και το διαλογικό του γίγνεσθαι ο Ρωμανός 

εκφράζει και αναλύει δογματικές θέσεις. Προσεγγίζοντας και παρακάτω δογματικά τη 

φύση του Χριστού ο θάνατος παραδέχεται πως, αν ο ίδιος ο Χριστός δεν του επιτρέψει 

να τον πλησιάσει, εκείνος δεν μπορεί να τον προσεγγίσει309: «Βλέπε μοι τί πράττεις, 

πολυμήχανε∙ ἐμοὶ τῷ Θανάτῳ μὴ πρόσεχε∙ οὐ γὰρ κοινωνῶ σοι τοῦ τολμήματος∙ ἐὰν 

νεύσῃ, προσεγγίζω τῷ σταυρῷ∙ εἰ μὴ γὰρ θελήσει, οὐ θνῄσκει ὁ πανταχοῦ <παρὼν καὶ> 

τὰ πάντα πληρῶν». Ο Χριστός υποστασιάζει την ανθρώπινη φύση στον θεϊκό του 

εαυτό, γι’ αυτό και μπορεί να πεθάνει, μόνο όμως όταν ο ίδιος το επιτρέψει, σύμφωνα 

πάντοτε με το κατ’ οικονομία σχέδιο του Θεού. Μέσα από τις μηδενιστικές δυνάμεις ο 

Ρωμανός περνάει τη δογματική αλήθεια που πρέπει να ακουστεί εκείνη την εποχή, ότι 

δηλαδή ο Χριστός αν και αήττητος πεθαίνει οικειοθελώς310. Κλείνοντας τον ύμνο ο 

Ρωμανός αναφέρεται στον ληστή που ήταν σταυρωμένος δίπλα από τον Χριστό και 

λίγο πριν ξεψυχήσει απευθύνθηκε στον Χριστό με την φράση «Μνήσθητί μου, Κύριε». 

Ο Χριστός τότε, αν και έχει τα χέρια του δεμένα στον Σταυρό δίνει άφεση αμαρτιών 

στον ληστή και τον χειροτονεί μαθητή με τον λόγο Του, όντας ο ίδιος ο Θεός Λόγος. 

Το άγχος του ποιητή στο συγκεκριμένο κοντάκιο δεν είναι μόνο η ποιητική εκφορά του 

λόγου του μέσα από τα διαλογικά και δραματικά μέρη αλλά να τονιστεί η θεολογική 

αξία του λόγου του, δηλαδή η οικειοθελής Σταύρωση του Χριστού, εκθέτοντας στον 

θάνατο εκείνο το κομμάτι της φύσης που μπορεί να νικηθεί, δηλαδή το ανθρώπινο311. 

                                                           
308 Κουρεμπελές (1998), ό.π., 188 – 199.  
309 Κουρεμπελές (2003), ό.π., 56 – 62. 
310 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 28. 
311 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 37 – 41. 
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Ένα άλλο κοντάκιο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό, είναι αφιερωμένο στην Ανάσταση 

του Λαζάρου, φίλου του Χριστού, η οποία συμβολικά γιορτάζεται το τελευταίο 

Σάββατο των νηστειών πριν την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, προμηνύοντας έτσι 

την επερχόμενη Ανάσταση του ίδιου του Χριστού. Γενικά δεν υπάρχουν πολλά κείμενα 

που να αναφέρονται στο μεγαλύτερο θαύμα του Ιησού, παρ’ όλα αυτά σε ό,τι μας έχει 

σωθεί προβάλλεται και επιβεβαιώνεται η θεότητα του Ιησού. Το γεγονός ότι ο Χριστός, 

ενώ γνωρίζει τα πάντα ρωτά πού έχει ταφεί ο Λάζαρος και δακρύζει μόλις αντικρύζει 

τον νεκρό φίλο του, αποτελούν μια απόδειξη και συγκατάβαση από την πλευρά του, 

που στοχεύει στο να αναδείξει το ότι εκτός από Θεός είναι και άνθρωπος312. 

Ένα θέμα το οποίο πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ, αλλά θα το δούμε επανειλημμένα 

στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο της Ανάστασης του Χριστού, είναι η προσωποποίηση 

του Θανάτου ή του Άδη που αναγκάζεται να αφήσει ελεύθερη την ψυχή του Λαζάρου, 

φέρνοντας στον νου του τις ήττες που του είχαν προμηνύσει οι προφήτες της Παλαιάς 

Διαθήκης από τον Υιό και Λόγο του Θεού313. Η Ανάσταση του Λαζάρου προοικονομεί 

στον Άδη την Ανάσταση του Κυρίου και την ολοκληρωτική του ήττα. Γενικά η 

σύνθεση του ύμνου είναι περίεργη. Το κεντρικό της τμήμα, περίπου 9 οίκοι, σχεδόν το 

μισό κοντάκιο, είναι αφιερωμένο στη σκηνή στον Κάτω Κόσμο, η οποία εγκιβωτίζεται 

ανάμεσα σε δύο άλλα άνισα μέρη, που ωστόσο εμπνέονται από την αφήγηση των 

ευαγγελικών περικοπών314. Από την αρχή του κοντακίου ο ποιητής εκφράζει τις 

σκέψεις του για τη χριστιανική σημασία του θανάτου: «Τὴν ταφὴν βλέποντες καὶ τοὺς 

ἐν τῇ ταφῇ κλαίομεν, ἀλλ' οὐκ ὀφείλομεν∙ καὶ γὰρ οἴδαμεν πόθεν ἐξῆλθον καὶ ποῦ πέλουσι 

νῦν καὶ τίς ἔχει αὐτούς. Ἐξῆλθον μὲν τῆς προσκαίρου ζωῆς, ἀπαλλαγέντες τῶν πόνων 

αὐτῆς∙ πέλουσι δὲ ἐν ἀναπαύσει, προσδοκῶντες τὴν θείαν φαῦσιν∙ ἔχει τούτους ὁ 

φιλάνθρωπος ἀποδύσας τὸ πρόσκαιρον ἔνδυμα, ἵν' ἐνδύσῃ αἰώνιον σῶμα. Τί οὖν μάτην 

ὀδυρόμεθα; Τί ἀπιστοῦμεν τῷ βοῶντι Χριστῷ· "Ὁ πιστεύων μοι οὐκ ἀπόλλυται∙ κἂν γὰρ 

ἴδῃ φθοράν, ἀλλὰ μετὰ φθορὰν ἀναστήσεται, στήσεται λέγων∙ Σὺ εἶ ζωὴ καὶ 

ἀνάστασις»315. 

                                                           
312 Ζερβουδάκη (2017 – 2018), ό.π., σ. 103. 
313 Α. Μιτσίδης. «Λάζαρος»,  Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, 1965, τ. 8, σ. 60-62. 
314 Μιτσίδης (1965), ό.π., σ. 60 – 62. 
315https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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Οι παραπάνω απόψεις του οι οποίες εντοπίζονται και σε άλλα σημεία στο υπόλοιπο 

του κοντακίου δείχνουν και τον στόχο του ποιητή ο οποίος δεν είναι να παρουσιάσει 

τα βιβλικά γεγονότα μέσα από μία απλή αφήγηση, αλλά να κάνει ηχηρή την πίστη του 

ότι ο θάνατος μπορεί να νικηθεί και πως έχει έρθει Αυτός που θα τον νικήσει 

ολοκληρωτικά. Μετά τη σκηνή στον Άδη, η αφήγηση εκτυλίσσεται γρήγορα μόλις σε 

έναν οίκο, στον οποίο ο ποιητής ουσιαστικά θέλει να δικαιολογήσει πώς είναι δυνατό 

ο Ιησούς, που γνωρίζει τα πάντα, να αγνοεί πού βρίσκεται ο τάφος του Λαζάρου316. 

Παρ’ όλα αυτά η ανάσταση του Λαζάρου, όπως θα παρουσιαζόταν στον κόσμο των 

ανθρώπων, δεν περιγράφεται καθόλου. Αντίθετα έχει περιγραφεί διεξοδικά στον Κάτω 

Κόσμο. Αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε μήπως δεν έχει σωθεί το συγκεκριμένο 

κοντάκιο ολοκληρωμένο. Ωστόσο, η ύπαρξη της προσευχής στο τέλος, η οποία 

μάλιστα εντάσσεται οργανικά στην ακροστιχίδα, δείχνει ότι έχουμε το πλήρες σώμα 

των οίκων. 

Παρακάτω ακολουθεί η δομή του κοντακίου ανά οίκους και θεματική ενότητα317: 

- Προοίμιο: Η ανάσταση του Λάζαρου. 

- Οίκος α´: Πίστη στη μετά θάνατον ζωή των νεκρών. 

- Ενότητα α´ (οίκοι β´- ζ´): Η αξία της πίστης. 

 Οίκος β´: Παντοδύναμη η πίστη του πιστού. Παράδειγμα οι αδελφές του 

Λάζαρου. 

 Οίκος γ´: Ο Χριστός λαμβάνει το μήνυμα των Μάρθας και Μαρίας και 

απευθύνεται στους μαθητές Του. 

 Οίκος δ´: Ο Χριστός δοκιμάζει την πίστη των Μάρθας και Μαρίας. 

 Οίκος ε´: Ο Χριστός ανταμείβει τις Μάρθα και Μαρία για την πίστη 

τους. 

 Οίκος στ´: Ο Χριστός προλέγει στους μαθητές Του την ανάσταση του 

φίλου Του. 

 Οίκος ζ´: Η έκπληξη των μαθητών του Χριστού. 

- Ενότητα β´ (οίκοι η´- ιστ´): Διάλογος Άδη-Θανάτου. 

 Οίκος η´: Ο Ιησούς φτάνει στη Βηθανία και ο Άδης απευθύνεται 

ταραγμένος στον Θάνατο, φοβούμενος την απώλεια του Λάζαρου. 

                                                           
316 Ζερβουδάκη (2017 2018), ό.π., σ. 105. 
317 Ζερβουδάκη (2017 – 2018), ό.π., σ. 110. 
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 Οίκος θ´: Ο Άδης εκφράζει στον Θάνατο την απογοήτευσή του. 

 Οίκοι ι´- ια´: Ο Θάνατος με θυμό νουθετεί τον φίλο του να αποδεχθεί το 

μοιραίο. 

 Οίκος ιβ´: Ο Άδης αντιδρά και θρηνεί, βλέποντας το σώμα του νεκρού 

Λάζαρου να ετοιμάζεται να αναστηθεί. 

 Οίκος ιγ´: Άδης και Θάνατος παρακολουθούν την ανάταξη του νεκρού 

σώματος του Λάζαρου. 

 Οίκος ιδ´: Άδης και Θάνατος θρηνούν για την απώλεια της εξουσίας 

τους. 

 Οίκος ιε´: Άδης και Θάνατος θυμούνται την ανάσταση του γιου της 

χήρας από τον Προφήτη Ηλία. 

 Οίκος ιστ´: Άδης και Θάνατος θυμούνται την ανάσταση του νεκρού 

παιδιού από τον Προφήτη Ελισσαίο. 

 Οίκος ιζ´: Ο Ιησούς ρωτά πού είναι θαμμένος ο Λάζαρος. 

- Επίλογος (οίκος ιη´): Προσευχή αιτητική του ποιητή στον Χριστό. 

Η δομή του κειμένου δεν είναι αυστηρή. Τα θεολογικά - φιλοσοφικά στοιχεία (ο 

θάνατος ως πανανθρώπινη πραγματικότητα, η παντοδυναμία της πίστεως στον Χριστό, 

η επανειλημμένη αναφορά στην ανάσταση των νεκρών) αναμειγνύονται με τα 

διηγηματικά - περιγραφικά. Αυτά πάλι, αφορούν είτε στην φυσική πραγματικότητα, 

όπως αυτή αναφέρεται στη Γραφή, έστω κι αν ακολουθείται μία ανορθόδοξη σειρά ως 

προς τις διηγήσεις της και ανατροπή της χρονικής σειράς εμφάνισής τους (θρήνος των 

αδελφών του Λάζαρου, μήνυμά τους στον Χριστό και ανταπόκρισή Του, διάλογος του 

Χριστού με τους μαθητές Του και έλευσή Του στη Βηθανία, σωτηρία της Μαρίας της 

Μαγδαληνής από τα επτά δαιμόνια και επάλειψη από αυτήν με μύρο των ποδών του 

Κυρίου, διακονία Μάρθας και έπαινός της από τον Χριστό, συγκίνηση του Κυρίου προ 

του νεκρού φίλου Του, παλαιοδιαθηκικές αναστάσεις από Προφήτες Ηλία και 

Ελισσαίο, που, προφανώς, προτυπώνουν την ανάσταση του Λάζαρου) είτε στην 

ποιητική μεταφορά (με σαφέστατες αρχαιοελληνικές επιδράσεις) της κατάστασης του 

Κάτω Κόσμου (διάλογος Άδη-Θανάτου, νύξεις για το βασίλειο των νεκρών, σταδιακή 

ανασύνθεση του νεκρού σώματος του Λάζαρου)318. 

                                                           
318 Μητσίδης (1965), ό.π., σ. 62 – 64. 
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Ο Άδης είναι μια μορφή την οποία συναντάμε συχνά στους Πατέρες αλλά με 

διαφορετικό τρόπο. Σε αρκετά σημεία παρουσιάζεται σαν ένα πρόσωπο ενεργό με ρόλο 

πρωταγωνιστικό, μία μορφή καταχθόνια η οποία δεσπόζει πάνω στους νεκρούς και 

τους κατέχει. Σαφέστατα η εικόνα αυτή του Άδη προέρχεται από την απόκρυφη 

γραμματεία και μάλιστα εκείνη που αναφέρεται στην Ανάσταση του Ιησού319. Στα 

απόκρυφα ο Άδης είναι άλλοτε ο τόπος των νεκρών, αλλά κυρίως αντιπροσωπεύει ένα 

πρόσωπο το οποίο συμπεριφέρεται και δρα. Ενώ, όμως, στους ύμνους του Ρωμανού, 

αυτός που συνήθως διαλέγεται με τον Άδη είναι ο Θάνατος, στα απόκρυφα ο θάνατος 

είναι ένα φυσικό φαινόμενο κι όχι ένα πρόσωπο, ενώ αυτός που διαλέγεται με τον Άδη  

είναι ο Σατανάς, ο οποίος διαχωρίζεται από τον θάνατο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

τρία πρόσωπα. Ωστόσο και εκεί υπάρχουν ορισμένα χωρία στα οποία παρατηρείται μια 

σύγχυση Σατανά και Θανάτου, τέτοια, ώστε να δίνεται αφορμή στην ποιητική 

φαντασία να ταυτίσει τον Σατανά με τον Θάνατο, ενώ άλλοτε τα δύο αυτά πρόσωπα 

κρύβονται πίσω από το πρόσωπο του ίδιου του Άδη320. 

Η μορφή του Άδη στον συγκεκριμένο ύμνο παρουσιάζεται πολύ ζωηρά. Εμφανίζεται 

σαν μία καταχθόνια δύναμη η οποία χαίρεται με τον θάνατο των ανθρώπων, που 

απλώθηκε παντού και παραμένει ακόρεστος. Ο Θάνατος είναι μια παρόμοια δύναμη 

ισχυρή, ενεργητικότερη ακόμη και από τον Άδη321. Είναι και οι δύο μορφές 

ενσάρκωσης του κακού στην ολοκλήρωσή του, οι οποίες δρουν μέσα σε έναν κόσμο, 

όπου κυριαρχεί το θράσος, η χαιρεκακία και ο τρόμος. Μελετώντας, βέβαια, την 

ευαγγελική περικοπή, θα διαπιστώναμε ότι σε κανένα σημείο της δεν γίνεται λόγος για 

τον Θάνατο ή τον Άδη. Ο ποιητής παρουσιάζει όσα περιγράφονται στην βιβλική 

αφήγηση μέχρι τον οίκο ζ΄. Από εκεί και έπειτα ο ποιητής προσωποποιεί τον Άδη και 

τον Θάνατο και τους παρουσιάζει να συνομιλούν με τρόμο για τον Ιησού και την 

τελούμενη ανάσταση του Λαζάρου, η οποία παρουσιάζεται λεπτομερώς με 

υποβλητικές εικόνες322. Με το κοντάκιο αυτό και την ανάλυση της συγκεκριμένης 

θεματικής ενότητας περί θανάτου ανοίγει ο δρόμος για το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, 

το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ανάσταση του Κυρίου και γι’ αυτό 

αναλύονται διεξοδικά τα αναστάσιμα κοντάκια του Ρωμανού. 

                                                           
319 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 114. 
320 Ζερβουδάκη (2017 – 2018), ό.π., σ. 115 – 120. 
321 Μητσίδης (1965), ό.π., σ. 61. 
322 Ζερβουδάκη (2017 – 2018), ό.π., σ. 115 – 120.  
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β) Η Ανάσταση του Χριστού και η έννοια του θανάτου 

 

Το πρώτο αναστάσιμο κοντάκιο του Ρωμανού: «Εἰς τήν ἁγίαν και ζωοφόρον τῆς  

Ἀναστάσεως ἡμέραν τοῦ Πάσχα», θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του 

υμνογράφου το οποίο αποδίδει τα γεγονότα της Ανάστασης ακολουθώντας με τη 

μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τα ευαγγελικά κείμενα, χωρίς να λείπει και η 

εκφραστική ελευθερία που χαρακτηρίζει τα έργα του συγκεκριμένου δημιουργού. 

Πρόκειται μάλιστα για το μοναδικό από τα 6 αναστάσιμα κοντάκια του ποιητή το οποίο 

προορίζεται για την Κυριακή του Πάσχα. Ο Ρωμανός επιδιώκει να μεταδώσει τη δική 

του πίστη και βεβαιότητα για το γεγονός της Ανάστασης και στο ακροατήριό του. 

Γενικά, ακολουθεί μία γραμμική αφήγηση των ευαγγελικών περικοπών κυρίως του 

Ιωάννη και του Ματθαίου, ενώ καταφέρνει συνολικά να συνδυάσει με τρόπο 

αριστοτεχνικό τις ευαγγελικές διηγήσεις όλων των Ευαγγελιστών. Κυρίαρχο στοιχείο 

και αυτού του κοντακίου είναι για άλλη μια φορά ο διάλογος ο οποίος, όπως και σε 

άλλες περιπτώσεις, προσδίδει ζωντάνια και ζωηρότητα στη ροή του ύμνου323. Η 

περιγραφή του συμβάντος της Ανάστασης από τον Ρωμανό εκτυλίσσεται ως εξής: 

Σύμφωνα με τη διήγηση του Ματθαίου324 πολύ αργά τη νύχτα του Σαββάτου, η Μαρία 

Μαγδαληνή και η «άλλη Μαρία», της οποίας η ταυτότητα έχει ερευνηθεί διεξοδικά 

από πολλούς ερευνητές, και έχουν καταλήξει ότι μάλλον πρόκειται για τη μητέρα του 

Ιακώβου και του Ιωσήφ, πηγαίνουν στον τάφο του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή άγγελος 

Κυρίου, ο οποίος έγινε αντιληπτός και από τους φύλακες του τάφου, καθηλώνοντας τις 

αισθήσεις τους και προκαλώντας τους δέος, παρουσιάζεται στις γυναίκες, ώστε να 

αναγγείλει την Ανάσταση του Χριστού και να τις αναθέσει τη διάδοση του νέου στους 

μαθητές του Ιησού. Στο δρόμο της επιστροφής τους συναντούν τον ίδιο τον Ιησού325.  

                                                           
323 Πρβλ. Ευ. Παπαγεωργίου. Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: «Το θέμα της Ανάστασης του Χριστού 

στα αναστάσιμα κοντάκια και τον Κανόνα του Πάσχα: Ρωμανός Μελωδός και Ιωάννης Δαμασκηνός». 

Θεσσαλονίκη 2017: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Φιλολογίας, σσ. 38 – 56. 
324 Μτ 28,1-10. 
325 Θεοδώρου Α. (1976). Πάσχα Κυρίου Πάσχα· Θεολογικὸν σχόλιον εἰς τὸν Κανόνα τῆς 

Ἀναστάσεως, Ἀθήνα, σ. 17 – 18. 
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Η Μαρία Μαγδαληνή τότε επιστρέφει εκ νέου στον τάφο, τον βρίσκει άδειο και 

πηγαίνει στον Πέτρο και τον Ιωάννη να τους πληροφορήσει ότι το σώμα ίσως κλάπηκε, 

αδυνατώντας να πιστέψει το εξωπραγματικό – υπερφυσικό γεγονός που εκτυλίσσεται 

μπροστά στα μάτια τους. Οι δύο μαθητές κατευθύνονται αμέσως προς τον τάφο, ώστε 

να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες της Μαρίας. Η Μαρία Μαγδαληνή τους ακολουθεί 

και μετά την αποχώρηση των δύο μαθητών παραμένει κοντά στο μνημείο. Λίγο 

αργότερα βλέπει διαδοχικά τους δύο αγγέλους και έπειτα τον ίδιο τον Ιησού, ο οποίος 

την στέλνει ξανά πίσω στους μαθητές να διαδώσει την Ανάσταση και να τους 

ανακοινώσει την μέλλουσα Ανάληψη 326 , σύμφωνα με τη διήγηση του Ιωάννη327. 

Σύμφωνα με τη διήγηση του Λουκά328, η Μαρία η Μαγδαληνή, κατευθυνόμενη και 

πάλι στους μαθητές, συναντά μια ομάδα γυναικών (οι Μυροφόρες) που πηγαίνουν για 

να αλείψουν το σώμα του Χριστού με αρώματα. Η Μαγδαληνή τις ακολουθεί και 

μεταβαίνει εκ νέου στον τάφο, για να τους δείξει την καθηλωτική απόδειξη της 

Ανάστασης, την απουσία δηλαδή του σώματος του Χριστού. Στο μνημείο, οι δύο 

άγγελοι επιβεβαιώνουν το γεγονός που η ίδια η Μαγδαληνή έχει ήδη αναγγείλει στις 

Μυροφόρες. Η Μαρία Μαγδαληνή παραμένει κοντά στο μνημείο, ενώ οι άλλες 

γυναίκες επιστρέφουν για να ανακοινώσουν στους υπόλοιπους μαθητές τα χαρμόσυνα 

νέα, αλλά εκείνοι δεν τις πιστεύουν. Ο Πέτρος μόνο επιστρέφει στον τάφο, ωστόσο οι 

άγγελοι δεν φανερώνονται σε εκείνον. 

Σύμφωνα με τη διήγηση του Μάρκου329, η Μαρία Μαγδαληνή, που για τρίτη φορά 

ξεκινά για να μεταφέρει τα γεγονότα της Ανάστασης στους αποστόλους, συναντά μια 

δεύτερη ομάδα μυροφόρων γυναικών, στις οποίες υπάρχει πλέον και η Σαλώμη και η 

οποία δεν γνωρίζει τίποτε, ενώ η «άλλη Μαρία» έχει ήδη πληροφορηθεί τα γεγονότα330. 

Είχε πλέον ξημερώσει και για ακόμη μια φορά, η Μαγδαληνή οδηγεί τις γυναίκες στον 

τάφο του Χριστού. Εκεί, οι γυναίκες βρίσκουν έναν άγγελο, ο οποίος τις πληροφορεί 

ξανά για την Ανάσταση με περισσότερη αυστηρότητα, λόγω της διαφαινόμενης 

απιστίας τους και εκείνες φοβισμένες φεύγουν. Αυτή τη φορά, οι μυροφόρες 

παραλυμένες από τον φόβο – δέος τόσο της θεϊκής οπτασίας, όσο και των Ιουδαίων, 

                                                           
326 Θεοδώρου (1976), ο.π., σ. 21. 
327 Ιω  20,11-18. 
328 Λκ 24,1-12. 
329 Μκ 16, 1-8. 
330 Α. Δεληκωστόπουλος. Η Καινή Διαθήκη σε Νεοελληνική Απόδοση, Αθήνα 2003: Αποστολική 

Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σ. 66. 
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που στο φως πλέον της ημέρας θα υποπτεύονταν τις διαρκείς επισκέψεις στο μνημείο, 

αποφασίζουν να μην πουν τίποτα. 

Αξίζει να δοθεί έμφαση στην εμφάνιση του αγγέλου η οποία προκαλεί έκπληξη στις 

γυναίκες, ενώ η απαστράπτουσα μορφή του, τους προκαλεί δέος. Σε αυτό το σημείο 

φαίνεται μπορεί να θέσει κανείς μια «τυπική» ερώτηση που τίθεται και από την 

Παρθένο μόλις αντικρύζει τον αρχάγγελο Γαβριήλ στο ρωμανικό κοντάκιο στον 

Ευαγγελισμό, αναδεικνύοντας έτσι τις ομοιότητες των δύο ρωμανικών κοντακίων, ως 

προς τη σκηνή της εμφάνισης του αγγέλου331: «Πῶς ἔσται τοῦτο ὃ λαλεῖς; Φράσον μοι 

νῦν ὃ ὑπάρχεις∙ ἄγγελον ἢ ἄνθρωπον εἴπω; οὐράνιον ἢ γήϊνον; Δίδαξόν με καὶ ὃ εἶ καὶ ὃ 

εἴρηκας∙ ἐὰν γὰρ φθάσω μαθεῖν τίς ὁ λαλῶν, πάντως νοῶ τὸ λαλούμενον∙ καὶ διὰ τοῦτο 

φράσον μοι πόθεν εἶ· ἄνωθεν ἦλθες ἢ κάτωθεν». Ο άγγελος προτρέπει τις γυναίκες να 

αποβάλλουν το φόβο και να δουν με τα μάτια της ψυχής τους, όπως έκανε κι ο άγγελος 

στον Ευαγγελισμό, μπροστά στην Παναγία. Παραλληλίζοντας αυτό το σημείο με το 

σώμα της Εκκλησίας, ο ποιητής απευθύνεται στους νεοφώτιστους και τους πιστούς 

τονίζοντας ότι η μέρα της Ανάστασης είναι μια ευκαιρία πνευματικής αθανασίας. 

Άλλωστε, η ιδέα ότι η νίκη του Χριστού επί του θανάτου είναι μια δυνατότητα 

αθανασίας για το ανθρώπινο γένος εμφανίζεται σε κάθε σημείο της πασχαλινής 

ακολουθίας. Η αναφορά στην άνοιξη με τη χρήση της λέξης «ἔαρ» συμβολίζει την 

Ανάσταση και την καινή κτίση, τον καινούργιο, αναγεννημένο άνθρωπο, τον 

απαλλαγμένο από το βάρος της αμαρτίας και την κατάρα του θανάτου332. Στο πρώτο 

αναστάσιμο κοντάκιο του Ρωμανού, οι Μυροφόρες ενώ στην αρχή νιώθουν φόβο, στη 

συνέχεια χαίρονται γιατί με την Ανάσταση του Χριστού έφτασε και η πνευματική 

άνοιξη των ανθρώπων. 

Πιο αναλυτικά τώρα ξεκινώντας από το προοίμιο, ο ποιητής εξυμνεί τον Χριστό ο 

οποίος κατεβαίνει στον Άδη για να του υποδείξει τη δύναμή Του και τη νίκη Του 

ενάντια στον θάνατο: «Εἰ καὶ ἐκ τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅιδου καθεῖλες τὴν 

δύναμιν καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός…». Περνώντας στον πρώτο οίκο ξεκινά 

και η εξέλιξη της πλοκής, σύμφωνα με την οποία οι μυροφόρες πηγαίνοντας να 

αλείψουν με μύρα το σώμα του Χριστού, βρίσκουν τον τάφο του κενό. Οι μυροφόρες 

μπερδεμένες από το συμβάν αναρωτιούνται: «Ἆρα ἐκλάπη ὁ συληθεὶς ἐκ τῆς αἱμόρρου 

τὴν ἴασιν; Ἆρα ἠγέρθη ὁ προειπὼν καὶ πρὸ τοῦ πάθους τὴν ἔγερσιν; Ἀληθῶς ἀνέστη 

                                                           
331 Κουστένης (2011), ό.π., σσ. 290 – 300. 
332 Κουρεμπελές (2014), ό.π., σσ. 105 – 110. 
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Χριστὸς ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν»333. Από όλες τις γυναίκες πηγαίνει μόνο η 

Μαρία η Μαγδαληνή ξανά στον τάφο ώστε να μάθει την αλήθεια. Σε αυτό το σημείο 

υπάρχει η φράση «Ἦν δὲ σκοτία, ἀλλ' ἐκείνην πόθος κατέλαμπεν». Η αναφορά στο 

σκοτάδι εκτός από το κυριολεκτικό φυσικό σκότος που επικρατούσε ακόμη, σχετίζεται 

και με το πνευματικό σκοτάδι, την πνευματική αδυναμία των ανθρώπων να δουν αυτό 

το θαυμαστό γεγονός που εκτυλισσόταν μπρος στα μάτια τους και για το οποίο ο 

Χριστός τόσο ξεκάθαρα και απλά τους είχε προαναγγείλει στα κηρύγματά Του. Από 

την άλλη στέλνεται συγκεκριμένα η Μαρία η Μαγδαληνή να διαλευκάνει το 

«μυστήριο» και να γίνει η αγγελιοφόρος του χαρμόσυνου νέου της Ανάστασης.               

Η Μαρία μόλις αντιλήφθηκε ότι ο τάφος είναι ανοιχτός και κενός έτρεξε να ενημερώσει 

τους μαθητές κι από αυτούς πρώτοι ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο για 

να μάθουν τι συμβαίνει. Μπροστά στο θέαμα του κενού τάφου οι μαθητές πληγώθηκαν 

και ταπεινώθηκαν, νομίζοντας πως ο Χριστός δεν θέλησε να αποκαλυφθεί σε αυτούς 

λόγω της τόλμης και της αλαζονείας που πιθανώς υπέδειξαν. Η Μαρία όμως τους 

παρηγορεί με το εξής επιχείρημα: «Μύσται τοῦ Κυρίου καὶ ὄντως θερμοὶ ἐρασταί, μὴ 

ὡς ὑπολαμβάνητε, ἀλλ' ὑπομείνατε, μὴ ἀθυμεῖτε∙ τὸ γὰρ γενόμενον οἰκονομία ἦν ἵνα αἱ 

γυναῖκες ὡς πρῶται πεσοῦσαι ἴδωσι πρῶται τὸν ἀναστάντα∙ ἡμῖν θέλει χαρίσασθαι τὸ 

"χαίρετε" ταῖς πενθήσασιν, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν». Η οικονομία του Θεού 

είναι παρούσα παντού. Οι γυναίκες που πρώτες υπέπεσαν στο προπατορικό αμάρτημα, 

πρώτες θα δουν την αλήθεια του Χριστού και θα σωθούν από την αμαρτία334. 

Στη συνέχεια του ύμνου οι μαθητές αποχωρούν, κατά το κοντάκιο, και η Μαρία μένει 

στον τάφο να θρηνεί για τον Χριστό και να αναρωτιέται τι να απέγινε το σώμα του και 

ποιος να το έκλεψε. Ο Χριστός τότε αποκαλύπτεται σε αυτήν. Στην αρχή η γυναίκα δεν 

τον αναγνωρίζει, αλλά μόλις την προσφωνεί με το όνομά της εκείνη αναγνωρίζει 

αμέσως τον Κύριό της335. Εντυπωσιακή είναι η απάντηση που δίνει ο Χριστός στη 

γυναίκα, όταν εκείνη από την χαρά της επιχείρησε να τον πλησιάσει, λέγοντάς της: 

«Μή μου ἅπτου∙ ἦ μόνον βροτόν με νοεῖς; Θεός εἰμι, μὴ ἅπτου μου. Ὦ σεμνή, πέτασον 

ἄνω τὸ ὄμμα καὶ κατανόησον τὰ ἐπουράνια∙ ἐκεῖ ζήτησόν με∙ καὶ γὰρ ἀναβαίνω πρὸς τὸν 

πατέρα ὃν οὐκ ἀφῆκα∙ αὐτοῦ πέλω ὁμόχρονος καὶ σύνθρονος καὶ ὁμότιμος, ὁ τοῖς 

                                                           
333https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  
334 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 52.  
335 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 55. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν…». Αναφέραμε και παραπάνω ότι ο Ρωμανός σε αυτό το 

σημείο θέλει να αναδείξει τη θεϊκή φύση του Χριστού, δημιουργώντας μια νοητή 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε Εκείνον και τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να τον 

πλησιάσουν και να τον αγγίξουν ως άνθρωπο, γιατί πλέον αναδεικνύεται μπροστά τους 

η θεϊκή Του πλευρά. Στέλνει τη Μαρία στους μαθητές να αναγγείλει την Ανάστασή 

Του αυτοαποκαλούμενος ως «Νυμφίος» με την εξής φράση: «Ὁ νυμφίος ἠγέρθη τοῦ 

τάφου καὶ οὐδὲν ἀφῆκεν ἐντὸς τοῦ τάφου…». 

Αξίζει επίσης να γίνει αναφορά στον παραλληλισμό μεταξύ της εμφάνισης του Κυρίου 

στις γυναίκες και στους μαθητές με το μυστήριο του βαπτίσματος. Υπάρχουν κάποια 

στοιχεία, όπως τα ενδύματα που φορά ο άγγελος που εμφανίστηκε στις γυναίκες, τα 

οποία αντιστοιχούν στα λευκά και φωτεινά ενδύματα που φορούν οι νεοφώτιστοι που 

έλαβαν μόλις το χρίσμα του Βαπτίσματος336. Ακόμη, η  πομπή των μυροφόρων, οι 

οποίες «ἐλιτάνευον», θυμίζει την πορεία των νεοφωτίστων, οι οποίοι προσεύχονταν 

επιστρέφοντας με πομπή από το βαπτιστήριο και κατευθύνονταν προς την Αγία 

Τράπεζα, το συμβολικό μνημείο του Χριστού. Ο «θεῖος, οὐράνιος ὄμβρος» που 

αναφέρει ο ποιητής, θυμίζει τα δώρα – χαρίσματα που το Άγιο Πνεύμα πρόσφερε 

απλόχερα στους νεοφώτιστους τη στιγμή της χρίσης τους. Ο άγγελος που υποδέχεται 

τις μυροφόρες και τις πληροφορεί για την Ανάσταση, παίζει τον ρόλο του ιερέα που 

οδηγεί την πομπή των βαπτισμένων στο κυρίως μέρος του ναού. Εκεί θα ανακοινώσει 

στο εκκλησίασμα την Ανάσταση του Κυρίου και θα λάβει την απάντηση που και οι 

ίδιες οι μυροφόρες δίνουν: «Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος». Ίσως αυτός είναι και ο λόγος 

που ο Ρωμανός επιλέγει την ευαγγελική παράδοση που τοποθετεί έναν άγγελο και όχι 

δύο στον λίθο του μνημείου337. 

Στον 11ο οίκο του κοντακίου ο Χριστός φαίνεται να λέει: «καὶ γὰρ ἀναβαίνω πρὸς τὸν 

Πατέρα ὅν οὐκ ἀφῆκα∙/ αὐτοῦ πέλω ὁμόχρονος και σύνθρονος καὶ ὁμότιμος…». Με αυτή 

τη φράση ο Ρωμανός αναδεικνύει τη θεϊκή υπόσταση του Χριστού, η οποία δογματικά 

και θεολογικά διατυπώθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Σε αυτό το σημείο 

φαίνεται επίσης και η προσπάθεια του υμνογράφου να υποστηρίξει αλλά και να 

ενισχύσει την ορθότητα του Ορθόδοξου δόγματος και να αντικρούσει τις υπάρχουσες 

αιρέσεις οι οποίες κατά καιρούς αμφισβήτησαν και συνέχιζαν να αμφισβητούν τη μία 

από τις δύο φύσεις του Χριστού, άλλοτε τη θεϊκή και άλλοτε την ανθρώπινη. Ο Χριστός 

                                                           
336 Θεοδώρου (1976), ό.π., σ. 111. 
337 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 54. 
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εμφανιζόμενος στη Μαρία της αποκαλύπτει και υπενθυμίζει τη θεϊκή Του υπόσταση 

και την καθιστά αγγελιοφόρο του χαρμόσυνου και ελπιδοφόρου μηνύματος της 

Ανάστασης και της αιώνιας ζωής, αφού Αυτός είναι ο νικητής του θανάτου338.  

Στον τελευταίο οίκο του κοντακίου, ο Ρωμανός προσεύχεται στον αναστάντα Χριστό 

να λυτρώσει και τη δική του ψυχή, να του χαρίσει πνευματική Ανάσταση αλλά και θεία 

χάρη και έμπνευση να συνεχίσει μέσα από το υμνολογικό του έργο να ψάλλει τη δόξα 

του Κυρίου. Εδώ ο Ρωμανός παραδόξως αναγνωρίζει την αξία των έργων του, όχι με 

καλλιτεχνική αλαζονεία αλλά με ταπεινότητα και αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού 

που διακαώς δοξολογεί, και παρακαλεί τον Χριστό να μην του αφαιρεθεί η χάρη της 

έκφρασης, που αποτελεί τον δικό του τρόπο να περιγράψει την αγάπη του προς τον 

Θεό. Με αυτό τον τρόπο το πρώτο αναστάσιμο κοντάκιο ολοκληρώνει τον κύκλο του, 

ξεκινώντας με ένα δυναμικό, θριαμβευτικό προοίμιο και καταλήγοντας σε μια 

προσωπική προσευχή ενός ταπεινού δούλου προς τον Ιησού Χριστό και Λόγο του 

Θεού. 

Το δεύτερο αναστάσιμο κοντάκιο που τιτλοφορείται: «Ἕτερον κοντάκιον 

Ἀναστάσιμον »,   αποτελεί μια αλληγορία της μάχης του Χριστού με τον Άδη κατά την 

οποία ο θάνατος προσπαθεί να εμποδίσει την ψυχή του Χριστού να επιστρέψει στο 

σώμα Του. Τα πρόσωπα της πλοκής στο δεύτερο αυτό κοντάκιο είναι οι Εβραίοι, ο 

Πιλάτος και οι φύλακες του τάφου, άνθρωποι δηλαδή που με την απιστία τους και το 

μίσος τους προς το πρόσωπο του Χριστού εναντιώθηκαν στο θαυμαστό γεγονός της 

Ανάστασης. Με αυτή την επιλογή προσώπων αναδεικνύεται για άλλη μια  

φορά η θεία οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι η φύλαξη του τάφου από «εχθρούς της 

Ανάστασης» δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του συμβάντος και 

υπόνοιας περί συνομωσίας των μαθητών του Χριστού. 

Η δομή του κοντακίου έχει ως εξής339: 

- Οίκοι α’ – β’(στ. 1 -4): Μονόλογος του ποιητή 

- Οίκος β’: ο ποιητής απευθύνεται προς τον Άδη 

- Οίκοι γ’ – ιβ’: η απάντηση του Άδη 

- Οίκος ιβ’: η ανταπάντηση του ποιητή στον Άδη 

                                                           
338 Θεοδώρου (1976), ό.π., σ. 117 -120. 
339 Ζερβουδάκη (2017-2018), ό.π., σσ. 91 – 92.  
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- Οίκος ιγ’: ο ποιητής απευθύνεται προς την κουστωδία (εννοεί του φύλακες του 

τάφου) 

- Οίκος ιδ’: η απάντηση των φυλάκων 

- Οίκοι ιε’ – κ’: παρέμβαση ποιητή και απάντηση στρατιωτών 

- Οίκος κα’: η κρίση του ποιητή στα παραπάνω λεγόμενα 

- Οίκος κβ’: προσευχή του ποιητή 

Θεματικά, το κοντάκιο χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Από τον δεύτερο οίκο μέχρι 

τον δέκατο, ο Ρωμανός βασίζεται στο ευαγγελικό κείμενο του Ματθαίου, σχετικά με 

το συμβούλιο των Ιουδαίων, το αίτημά τους προς τον Πιλάτο για τη σφράγιση του 

τάφου και την έγκριση του αιτήματος από τον Πιλάτο. Οι Ιουδαίοι, σύμφωνα με την 

τόσο ζωντανή περιγραφή του Ρωμανού, είναι γεμάτοι μίσος για τον Ιησού, κι αυτό 

ακριβώς το μίσος είναι που τους τυφλώνει και τους εμποδίζει να δουν την Ανάσταση 

του Κυρίου. Ακόμη και ο ίδιος ο Πιλάτος, ένας άνθρωπος που λειτουργεί με βάση την 

ψυχρή λογική και δεν επηρεάζεται από κανένα θρησκευτικό φανατισμό, δεν 

διακατέχεται από αυτή τη μανία των μελών του Συνεδρίου αλλά και του αμαθούς 

εβραϊκού λαού, φτάνει σε σημείο να ειρωνευτεί τους ίδιους τους αρχιερείς στην 

υπόθεση περί κλοπής του σώματος του Ιησού340. 

Στη δεύτερη ενότητα, που καταλαμβάνει τους οίκους 11 με 18, η σύνθεση του Ρωμανού 

είναι ακόμη πιο ελεύθερη. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζονται οι παραινέσεις των 

Ιουδαίων προς τους στρατιώτες, ενώ στο δεύτερο κυριαρχεί η αφήγηση της 

Ανάστασης, η οποία όμως γίνεται αντιληπτή από τους στρατιώτες, αρχικά με τους 

απόκοσμους ήχους που προέρχονται μέσα από τον τάφο και στη συνέχεια με τον 

σεισμό και την εμφάνιση του αγγέλου. Οι στρατιώτες γίνονται, έτσι, οι πρώτοι 

«μάρτυρες» του θαύματος, καθώς είναι οι πρώτοι που αισθάνονται τα φαινόμενα και 

τον ουράνιο αγγελιαφόρο. Αυτή η τοποθέτηση του Ρωμανού είναι καθαρά συμβολική 

υποδεικνύοντας και πάλι την θεία οικονομία: οι λεπτομέρειες της Ανάστασης δεν 

έγιναν γνωστές στους «φίλους του Χριστού», τις μυροφόρες και τους Αποστόλους, τα 

πρόσωπα δηλαδή του πρώτου Αναστάσιμου κοντακίου, αλλά στους αρνητές της 

Ανάστασης, οι οποίοι καλούνται να αναφωνήσουν αυτό που με τόσο σθένος αρνούνταν 

να δεχθούν: «Ἀνέστη ὁ Κύριος»341. 

                                                           
340 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 58. 
341 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 58. 
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Το μυστήριο της Ανάστασης είναι υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση της 

χριστιανικής πίστης και του ορθόδοξου δόγματος, που δεν υπάρχουν λόγια ούτε από 

τον ίδιο τον Ρωμανό για να το αποδώσει στους ανθρώπους, πόσο μάλλον στους 

άπιστους φρουρούς του τάφου, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ούτε τον χρόνο ούτε τον 

τρόπο με τον οποίο το μυστήριο πραγματοποιήθηκε. Η παρουσία τους εκεί και η 

μαρτυρία τους αποδεικνύει για άλλη μια φορά τα περιορισμένα όρια αντίληψης της 

ανθρώπινης φύσης, το ακραίο σημείο μέχρι το οποίο το μυστήριο μπόρεσε να γίνει 

προσεγγίσιμο από τον άνθρωπο342. Ο ποιητής μάλιστα τονίζει ότι το μυστήριο δεν 

μπόρεσε να γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα στον τάφο, μπροστά 

στα ίδια τα γεγονότα, πόσο μάλλον από τους πιστούς της εποχής του, που προσπαθούν 

να προσεγγίσουν το μυστήριο της Ανάστασης με λογικά επιχειρήματα και απέχουν 

χρονικά πολύ από τα γεγονότα. 

 Το τρίτο αναστάσιμο κοντάκιο: « Εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου και 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» δεν βρίσκεται λογοτεχνικά στο ίδιο υψηλό επίπεδο με 

το δεύτερο. Στο σύντομο προοίμιο προβάλλεται η ολοκληρωτική ήττα του θανάτου 

από τον Ιησού και η χαρά που προκύπτει στους πιστούς από αυτό το γεγονός. Στον 

πρώτο οίκο, ο ποιητής δίνει με συντομία τα γεγονότα και ταυτόχρονα το σκηνικό μέρος 

όπου θα εκτυλιχθεί η δράση, το οποίο είναι ο τάφος του Ιησού. Με μια σειρά 

δραματικών αντιθέσεων (ζωήν [...] ταφῇ, θανάτῳ [...] Θεόν, ᾅδῃ [...] ᾅδην 

σκυλεύσαντα) ο ποιητής καταδεικνύει το μέγεθος της βλασφημίας των Ιουδαίων, τους 

οποίους καλεί σε μετάνοια και αναγνώριση της Ανάστασης343. 

Στη συνέχεια του ύμνου οι Ιουδαίοι ιερείς του συνεδρίου αποφασίζουν να απευθυνθούν 

στον Πιλάτο και να ζητήσουν τη φύλαξη του τάφου του Ιησού από ρωμαϊκή φρουρά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο Ρωμανός σκιαγραφεί την 

προσωπικότητα του Πιλάτου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο του οποίου οι αποφάσεις 

βασίζονται καθαρά στη λογική του, παρ’ όλα αυτά ο ποιητής μας κρίνει την απόφασή 

του να ικανοποιήσει το αίτημα των Ιουδαίων παράλογο, απαραίτητο όμως για να 

εξυπηρετηθεί η θεία οικονομία344. Έτσι οι φρουροί θα γίνουν μάρτυρες της Ανάστασης 

του Κυρίου, ενώ οι Ιουδαίοι με το αίτημά τους έμμεσα εκφράζουν τους φόβους τους 

ότι η Ανάσταση μπορεί και να συμβεί, αφού αν δεν είχαν καμία αμφιβολία δεν θα 

                                                           
342 Θεοδώρου (1976), ό.π., σ. 183. 
343 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 60. 
344 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 62. 
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χρειαζόταν να φρουρηθεί ο τάφος. Ακόμη, ο Πιλάτος στέκεται ειρωνικός απέναντι στη 

μανιακή επιμονή των Ιουδαίων για έναν άνθρωπο που είναι ήδη νεκρός και σε καμία 

περίπτωση δεν συμμερίζεται τον θρησκευτικό τους φανατισμό. Αυτό φυσικά οφείλεται 

και στις διαφορετικές θρησκευτικές ταυτότητες και αντιλήψεις των δύο πλευρών, 

αφενός του Ρωμαίου ειδωλολάτρη Πιλάτου και αφετέρου των Ιουδαίων ιερέων των 

οποίων έθνος και θρησκεία γι’ αυτούς ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα345.  

Μετά την έγκριση φρουράς στον τάφο του Ιησού από τον Πιλάτο, το σκηνικό αλλάζει 

και μεταφερόμαστε στον ίδιο τον τάφο. Έξω από τον τάφο οι στρατιώτες φρουρούν 

τον Ιησού ως βασιλέα (…καὶ ἐφρούρει Χριστὸν βασιλέα στρατός)346, ενώ στο εσωτερικό 

του τάφου εκτυλίσσεται η μάχη του Ιησού με τον θάνατο, σε μία καθαρά πνευματική 

και συμβολική διάσταση, η οποία δεν μπορεί να γίνει προσιτή από την ανθρώπινη 

αντίληψη. Η μάχη αυτή παρουσιάζεται με τρόπο δραματικό μέσα από τα αντιθετικά 

σχήματα ανάμεσα στο νικητή Χριστό και τον ηττημένο θάνατο: «τοῦ μὲν τὸ κράτος 

ἁρπάζοντος, τοῦ δὲ τοῦ κράτους ἐκπίπτοντος,/ τοῦ μὲν ἁρπάζοντος τοὺς κάτω,/ τοῦ δὲ 

τοῖς κατωτέρω βοῶντος∙ »[υ-υυ] κράζωμεν/ Ἀνέστη ὁ Κύριος». Ωστόσο, η μάχη αυτή 

γίνεται αντιληπτή και από τους φρουρούς, οι οποίοι τρομοκρατημένοι ακούνε 

θορύβους και φωνές νεκρών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Ρωμανού σε 

τρεις νύχτες που προηγούνται της Ανάστασης, ενώ τα ευαγγέλια μιλούν για Ανάσταση 

την τρίτη ημέρα, άρα δύο νύχτες. Σε αυτό το σημείο ο ποιητής, που ασφαλώς είναι 

ικανός γνώστης των ευαγγελικών κειμένων, δεν κάνει λάθος αλλά ίσως εννοεί τα 

χρονικά διαστήματα στα οποία οι Ρωμαίοι χώριζαν τη νύχτα, τοποθετώντας το γεγονός 

της Ανάστασης όχι στην αρχή αλλά στο τέλος της νύχτας347. 

Η μάχη στο εσωτερικό του τάφου συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση και γίνεται 

αντιληπτή από τους φρουρούς οι οποίοι αρχίζουν να αναρωτιούνται μήπως τελικά το 

μήνυμα της Ανάστασης είναι αληθινό. Ο ποιητής, για να αποδώσει με ακόμη 

μεγαλύτερη έμφαση την αλήθεια της Ανάστασης βάζει τους φρουρούς να ερευνήσουν 

τον τάφο, ώστε να μη μείνει καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των στρατιωτών, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι 

το μνημείο είναι κενό, ενώ παράλληλα παρατηρούν μία ανθρώπινη μορφή πάνω στην 

                                                           
345 Τωμαδάκης (1956), ό.π., σ. 323. 
346https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  
347 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 63. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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κυλισμένη πέτρα, την οποία όμως θεωρούν μια οφθαλμαπάτη της νύχτας και 

διχογνωμούν αν πρέπει να κοιμηθούν ή να παραμείνουν σε εγρήγορση υπό το φόβο της 

κλοπής του νεκρού σώματος. Ο διάλογος των φρουρών είναι επινόημα του 

υμνογράφου, καθώς οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες δεν έχουν λόγο μέσα στο ευαγγελικό 

κείμενο348. Όπως γίνεται φανερό, με τον διάλογο επιτυγχάνεται η απόδοση των 

εσωτερικών διαθέσεων, σκέψεων και συναισθημάτων των ηρώων, πράγμα που 

προσδίδει λογοτεχνικό ύφος στο κοντάκιο.  

Ξημερώνοντας η νέα μέρα, οι φρουροί αναρωτιούνται αν το φως προέρχεται από το 

ξημέρωμα της νέας μέρας ή από τη φωτεινή παρουσία που υπήρχε στον βράχο πάνω 

από τον τάφο του Ιησού. Ο Ρωμανός στο σημείο αυτό τονίζει ιδιαίτερα την έννοια του 

φωτός: «φῶς φορεῖ, φῶς πέμπει, φῶς ἐστι∙ τάχα φωτὸς υἱός ἐστι καὶ τοῦ φωτὸς δὲ 

ὑπηρέτης»349. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύει το μεγαλείο της Ανάστασης, 

κληρονομώντας και κληροδοτώντας μια έννοια που κυριαρχεί στην αναστάσιμη 

υμνολογία. Στο τέλος του κοντακίου ο ποιητής κλείνει απευθυνόμενος στο ακροατήριο 

και προσευχόμενος, με ταπεινότητα όπως πάντα στον Χριστό. Τονίζει ότι η αλήθεια 

της Ανάστασης δεν θα μείνει στην αφάνεια, όπως επιδιώκουν οι φύλακες που 

χρηματίστηκαν τελικά από τους Ιουδαίους. Ένα τελευταίο σημείο αυτού του κοντακίου 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ο παραλληλισμός του ποιητή ανάμεσα στην 

σάρκωση του Χριστού στον παρθενικό κόλπο της Θεοτόκου και στην ταφή του 

Χριστού σε γήινο έδαφος. Ο Ιησούς, σαρκωμένος από τη Θεοτόκο αγιάζει «διὰ τῆς 

κυήσεως τοὺς γεννωμένους» και με την ταφή του αγιάζει «διὰ τῆς ἀναστάσεως τοὺς 

τεθανατωμένους», όπως τονίζει και ο Ησύχιος Ιεροσολύμων350. Το μοτίβο αυτό 

εμφανίζεται αρκετά συχνά στους Πατέρες της Εκκλησίας και αποτελεί ένα δημοφιλή 

παραλληλισμό. Το νέο ταφικό μνημείο που δεν είχε δεχθεί κανέναν πριν τον Ιησού, 

είναι προεικόνιση της παρθενίας της Θεοτόκου, που δεν είχε έρθει σε επαφή με 

κανέναν άνδρα για να συλλάβει τον Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς εξέρχεται από την 

κλειστή είσοδο του μνημείου αφήνοντας ανέγγιχτες τις σφραγίδες του τάφου, όπως 

εξήλθε και από τη Θεοτόκο, αφήνοντας άθικτα τα σημεία της παρθενίας. Η Θεοτόκος, 

όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο το οποίο κάνει λόγο αποκλειστικά για τη 

                                                           
348 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 64.  
349https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  
350 Βλ. Ησυχίου, Ομιλία Ι, 5, 14-16. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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θέση της Θεοτόκου στα ρωμανικά κείμενα, θεωρείται από την Εκκλησία ως η νέα Εύα, 

που αντί για συμφορές, γεννά την ελπίδα και τη σωτηρία για το ανθρώπινο γένος. 

Συμπερασματικά, αυτό που μπορεί να ειπωθεί και εδώ είναι ότι ο Ρωμανός δείχνει να 

ακολουθεί την ευαγγελική διήγηση, τουλάχιστον ως προς τα ιστορικά γεγονότα, 

δηλαδή όσον αφορά τη συνάντηση των μελών του εβραϊκού συνεδρίου με τον Πιλάτο, 

ωστόσο στη συνέχεια στην απόδοση συμβολικών προσεγγίσεων η έμπνευσή του 

αφήνεται περισσότερο ελεύθερη, ενώ υπαινίσσεται αρκετά πρώιμα το θέμα της πάλης 

του Χριστού με το θάνατο. 

Το τρίτο αναστάσιμο κοντάκιο αποτελεί μια προσπάθεια του Ρωμανού να προσεγγίσει 

με μη θρησκευτικές και δογματικές θέσεις, αλλά να εξηγήσει με λογικοφανή και υλικά 

επιχειρήματα το μυστήριο της Ανάστασης, ώστε αυτό να γίνει αντιληπτό από μία 

προσωπικότητα σαν του Πιλάτου. Στο δεύτερο αναστάσιμο κοντάκιο προσπαθεί να 

πείσει μία άλλη κατηγορία ανθρώπων τους Ιουδαίους και το κάνει με τον πιο 

δεξιοτεχνικό και συμβολικό τρόπο που θα μπορούσε να επιλέξει ένας υμνογράφος και 

πραγματικός γνώστης των Γραφών: βάζει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι 

οποίοι έχουν λυτρωθεί από τον θάνατο να ανακηρύσσουν ξανά τις προφητείες τους για 

τον ερχομό και την Ανάσταση του Κυρίου. Πολλές φορές, τόσο σε έργα του Ρωμανού 

όσο και σε κείμενα των Πατέρων, οι προφήτες αναλαμβάνουν να πείσουν τους 

Ιουδαίους για την αλήθεια. Χαρακτηριστικά, παρατίθεται ένα παράδειγμα από το 

απόκρυφο ευαγγέλιο του Νικόδημου το οποίο λέει το εξής: 

«Λέγει ὁ Δαυὶδ ὁ προφήτης∙ Οὐκ οἶδας, τυφλέ, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ ἐγὼ ζῶν τὴν τοιαύτην 

φωνήν, τὸ Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες, ὑμῶν, προεφήτευσα; Ἠσαΐας εἶπεν∙ Ἐγὼ τοῦτο 

προϊδὼν ὑφ’ ἁγίου Πνεύματος ἔγραψα∙ Ἀναστήσονται οἱ νεκροὶ καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν  

τοῖς μνημείοις καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ. Καί ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ 

σου, Ἅιδη, τὸ νῖκος; [...] Πρὸς ταῦτα ἐξέβαλεν ἅπαντας ἔξω. Καὶ ὁ προπάτωρ Ἀδὰμ 

θυμηδίας ἔμπλεως ὀφθείς∙ Εὐχαριστῶ τῇ μεγαλωσύνῃ σου, Κύριε, ἔλεγεν, ὅτι ἀνήγαγές 

με ἐξ Ἅιδου κατωτάτου. Οὕτω δὲ καὶ πάντες οἱ προφῆται καὶ οἱ ἅγιοι εἶπον∙ 

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστέ, Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὅτι ἀνήγαγες ἐκ τῆς φθορᾶς τὴν ζωὴν 

ἡμῶν [...] Πορευομένου δὲ αὐτοῦ ἔψαλλον οἱ ἅγιοι πατέρες ἀκολουθοῦντες αὐτῷ· 

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Ἀλληλούϊα. Αὕτη ἡ δόξα τῶν ἁγίων 

πάντων»351. 

                                                           
351 Βλ. Ευαγγέλιο Νικοδήμου, 21, 2, 5-14· 24, 1, 10-19· 24, 3, 1-5.  
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Μέσα λοιπόν από την επίκληση σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και σε ήδη 

διατυπωμένα θεολογικά ζητήματα προσπαθεί να πείσει τους θρησκευτικά 

προσκολλημένους και φανατισμένους Ιουδαίους. Σε αυτό το κοντάκιο έχουμε τη 

μαρτυρία του Άδη όχι για την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά για τον θάνατό του και την 

κατάβασή του στο βασίλειο του θανάτου. Οι μόνοι πραγματικοί μάρτυρες της 

Ανάστασης του Κυρίου είναι οι φρουροί. Ο θάνατος χάνει την παντοδυναμία του και 

αμφισβητείται από τους νεκρούς352. 

Για τον Ρωμανό, το γεγονός της Ανάστασης από μόνο του είναι επαρκής απόδειξη της 

θεότητας του Ιησού. Ωστόσο, ο θάνατός Του, είναι απαραίτητος για τη θεία οικονομία 

και τονίζεται για δογματικούς λόγους. Χωρίς θάνατο δεν μπορεί να συντελεστεί η 

Ανάσταση353. Ο ποιητής αισθάνεται την ανάγκη να ερμηνεύσει τον θάνατο του Θεού 

ως μια λύτρωση και απελευθέρωση όλων των ανθρώπων από τα δεσμά της αμαρτίας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο διάλογος του Ρωμανού με τον Άδη δείχνει το πόσο εύκολα ο 

τελευταίος εξαπατήθηκε από το νεκρό σώμα του Ιησού. Η ιδέα του Χριστού ως 

«δόλωμα» που ξεγελά τον Άδη με τη θνητή του σάρκα, εμφανίζεται συχνά στους 

Πατέρες της Εκκλησίας και ο Ρωμανός σε αυτό το σημείο δε διστάζει να το 

χρησιμοποιήσει. Εφόσον ο θάνατος του Χριστού υπήρξε πραγματικός, και η Ανάσταση 

θα είναι κι αυτή πραγματική. Τα επιχειρήματα εδώ παρουσιάζονται με μια 

επιτηδευμένη  απλότητα, τα γεγονότα είναι μεγάλα και πέραν πάσης αμφιβολίας 

πραγματικά, ενώ υπάρχει ειρωνεία προς τους εχθρούς του Χριστού, που πρέπει τώρα, 

μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, να ομολογήσουν αυτό που με τόσο μίσος αρνούνταν 

να φανταστούν ότι μπορεί να συμβεί. Η τέχνη του Ρωμανού είναι ζωντανή και 

αποτελεσματική, χωρίς δογματικές ανακρίβειες και αοριστίες, αλλά εστιάζει στην 

ουσία των θεολογικών μηνυμάτων που πρέπει να αποδοθούν354.  

«Ὢ τοιούτων κακῶν μία νὺξ μήτηρ καὶ τοσούτων δεινῶν [πατὴρ] εἷς ὄρθρος∙ ἡ μὲν 

ἔτεκεν, ὁ δὲ φθάσας προστέθεικε τ[ῷ ἄλ]γει μου ὄνομα∙ ἀνάστασιν καλοῦσι τὴν ἡμέραν 

μ[ου τῆς] πτώσεως, πανήγυριν τελοῦσι τὸν καιρὸν τῆς ἀπωλεί[ας] μου∙ οἴμοι οἴμοι, τί 

ἔπαθον." Τοιαῦτα Ἅιδης πρὸς ἐ[μὲ] ἐρωτήσαντα ἐφώνησεν, οὐ ῥήμασι πείσας με, ἀλλὰ 

πράγμασι δείξας μοι ὅτι γυμνὸν καὶ ἔρημον πάντοθεν [αὐ]τὸν δείξας ἀνέστη ὁ 

                                                           
352 Τωμαδάκης (1956), ό.π., σ. 104. 
353 Τωμαδάκης (1956), ό.π., σ.107. 
354 Τωμαδάκης (1952), ό.π., σ. 38. 



116 
 

 
 

Κύριος»355. Μετά από αυτό το μονόλογο - απολογία του Άδη, κατά την οποία ο Άδης 

αποδέχεται την ήττα του και αυτοταπεινώνεται μπροστά στο μεγαλείο του 

Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, κάτι που ο ποιητής από τη διατύπωση που επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει φαίνεται να απολαμβάνει, το σκηνικό μέρος αλλάζει, και από τον 

υπερφυσικό κόσμο των νεκρών μεταβαίνουμε στον ανθρώπινο χώρο, όπου ετάφη το 

σώμα του Χριστού. Ο Ρωμανός προσπαθεί να αναγκάσει τους πολέμιους του Χριστού 

να παραδεχτούν την αλήθεια. Γι’ αυτό και βάζει τον Άδη να μονολογεί κι αυτό θα 

συνεχίσει να κάνει και στο υπόλοιπο του κοντακίου με τους φρουρούς να αναγκάζονται 

να παραδεχτούν πως δεν κοιμήθηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας και 

επομένως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα το σώμα να κλάπηκε από τους μαθητές. Γι’ 

αυτό επίσης πολλές φορές παρασύρεται από τη δική του έμπνευση και παρεκκλίνει από 

την πιστή ευαγγελική περιγραφή, παρουσιάζοντας ορισμένους χαρακτήρες οι οποίοι, 

ενώ στις ευαγγελικές περικοπές δεν έχουν κάποιο ρόλο, στους ύμνους να παίρνουν 

θέση και να γίνονται μάρτυρες των γεγονότων. Ο Ρωμανός κλείνει τον ύμνο με την 

προσευχή του, η οποία αποτελεί το λυρικότερο σημείο των ύμνων του. Έχοντας αφήσει 

τους άλλους να μιλήσουν, ενώ εκείνος ως θεατής παρακολουθεί και καταγράφει όσα 

οι απρόθυμοι μάρτυρές του αφηγούνται, μεταφέρει στο πιστό ακροατήριό του τα λεπτά 

νοήματα της Ανάστασης του Κυρίου356. 

Το τέταρτο αναστάσιμο κοντάκιο με τίτλο: «Κοντάκιον Ἀναστάσιμον», αποτελεί 

περισσότερο ένα δογματικό κείμενο κατά των αιρέσεων του αρειανισμού, του 

μονοφυσιτισμού και του νεστοριανισμού, γι’ αυτό και ως προς το δογματικό του 

χαρακτήρα θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Ως προς τη δομή του, αυτό χωρίζεται 

σε τρία μέρη: στο δογματικό, στο διηγηματικό και στο διαλογικό – δραματικό. Το 

διηγηματικό μέρος περιλαμβάνει την προδοσία του Ιούδα, την αχαριστία των Ιουδαίων, 

τη Σταύρωση και το προφίλ των δύο ληστών ανάμεσα στους οποίους σταυρώθηκε ο 

Χριστός. Στο διαλογικό μέρος, αναπτύσσεται ένας διάλογος ανάμεσα στον Άδη – 

θάνατο (ο Ρωμανός πολύ συχνά τους ταυτίζει) και στον διάβολο, ενώ στη συζήτηση 

συμμετέχει και ο ίδιος ο Χριστός. Η ομολογία της ήττας των παραπάνω δυνάμεων είναι 

ένα θέμα το οποίο ο ποιητής αγαπά ιδιαίτερα και αποτελεί ένα ζωντανό και δραματικό 

τρόπο αναπαράστασης της αλήθειας μετά από ένα δογματικό κήρυγμα. Ο ποιητής δεν 

                                                           
355https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  
356 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 88. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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είναι ξένος προς το δόγμα, αλλά αναμφίβολα δεν είναι συστηματικός δογματιστής και 

ίσως σε αυτό το σημείο ο λόγος του ξενίζει τον αναγνώστη. Οι δογματικές διαμάχες 

της εποχής τονίζονται στο έργο του, ενώ οι διατυπώσεις του ποιητή είναι εξαιρετικά 

προσεκτικές, ώστε να μην κατηγορηθεί ο ίδιος για αίρεση357. Η ανθρώπινη υπόσταση 

του φιλάνθρωπου Χριστού καταδέχεται να υπομείνει το μαρτύριο της Σταύρωσης για 

χάρη των ανθρώπων. Από την άλλη η θεϊκή φύση του Χριστού προοικονομεί τη νίκη 

Του εναντίον του διαβόλου και του θανάτου. 

Το πέμπτο αναστάσιμο κοντάκιο: «Έτερον κοντάκιον αναστάσιμον», αν και θεματικά 

πραγματεύεται και πάλι την κατάβαση του Χριστού στον Άδη, εντούτοις ο Ρωμανός το 

κάνει με ένα τρόπο διαφορετικό, σε σχέση με τα προηγούμενα αναστάσιμα κοντάκια. 

Το κοντάκιο ξεκινά με τον διάλογο του Αδάμ με τον Άδη, κατά τον οποίο ο Άδης, πίσω 

από το πρόσωπο του οποίου κρύβονται ο θάνατος και ο διάβολος, εμφανίζεται ως 

δυνάστης – εξουσιαστής των νεκρών ψυχών και ο Αδάμ εκπρόσωπος όλων των 

υποδουλωμένων στον θάνατο ψυχών358. Η σχέση αυτή αλλάζει με την παρουσία του 

Χριστού στον κάτω κόσμο ο οποίος με την σάρκωσή Του ξεγελά τον θάνατο και τον 

νικά ολοκληρωτικά. Η απουσία λογοτεχνικής πρωτοτυπίας και δογματικού βάθους από 

το συγκεκριμένο κοντάκιο δημιουργεί δύο υποθέσεις για την χρονική στιγμή που το 

συνέθεσε ο Ρωμανός: ο ποιητής είτε βρισκόταν ηλικιακά σε πολύ νεαρή ηλικία, ή το 

ακριβώς αντίθετο, το κοντάκιο δηλαδή να ανήκει στα τελευταία έργα που συνέθεσε ο 

υμνογράφος ο οποίος ήταν κουρασμένος λόγω ηλικίας και λόγω των πολλών και σε 

βάθος χρόνων έργων του359.  Ένα άλλο πάλι ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι το 

κλείσιμο του ύμνου. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αναστάσιμα κοντάκια, σε αυτό 

το τμήμα της προσευχής στον τελευταίο οίκο απουσιάζει, δημιουργώντας την 

εντύπωση ότι πιθανόν να απουσιάζουν οι τελευταίοι οίκοι του ύμνου. 

Πρωταγωνιστές του κοντακίου είναι ο Αδάμ και ο Άδης οι οποίοι εμφανίζονται εξ 

αρχής στο προοίμιο. Ο Αδάμ περιμένει τον Σωτήρα να τον λυτρώσει από τον Άδη, 

όπως η γη περιμένει τη βροχή για να ξεδιψάσει: «Ὥσπερ οὐρανοῦ ὑετὸν ἡ γῆ 

ἀπεκδέχεται, οὕτως ἐν τῷ Ἅιδῃ Ἀδὰμ κρατούμενος ἔμενέν σε τὸν τοῦ κόσμου σωτῆρα καὶ 

                                                           
357 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 93.  
358 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 107. 
359 Matons (1964), ό.π., σ. 275. 
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ζωῆς τὸν δοτῆρα»360.· Πρόκειται για μία παρομοίωση πολύ συμβολική και 

συνηθισμένη στα κείμενα των Πατέρων και σε υμνογραφικά έργα. Ο Άδης προς το 

παρόν έχει τον έλεγχο του κάτω κόσμου λέγοντας στον Αδάμ πως: «πάντων γὰρ εἰμί 

βασιλεύς». Δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει ο Άδης και να μπορεί να του κλέψει 

την παντοδυναμία του από τον κόσμο των νεκρών. Τα παρακάτω λόγια του Αδάμ 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον θεολογικό και δογματικό: «Νῦν κρατεῖν τὸ γένος σου 

προσετάχθην διὰ τῆς ἀναστάσεως. |Ὥστε καὶ πληγὰς δι' ἐμὲ οὐκ ἂν παραιτήσηται, 

δεύτερος Ἀδὰμ δι' ἐμὲ γενήσεταί μου ὁ Σωτήρ∙ τὴν ἐμὴν τιμωρίαν δι' ἐμὲ ὑπενέγκῃ τὴν 

σάρκα μου φορέσας, καθάπερ κἀγώ…οὐ γὰρ δύνῃ φέρειν ἅσπερ εἰσαγάγῃ σοι τιμωρίας 

διὰ τῆς ἀναστάσεως…Ἀλλ' ἦλθε Χριστὸς ἡ ζωὴ ὑπᾶξαι τὸν θάνατον». Ο Θεός με την 

σάρκωσή Του και τον θάνατό Του «ανθρωποποιεί» θα ταίριαζε να πούμε για την θεία 

Του φύση, ενώ με την Ανάσταση και την ανάβαση στους ουρανούς σαν Θεός αλλά και 

σαν άνθρωπος «θεοποιεί» την ανθρώπινη φύση361. 

Ένα άλλο σημείο του κοντακίου που αξίζει να αναφερθεί είναι ο παρακάτω στίχος: 

«ὅλην γὰρ ἐμοῦ τὴν μορφὴν λαβὼν ἐτροπώσατό σε». Ιδιαίτερη σημασία στο 

συγκεκριμένο στίχο έχει η λέξη μορφή, η οποία χρησιμοποιείται από τον ποιητή αντί 

της λέξης φύση. Ο λόγος που ο Ρωμανός κάνει αυτή την επιλογή είναι ίσως για να 

καλύψει την ελλιπή του θεολογική και δογματική του κατάρτιση362. Ως τελευταία 

σκηνή της πλοκής παρουσιάζεται η εξής εικόνα: οι τάφοι αδειάζουν, ο Χριστός 

συντρίβει το βασίλειο των νεκρών και οι νικητές ποδοπατούν τον Άδη. «Ὅπου δ' ἂν 

περιστραφῇς, πανταχόθεν θεωρεῖς τοὺς τάφους κενωθέντας καὶ γυμνόν, ἄσχημον ὄντα. 

Ποῦ σου τὰ κλεῖθρα ὑπάρχει, ὦ ἄθλιε; Ἰησοῦς μου κατῆλθε καὶ συνέτριψέ σου πάντα∙ 

ποῦ σου, Ἅιδη, τὸ νῖκος ἢ ποῦ σου τὸ κράτος; Ὁ Θεὸς κατέλυσε τὴν ἰσχύν σου διὰ τῆς 

ἀναστάσεως». Το ζήτημα της ύψωσης του Αδάμ στον ουρανό επανέρχεται στον 

τελευταίο οίκο, κλείνοντας, έτσι, ένα νοητό κύκλο που είχε ξεκινήσει από την αρχή του 

ποιήματος, με την ίδια αναφορά από τον προπάτορα: «Ὕψωσέ με ἐν οὐρανοῖς ὁ σὲ 

τροπωσάμενος∙ σύνθρονός εἰμι τὸ λοιπόν, οὐκέτι ὑπόκειμαί σοι∙ ἐμὸν ἔλαβε σῶμα ἵνα 

ἀνακαινίσας ἀθάνατον ποιήσῃ καὶ σύνθρονον∙ βασιλεύσω σὺν αὐτῷ, συνηγέρθην γὰρ 

αὐτῷ∙ οὐκέτι μου κατάρχεις, ἀλλ' ἐγώ σου κυριεύω».  

                                                           
360https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  
361 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 110. 
362 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 113. 
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Το έκτο και τελευταίο αναστάσιμο κοντάκιο του Ρωμανού είναι γνωστό ως «Κοντάκιον 

εἰς τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὰς δέκα δραχμάς, φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε∙"τοῦτο 

ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ" ἦχος α, πρός∙ Τῷ ἀρχαγγέλῳ»363. Θεματικά συνδέει την κατάβαση 

του Χριστού στον Άδη, που είναι το κύριο θέμα όλων των αναστάσιμων κοντακίων και 

την παραβολή των δέκα δραχμών γνωστή από τον ευαγγελιστή Λουκά. Η σύνδεση των 

δύο θεμάτων γίνεται ήδη από τους πρώτους οίκους του κοντακίου: «Ἀνέστη γὰρ ὁ 

Κύριος, [ἡ ζωὴ] καὶ ἀνάστασις. [Τῆς το]ῦ Χριστοῦ παραβολῆς τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἣν 

ὁ [Λουκ]ᾶς διηγεῖται ἀκούοντες μὴ πάρεργον σχῶμεν ταύτην…». Σημασιολογικά, η 

γυναίκα της παραβολής συμβολίζει τη σοφία και την αρετή του Θεού, οι δέκα δραχμές 

τα αγγελικά τάγματα, ο Αδάμ τη χαμένη δέκατη δραχμή και ο Ιησούς το λυχνάρι, που 

μέσα στο πήλινο, ανθρώπινο σώμα του φέγγει η φωτιά της θεότητας. Η θυσία του 

Χριστού αποδίδεται πολύ αριστοτεχνικά από τον Ρωμανό με την παρακάτω 

παρομοίωση: «καὶ ὥσπερ λύχνον φωτὸς προφέρει τὴν σάρκα, τῷ πυρὶ καὶ τῷ ἐλαίῳ τῷ 

τῆς θεότητος καταυγάσας τὰ σύμπαντα∙ πῦρ γὰρ ἀεὶ καὶ πηλὸς λύχνον ποιεῖ∙ οὕτως οὖν 

ἔλαμψεν ἐκ θεότητος καὶ σαρκώσεως τὸ τοῦ λύχνου φῶς, Χριστός, ἡ ζωὴ καὶ ἀνάστασις». 

Στο συγκεκριμένο κοντάκιο ο Ρωμανός πρωτοτυπεί στον μέγιστο βαθμό και δίνει 

πρώτος την εξήγηση για το άνοιγμα του τάφου από τον άγγελο και όχι από τον ίδιο τον 

Χριστό, μια εξήγηση που δεν αναφέρεται μέχρι εκείνη τη στιγμή σε κανένα από τα 

πατερικά κείμενα, ρωτώντας ο ίδιος ο ποιητής τον Χριστό: «Δέσποτα Κύριε, σὺ τοὺς 

τάφους ἠνέῳξας νεύματι σῷ, οὐ δεόμενος τινός∙ πῶς ἐδεήθης οὖν τοῦ κυλίοντος ἐκ τοῦ 

τάφου σου λίθον ἐπικείμενον, ἡ ζωὴ καὶ ἀνάστασις;»· και ο Ιησούς απαντά: «Ὁ μόνῳ 

νεύματι καὶ νῦν πάντας τοὺς τάφους ἀν[οίξας] καὶ τοὺς νεκροὺς ἀπολύσας οὐδέποτε οὐκ 

ἔχρῃ[ζον τοῦ] ἀγγέλου τοῦ τὸν λίθον κυλίσαντος∙ ἀλλὰ νῦν μά[θετέ] μου τέχνην σοφήν∙ 

τοῦτο γὰρ δέδωκα σύμβολον, καὶ σημεῖον τοῖς θνητοῖς τούτου τοῦ λίθου ἐκ τάφων ἡ 

ἔπαρσις, [ὡς] ἐν τῇ ὥρᾳ αὐτῇ αἱ πύλαι τοῦ ᾅδου ἀνεσπάσθησαν ἐκ [μέ]σου, οὐ 

χρηματίζουσαι ἐν τοῖς τάφοις ὡς πρότερον∙ ὅθεν λαμπρᾷ τῇ ἐσθῆτι ἐκφανεὶς τότε ὁ 

ἄγγελος ἐπινίκιον ὕμνον ᾖσέ μοι, λέγων ὡς ἐγήγερται ἡ ζωὴ καὶ ἀνά[στασις]». Το 

άνοιγμα του τάφου από τον άγγελο δεν φανερώνει σε καμία περίπτωση κάποια 

αδυναμία για το πρόσωπο του Χριστού, αφού ο Χριστός είναι Αυτός που με ένα νεύμα 

μπορεί και τάφους να ανοίξει και νεκρούς να αναστήσει, αλλά είναι ένα «σύμβολον». 

Τη στιγμή της μετακίνησης του λίθου, οι πύλες του Άδη συνετρίβησαν και οι ψυχές 

                                                           
363https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  
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απελευθερώθηκαν οριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο αισθητός κόσμος γίνεται μάρτυρας 

και πιστοποιεί ένα γεγονός του πνευματικού κόσμου, ο άγγελος κάνει συμβολικά στον 

λίθο του μνήματος, ό,τι κάνει και ο σωτήρας στις πύλες του Άδη364. Η εξήγηση αυτή 

προέρχεται από τον ποιητικό στοχασμό του Ρωμανού και ίσως είναι το «σύμβολο», 

που αναφέρεται και στο κοντάκιο. Ο ύμνος του Ρωμανού κλείνει με τη συνήθη 

προσευχή, όπου ο ποιητής ζητά, σε έναν κοινό τόπο, τη συγχώρηση των αμαρτιών και 

την παροχή της αιώνιας ζωής για τους πιστούς και τον ίδιο, κατά την ώρα της τελικής 

κρίσης και της δευτέρας παρουσίας. 

Συμπερασματικά, η θεματική των αναστάσιμων κοντακίων του Ρωμανού επεκτείνεται 

σε τρεις ενότητες: στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την νικηφόρα επιβολή του 

στον διάβολο και στον θάνατο, την απελευθέρωση του Αδάμ από τον δεσμό της 

αμαρτίας και τη λύτρωση όλων των δίκαιων ψυχών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. 

Τέλος την έγερση του σώματος του Χριστού από τον τάφο και την εμφάνισή του πρώτα 

στις μυροφόρες και έπειτα στους μαθητές του. Πρόκειται για τρία γεγονότα ενωμένα 

σε μία γιορτή, τη γιορτή της Ανάστασης, που αποτελεί την απόλυτη έκφραση της θείας 

αγάπης και πρόνοιας προς τον άνθρωπο και περικλείει όλο το νόημα του 

Χριστιανισμού. Ο Ρωμανός αναλαμβάνει να μεταδώσει το αναστάσιμο μήνυμα, 

ακολουθώντας τα γεγονότα, όπως τα διηγήθηκαν οι Ευαγγελιστές καθώς στόχος του 

είναι να ξετυλίξει όλα τα γεγονότα της Ανάστασης, γνωστά και άγνωστα και να πείσει 

το ακροατήριό του για το αληθινό τους. Αυτή την ανάγκη ο ποιητής την αισθάνεται και 

για έναν ακόμη λόγο: το ορθόδοξο δόγμα δεν έχει παγιωθεί ακόμη πλήρως με 

αποτέλεσμα οποιαδήποτε παράλειψη ή ασάφεια να προκαλέσει σύγχυση, παρανόηση 

και αμφιβολίες. Παράλληλα μέσα από τα έργα του επιδίωκε να αντικρούσει τις 

αιρετικές διδασκαλίες.  

Στην προσπάθειά του να αποδώσει την υπερφυσική πάλη του Χριστού με τον θάνατο 

ξεφεύγει από την απλή διηγηματική γραμμή των ευαγγελικών περικοπών και αφήνει 

ελεύθερη την ποιητική του φαντασία. Ο ποιητής με τη φαντασία του και με την 

αξιοποίηση της απόκρυφης παράδοσης έρχεται να καλύψει το κενό που αφήνουν τα 

ευαγγελικά κείμενα. Στον Ρωμανό η ποίηση είναι ιδεαλιστική με την έννοια της 

εσωτερικότητας του ανθρώπου και της ανυπαρξίας του έξω κόσμου365. Έτσι, ο 

Ρωμανός καταφέρνει να ξεχωρίσει δυναμικά το φανταστικό στοιχείο από την εικόνα. 

                                                           
364 Παπαγεωργίου (2017), ό.π., σ. 123. 
365 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 307. 
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Η ποίησή του, με τη δύναμη του συμβολισμού που μεταφέρει, καθιστά πιθανή τη 

διαίσθηση του αόρατου κόσμου μέσω του ορατού στοιχείου, δηλαδή της πλούσιας 

εικονοποιίας και του διαλόγου. Τέλος, η προτίμηση του Ρωμανού στην περιγραφή της 

κατάβασης του Χριστού στον Άδη και της πάλης τους έχει τις ρίζες της στις συριακές 

παραδόσεις και φανερώνει τις επιδράσεις που δέχτηκε ο ποιητής και από την Ανατολή. 

 

γ) Η Τελική Κρίση 

 

Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου είναι γνωστή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως 

Κυριακή της Κρίσεως και διαβάζεται το κατά Ματθαίον ευαγγελικό ανάγνωσμα το 

οποίο αναφέρεται εκτενέστατα στο εσχατολογικό γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας366. 

Η Δευτέρα Παρουσία είναι το τελικό στάδιο του κεφαλαίου της Εσχατολογίας, η 

τελευταία πράξη του εγκόσμιου δράματος ως συνέχεια της Αποκάλυψης του Ιωάννη 

με τρία βασικά σημεία: την έλευση του Ουράνιου Κριτή και τη θεία δικαιοσύνη να 

αποδίδεται σε αυτούς που σώθηκαν στα δεξιά και τους καταδικασμένους στα αριστερά. 

Αυτός ο διαχωρισμός των ψυχών με την μακαριότητα των δικαίων στον Παράδεισο 

και την καταδίκη των αδίκων στην Κόλαση είναι γνωστός και ως «ψυχοστασία». Άλλες 

ονομασίες που αποδίδονται στο γεγονός είναι η «Εσχάτη Θεοφανία», ενώ στις μέρες 

μας ο όρος «Δευτέρα Παρουσία» χρησιμοποιείται μεταφορικά και συμβολικά για να 

περιγράψει κοσμοϊστορικά και καταστροφικά γεγονότα367.  

Ιστορικά, κατά την παλαιοχριστιανική και πρωτοχριστιανική περίοδο, δεν 

συνηθίζονταν οι αναφορές στο κεφάλαιο της Κρίσης. Οι πρώτες αναφορές ξεκίνησαν 

την πρώιμη βυζαντινή περίοδο από μερικούς Πατέρες της Εκκλησίας που 

ασχολήθηκαν με το κεφάλαιο της Δευτέρας Παρουσίας, όπως ήταν ο Εφραίμ ο Σύρος, 

ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Κύριλλος Αλεξάνδρειας. Η 

ιουστινιάνεια περίοδος είναι η τελευταία φορά που βρίσκει την Αυτοκρατορία ενωμένη 

στο σύνολό της368. Γι’ αυτό και οι επιδράσεις μεταξύ δυτικών και ανατολικών 

                                                           
366 Μτθ 25, 31–46. 
367Αι. Τσαλαμπούνη. «Η κόλαση στη βιβλική παράδοση και στα κείμενα του αρχέγονου 

Χριστιανισμού», Σύναξη, 2012, τ. 121, σ. 8 – 20, διαθέσιμο στο: https://docplayer.gr/167329181-

Teyhos-010-ianoyarios-martios-1-01-7-periehomena.html 
368 Τσαλαμπούνη (2012), ο.π., διαθέσιμο στο: https://docplayer.gr/167329181-Teyhos-010-ianoyarios-

martios-1-01-7-periehomena.html 
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θρησκευτικών ιδεολογιών ήταν αναμενόμενες και αποδεκτές. Είναι λοιπόν πολύ 

πιθανό το κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού για τη Δευτέρα Παρουσία να 

ενέπνευσε τη νεκρώσιμη ακολουθία της δυτικής Εκκλησίας, ενώ αντίστοιχα τα δυτικά 

στοιχεία του τρόμου και της αρετολογίας φαίνεται να υπερίσχυαν εις βάρος της 

ανατολικής σωτηριολογίας. Το σίγουρο είναι ότι Δύση και Ανατολή είχαν εξαρχής 

διαφορετικές θέσεις για πολλά θρησκευτικά θέματα, όπως, για                             

παράδειγμα, διαφορετική ερμηνεία για το δίπτυχο τιμωρία – ποινή, για την ερμηνεία 

του προπατορικού αμαρτήματος που δημιουργεί την αντίθεση μεταξύ του Θεού – 

τιμωρού στη Δύση και του ελεήμονος Θεού της Ανατολής αλλά και τη διαφορετική 

διάσταση και παρουσίαση της Κόλασης.  

Η θρησκευτική ανασφάλεια, το αίτημα για τιμωρία της αδικίας, αλλά και ο φόβος 

αυτής της τιμωρίας αύξαναν σε περιόδους πολιτικών και κοινωνικών κρίσεων. Μία 

τέτοια περίοδος ήταν η περίοδος της Εικονομαχίας το τέλος της οποίας βρήκε την 

Αυτοκρατορία πολιτικά χωρισμένη σε δύο τμήματα. Στο εσωτερικό της κοινωνίας του 

ανατολικού τμήματος της Αυτοκρατορίας, μετά το τέλος της Εικονομαχίας 

παρατηρήθηκε αύξηση του μοναχικού βίου και άσκηση των αρετών. Από εκείνη τη 

χρονική στιγμή και έπειτα το κομμάτι της Έσχατης Κρίσης αρχίζει να εντάσσεται 

συχνότερα και αναλυτικότερα στα λατρευτικά κείμενα369.  

Ακόμη περισσότερο, μετά το έτος 1000 και το πέρας του εσχατολογικού φόβου για την 

πρώτη μετά Χριστό χιλιετία, άρχισαν να αναπτύσσονται ακόμη πιο αναλυτικά και οι 

τιμωρίες των κολασμένων, ενώ η νέα χιλιετία βρίσκει δύο διαφορετικούς κόσμους με 

διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις. Η ασυδοσία των ισχυρών κατά τους επόμενους αιώνες 

αυξάνει την επιθυμία τιμωρίας των αδίκων και τον φόβο της Κρίσης και του θανάτου. 

Χαρακτηριστικό εσχατολογικό έργο της εποχής και αντιπροσωπευτικό της δυτικής 

κοσμοαντίληψης ήταν η Θεία Κωμωδία του Δάντη. Η δεύτερη αυτή χιλιετία των 

θρησκευτικών πολέμων και της ρήξης των Εκκλησιών διαμόρφωσε νέα δόγματα, 

θρησκείες και αιρέσεις τοποθετημένες πλέον σε νέα ιδεολογική βάση διαφορετική από 

εκείνη των αιρέσεων της πρωτοχριστιανικής εποχής370.  

                                                           
369Δ. Τριανταφυλλόπουλος. «Σωτηρία και τιμωρία: Η εικαστική πλευρά της Δευτέρας Παρουσίας», 

Σύναξη, 2012, τ. 121, σ. 25 – 43, διαθέσιμο στο: https://docplayer.gr/167329181-Teyhos-010-

ianoyarios-martios-1-01-7-periehomena.html , πρόσβαση στις 20/10/2020 
370 Τριανταφυλλόπουλος (2012), ό.π., διαθέσιμο στο: https://docplayer.gr/167329181-Teyhos-010-

ianoyarios-martios-1-01-7-periehomena.html. 
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Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα από τα πατερικά της κείμενα και τους ύμνους της 

τοποθετείται αισιόδοξα και ελπιδοφόρα σχετικά με τη σωτηρία των ψυχών, κατά τη 

Δευτέρα Παρουσία, μιλώντας για ένα Θεό φιλάνθρωπο και ελεήμων. Μέσα στην 

Εκκλησία οι πιστοί προγεύονται τη Βασιλεία του Θεού, αφού η μετοχή στη θεία 

Ευχαριστία κάνει τα έσχατα όχι μόνον αναμενόμενα, αλλά και παρόντα. Οι Πατέρες 

της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας τυπολογικά την Παλαιά Διαθήκη, την παρουσιάζουν ως 

προτύπωση του μέλλοντος αιώνος εν Χριστώ. Έτσι τα γεγονότα που περιγράφονται σ’ 

αυτήν, όπως και στην Καινή Διαθήκη, δεν αποτελούν απλά επεισόδια του παρελθόντος, 

αλλά του παρόντος και ταυτόχρονα δείκτες που σηματοδοτούν την πορεία της 

Εκκλησίας προς το μέλλον. Ο Ρωμανός ο Μελωδός με το κοντάκιο της Δευτέρας 

Παρουσίας αφήνει την πόρτα του Παραδείσου φιλάνθρωπα και αδιακρίτως ανοιχτή όχι 

μόνο για την πόρνη και τον άσωτο Υιό, αλλά και για τον αδερφό του, όπως και τους 

Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Αν και είναι από τους πρώτους υμνογράφους που 

εισάγουν τον τρόμο ως μέσο για την απόκτηση της αρετής, βοηθώντας έτσι τις 

κατασταλτικές λειτουργίες της εξουσίας, παράλληλα θα μιλήσει και για την άπειρη 

φιλανθρωπία του Θεού: «Ὅταν ἔλθῃς, ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς μετὰ δόξης, καὶ τρέμουσι τὰ 

σύμπαντα, ποταμὸς δὲ τοῦ πυρὸς πρὸ τοῦ βήματος ἕλκει, καὶ βίβλοι διανοίγονται καὶ τὰ 

κρυπτὰ δημοσιεύονται, τότε ῥῦσαί με ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου καὶ ἀξίωσον ἐκ δεξιῶν 

σού με στῆναι, κριτὰ δικαιότατε». Απευθυνόμενος ο ίδιος μέσω του ύμνου του στον 

Θεό, Τον παρακαλεί να τον δεχθεί στη δεξιά πλευρά με τους σεσωσμένους. Κανένας 

άνθρωπος δεν θα μπορέσει εκείνη την έσχατη στιγμή να αποκρύψει καμία από τις 

αμαρτίες του από τον δικαιότατο Κριτή ούτε και να ζητήσει συγχώρεση: «Ὅταν μέλλῃς 

καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέτασιν, τότε ἀρνεῖσθαι τὰς ἁμαρτίας 

οὐδεὶς οὐκ ἐξισχύσει, ἀληθείας ἐλεγχούσης καὶ δειλίας κατεχούσης».  

Για άλλη μια φορά σε κοντάκιό του ο Ρωμανός τονίζει το αδιαχώρητο της ουσίας τόσο 

της Τριαδικής Θεότητας όσο και του Θεού με τον Υιό του: «Ὅτε τὸ πρῶτον ἐλήλυθε 

καὶ ἐπέφανε τοῖς ἀνθρώποις ὁ Κύριος μὴ χωρισθεὶς τοῦ γεννήτορος, ἔλαθε τὰς ἄνω 

ἐξουσίας καὶ δυνάμεις καὶ ἀγγέλων τὰ τάγματα, καὶ ἐγένετο ἄνθρωπος ὥσπερ ἠθέλησεν 

ὁ ποιήσας τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἀνελήφθη πρὸς τὸν πατέρα ὁ τοῦτον οὐκ ἐάσας. 

Ἀνερμήνευτόν σού ἐστι τὸ μυστήριον, σωτήρ μου∙ οὐδὲ γὰρ ἀπέστης ὅλως τοῦ πατρός σου 

καὶ τὸν πατέρα ἔφθασας, ὁ τούτου ἀχώριστος πληρῶν καὶ τὰ σύμπαντα, κριτὰ 

δικαιότατε». Ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος χωρίς να χωριστεί στιγμή από 
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τον Πατέρα Του371. Στη συνέχεια του κοντακίου παρουσιάζεται η προετοιμασία του 

Ουράνιου Θρόνου για τον Ουράνιο Κριτή ο οποίος θα συνοδεύεται από αγγέλους και 

όλοι θα τον δοξολογήσουν, ακόμη και εκείνοι που τον σταύρωσαν, οι οποίοι θα 

θρηνούν και θα μετανιώνουν για τις πράξεις τους: «Ὑπὸ ἀγγέλων ὑμνούμενος ἀνελήλυθε 

μετὰ δόξης ὁ Κύριος (…) ὅτε καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια ἅμα τὰ καταχθόνια 

δοξολογήσει καὶ προσκυνήσει Χριστὸν τὸν σταυρωθέντα καὶ σαφῶς ὁμολογήσει ὡς θεός 

ἐστι καὶ κτίστης, τότε Ἰουδαῖοι ὄψονται θρηνοῦντες εἰς ὅνπερ ἐξεκέντησαν». Πριν ακόμη 

έρθει ο Χριστός στους ανθρώπους, οι προφήτες Ηλίας, Μαλαχίας και Δανιήλ 

προμήνυαν την Τελική Κρίση, ενώ από τους σύγχρονους του Χριστού μόνο δύο από 

τους μαθητές του ο Ιωάννης και ο Ματθαίος μίλησαν για τη στιγμή της Κρίσης: «Τῆς 

μὲν προτέρας ἐλεύσεως τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Ἰωάννης προέδραμε κηρύττων πᾶσι μετάνοιαν∙ 

πρόδρομος Ἠλίας τῆς δευτέρας γενήσεται παρουσίας ὁ δίκαιος. Μαλαχίας προφήτης 

αὐτὸν προεκήρυξε λέγων∙ "Ἀποσταλήσεται πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς τοῦ κυρίου Ἠλίας ὁ 

Θεσβίτης∙"καὶ Ματθαῖος δὲ συγγράφει πῶς ἐδίδασκες, σωτήρ μου, περὶ Ἰωάννου, "Οὗτός 

ἐστι, λέγων, ἂν θέλετε προσδέξασθαι, ὁ μέλλων ἐλεύσεσθαι Ἠλίας (…) Πάντα σαφῶς 

προεμήνυσε τὰ ἐσόμενα Δανιὴλ ὁ θεσπέσιος…».  

Ο Ρωμανός αναφέρθηκε  και στον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα θα πορευθεί 

προς την ώρα της Κρίσεως, με τον ερχομό του Αντίχριστου, δηλαδή του διαβόλου 

στους ανθρώπους, ως άλλος Χριστός και Σωτήρας, ως ένας κακός μιμητής του Χριστού 

που μισεί την αλήθεια και θέλει να καταστρέψει όσους με σθένος περιμένουν τον 

ερχομό του Χριστού: «Εὕρῃ δὲ ῥίζαν πικραίνουσαν ὁ Ἀντίχριστος καὶ ἐκ ταύτης 

τεχθήσεται, τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρώπησιν θέλων ἐκμιμεῖσθαι ὁ δεινὸς καὶ παμμίαρος, 

ὁ μισῶν τὴν ἀλήθειαν». Ο ερχομός του Αντίχριστου θα συνοδεύεται, κατά τον Ρωμανό, 

αλλά και κατά άλλους Πατέρες και υμνογράφους, όπως και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, 

ανθρώπους Άγιους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από βιβλικές καταστροφές, λιμούς, 

σεισμούς, αρρώστιες, φτώχεια, καταστάσεις που θα απελπίσουν τον άνθρωπο και θα 

τον φέρουν σε απόγνωση, πιστεύοντας πως ο Θεός τον εγκατέλειψε: «Θλῖψις καὶ 

ἀνάγκη ἔσται τοῖς ἀνθρώποις μεγάλη τε καὶ ἄμετρος, δι' ἧς δοκιμάζονται οἱ δοῦλοί σου 

ἅπαντες, κριτὰ δικαιότατε. Ὁ μὲν λιμὸς μέγας γενήσεται, καὶ ἀρνήσεται καὶ ἡ γῆ τοὺς 

καρποὺς αὐτῆς,καὶ ὄμβροι ὅλως οὐκ ἔσονται». 

                                                           
371 Κουρεμπελές (2014), ό.π., σ. 100. 



125 
 

 
 

Στον τελευταίο οίκο ο Ρωμανός κλείνει όπως ξεκίνησε απευθυνόμενος ο ίδιος στον 

Θεό, ζητώντας άφεση αμαρτιών και δηλώνοντας βαθιά και ειλικρινά μετανιωμένος. Η 

έκκληση αυτή είναι αφενός μια προσευχή του Ρωμανού και πραγματική εκδήλωση της 

πίστεώς του, αλλά βρίσκει ανταπόκριση σε πολλούς πιστούς που βρίσκονται στην ίδια 

θέση και έχουν ανάγκη να μετανιώσουν, να πιστέψουν και να σωθούν: «Σωτὴρ τοῦ 

κόσμου πανάγιε, ὡς ἐπέφανας καὶ τὴν φύσιν ἀνέστησας κειμένην ἐν παραπτώμασιν, 

οὕτως ὡς οἰκτίρμων ἀοράτως ἐμφάνηθι καὶ ἐμοί, ἀνεξίκακε∙ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ἐμὲ 

κατακείμενον ἐξανάστησον, δέομαι, ὅ, τι ἃ λέγω καὶ συμβουλεύω τοῖς ἄλλοις οὐ φυλάττω∙ 

ἀλλὰ σὲ καθικετεύω, δὸς καιρόν μοι μετανοίας καὶ ταῖς ἱκεσίαις τῆς ἀειπαρθένου καὶ 

θεοτόκου φεῖσαί μου καὶ μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, κριτὰ δικαιότατε». 

Σε πολλά σημεία η ποίηση του Ρωμανού μοιάζει να εκφράζει μια εκκοσμικευμένη 

εσχατολογία, ωστόσο ιστορικές συγκυρίες τελικά θα κάνουν το έργο του να 

απομακρυνθεί από αυτό το δρόμο. Μετά την στάση του Νίκα πολλές συμφορές 

διαδέχονται η μια την άλλη. Οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και κυρίως η 

φονική πανώλη που αφάνισε εκατομμύρια κόσμου μοιάζουν με σημεία, γεννούν 

ερωτήματα και αλλάζουν ρότα  στην ποίηση του Ρωμανού. Το μέλλον αφήνεται στον 

Χριστό που είναι ο μόνος που μπορεί να φροντίσει για την ειρήνη, την υγεία των 

ανθρώπων, του αέρα και των καρπών της γης. Η θεία τιμωρία έρχεται με βίαια μέσα, 

φυσικές καταστροφές και συμφορές για να καλέσει σε μετάνοια τους ανθρώπους. 

 

δ) Η θέση του Ρωμανού στις αιρετικές απόψεις περί φύσεως και 

υποστάσεως του Χριστού 

 

Οι βάσεις για τον εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας τέθηκαν αποφασιστικά και 

συστηματικά από τον 4ο αιώνα με τις καθοριστικής σημασίας ενέργειες του 

Κωνσταντίνου οι οποίες απέβλεπαν στην εξουδετέρωση αντίπαλων θρησκειών και τη 

σταδιακή επικράτηση μιας επίσημης θρησκείας372. Μέχρι τότε ο Χριστιανισμός ήταν 

μία από τις πολλές θρησκείες και μάλιστα όχι ακόμη η επικρατέστερη, αφού είχε να 

ανταγωνιστεί την ειδωλολατρία της Δύσης και τον Ιουδαϊσμό της Ανατολής. Η 

                                                           
372 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 31. 
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ειδωλολατρία είναι ένας όρος γενικός και απευθύνεται στο σύνολο των πολυθεϊστικών 

θρησκειών, όπως της ελληνικής, της ρωμαϊκής, της αιγυπτιακής και άλλων μικρότερων 

τοπικών θρησκειών. Κατά τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες, οι πολυθεϊστικές αυτές 

θρησκείες άρχισαν να μεταλλάσσονται, να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της 

εποχής και να υποτάσσονται σε έναν Θεό373.  

Ο Ιουδαϊσμός ήταν μία μεγάλη θρησκεία στο γεωγραφικό πλαίσιο της αυτοκρατορίας, 

η οποία, αν και περιορισμένη σε κλειστές και απομονωμένες εβραϊκές κοινότητες, 

εντούτοις ασκούσε έντονη γοητεία στις άλλες θρησκείες λόγω κυρίως του 

μυστηριακού της χαρακτήρα. Πολλοί μάλιστα από τους ραβίνους απολάμβαναν 

ορισμένα πολιτικά και κοινωνικά προνόμια, ενώ οι κοινότητες διακατέχονταν από μία 

σχετική αυτονομία ως προς την εσωτερική τους διοίκηση, αλλά και την επίλυση 

νομικών ζητημάτων. Για αυτούς τους λόγους από πολύ νωρίς ανέπτυξε μία 

συγκρουσιακή σχέση με τον Χριστιανισμό, με τον δεύτερο να προσπαθεί να κρατήσει 

μία απόσταση από την ιουδαϊκή θρησκεία και να περιορίσει με τη λήψη μέτρων την 

εξάπλωσή της. Η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού, όπως θα δούμε πιο 

αναλυτικά παρακάτω, ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της εβραϊκής θρησκείας, 

ενώ επί Ηρακλείου λήφθηκε το εσχατολογικής σημασίας μέτρο υπέρ της υποχρεωτικής 

βάπτισης όλων των Εβραίων374.  

Ο Χριστιανισμός ως μία αυστηρή μονοθεϊστική θρησκεία κέρδιζε ολοένα και 

μεγαλύτερο έδαφος λόγω ορισμένων στοιχείων τα οποία δεν διέθεταν άλλες 

μονοθεϊστικές θρησκείες και έτσι λειτουργούσαν προνομιακά για την διάδοσή του. Η 

μορφή του Χριστού και η υπόσχεση της Ανάστασης και αιώνιας βασιλείας του Θεού 

ήταν δύο στοιχεία που καθιστούσαν τον Χριστιανισμό όχι μία απλή θρησκεία, αλλά 

πραγματική Αποκάλυψη375. Η χριστιανική ηθική ήταν βασισμένη στην φιλανθρωπία, 

ενώ η διδασκαλία της συνδύαζε στοιχεία της εβραϊκής και της ελληνικής παράδοσης. 

Άλλοι λόγοι που συνέβαλαν στην γρήγορη διάδοση του Χριστιανισμού ήταν η επιμονή 

των Αποστόλων και των μαρτύρων στα χριστιανικά κηρύγματα και στον 

παραδειγματικό τρόπο ζωής, στη δράση των μοναχών, που εκείνη την εποχή άρχισαν 

να οργανώνονται, πολλές φορές στα θαύματα που πραγματοποιούσαν με τη χάρη του 

Θεού, αλλά και από πολιτική άποψη στην εύνοια της αυτοκρατορικής εξουσίας, η 

                                                           
373 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 36 – 37. 
374 C. Morriisson. Ο βυζαντινός κόσμος. Η ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330 -641), τομ. Α᾿. 

Αθήνα 2007: Πόλις, σ. 132. 
375 Morrisson (2007), ό.π., σ. 127. 
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οποία από τον 3ο αιώνα και έπειτα εξέδιδε όλο και περισσότερους νόμους υπέρ του 

Χριστιανισμού376.  

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ήταν αυτός που έκανε την αρχή για την νομιμοποίηση 

του Χριστιανισμού, υιοθετώντας αφενός έναν σχεδόν χριστιανικό τρόπο ζωής και 

συμμετέχοντας αφετέρου σε θρησκευτικά ζητήματα παίρνοντας θέση υπέρ των 

Χριστιανών και κατά των εθνικών377. Τα μέτρα γίνονταν ολοένα πιο σκληρά και 

συστηματικά από τους διαδόχους του Κωνσταντίνου λόγω της χριστιανικής 

ανατροφής. Όλη αυτή η προσπάθεια άσκησης χριστιανικής πολιτικής ανακόπηκε από 

τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, φανατικό εχθρό του Χριστιανισμού και οπαδό της 

ειδωλολατρίας ο οποίος επανέφερε τους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Η κατάσταση 

αυτή είχε μικρή διάρκεια καθώς μετά τον Ιουλιανό επανέρχονται στην εξουσία 

αυτοκράτορες που ακολούθησαν πολιτική υπέρ του Χριστιανισμού. Συγκεκριμένα το 

380 επί Θεοδοσίου με διάταγμα ανακηρύσσεται ο Χριστιανισμός η μόνη 

πολιτογραφημένη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας378. Η χριστιανική πολιτική 

συνεχίζεται και με τους επόμενους αυτοκράτορες, ενώ την ίδια στιγμή καθιερώνεται 

ένα άτυπο ακόμη σύστημα μέτρων και κυρώσεων κατά των εθνικών.  

Από τα πρώτα μετά Χριστό χρόνια η συνεχής προσπάθεια των Αποστόλων να 

θεμελιώσουν μια ενωμένη Εκκλησία στο όνομα του Χριστού, αλλά και αργότερα, στα 

πρώτα χρόνια κυρίως του Βυζαντίου, η προσπάθεια της νεοϊδρυθείσας χριστιανικής 

Εκκλησίας να καθιερώσει επισήμως μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους το δόγμα 

της ταλανίζονταν από αιρέσεις379. Με τον όρο αίρεση αναφερόμαστε σε ένα 

θρησκευτικό κατασκεύασμα το οποίο προκύπτει όταν κάποιος απομονώνει 

αποσπάσματα της Αγίας Γραφής και τα ερμηνεύει με βάση τη δική του προσωπική 

κρίση και ανεξάρτητα από τις προσεγγίσεις των Πατέρων της Εκκλησίας380. Ο 

αιρετικός, ως επί το πλείστο, στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας, προσπαθώντας να 

προσηλυτίσει κι άλλους πιστούς στο νέο θρησκευτικό μόρφωμα που δημιούργησε και 

μάλιστα επιδιώκοντας πολλές φορές από καθαρή αλαζονεία και μισαλλοδοξία να 

ανατρέψει την αλήθεια της Εκκλησίας και να περάσει ως ορθή τις δικές του αντιλήψεις. 

Ακόμη, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, 

                                                           
376 Morrisson (2007), ό.π., σ. 127. 
377 Morrisson (2007), ό.π., σ. 127. 
378 Morrisson (2007), ό.π., .σ 128. 
379 Morrisson (2007), ό.π., σ. 129. 
380 Δεληκωστόπουλος (1993), ό.π., σ. 52 – 60. 
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παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αυθεντία και υποβαθμίζοντας τον ρόλο και την αξία 

της Εκκλησίας381.  

Σύμφωνα με την άποψη της Εκκλησίας, οι αιρετικοί υποκινούνται από τον διάβολο, 

ενώ οι Πατέρες της Εκκλησίας από το Άγιο Πνεύμα και έργο τους είναι να 

προστατεύουν τα μέλη του εκκλησιαστικού σώματος από την πλάνη των αιρέσεων. Οι 

Πατέρες γνωρίζουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος γι’ αυτό και είναι σε θέση όχι 

μόνο να δεχτούν, αλλά και να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση που τους αποκαλύπτει ο 

Θεός μέσα από τις ενέργειές Του και στους υπόλοιπους πιστούς. Η ερμηνεία της θείας 

αποκάλυψης είναι αποκλειστικό έργο της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί 

κάποιος να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή ανεξάρτητα από τις επιταγές της Εκκλησίας. 

Άλλωστε αναφέραμε ότι η Αγία Γραφή αποκτά υπόσταση χάρη στην Εκκλησία και όχι 

το αντίστροφο382. 

Αποστασίες και αιρετικά σχήματα στους κόλπους του Χριστιανισμού άρχισαν να 

καλλιεργούνται παράλληλα με τη χριστιανική διδασκαλία. Πολλά από αυτά μπορεί να 

μη σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία και να είχαν μικρή διάρκεια ζωής, όλα όμως έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην παγίωση του καθολικού Χριστιανισμού και τη διαμόρφωση 

του ορθόδοξου δόγματος. Από τα παλαιότερα αποσχιστικά ρεύματα των τριών πρώτων 

χριστιανικών αιώνων ήταν ο ιουδαιοχριστιανισμός, ο μαρκιωνισμός και ο 

μοντανισμός, ενώ οι πιο γνωστές αιρέσεις διαμορφώθηκαν αργότερα, κατά τον 4ο και 

5ο αιώνα.  

Οι πιο γνωστές αιρέσεις που έμειναν γνωστές στην ιστορία της ορθόδοξης Εκκλησίας 

είναι κατά κύριο λόγο ο Αρειανισμός, ο Νεστοριανισμός και ο Μονοφυσιτισμός. Πίσω 

όμως από αυτές τις αιρέσεις, κρύβονται κάποιες άλλες, χρονικά προγενέστερες, οι 

οποίες ξεκίνησαν κυρίως ως φιλοσοφικά κινήματα και εξελίχθηκαν σε αιρετικά 

μορφώματα που άσκησαν μεγάλη επιρροή και αποτέλεσαν το έναυσμα για την 

δημιουργία των αναφερόμενων μετέπειτα μεγάλων αιρέσεων. Από τα πρώτα χρόνια 

της Καινής Διαθήκης, παράλληλα με το διδασκαλικό έργο των Αποστόλων, 

εμφανίστηκε ο Δοκητισμός, ο οποίος επηρεάστηκε από το κίνημα του Δυαλισμού περί 

ύπαρξης δύο αρχών του καλού και του κακού, αρνείτο την ενανθρώπηση του Κυρίου 

και υποτιμούσε την ανθρώπινη φύση θεωρώντας την ύλη ως προϊόν του κακού383. Οι 
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υποστηρικτές του Δοκητισμού, οι Δοκητές, θεωρούσαν τον Χριστό μη πραγματικό 

άνθρωπο, ότι δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος αλλά φαινόταν – φάνταζε σαν άνθρωπος, γι’ 

αυτό και πολλοί Πατέρες της Εκκλησίας τους αποκαλούσαν «φαντασιαστές»384. Η 

απάντηση της Εκκλησίας σε αυτή τη θέση, η οποία εκφράστηκε από τη φωνή του Αγίου 

Ιγνατίου, ήταν πως αν ο Χριστός ήταν άνθρωπος κατά το δοκούν και μόνο φαινομενικά 

τότε ούτε και η Σταύρωση και η Ανάσταση θα ήταν φαινομενικές, και άρα η σωτηρία 

του ανθρώπου δεν θα υφίστατο αληθινά, γεγονός που αυτόματα θα ακύρωνε το έργο 

της οικονομίας του Θεού.  

Ο Δοκητισμός, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα παρακάτω, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της αντιτριαδικής αίρεσης του Αρείου, ο οποίος υποστήριζε πως ο 

Χριστός ως προς την ανθρώπινη φύση του δεν είχε ψυχή αλλά τη θέση της κατείχε ο 

Λόγος του Θεού, απορρίπτοντας έτσι την ανθρώπινη φύση του Χριστού385. Ο 

Απολλινάριος από την άλλη υποστήριζε πως ο Χριστός προσέλαβε όλα τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά εκτός από τον ανθρώπινο νου ο οποίος αποτελούσε πηγή κάθε 

αμαρτίας. Συγκεκριμένα για αυτή τη θέση έχει δώσει απάντηση ο Γρηγόριος ο 

Θεολόγος λέγοντας πως, αφού ο Αδάμ αμάρτησε ως προς την ολότητά του, τότε και η 

σωτηρία θα επέλθει στην ολότητά της386.  Από τον Δοκητισμό επηρεάστηκε ο 

Νεστοριανισμός ο οποίος απέρριπτε την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο 

πρόσωπο του Χριστού και υποστήριζε, όπως και ο Δοκητισμός, ότι η Παρθένος 

γέννησε άνθρωπο «ψιλόν» ο οποίος προσλαμβάνει θεϊκά χαρακτηριστικά μετέπειτα, 

άποψη που καθιστούσε και την Παρθένο Χριστοτόκο κι όχι Θεοτόκο387. Παράλληλα, 

αν και πρόκειται για την ακριβώς αντίθετη θέση ο Δοκητισμός συνέβαλλε στη 

διαμόρφωση και του Μονοφυσιτισμού, με εκπρόσωπο τον Ευτυχή ο οποίος έκανε λόγο 

για μία νέα τρίτη φύση η οποία προέκυπτε από τη συνένωση θεϊκής και ανθρώπινης388. 

Συγκεκριμένα, η θεϊκή συγχωνεύτηκε με την ανθρώπινη, την απορρόφησε και τελικά 

την αλλοίωσε. Εκεί όμως που ο Δοκητισμός έπαιξε μεγάλο και αρνητικό ρόλο ήταν 

στο ζήτημα των εικόνων, τασσόμενος με το μέρος των Εικονομάχων. Από τη στιγμή 

που απέρριπταν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ήταν επόμενο να τάσσονται και 
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κατά της απεικόνισης του προσώπου του Χριστού. Οι συγκεκριμένες απόψεις 

καταδικάστηκαν από την Εκκλησία κατά την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο. 

Άλλο κίνημα, αρχικά φιλοσοφικό, το οποίο εξελίχθηκε σε αιρετικό παρεκκλίνοντας 

από τους κόλπους της Εκκλησίας, και αποτέλεσε βάση πολλών αιρέσεων ήταν ο 

Γνωστικισμός. Αναπτύχθηκε κατά τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες και 

άντλησε στοιχεία από την ελληνική φιλοσοφία, τις ανατολικές θρησκείες, τη μαγεία 

και τον Χριστιανισμό. Χρονολογικά, προήλθε από την Pax Romana, και ξεπήδησε από 

τα συγκρητιστικά πρότυπα ζωής και κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης που εκείνη 

πρέσβευε389. Οι ιδεολογικές θέσεις του Γνωστικισμού κατάφεραν να διατηρηθούν στο 

πέρασμα των αιώνων και ειδικά στον Μεσαίωνα της Ευρώπης και αργότερα να 

αναβιώσουν μέσα από το δυτικό Διαφωτισμό και Ουμανισμό.  

Ένα άλλο αιρετικό μόρφωμα του 2ου και 3ου αιώνα ήταν ο Μοναρχιανισμός, ο 

βασικότερος πρόδρομος του Αρειανισμού. Δεν αποδεχόταν την ενότητα της τριαδικής 

θεότητας, καθώς ένας Θεός τέλειος δεν μπορούσε να έχει και τρία διαφορετικά αλλά 

ισότιμα πρόσωπα, ενώ από άλλη οπτική, αν αποδεχόταν την ύπαρξη τριών προσώπων, 

τότε αυτό θα σήμαινε την ύπαρξη τριών θεών, πηγαίνοντας έτσι από τη μονοθεΐα στην 

πολυθεΐα390. Ειδικότερα, υπήρχε ο δυναμικός Μοναρχιανισμός, ο οποίος πρέσβευε ότι 

ο Χριστός ήταν άνθρωπος που έλαβε τον Λόγο του Θεού από το Άγιο Πνεύμα κατά τη 

βάπτιση και έκτοτε τελειοποιήθηκε. Επιπλέον, σύμφωνα με τον δυναμικό 

Μοναρχιανισμό, Θεός είναι μόνο ο Πατήρ, ενώ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι δύο 

απρόσωπες δυνάμεις του Θεού και όχι δύο υπαρκτά ξεχωριστά πρόσωπα391. 

Συμπληρωματικά στις παραπάνω θέσεις με κάποιες διαφοροποιήσεις αναπτύχθηκε ο 

τροπικός Μοναρχιανισμός ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι ο ίδιος ο Πατήρ γεννιέται 

από την Παρθένο με ανθρώπινη μορφή και γίνεται Υιός392. Ακόμη, οι οπαδοί του ήταν 

από αυτούς που ταύτιζαν τις έννοιες ουσία και υπόσταση,  τις οποίες πρώτος όπως ήδη 

αναφέραμε διαχώρισε ο Μέγας Βασίλειος, βασιζόμενος στην αριστοτελική θεωρία.  

Τέλος ένα παρόμοιο με τα παραπάνω φιλοσοφικό – αιρετικό κίνημα υπήρξε ο 

Μανιχαΐσμός, από τον εκπρόσωπο Μάνη, ο οποίος επίσης υποστήριζε την ύπαρξη και 

σύγκρουση δύο αρχών του καλού και του κακού και προβάλλει ένα διαφορετικό, 
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έντονα ασκητικό τρόπο ζωής, γι’ αυτό και οι οπαδοί του διατηρούσαν εχθρική στάση 

σε καθετί υλικό393. Η απάντηση της Εκκλησίας σε αυτή τη θέση είναι ότι η ύλη δεν 

είναι εχθρός, αλλά προϊόν της οικονομίας και της πρόνοιας του Θεού για τη σωτηρία 

του κόσμου. Ακόμη πιο αιχμηρά στην παραπάνω αιρετική θέση απάντησε ο Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός, υποστηρίζοντας ότι η ύλη ως δημιούργημα του ίδιου του Θεού δεν θα 

μπορούσε να είναι κακή. Στο θέμα πάλι τον εικόνων υποστήριξε το αυτονόητο, ότι 

δηλαδή δεν είναι το υλικό αυτό που προσκυνάμε, αλλά Αυτόν που το δημιούργησε και 

Αυτόν που αντιπροσωπεύει σε επίπεδο συμβολικό.  

Έχοντας αναπτύξει τα πρώτα αιρετικά μορφώματα στην πορεία του Χριστιανισμού, τα 

οποία προετοίμασαν και τον δρόμο για τη διαμόρφωση αιρέσεων, οι οποίες για αιώνες 

αποτελούσαν μεγάλο πλήγμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούμε να περάσουμε 

στην πρώτη από αυτές, τον Αρειανισμό, η οποία ήταν κατά βάση μία αντιτριαδική 

αίρεση. Με μία πολύ απλή και γενική προσέγγιση σε πρώτη φάση, υπήρχαν δύο 

βασικές θέσεις που πρέσβευε ο Αρειανισμός: αφενός τη μοναρχία του Πατρός, ότι 

δηλαδή Θεός είναι μόνο ο Πατήρ, άρα αμφισβητούσε την ύπαρξη των άλλων δύο 

προσώπων, αφετέρου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι πλήρης Θεός, 

αμφισβητώντας έτσι την ολότητα της θεϊκής φύσης του Χριστού394. Οι Αρειανιστές 

υποστήριζαν ότι ο Υιός κατέχει ένα μέρος, κατά χάρη της θεϊκής φύσης αλλά δεν είναι 

Θεός: είναι ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα του Θεού διαφορετικό από τα άλλα, 

εκφράζοντας έτσι την υποταγή του Υιού στον Θεό395. Η μεγαλύτερη δυσκολία για την 

Εκκλησία σχετικά με τον Άρειο ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος αντιμετώπιζε την Εκκλησία 

ως αιρετική και τον εαυτό του και τους οπαδούς του ως ορθούς, μία στάση που τον 

γέμιζε με φανατισμό και πάθος να προσηλυτίσει όλο και περισσότερους ανθρώπους 

στο δόγμα του και να τους αποσπάσει από το σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα 

διακήρυττε ότι ο ίδιος ο τότε Πατριάρχης Αλέξανδρος συμμερίζονταν τις απόψεις του, 

κι ακόμη περισσότερο ότι αυτές οι απόψεις του Αρείου διαμορφώθηκαν από τις 

διδασκαλίες του Πατριάρχη.  

Ο Άρειος έχει ως σύμβουλό του τη χρονικότητα, διακηρύττει δηλαδή ότι ο Υιός δεν 

είναι αγέννητος, αλλά γεννάται από τον Πατέρα, επομένως χρονικά είναι 

μεταγενέστερος του Πατρός Θεού ο οποίος προϋπάρχει κατά πάντα. Επιπλέον, ο Υιός 
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δεν είναι συνάναρχος του Θεού αλλά βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από τον Πατέρα 

του. Με αυτή τη θέση υποβιβάζει τον Υιό και δηλώνει χωρίς κανένα ενδοιασμό την 

κατωτερότητά του έναντι του Πατρός. Με τις παραπάνω όμως θέσεις ο Άρειος 

αναιρούσε τη θεότητα του Υιού και Λόγου και τον τοποθετούσε στον χώρο των 

κτισμάτων, πράγμα που και ο ίδιος ο Άρειος γνώριζε ότι δημιουργούσε πολλά άλυτα 

θεολογικά προβλήματα ακόμη και στους δικούς του οπαδούς. Προχωράει λοιπόν τη 

σκέψη του ισχυριζόμενος ότι ο Πατήρ Θεός δημιουργεί τον Υιό Του αναλλοίωτο έτσι, 

ώστε να υπερέχει από τα άλλα κτίσματά Του. Ενώ αποκαλούσε τον Υιό με 

χαρακτηρισμούς όπως Θεό, μονογενή, αναλλοίωτο, όχι βέβαια ως προς τη φύση Του 

αλλά ως προς τη χάρη Του, εντούτοις δεν τον αποκαλούσε ποτέ αγέννητο. Ακόμη, ενώ 

γνωρίζει ότι υπάρχουν δύο χώροι ύπαρξης, ο κτιστός και ο άκτιστος, εντούτοις τολμά 

να ισχυρίζεται ότι ο Χριστός δεν ανήκε ούτε στον άκτιστο ούτε στον κτιστό, πλάθοντας 

έτσι μία ενδιάμεση πραγματικότητα ώστε να εντάξει τον Υιό του Θεού396. 

Είναι πιθανό ο Αρειανισμός να προέκυψε από τον Σαβελλιανισμό, μία άλλη σύγχρονή 

του αίρεση με πιο ήπιες θέσεις και μικρότερη απήχηση η οποία υποστήριζε ότι τα τρία 

πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι μόνο εκφάνσεις της μίας και μοναδικής θεότητας. Η 

απάντηση της Εκκλησίας στον Αρειανισμό ήρθε μέσα από την Σύνοδο της Νίκαιας το 

325 με την θέση ότι Θεός και Υιός έχουν την ίδια ουσία – φύση, απορρίπτοντας έτσι 

κάθε υπόνοια υποταγής του Υιού στον Θεό και εισάγοντας ένα νέο όρο στα 

εκκλησιαστικά κείμενα, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε σημειωθεί πουθενά στις γραφές, 

τον όρο «ομοούσιος». Όπως ήταν αναμενόμενο η απάντηση της Εκκλησίας ξεσήκωσε 

νέο κύμα αντιδράσεων, χωρίζοντας αυτή τη φορά τους Αρειανιστές σε τρεις 

κατηγορίες: τους πιο ακραίους, που επέμεναν ότι Πατέρας και Υιός είναι ανόμοιοι, 

τους πιο μετριοπαθείς, που πίστευαν ότι ο Υιός είναι όμοιος με τον Πατέρα και τέλος 

αυτοί που βρίσκονταν πιο κοντά στην αλήθεια της Ορθοδοξίας και ισχυρίζονταν ότι 

Πατέρας και Υιός δεν είναι «ομοούσιοι» αλλά «ομοιοούσιοι» έχουν δηλαδή παρόμοια 

αλλά όχι ίδια φύση397.  

Η Σύνοδος της Νίκαιας, παρά το γεγονός, ότι έδωσε απάντηση, η αίρεση του 

Αρειανισμού θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμη, περίπου άλλα 60 χρόνια, μέχρι τη 

Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381. Η θρησκευτική μάλιστα αυτή κρίση έφερε 

στην επιφάνεια τις δυνάμεις που κρατούν διαιρεμένη την Εκκλησία και την ανάγκη να 
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δοθεί η απαιτούμενη βαρύτητα στη διασφάλιση της θεολογίας398. Η αντιμετώπιση μιας 

τέτοιας κρίσης, αλλά και η θεμελίωση μέσα από αυτή του ορισμού της Ορθοδοξίας 

μπορούσε να επιτευχθεί αφενός με την προσκόλληση στην εκκλησιαστική παράδοση 

και προστασία των πατερικών κειμένων και αφετέρου με τη στάση του αυτοκράτορα 

στα θεολογικά ζητήματα399. Πριν ακόμη τη Σύνοδο της Νίκαιας ο αυτοκράτορας 

Κωνσταντίνος είχε κατηγορηθεί ότι «αρειάνιζε», κάτι που επιβεβαιώθηκε από την 

χαλαρή στάση που κράτησε απέναντι στις αποφάσεις της Νίκαιας και στα μέτρα κατά 

των αιρετικών. Σημαντικό ρόλο φυσικά κατέχουν και οι Σύνοδοι σε τέτοιες θεολογικές 

αντιπαραθέσεις και μάλιστα αποκτούν μεγαλύτερο κύρος, όταν γίνονται Οικουμενικές, 

όταν δηλαδή οι αποφάσεις τους αντιμετωπίζονται ως «θεόπνευστες» από όλο το σώμα 

της Εκκλησίας400. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί εν συντομία και ο ρόλος των 

τεσσάρων μεγάλων επισκοπικών εδρών: της Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, της 

Αντιόχειας και της Αλεξάνδρειας. Η Ρώμη εξαρχής ανέπτυσσε μία θεολογική αντίληψη 

διαφορετική από την Ανατολή που προς το παρόν δεν δημιουργούσε προβλήματα. 

Αντίθετα, έστω και φαινομενικά, Ανατολή και Δύση βρίσκονταν θεολογικά στο ίδιο 

στρατόπεδο και ενωμένες απέναντι στις αιρέσεις που πολεμούσαν την ενότητα της 

Εκκλησίας. Η Κωνσταντινούπολη τη συγκεκριμένη περίοδο της αρειανικής κρίσης, αν 

και είχε αρχίσει να αποκτά πολιτική σημασία, εντούτοις ακόμη δεν έπαιζε σημαντικό 

ρόλο στα ζητήματα της Αυτοκρατορίας. Αντίθετα, αποστολική και διοικητική έδρα του 

ανατολικού τμήματος της Αυτοκρατορίας ήταν η Αντιόχεια, ενώ η Αλεξάνδρεια 

κατείχε μία ξεχωριστή θέση με σχετική αυτονομία η οποία εξαρχής τάχθηκε υπέρ της 

Συνόδου της Νίκαιας401.  

Η αρχή του τέλους για την αρειανική κρίση σημειώθηκε το 380 επί αυτοκράτορα 

Θεοδοσίου, ο οποίος ήταν φανατικός οπαδός των θέσεων της Νίκαιας. Για αυτό και 

δεν ξενίζει η έκδοση διατάγματος το 380 η οποία όριζε το ορθόδοξο δόγμα και ένα 

χρόνο αργότερα η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης η οποία 

επικύρωσε τις θέσεις της Νίκαιας και αντιμετώπισε κατά μέτωπο τον Αρειανισμό. Οι 

Πατέρες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη Σύνοδο διακήρυξαν το ομοούσιο του 

Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και σταθεροποίησαν ομόφωνα τη θέση ότι 

η Αγία Τριάδα είναι μία θεότητα και ουσία σε τρείς υποστάσεις. Με αυτό τον τρόπο 
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δίνουν απάντηση και στην αμφισβήτηση της θεότητας του Αγίου Πνεύματος από τους 

λεγόμενους «πνευματομάχους», καθώς και στους υπόλοιπους αιρετικούς402.  

Ο 5ος αιώνας ήταν ο αιώνας των χριστολογικών ερίδων. Η χριστολογική κρίση 

εγκαινιάστηκε με τη διαφωνία  του Νεστόριου Κωνσταντινουπόλεως και του Κυρίλλου 

Αλεξάνδρειας. Αυτό που δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ήταν η 

συνύπαρξη θεϊκής και ανθρώπινης φύσης, με αποτέλεσμα η αδυναμία αυτή να οδηγεί 

σε ακραίες παρερμηνείες, αλλά και στη διατύπωση αντίθετων μεταξύ τους θέσεων. 

Από τη μία λοιπόν έχουμε τη θέση του πρεσβυτέρου Ευτυχή, για τον οποίο το θεϊκό 

στοιχείο υπερισχύει έναντι του ανθρώπινου στο πρόσωπο του Χριστού, 

διαμορφώνοντας έτσι την αίρεση του Ευτυχιανισμού. Από την άλλη ο Νεστοριανισμός 

ήταν ένας απόλυτος δυϊσμός και απόλυτος διφυσισμός, μία ολοκληρωτική 

αμφισβήτηση της ενότητας των δύο φύσεων του Χριστού και διαχωρισμός των φύσεων 

του, θεωρώντας τον Ιησού κατά κύριο λόγο άνθρωπο, δημιουργώντας έτσι την εικόνα 

μιας ηθικής και όχι πραγματικής ένωσης. Ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις βρισκόταν η 

Σχολή της Αντιόχειας η οποία υποστήριζε τη δυαδικότητα των φύσεων του Χριστού. 

Η θέση αυτή καθιερώνεται ως επίσημη κατά την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας 

το 451 χωρίς όμως να λύσει τα χριστολογικά ζητήματα. Οι αντίπαλοι αυτής της θέσης 

θα την χαρακτηρίσουν νεστοριανική ξεκινώντας έναν νέο αιρετικό πόλεμο στους 

κόλπους της Εκκλησίας με την ευρέως διαδεδομένη αίρεση του μονοφυσιτισμού, οι 

θεολογικές συγκρούσεις της οποίας εστίαζαν κυρίως στους όρους φύση και 

υπόσταση403. 

Φτάνοντας στην εποχή του Ιουστινιανού, η οποία ήταν και η εποχή του Ρωμανού του 

Μελωδού παρατηρούμε μία προσπάθεια συμβιβασμού όλων των πλευρών, ώστε να 

επικρατήσει στην Αυτοκρατορία εσωτερική ειρήνη. Έτσι λοιπόν η πολιτική του 

Ιουστινιανού από τη μία μαχόταν τους αιρετικούς και από την άλλη αναζητούσε μία 

χρυσή τομή κυρίως με τους μονοφυσίτες. Ο ίδιος ήταν οπαδός των θέσεων της 

Χαλκηδόνας, αλλά η σύζυγός του Θεοδώρα ήταν οπαδός των μονοφυσιτών, γι’ αυτό 

και κατά τη διάρκεια της Ιουστινιάνειας βασιλείας παρατηρείται συστηματική 

οργάνωση των μονοφυσιτικών εκκλησιών404. Η έντονη αναζήτηση θεολογικής λύσης 

                                                           
402 Morrisson (2007), ό.π., σ. 140 – 143. 
403 Morrisson (2007), ό.π., σ. 139 – 140. 
404 Morrisson (2007), ό.π., σ. 140. 
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οδήγησε τον αυτοκράτορα στη διερεύνηση της καθιέρωσης του αφθαρτοδοκητισμού, 

της θεωρίας δηλαδή ότι το σώμα του Χριστού, όσο εκείνος ζούσε, ήταν άφθαρτο405.  

Όσο περνούσε βέβαια ο καιρός που βρισκόταν στην εξουσία, η πολιτική του 

Ιουστινιανού γινόταν όλο και πιο σκληρή, γεγονός που αποδεικνύεται από τα 

αυστηρότερα μέτρα που άρχισε να παίρνει κατά των αιρετικών. Συγκεκριμένα το 529 

με ειδικό νόμο επέβαλλε το υποχρεωτικό βάπτισμα των αιρετικών. Στον όρο 

«αιρετικός» ο Ιουστινιανός συμπεριλάμβανε όχι μόνο τους Χριστιανούς που 

αποσχίζονταν από το ορθόδοξο δόγμα, αλλά και τους ειδωλολάτρες και τους Εβραίους. 

Το ίδιο έτος ο Ιουστινιανός έκλεισε τις συναγωγές των Σαμαρειτών και επέβαλε την 

ανάγνωση της Βίβλου στα ελληνικά, υποβάλλοντας σε μειονεκτική θέση την εβραϊκή 

θρησκεία. Το 554 εξέδωσε το «Ίδικτον των Τριών Κεφαλαίων», ένα διάταγμα με το 

οποίο καταδίκασε όλα τα κείμενα των νεστοριανικών τάσεων της Αντιοχειανής Σχολής 

με στόχο τη συμφιλίωση των μονοφυσιτών. Η κίνηση αυτή δεν είχε μόνο θρησκευτική 

σκοπιμότητα αλλά και πολιτική – στρατηγική, καθώς οι μονοφυσίτες καταλάμβαναν 

πληθυσμιακά το μεγαλύτερο μέρος των ανατολικών επαρχιών. Το διάταγμα βέβαια 

έφερε μεγαλύτερη διχόνοια, καθώς προκάλεσε δυσαρέσκεια στη Ρώμη, στη 

Χαλκηδόνα αλλά και στους μονοφυσίτες. Μια ικανοποιητική λύση θα δοθεί τελικά με 

την Ε’ Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 553 στην οποία θα 

επαναδιατυπωθούν και επιβεβαιωθούν οι θέσεις των προηγούμενων Συνόδων406.  

Το ιστορικοδογματικό πλαίσιο λοιπόν μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η ζωή και το έργο 

του Ρωμανού του Μελωδού είναι η περίοδος της Ιουστινιάνειας βασιλείας και της Ε’ 

Οικουμενικής Συνόδου το 553. Οι αιρέσεις που ταλαιπωρούν την Ορθοδοξία είναι 

χριστολογικής φύσης και πηγάζουν από τις ακρότητες που προέκυψαν μετά τη Σύνοδο 

της Χαλκηδόνας το 481, μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν δύο μέτωπα: οι 

Χαλκηδόνιοι ή νεοχαλκηδόνιοι της Δύσης, που κατηγορούνταν ότι προσέγγιζαν την 

αίρεση του Νεστοριανισμού, και οι αντιχαλκηδόνιοι της Ανατολής που 

κατηγορήθηκαν ως οπαδοί του μονοφυσιτισμού407. Ο αυτοκράτορας Ζήνων επιχείρησε 

με το «Ενωτικόν» να γεφυρώσει αυτή τη θεολογική αντιπαράθεση η οποία έφερνε σε 

δύσκολη θέση την Κωνσταντινούπολη, βάζοντάς την στη μέση και κάνοντας την κάθε 

πλευρά να την θεωρεί σύμμαχο της αντίπαλης παράταξης, προκαλώντας έτσι 

                                                           
405 Morrisson (2007), ό.π., σ. 140 – 142. 
406 Morrisson (2007), ό.π., σ. 144 – 149.  
407 Morrisson (2007), ό.π., σ. 144 – 149. 
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ουσιαστικά το μίσος και των δύο πλευρών408. Βασικός υποστηρικτής της κεντρικής 

θέσης της Χαλκηδόνας περί δύο ισοδύναμων φύσεων του Χριστού ήταν ο Βασίλειος 

της Σελευκείας στου οποίου την κυρίλλεια χριστολογία βασίστηκε η Ε’ Οικουμενική 

Σύνοδος409. 

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας υμνογράφος, όπως τον Ρωμανό, 

προσπάθησε να πάρει θέση απέναντι στις αιρέσεις και να τις αντιμετωπίσει με το έργο 

του είναι να παρατηρήσουμε τη σχέση που είχε με την «πολιτική ηγεσία» της εποχής 

του. Ο Ρωμανός αντιμετώπιζε θετικά τη θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού και συμβάδιζε με τις θέσεις του. Μάλιστα, σε ορισμένα κοντάκια, όπως 

στο κοντάκιο «Εἰς τούς νεοφωτίστους», τον έχει εγκωμιάσει και δικαιολογήσει για 

ορισμένες αυστηρές έως και ακραίες ενέργειές του, όπως το μέτρο των αναγκαστικών 

βαπτισμάτων410. Ο Ρωμανός ήταν πολύ πιθανό να είχε πρόσβαση τόσο στην 

αυτοκρατορική γραμματεία όσο και σε εκκλησιαστικούς κύκλους με τους οποίους 

συναναστρέφονταν ο αυτοκράτορας αναπτύσσοντας μαζί τους θεολογικές συζητήσεις.  

Ο πρώτος μελετητής που ασχολήθηκε με τις σχέσεις του Ρωμανού με τον Ιουστινιανό 

αναφορικά με χριστολογικά ζητήματα ήταν ο Maas, ο οποίος υποστήριζε ότι ο 

Ρωμανός ήταν θερμός υποστηρικτής του Ιουστινιανού και κάτι ακόμη πιο σημαντικό, 

ότι ο Ρωμανός έγραφε κατόπιν υψηλής επιταγής, δηλαδή αυτοκρατορικού 

αιτήματος411. Το σίγουρο είναι ότι ο Ρωμανός συμπορευόταν με την ορθόδοξη 

αντιαιρετική πολιτική της εποχής του Ιουστινιανού. Υπάρχει ένα κοντάκιο με τίτλο 

«Τῶν Ἀποστόλων τό κήρυγμα» το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στον Ρωμανό 

και στο οποίο επαινείται η αντιαιρετική πολιτική του Ιουστινιανού412. Μέσα από τα 

κοντάκιά του ο Ρωμανός υπερασπιζόταν τις ορθόδοξες θέσεις έναντι των 

Μονοφυσιτών, Νεστοριανών, Αρειανών, Δοκητιστών και άλλων μεγάλων και 

επικίνδυνων αιρέσεων και στόχευε στην απόδοση της θεολογικής αλήθειας. 

Ένα από τα κοντάκια στο οποίο ο Ρωμανός τοποθετείται διεξοδικά κατά των αιρέσεων 

είναι το τέταρτο αναστάσιμο κοντάκιο, το οποίο θεματικά αναλύσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο της Ανάστασης του Χριστού. Προσεγγίζοντάς το τώρα 

δογματικά, αξίζει να το μελετήσουμε συνδυαστικά και με τα διατάγματα του 

                                                           
408 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 36 – 38. 
409 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 36 – 38.  
410 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 52. 
411 Maas (1906), ό.π., σσ. 88 – 90. 
412 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σσ. 53 – 55. 
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Ιουστινιανού. Το πρώτο διάταγμα, το οποίο χρονολογικά τοποθετείται το 533, φέρει 

τον τίτλο «Ἴδικτον περὶ πίστεως Κωνσταντινουπολίταις» και απευθύνεται στους 

κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και τις πόλεις της Ασίας με γενικές παραινέσεις 

προς τους αιρετικούς να εγκαταλείψουν τις πλανεμένες πεποιθήσεις τους και τις 

προσπάθειες προσηλυτισμού των κατοίκων. Ωστόσο, κυρίαρχο ρόλο παίζει το 

διάταγμα «Ὁμολογία πίστεως Ἰουστινιανοῦ αὐτοκράτορος κατὰ τῶν τριῶν κεφαλαίων» 

του έτους 551 ή 552, το οποίο απευθύνεται σε όλο το πλήρωμα της καθολικής και 

αποστολικής Εκκλησίας. Το διάταγμα αυτό καταδικάζει ως πρόδρομο του 

νεστοριανισμού τον Θεόδωρο Μοψουεστίας, καθώς και τους Θεοδώρητο Κύρου και 

Ίβα Εδέσσης και προήλθε μετά από μακρόχρονες συζητήσεις και αντιλογίες. Στο 

μακροσκελές αυτό κατεξοχήν δογματικό διάταγμα, ο αναγνώστης μπορεί να 

πληροφορηθεί τις δογματικές παρεκκλίσεις που προέκυψαν μετά την τέταρτη 

Οικουμενική Σύνοδο και να κατανοήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους ο 

αυτοκράτορας Ιουστινιανός έφτασε στη σύγκληση της 5ης Οικουμενικής Συνόδου το 

553. Ο Ρωμανός αναπόφευκτα επαναλαμβάνει δογματικές αλήθειες που επικυρώνονται 

μέσα από αυτά τα διατάγματα, διαδραματίζοντας το ρόλο του «εκλαϊκευτή» της φωνής 

της επίσημης Εκκλησίας και πολιτείας, πολλές φορές σε βάρος της καλλιτεχνικής του 

δημιουργίας. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να μεταφέρει με λόγια απλά και κατανοητά 

στον απλό λαό τις θέσεις του Ορθόδοξου δόγματος, θέσεις που πολλές φορές είναι από 

μόνες τους ιδιαίτερα δυσνόητες, λόγω των υψηλών θεολογικών ζητημάτων που 

πραγματεύονται. Γι’ αυτό και αφήνει κατά μέρος τις λογοτεχνικά περίπλοκες 

εκφράσεις και τα περίτεχνα σχήματα και με μία λογοτεχνική λιτότητα και ταπεινότητα 

απευθύνεται στο εκκλησιαστικό σώμα σα να τους μιλά για πρώτη φορά για θέματα της 

πίστης και της Εκκλησίας. Παρά το γεγονός ότι στο κοντάκιο αυτό δεν υπάρχει καμία 

άμεση αναφορά στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό ή το διάταγμά του, καθίσταται αρκετά 

πιθανό το κοντάκιο αυτό να συντέθηκε κατόπιν αυτοκρατορικής εντολής. 

Ήδη από το προοίμιο, ο Ρωμανός θέτει το πραγματικό θέμα του κοντακίου, το οποίο 

είναι αντιαιρετικό . Το θέμα αυτό κυριαρχεί σε όλο το θεολογικό μέρος του κοντακίου 

και επεκτείνεται και στα αφηγηματικά και διαλογικά μέρη του έργου. Όπως ο Maas 

παρατηρεί, το θέμα αυτό είναι αρκετά συχνό στον Ρωμανό και ο ποιητής εμφανίζει 

αντιμονοθεληστικές τάσεις και μάλιστα έναν αιώνα πριν την εμφάνιση αυτού του 
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δόγματος413. Από τον 1ο οίκο του κοντακίου ο ποιητής αναφέρεται στο μυστήριο της 

θείας οικονομίας: «Τὸ μυστήριον τῆς σῆς οἰκονομίας, ὦ σωτὴρ ἡμῶν, 

ἄφραστόν ἐστιν, ἀκατάληπτον, ὡς μεμένηκας ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ καὶ ἡμῖν»414.  

Άφραστο και ακατάληπτο λοιπόν το μυστήριο της θείας οικονομίας, φράσεις που 

επανειλημμένα συναντήσαμε και αναλύσαμε στο περί Θεού κεφάλαιο και στη σχέση 

των τριών προσώπων της Τριαδικής Θεότητας. Ο Ρωμανός, εξακολουθώντας να 

μεταστοιχειώνει σε ποίηση ένα δογματικό κείμενο, καθιστώντας το αρκετά ευκολότερο 

στην πρόσληψή του από το ακροατήριό του, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη χριστολογία 

του, χρησιμοποιώντας δογματικούς όρους απευθείας από την ιουστινιάνεια νομοθεσία 

και επιτίθεται στον Απολινάριο και τον Ευτυχή, οι οποίοι θεώρησαν την ανθρώπινη 

φύση του Χριστού μια φαντασία: «καὶ Θεὸς ὢν ἀληθείᾳ, καὶ ἄνθρωπος οὐ φαντασίᾳ».  

 

Στους επόμενους οίκους, ο Ρωμανός δεν επιτίθεται πια στους οπαδούς του 

Απολιναρίου και του Ευτυχή, τους νεστοριανούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον 

Χριστό όχι ως Υιό του Θεού, αλλά σαν έναν απλό θείο άνθρωπο, και τους μονοφυσίτες, 

αλλά τους αφιερώνει ολόκληρους στη στηλίτευση των αρειανών, οι οποίοι 

επανεμφανίζονται στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας μετά τις ανακαταλήψεις περιοχών 

στις δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Η τοποθέτησή του απέναντι στους οπαδούς 

του Αρειανισμού είναι αρκετά αιχμηρή και κατά κύριο λόγο διαπραγματεύεται την 

έννοια του «κτίσματος» και του «άκτιστου»: «Μέγα πέλει ἐν κόσμῳ μυστήριον τὸ τῆς 

σῆς παρουσίας, ὃ βλασφημοῦσιν Ἀρείου μαθηταί, ὅτι σὲ τὸν Πατρὶ ὁμ[οούσι]ον ποιητὸν 

καὶ κτιστὸν καταγγέλλουσι, λόγους γραφ[ικοὺς] κακεμφάτως τιθέμενοι». Σαν απάντηση 

στην πλάνη των Αρειανιστών ο ποιητής διατυπώνει πως: «Λάβε κατὰ νοῦν |ὢ 

δυσ[με]νοῦς πωρώσεως|, εἴπερ κτίσμα τὸν κτίστην καλεῖς [καὶ] Θεὸν ληρωδεῖς 

πλασθέντα ἐκ Θεοῦ, θεοποιεῖς καὶ ἀγγέλους [τοὺς] ἐξ ἀύλου οὐσίας∙ ἀλλὰ καὶ χρόνος 

ὑπάρχει ὅτε οὐκ ἦ[σαν] ἐκεῖνοι∙ μόνος ἄχρονος πέλει τοῦ γεννήτορος ὁ λόγος <ὁ λύσας 

τοῦ Βελίαρ τὰ βέλη, τοῦ Ἅιδου τὸ νῖκος καὶ Θανάτου τὸ κέντρον>».  

 

Την αίρεση του Αρειανισμού προσέγγισε και ο Επιφάνιος Κύπρου ως προς το ζήτημα 

της κτίσης με στόχο να την αντικρούσει. Ο Επιφάνιος Κύπρου θεώρησε ότι το βασικό 

                                                           
413 Maas (1906), ό.π., σ. 20- 44.  
414https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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επιχείρημα των οπαδών του Αρείου προέρχεται από το βιβλικό κείμενο των 

Παροιμιών:«ὁ κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ» (Παρ 8,22). Αυτό αποτέλεσε, 

σύμφωνα με τον Επιφάνιο, την αρχή της αίρεσης, ενώ στη συνέχεια του έργου του 

παραθέτει και άλλα αγιογραφικά χωρία τα οποία οι αρειανοί χρησιμοποιούσαν 

διαστρεβλωμένα: «ἔνθεν αὐτῷ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς πλάνης γεγένηται, καὶ οὐκ ᾐδέσθη αὐτὸς 

καὶ οἱ αὐτοῦ μαθηταὶ κτίσμα ἀποκαλεῖν τὸν τὰ πάντα κτίσαντα [...] ἐκ ταύτης οὖν τῆς 

λέξεως τῆς ἐν τῷ παροιμιαστῇ γεγραμμένης ὅτι «κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς 

ἔργα αὐτοῦ», λοιπὸν τὰ πάντα αὐτοῖς ἐπινοεῖται»415. 

 

Κλείνοντας αυτή τη δογματική παρένθεση, ο Ρωμανός αναφέρεται σε μια ομάδα 

αιρετικών, που ταυτίζεται από πολλούς με τους μονοφυσίτες. Αυτό γίνεται κατανοητό 

με την αναφορά του ποιητή στο αντίστοιχο απόφθεγμα της προς Κορινθίους επιστολής 

«οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι», το οποίο οι μονοφυσίτες στρεβλώνουν, 

θεωρώντας ότι ο Ιησούς δεν προσέλαβε τίποτε από την ανθρώπινη ουσία, άρα και 

σώμα. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, σχολιάζοντας αυτό το χωρίο, στηλιτεύει τους 

θιασώτες αυτής της αίρεσης χωρίς να τους κατονομάσει. Συνοπτικά διαγράφει τις 

δοξασίες αυτών των συγκεκριμένων αιρέσεων και ο Αθανάσιος Αλεξάνδρειας, 

σχολιάζοντας στο λόγο του για την Υπαπαντή:  

 

«Ἀντιλέξει γὰρ καὶ ἀμφιβαλεῖ περὶ τούτου καὶ τοῦ κατ’ αὐτὸν δόγματος [...] Ἄρειος πρὸς 

τὸν Σαβέλλιον, καὶ Εὐτυχὴς πρὸς τὸν Νεστόριον, καὶ ἀμφότεροι πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν∙ οἱ 

μὲν τὴν θεότητα μόνην, οἱ δὲ τὴν σάρκα τούτῳ προσνέμοντες∙ οἱ μὲν κτιστὸν εἰσάγοντες, 

καὶ τῆς πατρικῆς οὐσίας ἀλλότριον, οἱ δὲ Λόγον ἀνυπόστατόν τινα καὶ κενὸν οὐσίας, καὶ 

μηδὲν τοῦ κατὰ προφορὰν χεομένου διεναλλάττοντα∙ οἱ μὲν φαντασίαν αὐτοῦ τὴν διὰ 

σαρκὸς παρουσίαν ὑποτιθέμενοι, οἱ δὲ μηδὲ ἀνειληφέναι σάρκα καθόλου διατεινόμενοι∙ 

ἢ ἀνειληφέναι μὲν, ἄψυχον δὲ ταύτην καὶ ἀνενέργητον, ἢ ψυχὴν μὲν ἔχουσαν, ἄνουν δὲ 

ταύτην καὶ ἄλογον». 

  

                                                           
415 Για την έκδοση των έργων του Επιφανίου βλ. K. Holl (εκδ.), Epiphanius, Bände 1-3: Ancoratus und 

Panarion [Die griechischen christlichen Schriftsteller 25, 31, 37. Leipzig 1:1915; 2:1922; 3:1933]. Για 

το απόσπασμα βλ. Επιφανίου, Πανάριον 3, 162, 11-13 και 3, 163, 23-25. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΑ ΚΟΝΤΑΚΙΑ 

ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ 

 

α) Η προετοιμασία της Θεοτόκου για το σχέδιο της θείας Οικονομίας 

 

Το μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού απαιτούσε την 

πνευματική διαπαιδαγώγηση του λαού, ο οποίος για πολλά χρόνια ζούσε σε αποχή από 

τον Θεό. Η αποδοχή του Χριστού ως Υιού του Θεού θα συναντούσε πολλά εμπόδια, 

αν δεν προηγείτο μία ομαλοποίηση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Η 

διαδικασία ξεκινά από τους γονείς της Παναγίας, τον Ιωακείμ και την Άννα, το 

ηλικιωμένο ζευγάρι που βίωσε το θαύμα της κυοφορίας σε προχωρημένη ηλικία. 

Καρπός της συνεχόμενης προσευχής και πίστης στον Θεό, ο οποίος πραγματοποιεί το 

αδύνατο, ήταν η Μαρία416. Σύμφωνα με τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, η Θεοτόκος με 

την ψυχική της καθαρότητα και την υπακοή της στο θέλημα του Θεού, κατέστη "νοερά 

τῆς πίστεως τράπεζα, ἡ τόν ἄρτον τῆς ζωῆς τῷ κόσμῳ χορηγήσασα"417. 

 

Η Παλαιά Διαθήκη προεικόνιζε σε πολλά σημεία της την Παρθένο Μαρία, εκείνη που 

θα γινόταν μητέρα του Χριστού. Μέσα από τη φλεγόμενη βάτο ο άσαρκος ακόμη 

Λόγος μιλά στον Μωυσή για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για τον ρόλο του στο 

σχέδιο της Θείας Οικονομίας418. « Οἱ τρεῖς παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ» προεικονίζουν το 

πρόσωπο και τον ρόλο της Θεοτόκου. Το πυρ της θεότητας  κράτησε αλώβητη την 

Παναγία από την κακία του κόσμου, όπως το πυρ της καμίνου δεν έξαψε αλλά 

προστάτεψε του τρείς παίδες. Πρόξενος αυτής της διασφάλισης είναι ο ίδιος ο Θεός 

και ο Λόγος Του. Από τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης διαπιστώνουμε το μέχρι τότε 

                                                           
416 Καλογήρου (1957), ό.π., σσ. 30 – 35. 
417 Επιφανίου Κύπρου, Πανάριον, 76, 35, PG 42, 625. 
418 Α.Ευθυμίου (2012). Διδακτορική διατριβή με θέμα: Θεομητορικές προεικονίσεις της παλαιολόγειας 

μνημειακής ζωγραφικής στη βυζαντινή επικράτεια, Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σ. 

126. 
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απρόσιτο του Θεού το οποίο, όποιος επιχειρούσε να προσεγγίσει, συναντούσε μόνο 

χάος και θάνατο419. Η κατάσταση και σχέση αυτή αλλάζει με την Παναγία η οποία θα 

συνδράμει στην ενανθρώπηση του άσαρκου Λόγου. Άλλη μία βιβλική παρομοίωση 

τόσο της ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού στους κόλπους της Παναγίας όσο και 

της ίδιας της Παναγίας είναι με την ένδροσο πόκο του Γεδεών, όπως αναφέρεται και 

στο τροπάριο της στ’ Ωδής του κανόνος του Ακάθιστου Ύμνου: «ἐκ σοῦ ἡ δρόσος 

ἀπέσταξε φλογμόν πολυθεΐας ἡ λύσασα· ὅθεν βοωμέν σοί · χαῖρε ὁ πόκος ὁ ἔνδροσος, ὅν 

Γεδεών Παρθένε προθεάσατο». Η κάθοδος της δρόσου στην πόκο του Γεδεών 

συμβολίζει, και ίσως να προοικονομεί κιόλας, την κάθοδο του Χριστού στη μήτρα της 

Θεοτόκου. Το συγκεκριμένο βιβλικό στοιχείο συνδέεται επίσης με τη βάπτιση του 

Κυρίου, αλλά και με τα θαύματα, λόγω του βασικού ρόλου που διαδραματίζει στα 

παραπάνω γεγονότα το στοιχείο του νερού420. 

 

Οι αρχαιότερες μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης για την ανθρώπινη και ιστορική 

προέλευση του Ιησού είναι του αποστόλου Παύλου στα εδάφια προς Γαλάτας 4,4 και 

προς Ρωμαίους 9,5, στα οποία ξεκαθαρίζεται η ιστορικότητά της και τονίζεται η 

σπουδαιότητα και βεβαιότητα της ενανθρώπησής Του421. Ο Απόστολος Παύλος 

παρουσιάζεται να γνωρίζει γενικότερα τα της οικογένειας του Ιησού και των αδελφών 

Του, ενώ φαίνεται ότι γνώριζε και το ιστορικό όνομα της Θεοτόκου. Στην Καινή 

Διαθήκη αναφέρεται ότι η Μαρία καταγόταν από το γένος του Δαυίδ, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από την Παράδοση του 2ου αι. μ.Χ.422. Επίσης υπάρχουν 

διασωθείσες αναφορές ότι παράλληλα με την ομάδα των δώδεκα μαθητών του 

Χριστού, που ήταν η πνευματική του οικογένεια, αναφέρεται και ο κύκλος των 

φυσικών συγγενών Του, οι οποίοι αποκαλούνται «Δεσπόσυνοι»423. 

 

Οι πηγές αναφέρουν ότι η Θεοτόκος ζούσε, όπως και οι άλλες κοπέλες της ηλικίας της, 

βοηθώντας στις γυναικείες καθημερινές εργασίες, με την χειροτεχνία, με το γνέσιμο 

υφασμάτων, το ζύμωμα, την παρασκευή φαγητού, την προμήθεια νερού από τη βρύση 

και άλλες παρόμοιες εργασίες του σπιτιού. Δεν παρέλειπε και τις πνευματικές 

                                                           
419 Ευθυμίου (2012), ό.π., σ. 155. 
420 Ευθυμίου (2012), ό.π., σ. 195. 
421 Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, Κείμενο-μετάφραση-εισαγωγή-

σχόλια, Ν. Ματσούκα, Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 375-385. 
422 Δεληκωστόπουλος (2003), ό.π., σ. 167. 
423 Δεληκωστόπουλος (2003), ό.π., σ. 171. 
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ενασχολήσεις της σύμφωνα με το τυπικό της θρησκείας, την προσευχή σε διάφορες 

ώρες της ημέρας, τη συμμετοχή στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Συναγωγής και τη 

μελέτη των Γραφών424. Είναι γνωστό από την ευαγγελική διήγηση, ότι το σπίτι της 

Μαρίας ήταν στη Ναζαρέτ και εκεί  ζούσε, όντας μνηστευμένη με τον Ιωσήφ πριν 

ακόμη μεταφερθεί στο δικό του σπίτι. Στην άσημη και περιφρονημένη εκείνη την 

εποχή Ναζαρέτ, την επισκέφτηκε ο αρχάγγελος Γαβριήλ και εκεί δέχθηκε τον 

Ευαγγελισμό. Ο Γαβριήλ αποκάλυψε στην Παρθένο Μαρία ότι η συγγενής της 

Ελισάβετ θα γεννήσει γιο, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και η Μαρία έσπευσε στο σπίτι 

του Ζαχαρία425.  Η Μαρία τότε συνέθεσε την Ωδή, μία ποιητική σύνθεση και μια 

δοξολογία γεμάτη με θεολογικά στοιχεία426. Συνολικά, η Μαρία έμεινε κοντά στην 

Ελισάβετ περίπου τρεις μήνες και εκεί φάνηκαν τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης 

της.  

 

Η Παρθένος Μαρία δεν διέφερε από τις άλλες γυναίκες ως προς την ανθρώπινη φύση 

της, αλλά ως προς την προαίρεσή της. Είναι «προαιωνίως εκλεγμένη» από τον Θεό γι’ 

αυτό και η βούλησή της ήταν εξαρχής υποταγμένη στο θέλημα του Κυρίου, αλλά η 

έμπρακτη αγάπη της σε Εκείνον καλλιεργήθηκε εξαρχής από τους ίδιους τους γονείς 

της427. Αν και για χρόνια επιθυμούσαν τον ερχομό ενός παιδιού, ο Ιωακείμ και η Άννα 

δέχτηκαν με προθυμία να την στερηθούν για χάρη του Κυρίου, καθώς εκείνη 

προσέφερε τη θεομητορική της διακονία στα Άγια των Αγίων, όπου δεν υπήρχε 

καθημερινή ανθρώπινη επαφή από πολύ μικρή ηλικία. Έτσι, ο αγιασμός και η θέωση 

της Παναγίας ξεκίνησαν από τη νηπιακή της ηλικία και ήταν ένας σταθερός τρόπος 

ζωής τόσο μέχρι τη στιγμή του Ευαγγελισμού όσο και μέχρι την Κοίμησή Της428. Η 

διαβίωσή Της στα Άγια των Αγίων ήταν η προετοιμασία της για τον ρόλο που είχε να 

επιτελέσει σε γη και ουρανό και δεν ήταν στιγμιαία αλλά επρόκειτο για μία δια βίου 

πορεία429. Μάλιστα αυτή της η προετοιμασία, η ενάρετη ζωή και η αγιότητά της, την 

καθιστούν τον μόνο άνθρωπο που υπερέχει όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και 

μεταξύ των ουράνιων δυνάμεων (Αγγέλων). Άλλωστε το ίδιο το όνομα «Παναγία», το 

οποίο είχε καθιερωθεί από του πιστούς από πολύ νωρίς (πριν τον 5ο αιώνα) δήλωνε 

                                                           
424Σ. Μαυροφίδη. Η μητέρα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, Αθήνα 1989, σ. 64 – 70. 
425 Μαυροφίδη (1989), ό.π., σ. 73 -75. 
426 Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής, «Μαρία η Θεοτόκος», Ι. Κολιτσάρας, Η Ζωή, Αθήνα 

1998, σ. 220. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». 
427 Γιούλτση (2001), ό.π., σ. 61. 
428 Μεγάλου Φωτίου, Ὁμιλία λεχθεῖσα εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου, δ´. 
429 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 43. 
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ακριβώς αυτή την πληρότητα και υπεροχή αγιότητας η οποία την καθιστούσε «Αγία 

των Αγίων»430.  

 

Βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας της Παναγίας ήταν ο θείος έρωτας, η 

ταπείνωση, η αδιάλειπτη προσευχή, η αγνή και καθαρή καρδιά τα οποία τελικά και 

κυριολεκτικά την κατέστησαν κατοικητήριο του Θεού. Με εφόδια τα παραπάνω 

στοιχεία κατόρθωσε να μείνει καθαρή στον κόσμο της αμαρτίας, καθώς ο λογισμός της 

ήταν ανώτερος και κατάφερε να υποτάξει την ανθρώπινη φύση της στη χάρη του 

Θεού431. Με την ολοκληρωτική αγάπη προς τον Θεό, την καθημερινή άσκηση και 

προσευχή μπόρεσε να υπηρετήσει το σχέδιο της οικονομίας του Θεού και να συμβάλλει 

καθοριστικά στη σωτηρία του ανθρώπου. Με την αγαθή της προαίρεση και την 

απόλυτη αφοσίωση στον Θεό ζούσε πλέον για Εκείνον κι όχι για αυτήν. Η Παρθένος 

επιτέλεσε την ύψιστη ανθρώπινη θυσία, γιατί μέσα στα σπλάχνα της αναστήθηκε η 

φύση του ανθρώπου, η οποία μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού οδηγήθηκε στους 

κόλπους της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός επέλεξε τη Μαρία, γιατί η αγιότητά της 

ξεπερνούσε την αγιότητα οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου. Επιπλέον, η καθαρότητα της 

Παρθένου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του μυστηρίου της 

ενανθρωπήσεως. Κι αυτό, γιατί ο ερχομός του Κυρίου έπρεπε να γίνει με μία 

διαδικασία θεϊκή η οποία ξεπερνούσε την ανθρώπινη λογική και τους φυσικούς νόμους. 

Η πνευματική παρθενία της Θεοτόκου ισοδυναμεί με τη σωματική. Το ανερμήνευτο 

μυστήριο της σαρκώσεως και ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού 

ενέπνευσε τους υμνογράφους και τους εικονογράφους να ονομάσουν την Παναγία 

«Πλατυτέρα των οὐρανῶν και χώρα τοῦ Ἀχωρήτου»432. 

 

Εκτός από τη σημασία της πραγμάτωσης του μυστηρίου της θείας οικονομίας της 

Παναγίας, η Θεοτόκος αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τον Θεό με τον άνθρωπο και 

συνδέει το κτιστό με το άκτιστο μετά τη ρήξη που προήλθε από τη πτώση και τη φθορά. 

Έτσι στη συνείδηση και στη λατρεία των πιστών η Παναγία κατέχει ιδιαίτερη θέση, 

γεγονός που αποδεικνύει η τέχνη μέσω των ψαλμών και των εικόνων προς τιμήν της 

Παναγίας433. Η Παναγία συνέβαλλε σημαντικά στον επαναπροσδιορισμό  της σχέσης 

                                                           
430 Φ. Κόντογλου. Παναγία και Υπεραγία, Η μετά τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα, Αθήνα 

2000: Αρμός, σ. 88 – 90. 
431 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 51. 
432 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 55 – 60. 
433 Γιούλτση (2001), ό.π., σ. 95. 
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του Θεού με τον άνθρωπο, δεν είναι εκείνη όμως που έσωσε τον άνθρωπο, αλλά ο 

Χριστός με τη σάρκωσή Του. Κι αυτό είναι κάτι που και η ίδια το γνώριζε από την 

πρώτη στιγμή της αναγγελίας του μυστηρίου, καθώς δεν έπαψε στιγμή να δοξάζει τον 

Θεό και να θεωρεί τον εαυτό της όπως και πριν δούλη του Κυρίου, δούλη του ίδιου του 

Υιού της. Οι πρεσβείες και οι μεσιτεύσεις της Παναγίας προς τον Θεό είναι αυτές που 

χαρίζουν στον άνθρωπο την ελπίδα της σωτηρίας, της ίασης από την αμαρτία και της 

αιώνιας ζωής. 

 

Η κένωση επιτεύχθηκε με την ταπεινοφροσύνη τόσο του Θείου Λόγου όσο και της 

Παναγίας. Η ταπεινοφροσύνη και η αρετή της Παναγίας ήταν τόσο μεγάλη και 

ειλικρινής, ώστε, ενώ έγινε μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, εκείνη ένιωθε 

δημιούργημα του Θεού και σε καμία περίπτωση Δημιουργός434. Το μέγεθος της αρετής 

της Θεοτόκου αναδεικνύεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το χαρμόσυνο μήνυμα 

του Αρχάγγελου. Με μεγάλη επιφυλακτικότητα, ξάγρυπνο νου, εξαγνισμένο πνεύμα, 

ανιδιοτέλεια και άγνοια δέχεται τη μέγιστη δωρεά του Κυρίου. Με τη συγκατάθεση 

στο μήνυμα του Αρχαγγέλου η Μαρία δέχεται το Άγιο Πνεύμα το οποίο την καθαρίζει 

από το προπατορικό αμάρτημα και κάθε άλλη αμαρτία. Τίποτα δεν θα μπορούσε να 

συμβεί αν η Παρθένος δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της, κι αυτό, γιατί ο Θεός για 

άλλη μια φορά όχι μόνο δέχεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, αλλά ακόμη 

περισσότερο αποζητά την ελεύθερη αποδοχή της σωτηρίας του. Η σύλληψη του 

Χριστού έπρεπε να προκύψει από την ελεύθερη βούληση της Μαρίας. Η συμμετοχή 

της Παρθένου στο σχέδιο της ενανθρωπήσεως απαιτούσε την απόλυτη σωματική και 

ψυχική της ύπαρξη και παρουσία435. Ο φόβος και η επιφυλακτικότητα της Μαρίας στα 

λεγόμενα του Αγγέλου σταδιακά μετατρέπονταν σε απορία για τον τρόπο με τον οποίο 

θα συνελάμβανε τον Λόγο του Θεού. Αν η ανθρώπινη φύση είχε γνωρίσει μέχρι τότε 

έναν μόνο τρόπο σύλληψης και γέννησης, τώρα για πρώτη φορά ο τρόπος αυτός θα 

ξεπερνάει όλα τα ανθρώπινα όρια και θα αποτελέσει το μέγιστο ακατάληπτο και 

ασύλληπτο μυστήριο. Εφόσον η σύλληψη προκύπτει με τρόπο θεϊκό και όχι από την 

ανθρώπινη συνεύρεση, και η διαδικασία της γέννησης δεν θα είναι η συνηθισμένη αλλά 

θα προκύπτει χωρίς πόνο. 

 

                                                           
434 Κουρεμπελές (2014), ό.π., 118 – 120. 
435 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σσ. 270 – 278. 
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Με την εκλογή της Παρθένου από τον Θεό ολοκληρώνεται ο αιώνιος προορισμός και 

σκοπός του ανθρώπου που δεν είναι άλλος από τη θέωση436. Με τον Ευαγγελισμό 

αναπλάθεται ο έκπτωτος άνθρωπος γι’ αυτό και η Παναγία έχει παρομοιασθεί με Νέα 

Εύα και ο Χριστός ως Νέος Αδάμ. Η Παναγία γίνεται μητέρα της Καινής Κτίσης και 

συμβάλλει καθοριστικά στην Ανάσταση του ανθρώπινου γένους και στην 

αναδημιουργία ολόκληρου του κόσμου. Όπως ο θάνατος αρχίζει με την Εύα, έτσι και 

η ζωή αρχίζει με την Παναγία. Στο δεύτερο κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού για 

τα Χριστούγεννα, όπου κύριο θέμα είναι η παράκληση των Πρωτόπλαστων προς την 

Παναγία να μεσιτεύσει στον Χριστό για τη σωτηρία τους θα αναφερθεί ξανά ο 

συσχετισμός της παλιάς και νέας Εύας437. Η αντιθετική σχέση των δύο γυναικών είναι 

ξεκάθαρη και έντονη: η παλιά Εύα απέρριψε τη χάρη του Θεού, η νέα Εύα την 

αποδέχεται με ταπείνωση και ανιδιοτέλεια. Η παλιά Εύα δέχτηκε τον πειρασμό του 

διαβόλου απερίσκεπτα και άφρονα ενώ η Παναγία εξετάζει το μήνυμα του Αγγέλου με 

μία επιφυλακτικότητα που κρύβει όχι καχυποψία αλλά σωφροσύνη, γνωρίζοντας ήδη 

πως η χάρη του Θεού θα της δείξει τον αληθή ή μη λόγο και δεν θα πλανευτεί.  

 

β) Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 

 

Η στιγμή του Ευαγγελισμού θεωρείται η πρώτη ουσιαστική συνεργασία του Θεού με 

τον άνθρωπο, μετά την πτώση των Πρωτόπλαστων. Με το χαρμόσυνο μήνυμα της 

γέννησης του Χριστού και την οικειοθελή συμμετοχή της Παναγίας στην εκπλήρωση 

του σχεδίου της θείας Οικονομίας ξεκινάει βήμα βήμα η ολοκλήρωση του σχεδίου του 

Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι’ αυτό και η γιορτή του Ευαγγελισμού είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη όχι μόνο με τον ακίνητο κύκλο των Χριστουγέννων, αλλά και 

με τον κινητό κύκλο των Παθών και της Ανάστασης438. Σε ένα εγκώμιο του Αγίου 

Φώτιου προς τιμή της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  παρουσιάζει τους 

λόγους για του οποίους ολόκληρη η ανθρωπότητα θα έπρεπε να χαίρεται439. Η 

συγκατάβαση του Θεού και η τυφλή και ανιδιοτελής υπακοή της Παναγίας καταργούν 

την απάτη και τη ραδιουργία του διαβόλου. Η αναγγελία της Γέννησης του Χριστού 

                                                           
436 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 58. 
437 Σ. Ευστρατιάδης. Η Θεοτόκος εν τη υμνογραφία, Paris 1930. 
438 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 18. 
439 Μεγάλου Φωτίου, Ὁμιλία λεχθεῖσα εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου, δ´, ΕΠΕ 

12,σ.162. 
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είναι και υπόσχεση της ελευθερίας του κόσμου και της ανακαίνισης της ανθρώπινης 

φύσης. Ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως υπογραμμίζει ότι η Θεοτόκος είναι 

εκείνη που θεράπευσε την πληγή της Εύας ως αποτέλεσμα της αμαρτίας της και 

σκούπισε τα δάκρυα της μετάνοιας της με τον «καρπό της κοιλίας της» έθρεψε και 

θρέφει ακόμη τον άνθρωπο μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας440. Η Θεοτόκος είναι 

"τῆς καινῆς κτίσεως ἡ οὐράνιος σφαῖρα" μέσα στην οποία ο αειφανής ήλιος, που είναι 

ο Χριστός απομακρύνει από τις ψυχές των ανθρώπων το σκοτάδι της αμαρτίας. Ακόμη 

είναι "ὁ εὐθαλής καί ἄφθαρτος παράδεισος" μέσα στον οποίο το δέντρο της ζωής θα 

χαρίσει στους πιστούς την αιώνια ζωή. Η Παναγία κατάφερε με την αγιότητά της να 

μετατρέψει την κατάρα της Εύας σε ευλογία. Στο δικό της σώμα κατοίκησε ο Θεός και 

μετέβαλε την ανθρώπινη φύση σε επίγειο παράδεισο. 

Στην Καινή Διαθήκη ο Ευαγγελισμός αποτελείται από πέντε στάδια441: 

- Εμφάνιση ενός αγγέλου 

- Αντίδραση λόγω του φόβου 

- Αγγελία του μηνύματος 

- Δισταγμός – επιφυλακτικότητα - αντίρρηση, 

- Χορήγηση ενός σημείου που να αποδεικνύει την αλήθεια του μηνύματος 

Ο ευαγγελιστής που περισσότερο απ’ όλους ασχολήθηκε με το γεγονός του 

Ευαγγελισμού και έγραψε αναλυτικά γι’ αυτό είναι ο Λουκάς442. Ο Λουκάς λοιπόν μας 

περιγράφει εξαρχής τον Αρχάγγελο να εμφανίζεται στην Παρθένο, ενώ παράλληλα η 

Ελισάβετ βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, πράγμα το οποίο μας 

αποδεικνύει την σοφή ικανότητα του ευαγγελιστή να συνδυάζει τα γεγονότα υπό το 

πρίσμα της οικονομίας του Θεού. Ο ευαγγελιστής από τον τρόπο που περιγράφει τα 

γεγονότα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η σύλληψη τόσο της Μαρίας όσο και της 

Ελισάβετ και η γέννηση του βρέφους είναι δύο καταστάσεις που θα προέκυψαν έπειτα 

από κάποια ανώτερη επέμβαση. Η διαφορά της αγγελίας της σύλληψης του Χριστού, 

σε σύγκριση με εκείνη του Αγίου Ιωάννου, είναι ότι η σύλληψη του Υιού του Θεού 

                                                           
440 Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως. Λόγος 1. Εγκώμιον εις την Παναγίαν Θεοτόκον Μαρία, PG 65 – 

πρβλ. Θ. Δετοράκης. «O Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στην πρώιμη βυζαντινή ρητορική και στην 

υμνογραφία», Δάφνη. Τιμητικός τόμος για τον Σπύρο Ευαγγελάτο, Αθήνα 2001: Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών, 64 - 92. 
441 Peltomaa, ό.π., διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_th

e_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58 
442 Δεληκωστόπουλος (2003), ό.π., σ. 218. 

https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_the_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58
https://www.academia.edu/10378224/Review_L_M_Peltomaa_The_Image_of_the_Virgin_Mary_in_the_Akathistos_Hymn_SVTQ_4_2005_355_58


147 
 

 
 

ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης φύσης, δεν προκύπτει δηλαδή με τη φυσική 

ανθρώπινη διαδικασία ανάμεσα στην Μαρία και τον Ιωσήφ, όπως στην περίπτωση της 

Ελισάβετ και του Ζαχαρία. Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι ο Ιωσήφ δεν εμπλέκεται καθόλου 

στην εγκυμοσύνη της Μαρίας, η οποία αποτελεί υπόθεση της Παρθένου και του Θεού, 

στο πλαίσιο της γεφύρωσης της σχέσης κτιστού και άκτιστου, θείου και ανθρώπινου. 

Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται η οικονομία του Θεού, διά της οποίας η «ὑπὲρ 

φύσιν» σύλληψη και γέννηση έκαναν δυνατή την ύπαρξη ενός Νέου Αδάμ και μιας 

νέας ανθρωπότητας. 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ περιγράφει τον Υιό που θα γεννηθεί υπό το όνομα του Ιησού, 

ως «μέγα», επίθετο που χρησιμοποιείται στα Ευαγγέλια και για τον άγιο Ιωάννη τον 

Πρόδρομο, ως ένδειξη της αγιότητάς του. Η ονομασία αναφέρεται εδώ στη δύναμη του 

Θεού Πατρός να δείξει τον Υιό του, έχοντας ένα πλήρες αξίωμα και ως Θεός και ως 

άνθρωπος443.  Όταν η Μαρία εύλογα διστάζει και εκφράζει την απορία της με διάφορα 

ερωτήματα ο Αρχάγγελος δεν καταδικάζει τη στάση της αντίθετα δείχνει κατανόηση 

και προσπαθεί με τρόπο όσο το δυνατό απλούστερο να της περιγράψει το θεόσταλτο 

συμβάν με μία πολύ λιτή απάντηση: «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σε»444. Η 

συγκεκριμένη απάντηση επιδέχεται δύο ερμηνείες: Πρώτον, ο Ευαγγελιστής 

αναφέρεται όχι τόσο πολύ στο θείο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, αλλά στη 

δημιουργική του πνοή, και η δεύτερη ότι πρόκειται επίσης για το τρίτο πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδος, διά του οποίου ενεργείται η σύλληψη με ένα υπερφυσικό και 

παντοδύναμο τρόπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που καθαρίζει την Παρθένο από το 

προπατορικό αμάρτημα και την καθιστά έτοιμη να δεχτεί το αναμάρτητο βρέφος445. 

Από όλο το ανθρώπινο γένος πρώτη η Παναγία μυείται στο μεγάλο μυστήριο της 

οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, και δέχεται να τεθεί ταπεινά στην 

υπηρεσία του Θεού για την πραγματοποίηση του θείου σχεδίου. Με τη φράση του 

Γαβριήλ «οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα» που συναντάται στην ευαγγελική 

περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά επισφραγίζεται επίσημα η έναρξη της 

πραγματοποίησης του σχεδίου της θείας Οικονομίας446. 

                                                           
443 Δεληκωστόπουλος (2003), ό.π., σ. 225 – 228. 
444 Περί Αγίου Πνεύματος (Λόγος Θεολογικός Πέμπτος), SC 250, εκδ. P. Gallay – Maurice Jourjon, 

Cerf, Paris 1978. 
445 Καββαδίας (2008), ό.π., σ.  38. 
446 Μεγάλου Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος, ΒΕΠΕΣ 52, τ. 249, σ. 18 – 30. 



148 
 

 
 

Ένα τέτοιο γεγονός βαρύνουσας σημασίας για τον Χριστιανισμό θα ήταν αδύνατο να 

μην έχει υμνηθεί καταλλήλως κυρίως από τους βυζαντινούς υμνογράφους. Ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ύμνων του Ευαγγελισμού, πέρα από τα γνωστά 

βυζαντινά στοιχεία, είναι η αλληλεπίδραση της βυζαντινής με τη συριακή παράδοση. 

Στη βυζαντινή υμνογραφία του Δ’, Ε’ και ΣΤ’ αιώνα, η οποία έχει να μας χαρίσει 

πληθώρα αριστουργημάτων, επικρατεί ο δραματικός διάλογος, ένα λογοτεχνικό 

στοιχείο που χωρίς φειδώ χρησιμοποιήθηκε και από τον Ρωμανό τον Μελωδό447. Από 

τους ύμνους που αναφέρονται στον Ευαγγελισμό δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και 

ο Ακάθιστος Ύμνος, αφού η σχέση του με το ευαγγελικό γεγονός είναι 

αδιαμφισβήτητη. Στο κεφάλαιο αυτό δεν θα αναφερθούμε στην απόδοση του ύμνου 

στον Ρωμανό τον Μελωδό, ούτε θα τον εξετάσουμε συγκριτικά με άλλους ύμνους, 

αλλά θα τον αναλύσουμε δομικά και κυρίως θεολογικά, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο εγκωμιάζει τη Θεοτόκο.  

Η συγγραφή του κοντακίου μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα των τόσο αξιόλογων και 

επίπονων θεοτοκολογικών ομιλιών που είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους δύο 

αιώνες, οι οποίες λειτούργησαν τελικά ως πρόδρομοι για την έκφραση του 

σημαντικότατου αυτού ποιήματος.  Ο Ακάθιστος Ύμνος εξιστορεί ποιητικά το έργο 

της θεϊκής οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου από την σκοπιά του ρόλου που 

διαδραμάτισε η Θεοτόκος για την επίτευξη του448. Είναι λοιπόν ύμνος με χαρακτήρα 

καθαρά χριστολογικό, αφού και το θαύμα της Παρθένου είναι κατεξοχήν θαύμα 

χριστολογικό. Εφόσον όμως η εκπλήρωση της θείας Οικονομίας εξαρτάται άμεσα από 

το πρόσωπο της Θεοτόκου, ο χαρακτήρας του εκτός από χριστολογικός είναι την ίδια 

στιγμή και μαριολογικός, αφού ο Ακάθιστος Ύμνος θεωρείται ίσως το υπέρτατο 

εγκώμιο προς το πρόσωπο της Παναγίας449. Ο ποιητής του ύμνου ενδιαφέρεται για την 

μοναδική ταυτότητα του προσώπου του Χριστού, αλλά και για την προβολή και 

διατήρηση της ακεραιότητας των δύο φύσεών του. Από τη μια εμφατικά τονίζεται η 

ενότητα των φύσεων και από την άλλη η διάκρισή τους, συνδυάζοντας έτσι με τρόπο 

αρμονικό όλα τα ορθόδοξα θεολογικά στοιχεία της αλεξανδρινής και της αντιοχειανής 

παράδοσης450. 

                                                           
447 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 117. 
448 Τωμαδάκης Ν. Β. (1978) Ακάθιστος Ύμνος, κανών, ακολουθία, ΘΗΕ τ. Α΄, σ. 240. 
449 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 25. 
450 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 37. 
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Πρωταρχικός σκοπός του υμνογράφου ήταν να τονίσει ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο 

Θεός Λόγος, δηλαδή να ταχθεί υπέρ του χριστολογικού δόγματος της Δ΄ Οικουμενικής 

Συνόδου, και να συνδεθεί η θεολογία της εποχής με την θεία Οικονομία. Ο Ακάθιστος 

Ύμνος αποτυπώνει τις θεολογικές θέσεις των προχαλκηδόνιων οικουμενικών Συνόδων 

και των πατερικών ή άλλων ομιλιών και κειμένων της εποχής, όπως του Πρόκλου 

Κωνσταντινουπόλεως και του Βασιλείου Σελευκείας451. Εξάλλου η εξάρτηση των 

ύμνων και κοντακίων της εποχής, και ιδιαίτερα του ρωμανικού υμνογραφικού έργου, 

από την πατερική θεολογία και ρητορική είναι βιβλιογραφικά αποδεδειγμένη και 

αδιαμφισβήτητη452. 

Το χριστολογικό δόγμα λοιπόν παρουσιάζεται όχι με περίπλοκους τεχνικούς και 

θεολογικούς όρους, κάτι που θα ήταν δύσκολο να αντιληφθεί και να κατανοήσει σε 

βάθος η πλειοψηφία των πιστών, αλλά με τρόπο λογοτεχνικό και παραστατικό, έτσι 

ώστε οι πιστοί να μπορούν να ακολουθήσουν μέσω του ρυθμού και της μελωδίας του, 

τα θεολογικά του νοήματα, να μορφωθούν από αυτό, να βιώσουν το υψηλό 

σωτηριολογικό του μήνυμα, το οποίο θα αποτελέσει και την αρχή της σωτηρίας τους453.   

Η κεντρική θέση που κατέχει η Παναγία στην ορθόδοξη Εκκλησία είναι επίσης 

αδιαμφισβήτητη και την αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς από το πλούσιο υμνογραφικό 

έργο που έχει γραφτεί προς τιμή της. Ο άνθρωπος αισθάνεται μικρός και αδύναμος και 

βρίσκει παρηγοριά μόνο στη γλυκιά μορφή της μεγάλης Παρηγορητρίας των 

αιώνων454. Η Θεοτόκος εξυμνήθηκε και εγκωμιάστηκε όσο κανένας άνθρωπος επάνω 

στη γη. Ωστόσο ο χαιρετισμός μας προς τη Θεοτόκο, την «ανύμφευτη νύμφη» και 

«Θεόνυμφη» είναι ταυτόχρονα και ένας χαιρετισμός προς τον ίδιο τον Κύριο. 

Ως προς τη δομή έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελείται από 24 

οίκους. Ένα πρόβλημα σύνθεσης του ύμνου προκύπτει ήδη από την παρουσία των δύο 

διαφορετικών προοιμίων. Κατά την χειρόγραφη παράδοση το πιο γνωστό προοίμιο του 

Ακάθιστου, που έχει επικρατήσει να ψάλλεται, είναι το «Τῇ Ὑπερμάχῳ…», το οποίο 

λέγεται ότι αντικατέστησε το πρώτο προοίμιο «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς», το οποίο 

θεματικά και νοηματικά φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τους υπόλοιπους 

                                                           
451 Καρύδα (2016), ό.π., σ. 65. 
452 Ι. Κουρεμπελές. Ρωμανού Μελωδού Θεολογική Δόξα, Θεσσαλονίκη 2010: Πουρναρά, σσ. 145 - 

153. 
453 Κουρεμπελές (2010), ό.π., σ. 155 – 158. 
454 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 44. 
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οίκους απ’ ό,τι το «Τῇ Ὑπερμάχῳ…»455. Το προοίμιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ…» φαίνεται να 

διαχωρίζεται από το υπόλοιπο θεολογικό περιεχόμενο του ύμνου, κάτι το οποίο έχει 

ερευνηθεί και σχολιασθεί από αρκετούς μελετητές και έχουν διατυπωθεί γι’ αυτό 

διάφορες θεωρίες. Έτσι, υπάρχει η άποψη του Δετοράκη ο οποίος πιστεύει ότι ο 

Ακάθιστος Ύμνος έχει καθαρά ειρηνικό και εγκωμιαστικό χαρακτήρα456 ενώ ο 

Παπαγιάννης θεωρεί ότι το προοίμιο αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποιο ιστορικό 

συμβάν σχετικό με την Πόλη, αφού και στους υπόλοιπους οίκους υπάρχουν ορισμένες 

διάσπαρτες και έμμεσες αναφορές σε πολεμικές περιστάσεις457.  

Πιο αναλυτικά όσον αφορά τα προοίμια του Ακάθιστου Ύμνου τα οποία έχουν 

προβληματίσει πολύ τους ερευνητές, το γνωστό προοίμιο « Τῇ Ὑπερμάχῳ…» δεν 

σχετίζεται θεματικά σε κανένα σημείο με το υπόλοιπο ιστορικό και θεολογικό 

περιεχόμενο του Ύμνου, του οποίου κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί περίληψη, όπως 

γίνεται συνήθως στους ύμνους. Αντίθετα, πρόκειται για ένα ξεχωριστό απόσπασμα 

λυτρωτικό και νικητήριο προς τη Μητέρα και Στρατηγό της ανθρωπότητας, που έχει 

απροσμάχητο κράτος, δηλαδή ακατανίκητη δύναμη. Η «Πόλις» που προσωποποιείται, 

αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και δοξολογεί τη νίκη που 

συντελέστηκε με ύμνο προς τη Θεοτόκο, την οποία παρακαλεί στη συνέχεια να την 

ελευθερώσει από κάθε είδους κίνδυνο, ψυχικό ή πολεμικό. Εδώ η Θεοτόκος φέρεται 

ως ένοπλη και φοβερή δύναμη ενάντια στους εχθρούς του Βυζαντίου, αλλά και 

ολόκληρης της Χριστιανοσύνης, όμως οι μοναδικές νύξεις για πολεμικά γεγονότα που 

έδωσαν την αφορμή στη σύνθεση του Ύμνου, ευρίσκονται στον κγ΄ οίκο: «Χαῖρε τῆς 

Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος, Χαῖρε τῆς βασιλείας τό ἀπόρθητον τεῖχος, Χαῖρε δι’ ἧς 

ἐγείρονται τρόπαια, Χαῖρε δι’ ἧς ἐχθροί καταπίπτουσι». Έτσι θα μπορούσε να συνδυάσει 

κανείς τη συγγραφή του Ύμνου με την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους 

Αβάρους το 626, αλλά περισσότερο πιθανή είναι η ξεχωριστή συγγραφή του 

προοιμίου, ώστε να ενταχθεί στο κύριο σώμα του Ύμνου458. Στον περιστασιακό και 

αταίριαστο χαρακτήρα του συγκεκριμένου προοιμίου με τον υπόλοιπο ύμνο έχει 

τονίσει και ο Παπαγιάννης ότι το βιβλικό και θεολογικό περιεχόμενο του Ακάθιστου 

Ύμνου δεν σχετίζεται με τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και τους κινδύνους που 

                                                           
455 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 102. 
456 Δετοράκης (1997), ό.π., σσ. 56 - 57. 
457 Γρ. Παπαγιάννη. Ακάθιστος Ύμνος, άγνωστες πτυχές ενός πολύ γνωστού κειμένου. Θεσσαλονίκη 

2006: Βάνιας, σσ. 40 – 45. 
458 Σταματάκη (1940), ό.π., σ. 46. 
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διέτρεχε εκείνη την περίοδο η Πόλη459.  Το δεύτερο προοίμιο, που ήταν και το αρχικό 

του Ύμνου, αποτελεί ένα ξεχωριστό αυτόμελο τροπάριο που, απεναντίας με το πρώτο, 

έχει άμεση σχέση με το ιστορικό μέρος του Ακάθιστου Ύμνου και με το γεγονός του 

Ευαγγελισμού. Σε αυτό λοιπόν ο  Γαβριήλ διατάχθηκε από τον Θεό να αναγγείλει στην 

Μαρία το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο για όλη την ανθρωπότητα νέο της ενανθρώπησης 

και σωτηρίας του Χριστού.  

Ο χαρακτήρας του πρώτου μέρους του Ακάθιστου Ύμνου είναι καθαρά αφηγηματικός 

ενώ θεματικά χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

- Ιστορία του Ευαγγελισμού (οικ. α’ – β’) 

- Η επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ (οικ. ε’) 

- Η αναστάτωση του Ιωσήφ και ο καθησυχασμός από τον Αρχάγγελο (οικ. στ’) 

- Η προσκύνηση του βρέφους από τους ποιμένες (οικ. ζ′) και τους μάγους (οικ. 

η’ ‐ ι’)  

- Η φυγή στην Αίγυπτο (οικ. ια’) 

- Η Υπαπαντή του Κυρίου (οικ. ιβ’). 

Το δεύτερο μέρος του Ακάθιστου Ύμνου, του οποίου ο χαρακτήρας είναι 

χριστολογικός και μαριολογικός, σχετίζεται με το μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού 

και Λόγου του Θεού.  Η κυριαρχία των Χαιρετισμών, του Γαβριήλ προς τη Μαρία 

έχουν θεωρηθεί στοιχείο της συριακής ποιητικής παράδοσης το οποίο υιοθέτησε 

αργότερα η βυζαντινή υμνογραφία. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι ο εσωτερικός 

ρυθμός του Ύμνου, ο οποίος ρυθμίζεται από το μοτίβο των Χαιρετισμών, είναι καθαρά 

στοιχείο της ελληνικής ρητορικής460.  

Θεματολογικά, οι περισσότεροι Χαιρετισμοί αναφέρονται στο σχέδιο της Θείας 

Οικονομίας, την οποία περιγράφουν κυρίως με μεταφορικά και συμβολικά – 

αλληγορικά μέσα, χαρακτηριστικό που αποδίδεται στην βυζαντινή υμνογραφία και 

ρητορική461. Η επιλογή των μεταφορών από τον υμνογράφο σε όλη την έκταση του 

κοντακίου αποδίδεται σε ένα βαθύτερο θεολογικό πλαίσιο του παραλληλισμού μεταξύ 

της φθαρτής ανθρώπινης φύσης και του άφθαρτου της θείας462. Η κεντρική ιδέα του 

κειμένου είναι ότι η σωτηρία έρχεται από την παρθενική μήτρα που χώρεσε τον 

                                                           
459 Παπαγιάννης (2005), ο.π., σ. 47. 
460 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 90. 
461 Δετοράκης (1997), ό.π., σ. 53. 
462 Γιουλτσή (2001), ό.π., σ. 331. 
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αχώρητο και άσαρκο Λόγο του Θεού. Μάλιστα, το αντιθετικό σχήμα της  Παρθένου 

και ταυτόχρονα Μητέρας αποδεικνύει ότι ο Ακάθιστος συνέβαλε καθοριστικά στην 

καθιέρωση της θεομητορικής τιμής, εστιάζοντας στο παράδοξο γεγονός της θείας 

γέννησης του Χριστού που ξεπέρασε τα ανθρώπινα όρια463: «χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ 

ἀναγοῦσα/ χαῖρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα». Στο ίδιο μοτίβο αντιθέσεων 

προβάλλεται διαρκώς «τὸ μέγα τῆς Θεοτόκου μυστήριον», διά του οποίου αφενός η 

Παρθένος έγινε μητέρα και έμεινε παρθένος και αφετέρου ο Χριστός έγινε «ἀψευδὴς 

ἄνθρωπος» και έμεινε «Θεὸς ἀληθῶς»464.  

Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί άλλη μία υμνογραφική απόδειξη για τον σπουδαίο ρόλο 

της Θεοτόκου στο θείο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, αφού είναι Αυτή που 

φέρνει σε κοινωνία τον Θεό με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Θεοτόκος είναι η 

παρηγοριά και η σκέπη όλου του κόσμου, είναι ο συμφιλιωτικός παράγοντας που 

ηθελημένα συμπράττει στην αποκατάσταση της κοινωνίας του Θεού με όλη την 

ανθρωπότητα. Έτσι η Παρθένος τίθεται στο κέντρο που συνδέει τα ουράνια με τα 

επίγεια και τα επίγεια με τα ουράνια.  Στοιχείο του Ακάθιστου αλλά και θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό της θεολογικής παράδοσης της ανατολικής Εκκλησίας, που 

εντυπωσίασε τους μελετητές, είναι ο αποφατικός χαρακτήρας του. Εδώ πρέπει να 

πούμε ότι η αποφατική θεολογική γλώσσα δεν είναι στην ορθόδοξη θεολογία 

αγνωστικιστική. Το ακατάληπτο της ουσίας του Θεού δεν αναιρεί τη δυνατότητα της 

γνώσης και της προσωπικής εμπειρίας του ανθρώπου με εκείνον465. 

Ο Ακάθιστος Ύμνος εξιστορεί ποιητικά το έργο της Θείας Οικονομίας για τον 

άνθρωπο. Είναι λοιπόν ύμνος κατεξοχήν χριστολογικός. Σε αυτό το μυστήριο εξέχουσα 

θέση κατέχει η Μητέρα του Θεού, για αυτό και ο ύμνος επεκτείνεται και στην ποιητική 

ιστόρηση των μεγαλείων της Πανάγνου. Στο γεγονός της θείας μητρότητας οφείλεται 

τόσο η προφητική αναφορά στην Παρθένο, όσο και η λαμπρή θέση της στην Καινή 

Διαθήκη, αλλά και οι πολλαπλές αναφορές στο πρόσωπό της ήδη από την Παλαιά 

Διαθήκη. Εφόσον λοιπόν το θαύμα της Παρθένου είναι θαύμα χριστολογικό, και το 

θέμα του Ακάθιστου έχει σχέση με τη Χριστολογία, αλλά και με τη Θεοτοκολογία. Εδώ 

διαφαίνονται και οι θέσεις της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης προς τις αιρέσεις 

της εποχής, καθότι το περιεχόμενο του ύμνου αντικρούει τόσο την άρνηση των 

                                                           
463 Ευστρατιάδης (1930), ό.π., σ. 415. 
464 Βασιλείου Σελευκείας, Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Παναγίας Θεοτόκου, λόγος λθ′, PG 85, 436 AB. 
465 Κουρεμπελές (2006), ό.π., σ. 143 – 153. 
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Νεστοριανών, ότι η Παρθένος πράγματι γέννησε τον ίδιο τον Θεό, όσο και την 

υποβάθμιση της σημασίας της ενανθρώπησης του Χριστού, στην οποία υπέπεσαν οι 

Μονοφυσίτες. Ο ύμνος με την παραστατική του έκφραση θεμελιώνει το ορθόδοξο 

χριστολογικό δόγμα της Χαλκηδόνας.  

Αναλύοντας τώρα θεολογικά τον Ύμνο, ο πρώτος ασπασμός είναι εμπνευσμένος από 

την βιβλική περικοπή του Λουκά. Ο δεύτερος ασπασμός αναφέρεται στη Θεοτόκο ως 

εκείνη η οποία θα βάλει τέλος στην κατάρα των πρωτοπλάστων, φέρνοντας στον κόσμο 

την παγκόσμια χαρά της αναστάσιμης ελπίδας και της αιώνιας ζωής466. Ο τρίτος 

ασπασμός αποτελεί τον παραλληλισμό μεταξύ της Παρθένου και της Εύας. Σε 

αντίθεση με εκείνη η οποία έχασε τον παράδεισο, η Παρθένος γίνεται «ὁ ἀμάραντος 

τῆς ἁγνείας παράδεισος, ἐν ᾧ φυτευθὲν τὸ ξύλον τῆς ζωῆς βλαστήσει πᾶσι σωτηρίας 

καρπούς». Ο τέταρτος ασπασμός παρουσιάζει την Παρθένο ως τη Νέα Εύα, τη μεσίτρια 

μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, διά της οποίας «τὸ μεσότοιχον ἀναιρεθῆ τῆς 

ἔχθρας καὶ τοῖς ἐπουρανίοις ἑνωθῆ τὰ ἐπίγεια». Αν και η σκηνή του Ευαγγελισμού 

ακολουθεί ως δομή τη βιβλική παράδοση, βασικό στοιχείο του Ύμνου είναι και ένας 

διάλογος εμπλουτισμένος θεματικά και δογματικά με τα συνηθισμένα θεολογικά 

ζητήματα της Συνόδου της Εφέσου, όπως, για παράδειγμα, πώς η μήτρα μιας Παρθένου 

μπορεί να χωρέσει έναν αχώρητο Θεό467. 

Υπάρχουν επίσης κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία στους πρώτους τέσσερις οίκους του 

Ακαθίστου οι οποίοι είναι αφιερωμένοι στη σκηνή του Ευαγγελισμού. Αν και υπάρχει 

μία συνέχεια με τη βιβλική διήγηση του αγίου Λουκά, ο Ακάθιστος περιέχει και άλλες 

λεπτομέρειες, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντίδρασή της Παρθένου απέναντι στην 

χαρμόσυνη αγγελία του Αρχαγγέλου. Για παράδειγμα, αν ο ευαγγελιστής Λουκάς 

επιμένει στην πρόθυμη και άμεση συγκατάθεση της Παρθένου στην αγγελία του 

σχεδίου της θείας Οικονομίας και στον τρόπο που η ίδια θα εμπλακεί σε αυτό στον 

Ακάθιστο, το συγκεκριμένο γεγονός αποδίδεται με διαφορετικό τρόπο. Η Θεοτόκος, 

δηλαδή, όπως ήδη αναφέραμε, εξετάζει με επιφυλακτικότητα την παρουσία του 

Αρχαγγέλου, ώστε να διαπιστώσει την αλήθεια στον λόγο του και να μην πέσει σε 

πλάνη468.  

                                                           
466 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 72. 
467 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 72. 
468 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σσ. 73 – 75. 
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Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί ένα λογοτεχνικό και υμνογραφικό αριστούργημα το 

οποίο εισχωρεί σε θεολογικά και σωτηριολογικά ζητήματα, με κέντρο πάντοτε το 

γεγονός της ενανθρώπησης του Χριστού. Για παράδειγμα, ο πρώτος οίκος του Ύμνου 

συνδέει το μυστήριο της Ενανθρώπησης όχι μόνο την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και με 

την ύπαρξη ολόκληρου του κόσμου. Ο Ευαγγελισμός είναι η μετατροπή της κατάρας 

σε χαρά και ταυτόχρονα η αρχή της αναγέννησης ολόκληρης της κτίσης. Οι τέσσερις 

πρώτοι οίκοι είναι αυτοί που εξαρχής προσδιορίζουν τον ρόλο της Θεοτόκου στο 

σχέδιο της θείας Οικονομίας. Στους οίκους β’ και γ’, δίνεται έμφαση στην αγνότητα 

της Παρθένου και στο παράδοξο του χαρμόσυνου μηνύματος. Στον τρίτο οίκο η 

έκφραση «βουλῆς ἀπορρήτου μύστις» ο υμνογράφος θέλει να τονίσει ότι η Παρθένος 

δεν εκλέχτηκε απλώς, αλλά έχει μακρόχρονη εμπειρία και συμμετοχή στα θεία 

μυστήρια. Αυτός ο στίχος σε συνδυασμό με το «χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν» 

αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η προετοιμασία για το γεγονός της σάρκωσης του 

Λόγου πέρα από το ότι ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο σύστημα, δεν είναι μία στιγμιαία 

διαδικασία, αλλά είναι όντως μία συνεχής συνεργασία με τη χάρη του Θεού και μία 

ενιαία και αδιάκοπη πορεία προς την θέωση469.  

Ο ύμνος αυτός είναι ίσως το δημοφιλέστερο έργο της ελληνικής υμνογραφίας. Σε 

αυτόν, όπως φυσικά και στους περισσότερους βυζαντινούς ύμνους, υπάρχει 

αναμφισβήτητη επίδραση των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, από την αρχαία 

τραγωδία και ρητορική από τους Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας των πρώτων 

χριστιανικών αιώνων470. Η επίδραση ήταν τέτοια, ώστε ακόμη και καλλιτέχνες από 

άλλους κλάδους, όπως πολλοί σύγχρονοι και μεταγενέστεροι ζωγράφοι, επηρεάστηκαν 

και ζωγράφισαν εικόνες με παραστάσεις παρμένες από στίχους του Ακάθιστου. Αλλά 

μεγάλη είναι και η επίδραση που άσκησε ο ίδιος ο Ακάθιστος Ύμνος στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία471. Πολλά εκκλησιαστικά τροπάρια συγγενεύουν με τον Ακάθιστο Ύμνο 

σε πολλά σημεία, όπως στο θέμα, τη δομή και τις αφηγηματικές τεχνικές, ενώ οι 

άπειρες άμεσες απηχήσεις του Ακάθιστου φθάνουν ως τη νεοελληνική λογοτεχνία, την 

ποίηση και πεζογραφία, και τη ζωντανή παράδοση του λαού μας.  

Ένα δεύτερο κοντάκιο προς τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το οποίο ανήκει ξεκάθαρα 

στο ρωμανικό υμνογραφικό έργο αποκαλύπτει εξαρχής την μοναδική ποιητική 

                                                           
469 Α. Θεοδώρου. «Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε», Ο Ακάθιστος Ύμνος στην πίστη και την ευσέβεια της 

Ορθοδοξίας, Αθήνα 1993: Αποστολική Διακονία, σ. 45. 
470 Θεοδώρου (1993), ό.π., σ. 288. 
471 Δετοράκης (1997), ό.π., σσ. 65 – 66. 
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δεινότητα του Ρωμανού, ενώ ως προς το περιεχόμενο του σχετίζεται αποκλειστικά με 

το γεγονός του Ευαγγελισμού. Ήδη στους δύο πρώτους στίχους ο υμνογράφος με 

διαλογικό ύφος απευθύνεται στον Κύριό του, προβάλλοντας έτσι το κίνητρο και τον 

σκοπό του μυστηρίου της σαρκώσεως: «τι οὐκ ἔστιν ὡς σὺ ἐλεήμων ἔγνωμεν, Κύριε, ἀφ' 

οὗ ἐτέχθης καὶ υἱὸς ὠνομάσθης γυναικὸς ἧς ἐποίησας». Για άλλη μια φορά προβάλλεται 

το χάσμα μεταξύ κτιστού και άκτιστου, το οποίο θα γεφυρώσει ο Χριστός, μόνο αν έχει 

την πρόθυμη βοήθεια της Παναγίας να τον δεχτεί στα σπλάγχνα της. Εκτός από τον 

παράδοξο τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το μυστήριο της 

Ενανθρωπήσεως, υπάρχει και ένα άλλο παράδοξο και αντιθετικό στοιχείο: ο Θεός 

περιμένει και δεν απαιτεί την συγκατάθεση της Παρθένου, ενώ την ίδια στιγμή ο Υιός 

και Λόγος του Θεού έχει ήδη συμφωνήσει να γεννηθεί από το ίδιο το δημιούργημά 

Του472.  

Κατά τη στιγμή του χαιρετισμού του Γαβριήλ προς την Μαρία, έχει ήδη συντελεστεί 

κατά το ήμισυ το γεγονός της σύλληψης, το οποίο για να ολοκληρωθεί περίμενε και 

την οικειοθελή συγκατάθεση της Μαρίας. Στον πρώτο οίκο η Μαρία αποκαλείται 

«μητέρα καὶ τροφὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν», καθώς το σώμα του Χριστού το οποίο η ίδια 

επρόκειτο να γεννήσει θα γίνει τροφή για την σωτηρία των ανθρώπων. Το τέλος του 

πρώτου οίκου εκφράζει την πρόθεση του Ρωμανού να τονίσει την αειπαρθενία της 

Θεοτόκου, στοιχείο που χαρακτηρίζει τα περισσότερα κοντάκιά του με ανάλογο 

χριστολογικό και θεομητορικό περιεχόμενο: «Χαῖρε ἀκήρατε, χαῖρε κόρη θεόκλητε, 

χαῖρε σεμνή, χαῖρε τερπνὴ καὶ καλή, χαῖρε εὔειδε, χαῖρε ἄσπορε, χαῖρε ἄφθορε, χαῖρε 

μῆτερ ἄνανδρε, χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε»473.  

Στον δεύτερο οίκο προβάλλεται ο σκοπός της Ενανθρωπήσεως, που, κατά τη θεολογική 

αντίληψη του Ρωμανού, δεν είναι άλλος από την απεριόριστη αγάπη του Θεού για τους 

ανθρώπους. Την διαπίστωση του σκοπού της Οικονομίας του Θεού ο Ρωμανός θα την 

παρουσιάσει με τα παρακάτω ερωτήματα: «πῶς ὁ ὑψηλὸς τοῖς ταπεινοῖς ἀγαπᾷ 

συνεπάγεσθαι. Ὅλος, φησίν, ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ πύρινος θρόνος οὐ χωρεῖ μου τὸν δεσπότην, 

καὶ ἡ εὐτελὴς αὕτη πῶς ὑποδέχεται; Ἄνω φρικτός, καὶ κάτω πῶς ὁρατός;», για να δώσει 

την απάντηση που ήδη διατυπώθηκε παραπάνω ότι η φιλάνθρωπη βούληση και 

                                                           
472 Π. Νέλλα. «Η μητέρα του Θεού και ο Θεοκεντρικός ανθρωπισμός», Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1973, τ. 

56, σσ. 314 - 328. 
473 Καλογήρου (1957), ό.π., 91 – 99. 
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πρόνοια του Θεού είναι οι κινητήριες δυνάμεις για την αρχή του σχεδίου της 

Οικονομίας Του474.  

Ο τρίτος οίκος μας παρουσιάζει με έναν τρόπο λογοτεχνικά μοναδικό την τόσο ταπεινή 

και σώφρωνα υποδοχή του χαιρετισμού του Αγγέλου από την Παρθένο. Ο Ρωμανός 

χρησιμοποιεί ως συνήθως ένα πολύ ενδιαφέρον αντιθετικό σχήμα: συγκρίνει την 

πύρινη, «φλεγομὲνη ἰδέα» του Αρχαγγέλου, με την ταπεινή παρουσία της Παρθένου: 

«Ἡ δὲ παῖς πρὸς τὴν μορφὴν τοῦ φαεινοῦ <τάχα> οὐδ' ὅλως ἐθάρρησεν, ἀλλ' εὐθὺς ἐπὶ 

τὴν γῆν ἔκλινε τὴν κεφαλήν, καὶ ἡσύχασε». Το τελευταίο ρήμα εκφράζει όχι μόνο την 

ειλικρινή και αδιαμφησβήτητη ταπείνωση της Παρθένου, αλλά και την υψηλή 

πνευματικότητά της με έναν τρόπο που μόνο ο Ρωμανός με το μοναδικό του ποιητικό 

ταλέντο θα μπορούσε τόσο εύστοχα να αποδώσει475. Ο ποιητής δεν σταματάει εδώ, 

αλλά αναλύει επί της ουσίας την αντίδραση της Παναγίας η οποία δέχεται τα λόγια του 

αγγέλου, με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη κάνει το ίδιο λάθος με την Εύα: «Τί ἐστι 

τοῦτο ὅπερ βλέπω; Τί σκέψομαι; Εἶδος πυρός, φωνὴν δὲ ἔχει ἀνδρὸς ὁ παριστάμενος, 

καὶ ταράττει με, <καὶ> θαρρύνει με ὅτι τοῦτο λέγει μοι∙ Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε». Ο 

Γαβριήλ, αντιλαμβανόμενος τον δικαιολογημένο δισταγμό και φόβο της Παρθένου 

σπεύδει να την καθησυχάσει και να λύσει όλες τις απορίες της Παρθένου, 

προτρέποντάς την να πιστέψει στο μήνυμά του με τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος 

εμπιστεύτηκε τον Θεό και ανέλαβε να το μεταφέρει στην γη476. Ο Αρχάγγελος, για να 

δώσει μεγαλύτερη ένταση και αλήθεια στα λεγόμενά του και να σβήσει κάθε αμφιβολία 

της Παρθένου, αυτοαποκαλείται ως «σύνδουλος» στην Οικονομία του Θεού, στην 

οποία τώρα με τη σειρά της καλείται και η Μαρία να συμμετάσχει: «Ὦ φαεινή, μὴ 

πτοηθῇς∙ εὗρες γὰρ χάριν πρὸς Κύριον∙ μὴ πτοοῦ τὸν λειτουργόν, τὸν πλαστουργὸν γὰρ 

<ἐγὼ> ἥκω φέρων σοι∙ μέλλεις γεννᾶν ὑιόν, καὶ τί σε ταράττει ἡ πυρίνη ἰδέα μου; Τίκτεις 

τὸν Κύριον∙ τί πτοεῖσαι τὸν σύνδουλον; Τί δειλιᾷς ἐμὲ τὸν τρέμοντά σε διὰ τὰ μέλλοντα; 

Ἃ πεπίστευμαι καὶ τεθάρρημαι, ταῦτα ἦλθον λέγων σοι». 

Η ποιητική δεινότητα του Ρωμανού φτάνει στο απόγειό της στους επόμενους στίχους 

στους οποίους εκτυλίσσεται ο διάλογος που γνωρίζουμε από την ευαγγελική περικοπή. 

Η Παρθένος αποκτά μία δραματική δύναμη που αποτυπώνεται με ερωτήσεις, με φόβο,  

και έκπληξη μπροστά στο γεγονός: «Τὰ πρότερα ἤκουσα καὶ οὐ συνῆκα∙ καὶ πῶς μάθω 

                                                           
474 Δετοράκης (1993), ό.π., 274. 
475 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 151. 
476 Δρατσέλλα (1991), ό.π., σ. 163. 
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τὰ ὕστερον; Ἀσπασμὸν εἶπεν ἐμοὶ ὁ παρεστώς, καὶ οὐ νοῶ τὸ τελούμενον. Καὶ ἰδοὺ ἄλλο 

φρικτὸν ἐν τοῖς ὠσί μου <ἐκεῖνος> ἐπέθηκεν∙ εἶπε γὰρ ὅτι υἱὸν βαστάζεις καὶ τίκτεις, 

καίτοι ἄνδρα οὐ γινώσκω∙ τάχα οὐκ ἔμαθεν οὗτος ὅτι ἐσφράγισμαι; Ἆρα ἀγνοεῖ ὅτι 

παρθένος εἰμί;».  

Ο Ρωμανός είναι πιστός ως προς την απόδοση του περιεχομένου των ευαγγελικών 

περικοπών, αλλά από κει και πέρα φροντίζει να κοσμεί την διήγηση με τον δικό του 

ιδιαίτερο τρόπο, αφήνοντας την ποιητική του σφραγίδα και χωρίς να αλλοιώνει κανένα 

θεολογικό νόημα477. Ιδιαίτερη προσοχή δίνει στους πρωταγωνιστές του, οι οποίοι, είτε 

είναι άνθρωποι είτε πλάσματα ουράνια συμπεριφέρονται με έναν πολυσύνθετο 

ανθρώπινο τρόπο. Έτσι αν και Αρχάγγελος, ο Γαβριήλ αισθάνεται αδύναμος και 

μπερδεμένος ως προς το πώς θα καταφέρει να φέρει εις πέρας την αποστολή του και 

να πείσει την Παρθένο για την αλήθεια στο μεγαλείο του μυστηρίου: «Εὐθὺς ἀκούσας 

Γαβριὴλ τῶν τῆς παρθένου ῥημάτων, πρὸς ἑαυτὸν ἐταράχθη∙ οὐ μέντοι γε ἐλάλησε 

σκληρὸν ῥῆμα τῇ τικτούσῃ τὸν Κύριον». 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να αποδοθεί ποιητικά και να γίνει αντιληπτή από τον 

ανθρώπινο νου η θεϊκή διάσταση και πραγματικότητα είναι μέσω της χρήσης 

συμβολισμών. Ο Ρωμανός προσπαθεί να αποδώσει το μυστήριο της ασπόρου 

σύλληψης συγκρίνοντας την μήτρα της Παρθένου με τη θάλασσα που χωρίστηκε στα 

δύο, ώστε να περάσει ο λαός του Ισραήλ και έπειτα ενώθηκε και πάλι μετά από τη 

διάβαση του Ισραήλ. Η χρήση αυτού του συμβολισμού είναι για τον Ρωμανό και μία 

ευκαιρία να τονίσει για άλλη μια φορά το δόγμα της αειπαρθενίας· «Πῶς τῷ λαῷ 

θάλασσα ὤφθη ξηρά, πάλιν δὲ θάλασσα;/ Οὕτως γίνεται καὶ ἡ μήτρα σου». 

Με τη φράση «φράσον ἃ βούλεται∙/ καὶ οἰκήσει μοι καὶ τηρήσει με, ἵνα πᾶς τις λέξῃ μοι», 

αποτυπώνεται η πορεία προς την εκπλήρωση της σωτηρίας του κόσμου: η βούληση 

του Θεού βρίσκει έκφραση στην συγκατάθεση της Μαρίας στην οποία θα ενοικήσει ο 

Λόγος του Θεού χωρίς να χαθεί η Παρθενία της. Η τάση του ποιητή να προβάλλει 

συνεχώς την αειπαρθενία της Παναγίας σχετίζεται και με το γενικότερο πολιτικό και 

θρησκευτικό κλίμα της εποχής του και στο όλο πλαίσιο της προσπάθειας να 

ξεκαθαριστούν οι χριστολογικοί και μαριολογικοί όροι478.  

                                                           
477 Δετοράκης (1993), ό.π., σ. 302. 
478 Καλογήρου (1957), ό.π., 157. 
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Σύμφωνα με τον Ιωάννη Κουρεμπελέ, ο Ρωμανός εστιάζει στην διττή έκφανση του 

μυστηρίου της σάρκωσης του Λόγου, η οποία εκδηλώνεται όχι μόνο με τον τρόπο 

σύλληψης αλλά και με τον τρόπο γέννησης479. Ένας άλλος προβληματισμός του 

Ρωμανού, όσον αφορά την σύλληψη του Λόγου του Θεού, βρίσκεται στην ανιδιοτελή 

προθυμία Του να σαρκωθεί. Γι’ αυτό και ο Υιός του Θεού, αν και δέχεται να γεννηθεί 

από την Παρθένο και να γίνει άνθρωπος, έμεινε εξολοκλήρου τέλειος Θεός και δεν 

αποχωρίσθηκε από τους κόλπους του Πατέρα Του· «Ὕμνησον οὖν Χριστόν, ὦ Μαριάμ, 

τὸν καὶ κάτω σοι κόλποις φερόμενον καὶ ἄνω <τῷ> πατρὶ συγκαθήμενον». 

Όπως έχουμε παρατηρήσει στο μεγαλύτερο μέρος των ύμνων, σχετικά με το συμβάν 

του Ευαγγελισμού και ειδικά στο σημείο που ανακοινώνεται το σχέδιο της 

Ενανθρωπήσεως, υπάρχει ένας παρόμοιος τρόπος που χρησιμοποιείται και από τον ίδιο 

τον Ρωμανό και είναι τα αντιθετικά σχήματα480. Χαρακτηριστικά, πρόκειται για την 

αντίθεση μεταξύ του «πυρός τῆς θεότητος», χαρακτηρισμός που αποδίδεται στον Λόγο 

του Θεού, και της ανθρώπινης φύσης που δέχεται αυτό το θεϊκό στοιχείο της φωτιάς.  

Οι ποικίλοι συμβολισμοί στο κοντάκιο του Ευαγγελισμού περιλαμβάνουν συχνά το 

μοτίβο του φωτός. Η εικόνα μίας πύρινης παρουσίας δεν αναφέρεται μονάχα στο 

μυστήριο της Ενανθρώπησης, αλλά και στις μορφές τόσο του Αρχάγγελου Γαβριήλ 

όσο και της Παρθένου Μαρίας. Ο Ρωμανός χαρακτηρίζει την παρουσία της Παρθένου 

και του Γαβριήλ ως «φαεινή». 

Το ίδιο μοτίβο του φωτός εμφανίζεται ξανά στον τελευταίο οίκο, στην απάντηση του 

Ιωσήφ προς την Παρθένο: . «…παρ’ ἐμοὶ δῆλόν ἐστιν ὅτι τὸ φῶς λάμπει τὸ τῆς παρθενίας 

σου,/ παρὰ δὲ τοῖς σκοτεινοῖς ἔσβεσται ὡς ἀναξίοις τοῦ γνῶναί σε». Η λάμψη της 

αειπαρθενίας της θα γινόταν αντιληπτή μόνο σε όσους θέλουν να πιστέψουν στο 

μυστήριο της Ενανθρώπησης, ενώ θα σβήνει για όσους εθελοτυφλούν στο σχέδιο του 

Θεού. Σχετικά με την ποιητική και συνθετική τέχνη του Ρωμανού, στο κοντάκιο του 

Ευαγγελισμού επικρατούν πολλά παράδοξα481. Τελειώνει απότομα, μετά από ιη′ 

οίκους, χωρίς τα συνηθισμένα ρωμανικά στοιχεία. Στο τέλος του κοντακίου ο Ιωσήφ 

προσφέρεται να προστατέψει την Παρθένο, ώστε να ολοκληρωθεί η οικονομία του 

Θεού μακριά από την απιστία και την κακία του λαού του Ισραήλ. Οι πολλές 

ομοιότητες μεταξύ του συγκεκριμένου κοντακίου και του Ακάθιστου Ύμνου, η 

                                                           
479 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 118 – 130. 
480 Κόντογλου (2000), ό.π., σ. 108. 
481 Δετοράκης (1993), ο.π., σ. 77. 
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ιδιαίτερη και μοναδική δεξιοτεχνία και των δύο ύμνων αποδεικνύουν την γνησιότητα 

και την πατρότητα τουλάχιστον για το ρωμανικό κοντάκιο του Ευαγγελισμού και 

αρκετές ενδείξεις για τη σχέση του Ακάθιστου Ύμνου και του Ρωμανού.  

Ο Ευαγγελισμός κατέχει εξέχουσα θέση στη θεία οικονομία, κάτι που επισημαίνεται 

και στην Αγία Γραφή. Αυτή η άποψη  επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο 

Ευαγγελισμός είναι η μόνη θεομητορική εορτή η οποία στηρίζεται σε μία βιβλική 

μαρτυρία, αν και η Υπαπαντή είναι και αυτή, εκτός από Δεσποτική, και Θεομητορική 

εορτή 482. Η ευαγγελική διήγηση αποτέλεσε και το έναυσμα για το πλούσιο ομιλητικό, 

υμνογραφικό και εικονογραφικό υλικό που διαθέτει σήμερα η εκκλησιαστική 

γραμματεία. Ο Ευαγγελισμός κατέχει κεντρική θέση στην πατερική γραμματεία, η 

οποία έχει διατυπώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την περί της Θεοτόκου 

διδασκαλία. Η ενασχόληση των Πατέρων της Εκκλησίας με δογματικά, λατρευτικά και 

εγκωμιαστικά κείμενα, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, στόχευε στην ανάδειξη 

της σπουδαιότητας του Ευαγγελισμού ως στιγμή της Ενανθρώπησης του Λόγου και 

επομένως της εκπλήρωσης, αλλά και αποκάλυψης της θείας οικονομίας483. Ξεκινώντας 

από αυτό τον δογματικό όρο, τα πατερικά κείμενα, μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, 

αποδίδουν στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας τον μεγαλύτερο ρόλο στην σάρκωση 

του Θεού και τις συνέπειές της για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Εκτός από τη 

στιγμή της Ενανθρώπησης, ο Ευαγγελισμός, κατά τα πατερικά κείμενα, αποτυπώνει 

και τη στιγμή της σύλληψης του Χριστού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δογματικές 

εξελίξεις σε χριστολογικά και θεομητορικά ζητήματα484.  

Η μελέτη του Ευαγγελισμού από ιστορική, θεολογική και υμνογραφική σκοπιά έχει 

οδηγήσει σε ορισμένα συμπεράσματα με πρώτο και κύριο την ένταξη του 

συγκεκριμένου γεγονότος στο σωτηριολογικό έργο της θείας Οικονομίας. Ταυτόχρονα 

με την ανάπτυξη του δόγματος της Ενανθρώπησης καθιερώνεται και ο ρόλος της 

Θεοτόκου στην εκπλήρωση «τοῦ ἀπ’ αἰῶνος ἀποκρύφου μυστηρίου»485. Η Σύνοδος της 

Εφέσου διαδραμάτισε καθοριστικότατο ρόλο για την εξέλιξη της θεομητορικής τιμής. 

Μέχρι το τέλος του Ε′ αιώνα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αν είχε καθιερωθεί 

επίσημα η γιορτή του Ευαγγελισμού στην Εκκλησία. Την μεταγενέστερη περιόδο της 

                                                           
482 Σ. Ράμφου. «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», στο: Αγιολογικά Μελετήματα, Αθήνα 1987,                

σσ. 8‐20. 
483 Ράμφου (1987), ό.π., σ. 8 – 20.  
484 Ράμφου (1987), ό.π., σ. 8 – 20. 
485 Ράμφου (1987), ό.π., σ. 8 – 20.  
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Συνόδου της Εφέσου εμφανίζεται μία πρώτη θεομητορική εορτή γνωστή ως «Μνήμη 

της Θεοτόκου», που συμπεριλαμβανόταν στον κύκλο προετοιμασίας των 

Χριστουγέννων. Η στιγμή του Ευαγγελισμού συνδέεται άρρηκτα μ’ αυτή την εορτή, 

αφού τιμούσε γενικά τη μητρότητα της Θεοτόκου και ειδικά την παρθενική σύλληψη, 

στο πλαίσιο αφενός της προγονικής πτώσης και αφετέρου της εκπλήρωσης της θείας 

οικονομίας. Τελικά, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου επικράτησε να γιορτάζεται στις 25 

Μαρτίου, ακριβώς εννέα μήνες πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων, αναπαριστώντας 

έτσι το γεγονός στο πλαίσιο της λογικής αντίληψης σύλληψης – γέννας486.  

Είναι γεγονός ότι η υμνογραφία της εορτής του Ευαγγελισμού, επηρεάστηκε από την 

πατερική ομιλητική και εγκωμιαστική παραγωγή. Κατά την χειρόγραφη παράδοση, αν 

και αντιμετωπίζουμε την έλλειψη πατρότητας σε πολλά από τα τροπάρια, η ακολουθία 

του Ευαγγελισμού αποκτά τη συνηθισμένη δομή με προεόρτια, κύρια εορτή και 

μεθέορτα ήδη από τον Η′ ως τον Ι′ αιώνα487. Εκτός από τα πατερικά ομιλητικά έργα, 

το θεολογικό και θεομητορικό περιεχόμενο στηρίζεται και σε δύο άλλες σημαντικές 

πηγές, τον Ακάθιστο Ύμνο και τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού. Στην 

χειρόγραφη επίσης παράδοση, μαρτυρούνται και ανέκδοτοι κανόνες, των οποίων η 

μελέτη και η λεπτομερής ανάλυση θα έχει ιδιαίτερο για τον κλάδο της υμνολογίας 

ενδιαφέρον. 

 

γ) Ο ρόλος της Θεοτόκου στη θεία Οικονομία 

 

Το σχέδιο της ενανθρώπησης του Υιού και Λόγου του Θεού δεν θα μπορούσε να 

εκπληρωθεί χωρίς την συμβολή της Παναγίας, η οποία δέχτηκε με τη χάρη του Αγίου 

Πνεύματος τον άσαρκο μέχρι τότε Λόγο στα σπλάχνα της και του έδωσε την ανθρώπινη 

φύση. Γι’ αυτό και το μυστήριο της σύλληψης και γέννησης του Χριστού ουσιαστικά 

αποτελεί και μια δοξολογία προς το πρόσωπο της Παναγίας, της Θεομήτορος – 

Θεοτόκου, της μητέρας του Χριστού. Τα κοντάκια του Ρωμανού για τη γιορτή των 

Χριστουγέννων είναι χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της δοξολογίας488.  

 

                                                           
486 Ράμφου (1987), ό.π., σ. 8 – 20. 
487 Ράμφου (1987), ό.π., σ. 8 – 20. 
488 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 88. 
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Το μεγαλείο της Θεοτόκου υφίσταται και εξαπλώνεται χάρη στην άπειρη συγκατάβαση  

του Υιού και Λόγου του Θεού, η οποία επιτρέπει την οποιαδήποτε κοινωνία του 

ανθρώπου με τον Θεό. Η κένωση του Θεού αποτελεί την πιο χειροπιαστή απόδειξη της 

άφατης αγάπη Του προς το ανθρώπινο γένος, το οποίο είναι αδύνατο να φτάσει στη 

θέωση χωρίς τα στοιχεία της ταπείνωσης και της μετάνοιας. Την αλήθεια αυτή 

πρέσβευε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στα κηρύγματά του αναφέρεται 

επανειλημμένα στη σχέση και στην επικοινωνία του ίδιου του Θεού με τον άνθρωπο: 

«Ἐπεθύμησας ἄνθρωπε γενέσθαι Θεός καί οὐκ ἠδυνήθης, γίνομαι ἄνθρωπος καί τό 

ἀδύνατον δυνατόν ποιῶ"489. Η μεγαλοσύνη της Θεοτόκου Μαρίας οφείλεται κι αυτή 

στην κένωση του Λόγου του Θεού, διότι ο Θεός επέλεξε να «μικρύνει»  «λαβών δούλου 

μορφήν»490  «γενόμενος ἐκ γυναικός, γενόμενος ὑπό νόμον»491. 

 

Η σάρκωση του Υιού και Λόγου καθιστά τη Θεοτόκο εκπρόσωπο της θείας 

φιλανθρωπίας. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής δέχεται ότι: «ἐποιήσατο μητέρα διά 

φιλανθρωπίαν, ἐξ αὐτῆς ὡς ἄνθρωπος γεννηθῆναι καταδεξάμενος»492 για αυτό και η 

Ορθόδοξη Εκκλησίας μαζί με τον εορτασμό της Γεννήσεως του Χριστού τιμά με την 

ίδια τιμή και την Υπεραγία Θεοτόκο. Η Θεοτόκος δεν διαχωρίζεται από το μυστήριο 

της ενανθρωπήσεως, όχι μόνο γιατί πρόσφερε το σώμα και την ψυχή για την 

πραγματοποίηση αυτού του μυστηρίου, αλλά κυρίως γιατί η ίδια αποτελεί την κλίμακα 

της ανάβασης του ανθρώπου προς τον Θεό. Όπως ο Θεός κενώθηκε και κατέβηκε στον 

άνθρωπο, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να ανέβει στον ουρανό. Η φιλανθρωπία του 

Θεού είναι τόση, ώστε να επιτρέψει να τον συντροφεύει σε αυτή του την ανάβαση η 

πρόνοια της Παναγίας.  

 

Η συγγένεια της Θεοτόκου τόσο με τον Θεό όσο και με το ανθρώπινο γένος την 

καθιστά χώρο κοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Είναι η ζωοφόρος τράπεζα η οποία κατά 

τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό: «οὐ καρπούς προθέσεως, ἀλλ' οὐράνιον, οὐ πῦρ 

ὑλικόν, ἀλλ' ἄυλον δεξαμένη πῦρ τῆς Θεότητος»493. Η Θεοτόκος απολαμβάνει την δόξα 

και την λάμψη χάρη σε Αυτόν που σαρκώθηκε μέσα από την ίδια και εκπέμπει στους 

πιστούς την αγιοσύνη της. Κατά τον Άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, Χριστός και 

                                                           
489 Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις την Γένεσιν, PG 54. 
490 Προς Φιλιππισίους 2, 6 – 7. 
491 Προς Γαλάτας 4, 4. 
492 Μάξιμου Ομολογητού, Μυσταγωγίαν, PG 91. 
493 Ιωάννου Δαμασκηνού, Λόγος 5, Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, PG 96. 
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Θεοτόκος μαζί αποτελούν «τό σωτήριον κοινόν παντός κόσμου»494. Χάρη σε αυτό τον 

τόσο σπουδαίο ρόλο της Παναγίας ο άνθρωπος όχι μόνο οδηγείται στη σωτηρία του 

αλλά αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της Εκκλησίας. Η Παναγία για 

τους ανθρώπους είναι, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, «τό μόνον ὄντως ἀληθῶς 

χριστιανικῆς κτίσεως παγκάλλινον καί πασιπόθητον ὄνομα»495 ενώ η ανθρώπινη φύση 

της μετατρέπεται σε ουρανό πλήρη από τη δόξα του Κυρίου: «Δι' αὐτῆς γάρ ὁ Κτίστης 

πᾶσαν φύσιν πρός τό κρεῖττον μετεστοιχείωσεν διά μέσης τῆς ἀνθρωπόητος»496. 

 

Ο Ρωμανός στα κοντάκια περί ενανθρωπήσεως και γεννήσεως του Χριστού 

χρησιμοποιεί το σχήμα της ενοίκησης του Υιού και Λόγου του Θεού στο σώμα της 

Μαρίας497. Στο πολύ γνωστό ρωμανικό κοντάκιο των Χριστουγέννων, το οποίο 

αποτελεί ένα πραγματικό αριστούργημα όχι μόνο της ρωμανικής, αλλά και ολόκληρης 

της βυζαντινής υμνογραφίας, ο Ρωμανός ως κεντρικό πρόσωπο του ύμνου παρουσιάζει 

την Παναγία και το θαύμα της σάρκωσης του Λόγου του Θεού που χάρη στη δική της 

συνδρομή μπόρεσε να υλοποιηθεί. Στη Βηθλεέμ η Παρθένος έδωσε το εναρκτήριο 

σήμα για τη σωτηρία του ανθρώπου, την απαλλαγή όλων των ψυχών από το βάρος της 

προπατορικής αμαρτίας και της έκπτωτης ζωής: «ἐκεῖ παρθένος τεκοῦσα βρέφος τὴν 

δίψαν ἔπαυσεν εὐθὺς τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυίδ»498.  

 

Η Παναγία, ως άνθρωπος που ήταν και μάλιστα γεμάτη ταπεινοφροσύνη και δέος προς 

το μεγαλείο και τη παντοδυναμία του Θεού, δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει την 

έκπληξή της προς το θαύμα της Γέννησης του Χριστού, όπως ακριβώς είχε κάνει και 

κατά τη στιγμή της αναγγελίας της σύλληψης από τον Αρχάγγελο: «Εἰπέ μοι, τέκνον, 

πῶς ἐνεσπάρης μοι ἢ πῶς ἐνεφύης μοι∙ ὁρῶ σε, σπλάγχνον, καὶ καταπλήττομαι, ὅτι 

γαλουχῶ καὶ οὐ νενύμφευμαι∙ καὶ σὲ μὲν βλέπω μετὰ σπαργάνων, τὴν παρθενίαν δὲ ἀκμὴν 

ἐσφραγισμένην θεωρῶ∙ σὺ γὰρ ταύτην φυλάξας ἐγεννήθης…». Με τα ερωτήματα αυτά η 

Παναγία προσπαθεί να συλλάβει με τον ανθρώπινο νου της το ασύλληπτο και 

πανανθρώπινο μυστήριο της κενώσεως και σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. 

Ο Ρωμανός για άλλη μια φορά στο παραπάνω σημείο υπερτονίζει την αειπαρθενία της 

                                                           
494 Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος κατά πασών των αιρέσεων, PG 155. 
495 Ιωάννου Δαμασκηνού, Λόγος 5, Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, PG 96. 
496 Ιωάννου Δαμασκηνού, Λόγος 5, Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, PG 96. 
497 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 204. 
498https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%

CF%82  

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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Θεοτόκου, η οποία υπήρχε πριν τη σύλληψη, διατηρήθηκε κατά τη γέννηση του 

Χριστού και συνέχισε να υπάρχει μέχρι την Κοίμηση της Θεοτόκου499. Κάθε αναφορά 

στην αειπαρθενία της Θεοτόκου άλλωστε είναι και η απάντηση του Ρωμανού στις 

νεστοριανικές αντιλήψεις περί Χριστοτοκίας – ανθρωποτοκίας και η σύγκλιση του 

Ρωμανού με τις θέσεις της Συνόδου της Χαλκηδόνας, εξού και το επανειλημμένο σε 

πολλά σημεία των ύμνων του σχήμα της ενοίκησης του Λόγου500. 

 

Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς σωστά, πως και η 

Μαριολογία του Ρωμανού είναι στενότατα συνδεδεμένη με τη Χριστολογία του. Και 

όταν ακόμη αναφέρεται μεμονωμένα στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όλοι οι 

χαρακτηρισμοί που της αποδίδει νοούνται αποκλειστικά, σε σχέση με το μυστήριο της 

θείας ενανθρωπήσεως, χωρίς το οποίο είναι τελείως ακατανόητοι. Είναι πράγματι 

εκπληκτικό το πλήθος των χαρακτηρισμών, με τους οποίους κοσμεί ο Ρωμανός το 

πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας501. Με μια γρήγορη ματιά στο ρωμανικό κοντάκιο για 

το Γενέθλιο της Παναγίας εντοπίζουμε μερικές τέτοιες ενδεικτικές προσφωνήσεις: 

«καρπόν ζωηφόρον», «ναόν άγιον», «δοχείον Κυρίου», «πύλην του υψίστου», «εν αγίοις 

αγίαν», «άχραντον», «μετά τόκον παρθένον», «του κόσμου το καύχημα», «των 

ανθρώπων πρεσβείαν ευπρόσδεκτον», «τείχος και στήριγμα και λιμένα των επ’ αυτή 

πεποιθότων», «προστασίαν και σκέπην σωτηρίας και ελπίδα όλων των Χριστιανών», 

«μητέρα και τροφόν της ζωής ημών», «βασιλίδα», «ακήρατον» και «κόρην θεόκλητον», 

«σεμνήν, τερπνήν και καλήν», «εύειδον… άσπορον και άφθορον», «μητέρα άνανδρον» 

και «απείρανδρον», «νύμφην ανύμφευτον», «αμώμητον», «αναρότρευτον, άρουραν 

αγεώργητον», «θεοκόσμητον κόρην», «καύσωνα και νιφετόν», «παράδεισον και 

κάμινον», «όρος καπνίζον», «θείον άνθος χλοάζον», «θρόνον φρικτόν» και «υποπόδιον 

οικτρόν του πανοικτίρμονος». 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του ύμνου των Χριστουγέννων, ανακαλύπτουμε ότι μέσα 

από αυτόν επιτυγχάνονται δύο βασικοί σκοποί για την επιβεβαίωση του ορθόδοξου 

δόγματος, τόσο ως προς το πρόσωπο του Χριστού όσο και ως προς το πρόσωπο της 

Παναγίας. Αρχικά μέσα από το κοντάκιο φανερώνεται η αληθινή ουσία της γιορτής 

των Χριστουγέννων: η Γέννηση του Χριστού δεν συμβολίζει τη δημιουργία αλλά την 

                                                           
499 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 202. 
500 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 206. 
501 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 207. 
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πραγματική ανάπλαση του κόσμου. Η ενανθρώπηση του Θεού δίνει στην κτίση μια 

καινούργια σημασία, που είναι o σκοπός κι ο λόγος της ύπαρξής της, η μέλλουσα 

μεταμόρφωσή της. Γι’ αυτό όλη η δημιουργία λαβαίνει μέρος στο μυστήριο της 

γέννησης του Λυτρωτή και βλέπουμε γύρω από τον Θεάνθρωπο τους εκπροσώπους 

όλων των κτισμάτων, που του προσφέρουν την ευγνωμοσύνη τους, όπως λέγει ο 

ψαλμός: «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, ὁτι ὢφθης ἐπί γῆς ὡς ἂνθρωπος δι’ ἡμᾶς; 

ἓκαστον  γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων τήν ἐυχαριστίαν σοι προσάγει. Oἱ 

ἄγγελοι τόν ὕμνον, οἱ ουραvoί τόν ἀστέρα, οἱ μάγοι τά δῶρα, oί ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ 

τό σπήλαιον, ἡ ἒρημος τήν φάτνην, ἡμεῖς δέ μητέρα Παρθένον». Ήδη από το προοίμιο ο 

Ρωμανός μας φανερώνει τον πρωταγωνιστή του κοντακίου, που δεν είναι άλλος από 

την ίδια τη Θεοτόκο, τα πρόσωπα που θα πλησιάσουν την Παναγία, δηλαδή τους 

μάγους, και τον φυσικό τόπο που θα λάβουν μέρος όλα αυτά, δηλαδή το σπήλαιο: «Ἡ 

παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει∙ 

ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι, μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι». Η ίδια η φύση 

προσφέρει στον Χριστό, στον Πλάστη της τον τόπο που θα γεννηθεί ως άνθρωπος, την 

φάτνη, σαν όαση μέσα στην έρημο. Το Παιδί που είναι ξαπλωμένο στη φάτνη είναι ο 

ίδιος o Θεός, που φανερώθηκε σ’ εκείνους που κάθονταν «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου», 

για να τους σώσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος, για να 

μεταμορφώσει την ανθρώπινη φύση και να της ξαναδώσει το αρχαίο κάλλος. Ο άγιος 

Γρηγόριος Νύσσης συγκρίνει την γέννηση μέσα στο σπήλαιο με το πνευματικό φως 

που έλαμψε μέσα στα σκότη του θανάτου που τύλιγε το  ανθρώπινο γένος. Η μαύρη 

τρύπα του σπηλαίου πάνω στην εικόνα παριστάνει συμβολικά τον υλικό κόσμο, που 

σκιάζεται από την αμαρτία και όπου ανατέλλει ο «΄Ηλιος της Δικαιοσύνης»502. 

 

Η θεολογική θέση περί της αειπαρθενίας της Θεοτόκου, την οποία ο Ρωμανός 

υποστηρίζει στο μεγαλύτερο μέρος των μαριολογικών του κοντακίων, συνοδεύεται και 

από την άποψη περί του τρόπου γέννησης του Χριστού, αν υπήρχε δηλαδή κάτι 

ξεχωριστό στον συγκεκριμένο τόπο, απ’ ό,τι σε έναν οποιονδήποτε άλλον. Μια θετική 

απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφισβητήσεις 

γύρω από την ανθρώπινη φύση του Χριστού: αφού δηλαδή ο Χριστός, εκτός από 

τέλειος Θεός, γεννιέται ως τέλειος άνθρωπος, τότε και η γέννησή Του θα έπρεπε να 

                                                           
502 Κοντάκη (1999), ό.π., σ. 109. 
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είναι καθ΄ όλα ανθρώπινη503. Στην απορία αυτή ρίχνει φως το εικονογραφικό υλικό της 

Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτό, η Θεοτόκος στις περισσότερες αναπαραστάσεις 

είναι ξαπλωμένη, όπως θα ήταν φυσικό μετά από μια γέννα. Εικονίζεται όμως ήρεμη 

και χωρίς οποιοδήποτε δείγμα εξάντλησης ή κούρασης αφού μόνο Εκείνη από όλες τις 

γυναίκες γέννησε χωρίς πόνους και μετά τη γέννα παρέμεινε παρθένος. Γύρω από τα 

κεντρικά πρόσωπα του βρέφους και της Θεοτόκου, βλέπουμε τις λεπτομέρειες που 

μαρτυρούν ταυτόχρονα και το γεγονός της θείας σάρκωσης και την επίδραση που είχε 

πάνω στην κτίση. Οι άγγελοι εκπληρώνουν το διπλό τους λειτούργημα: δοξολογούν 

τον Θεό και φέρνουν τα «ευαγγέλια» (= τις καλές αγγελίες) στους ανθρώπους504. 

 

Αν στους αγράμματους τσομπάνηδες το μυστήριο αποκαλύφθηκε απευθείας από έναν 

άγγελο, οι Μάγοι, άνθρωποι της γνώσης, πρέπει να κάνουν ένα μακρύ δρόμο που θα 

τους φέρει από την γνώση του σχετικού στην προσέγγιση του Απόλυτου, μέσω ενός 

αντικειμένου των μελετών τους: «Ἡ δὲ ἀνοίγει θύραν καὶ δέχεται τῶν μάγων τὸ 

σύστημα∙ ἀνοίγει θύραν ἡ ἀπαράνοικτος πύλη, ἣν Χριστὸς μόνος διώδευσεν∙ ἀνοίγει 

θύραν ἡ ἀνοιχθεῖσα καὶ μὴ κλαπεῖσα μηδαμῶς τὸν τῆς ἁγνείας θησαυρόν∙ αὐτὴ ἤνοιξε 

θύραν, ἀφ' ἧς ἐγεννήθη θύρα, παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. Οἱ δὲ μάγοι εὐθὺς 

ὥρμησαν εἰς τὸν θάλαμον, καὶ ἰδόντες Χριστὸν ἔφριξαν, ὅτι εἴδοσαν τὴν τούτου μητέρα, 

τὸν ταύτης μνηστῆρα, καὶ φόβῳ εἶπον∙ "Οὗτος υἱός ἐστιν ἀγενεαλόγητος; Καὶ πῶς, 

παρθένε, τὸν μνηστευσάμενον βλέπομεν ἀκμὴν ἔνδον τοῦ οἴκου σου;». Η Παρθένος, στις 

απορίες των μάγων σχετικά με τον άσπορο τόκο της, θα απαντήσει για άλλη μια φορά 

με σύνεση και σωφροσύνη, επιβεβαιώνοντας το θαύμα της αναγγελίας που βίωσε όχι 

μόνο η ίδια, αλλά και ο Ιωσήφ: «Ὑπομνήσω ὑμᾶς, μάγοις Μαρία ἔφησε, τίνος χάριν 

κρατῶ τὸν Ἰωσὴφ ἐν οἴκῳ μου∙ εἰς ἔλεγχον πάντων τῶν καταλαλούντων∙ αὐτὸς γὰρ λέξει 

ἅπερ ἀκήκοε περὶ τοῦ παιδίου μου∙ ὑπνῶν γὰρ εἶδεν ἄγγελον ἅγιον λέγοντα αὐτῷ πόθεν 

συνέλαβον∙ πυρίνη θέα τὸν ἀκανθώδη ἐπληροφόρησε νυκτὸς περὶ τῶν λυπούντων 

αὐτόν». Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, πως oι Χαλδαίοι αστρολόγοι δέχονταν από γενεά σε 

γενεά την σχετική με το άστρο προφητεία του Βαλαάμ505. Στον Όρθρο των 

Χριστουγέννων ακούμε: «Τοῦ μάντεως πάλαι Βαλαάμ τῶν λόγων μυητάς, σοφούς 

ἀστεροσκόπους, χαρᾶς ἒπλησας». Έτσι, το αστέρι είναι συνάμα η εκπλήρωση της 

προφητείας και το κοσμικό φαινόμενο, που η παρατήρησή του οδήγησε τους σοφούς 

                                                           
503 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 225. 
504 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 133. 
505 Μεγάλου Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος, ΒΕΠΕΣ 52, τ. 249, σ. 18 – 30. 
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«να προσκυνήσουν τον Ήλιο της Δικαιοσύνης». Είναι το φως που, κατά τον Άγιο 

Λέοντα τον Μέγα, έλαμψε στους εθνικούς και έμεινε κρυμμένο για τους Ιουδαίους. Η 

Εκκλησία βλέπει στους ποιμένες ,στα πρώτα αυτά τέκνα του Ισραήλ που προσκύνησαν 

το Παιδί, τις απαρχές της εξ Ιουδαίων Εκκλησίας, και στους μάγους την «ἀπαρχήν τῶν 

ἐθνών», την «ἐθνών Εκκλησίαν». Προσφέροντας στον Χριστό τα δώρα τους, «το 

καθαρό χρυσάφι προς τον Βασιλέα πάντων των αιώνων, το λιβάνι προς τον Θεό των 

όλων, και την σμύρνα στον Αθάνατο που επρόκειτο να ταφεί τριήμερος», 

προσημαίνουν τον θάνατό του και την ανάστασή του. Οι μάγοι παρίστανται γενικά σε 

διάφορες ηλικίες, για να υπογραμμισθεί, ότι η αποκάλυψη δόθηκε στους ανθρώπους 

ανεξάρτητα από την ηλικία, την κοσμική πείρα τους και την εθνικότητά τους506. 

 

Το δεύτερο κοντάκιο της μέρας των Χριστουγέννων ψάλλεται τη δεύτερη μέρα των 

Χριστουγέννων και πρόκειται για μία φανταστική αφήγηση της προσκύνησης των 

Πρωτοπλάστων στην Παναγία και της παράκλησής τους προς αυτή να μεσολαβήσει 

στον Κύριο για τη σωτηρία τους. Κεντρικό θέμα, επομένως, δεν είναι η γέννηση του 

Χριστού, ενώ κεντρικό πρόσωπο είναι και πάλι η Παναγία. Η Παναγία είναι η μεσίτρια 

όλων των ανθρώπων στον Θεό και η σωτηρία του ανθρώπου έρχεται μέσω αυτής, αφού 

και ο Χριστός έρχεται στη γη ως Θεάνθρωπος μέσω αυτής. Σύμφωνα με τον 

Τωμαδάκη, ο δεύτερος αυτός ύμνος συμπληρώνει τον πρώτο, καθώς πολλές ρητορικές 

ερωτήσεις που διατυπώνονται στον πρώτο βρίσκουν απαντήσεις εδώ507. Εντύπωση 

ακόμη προκαλεί το γεγονός ότι, αν και θεματικά αναφέρεται στους Πρωτόπλαστους, ο 

Ρωμανός δεν αντλεί πληροφορίες από βιβλικές αφηγήσεις γεγονός που αποδεικνύει για 

άλλη μια φορά την ελεύθερη έμπνευσή του, τον αυτοσχεδιασμό του και τη λογοτεχνική 

του γλαφυρότητα. Ο Αδάμ και η Εύα συμβολίζουν την έκπτωτη ανθρωπότητα, 

επομένως το αίτημα τους προς την Παναγία για σωτηρία τους συμβολίζει και 

αντιπροσωπεύει αντίστοιχα τη λύτρωση του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα 

και την πτώση του, εξαιτίας των Πρωτόπλαστων. Αυτό το στοιχείο είναι άλλη μία 

απόδειξη πως στον συγκεκριμένο ύμνο ο Ρωμανός δεν επικεντρώνεται στη Γέννηση 

ως γεγονός αλλά το προσεγγίζει ως προς την σωτηριολογική της έκβαση, 

προμηνύοντας με αυτό τον τρόπο και τα πάθη του Χριστού508.  

 

                                                           
506 Κοντάκη (1999), ό.π., σ. 134. 
507 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 93. 
508 Τωμαδάκης (1993), ό.π., σ. 94. 
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Το προοίμιο ξεκινάει με μία φράση που σχολιάσθηκε και στο του Χριστού κεφάλαιο: 

«Ὁ πρὸ ἑωσφόρου ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ γεννηθεὶς ἐπὶ γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώθη σήμερον ἐκ 

σοῦ». Ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα χωρίς μητέρα και σαρκώνεται από την μητέρα 

χωρίς Πατέρα. Η τέλεια θεϊκή φύση πηγάζει απευθείας από τον Θεό Πατέρα και 

ταυτόχρονα η τέλεια ανθρώπινη φύση βασίζεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη 

συγκατάθεση της Παναγίας, με αποτέλεσμα μέσα από αυτή την αντίθεση, την οποία 

και ο ίδιος ο Ρωμανός την αποτυπώνει μέσα από αυτό το αντιθετικό ζεύγος απάτωρ – 

αμήτωρ, οι δύο φύσεις να συνυπάρχουν τέλεια σε μία, διατυπώνεται έτσι η θεϊκή 

καταγωγή του Χριστού. Όλος ο πρώτος οίκος είναι αφιερωμένος στην άμωμο σύλληψη 

της Μαρίας, στην κυοφόρηση του Χριστού χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση509.  

 

Μέσω της Γέννησης τους Χριστού εξυψώνεται η Παναγία, χωρίς την οποία δεν θα 

μπορούσε να σωθεί η ανθρωπότητα510. Εκείνη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν 

νέο Παράδεισο και γεννά στους ανθρώπους την ελπίδα της σωτηρίας: «τοῦ γὰρ κόσμου 

βασιλεύω∙ ἐπειδὴ κράτος τὸ σὸν ἐβάστασα γαστρί, πάντων κρατῶ∙ μετεποίησας τὴν 

πτωχείαν μου τῇ συγκαταβάσει σου, σαυτὸν ἐταπείνωσας καὶ τὸ γένος μου ὕψωσας. 

Εὐφράνθητέ μοι νῦν ἅμα, γῆ καὶ οὐρανός∙ τὸν γὰρ ποιητὴν ὑμῶν βαστάζω ἐν χερσί». Η 

Παναγία γνωρίζει τη χάρη που της δόθηκε από τον Θεό και ότι με τη γέννηση του 

Χριστού γίνεται η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων, την δέχεται όμως με τέτοια ταπείνωση 

και υπακοή, που δεν παύει στιγμή να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως «δούλη του 

Κυρίου»: «Οὐκ ἀθετῶ σου τὴν χάριν ἧς ἔχω πεῖραν, δέσποτα∙ οὐκ ἀμαυρῶ τὴν ἀξίαν ἧς 

ἔτυχον τεκοῦσά σε». Η Παναγία είναι ταυτόχρονα μητέρα και κόρη του Κυρίου, πράγμα 

που σημαίνει ότι αφενός δεν παύει να δοξάζει ως άνθρωπος τον Θεό και Κύριό της και 

να συμμερίζεται την τύχη των ανθρώπων, εντάσσοντας και τον εαυτό της στον κόσμο 

των θνητών και αμαρτωλών, αφετέρου δέχεται με ταπείνωση και ευλάβεια το μεγάλο 

χάρισμα να πλάσει στα σπλάχνα της τον Θεάνθρωπο Χριστό, να Τον γεννήσει και να 

Τον μεγαλώσει, όπως κάθε μάνα το παιδί της, και ο Χριστός αντίστοιχα, αν και Θεός, 

να τη δεχτεί με σεβασμό και με την αγάπη ενός παιδιού προς την μητέρα του511.  

  

Προτού σχολιαστεί το κυρίως αφηγηματικό και κατά κύριο λόγο διαλογικό μέρος του 

κοντακίου ως προς το συμβολικό του περιεχόμενο, προηγείται η δομική παρουσίαση 

                                                           
509 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 100. 
510 Γιούλτση (2001), ό.π., σ. 71. 
511 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 301. 
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του ύμνου. Ξεκινώντας από το προοίμιο, παρουσιάζονται στοιχεία της γέννησης του 

Χριστού, ενώ ο πρώτος οίκος αναφέραμε ήδη πως αποτελεί εξύμνηση της άμωμης 

σύλληψης του Χριστού από την Παναγία, αλλά και μία δοξολογία της Παναγίας προς 

τον Χριστό. Στους οίκους γ’ μέχρι ζ΄ ακολουθεί ο διάλογος της Εύας και του Αδάμ. Η 

Εύα ακούει τον ύμνο της Παναγίας που προηγήθηκε στον α’ και β’ οίκο και τον 

μεταφέρει στον Αδάμ. Οι επόμενοι δύο οίκοι αποτελούν την ικεσία του Αδάμ και της 

Εύας να μεσολαβήσει στον Θεό για τη σωτηρία τους. Η Παναγία υπόσχεται πως θα 

μεσιτεύσει στον Υιό της, πράγμα που συμβαίνει στους οίκους ιβ’ μέχρι ιη’, όπου η 

Παναγία συνομιλεί με το Βρέφος και επιβεβαιώνεται η σωτηρία512.  

 

Το διαλογικό μέρος ξεκινά με την Εύα να μεταφέρει στον Αδάμ το άκουσμα της 

προσευχής της Παναγίας. Εκείνη που πρώτη βίωσε την αμαρτία και την μετέφερε στον 

Αδάμ, πρώτη ακούει το μήνυμα της σωτηρίας και μεταφέρει τώρα το χαρμόσυνο νέο: 

« καὶ γηθομένη τῷ Ἀδὰμ Εὔα βοᾷ∙ "Τίς ἐν τοῖς ὠσί μου νῦν ἤχησεν ἐκεῖνο ὃ ἤλπιζον; 

Παρθένον τὴν τίκτουσαν τῆς κατάρας τὴν λύτρωσιν, ἧς μόνη φωνὴ ἔλυσέ μου τὰ δυσχερῆ 

καὶ ταύτης γονὴ ἔτρωσε τὸν τρώσαντά με (…) ἐγὼ ἡ πάλαι πτῶμα προξενήσασα βροτοῖς 

νῦν ἀνιστῶ». Ο Αδάμ δυσπιστεί στο άκουσμα του χαρμόσυνου νέου από την Εύα, 

καθώς θυμάται πως η πτώση τους οφείλονταν στο γεγονός ότι εμπιστεύθηκε την κρίση 

της: «Γλυκεροῦ ἀκούω κελαδήματος, τερπνοῦ μινυρίσματος (ψαλσίματος), ἀλλὰ τοῦ 

μελίζοντος νῦν ὁ φθόγγος οὐ τέρπει με∙ γυνὴ γάρ ἐστιν, ἧς καὶ φοβοῦμαι τὴν φωνήν∙ ἐν 

πείρᾳ εἰμί, ὅθεν τὸ θῆλυ δειλιῶ». Η Εύα όμως τον επιβεβαιώνει πως αυτή τη φορά 

έφτασε η στιγμή της σωτηρίας και τον καλεί να πάνε μαζί στην Παναγία και να την 

παρακαλέσουν να μεσολαβήσει γι’ αυτούς στον Χριστό. Ο Αδάμ αποκαλεί την 

Παναγία «ἀνθοῦσαν τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν». Ο καρπός είναι ο Χριστός και η 

Παναγία το δέντρο από το οποίο θα γεννηθεί Εκείνος. Όπως οι Πρωτόπλαστοι, έτσι και 

όλο τα ανθρώπινο γένος θα προσπέσουν στα πόδια της Κεχαριτωμένης να την 

προσκυνήσουν, γιατί εκείνη έφερε την ελπίδα της σωτηρίας στις καρδιές τους.  

 

«Οἱ ὀφθαλμοὶ δὲ Μαρίας τὴν Εὔαν θεωρήσαντες καὶ τὸν Ἀδὰμ κατιδόντες δακρύειν 

κατηπείγοντο». Η Παναγία, όπως όλοι οι άνθρωποι, διακατέχονταν από ανθρώπινα 

συναισθήματα, γι’ αυτό και έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και συμπόνοια προς τους 

Πρωτοπλάστους, και μάλιστα συμπάσχει μαζί τους, όπως μια μάνα για τα παιδιά της. 

                                                           
512 Κορακίδης (2002), ό.π., σ. 169 – 180. 
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Γι’ αυτό και τους διατάζει: «Παύσασθε τῶν θρήνων ὑμῶν, καὶ πρέσβις ὑμῖν γίνομαι 

πρὸς τὸν ἐξ ἐμοῦ»· και παρακάτω «Υἱὸν οἰκτίρμονα ἔχω καὶ λίαν ἐλεήμονα, ἐξ ὧν τῇ 

πείρᾳ ἐπέγνων∙ προσέχω ὅπως φείδεται∙πῦρ ὑπάρχων, ᾤκησέ με τὴν ἀκανθώδη καὶ οὐ 

κατέφλεξεν ἐμὲ τὴν ταπεινήν». Για άλλη μια φορά συναντάμε το στοιχείο της φωτιάς, 

το όποιο έχει καθαρά συμβολική υπόσταση και αντιπροσωπεύει κάτι θεϊκό και 

πνευματικό. Το πυρ της θεότητας είναι αυτό που κράτησε την Παναγία αλώβητη από 

την φθορά της αμαρτίας. Ακόμη κι αυτό όμως δεν θα ήταν αρκετό, αν η Μαρία δεν είχε 

την αγαθή προαίρεση να αφοσιωθεί ψυχή τε και σώματι στο θέλημα του Θεού. Η 

Παναγία γεννήθηκε, όπως όλοι οι άνθρωποι κουβαλώντας το προπατορικό αμάρτημα. 

Με την πίστη της όμως και χωρίς καμία άλλη βοήθεια κατάφερε να αποδείξει πως ο 

άνθρωπος μπορεί να σωθεί, με εφόδια την ολοκληρωτική παράδοση στο θέλημα του 

Θεού, και με τον ερχομό του Κυρίου η σωτηρία δεν φαντάζει πλέον κάτι μακρινό, αλλά 

γίνεται κάτι πραγματικό, άμεσο και κοντινό. 

 

«Ῥήμασι τούτοις Μαρία καὶ ἄλλοις δὲ τοῖς πλείοσι παρακαλέσασα Εὔαν καὶ ταύτης τὸν 

ὁμόζυγα, εἰσελθοῦσα πρὸς τὴν φάτνην, αὐχένα κάμπτει καὶ δυσωποῦσα τὸν υἱὸν οὕτω 

φησί». Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει μία αναφορά στη συνήθη ιδιότητα του 

Ρωμανού να χρησιμοποιεί αντιθετικά σχήματα. Έτσι, ως προς τον τόπο που 

εξελίσσεται ο διάλογος, από τη μία έχουμε τους Πρωτοπλάστους οι οποίοι βρίσκονται 

στον Άδη να απευθύνονται στην Παναγία η οποία βρισκόταν στη σπηλιά της Βηθλεέμ 

και είχε μόλις γεννήσει τον Χριστό. Η αντίθεση λοιπόν ζωής και θανάτου είναι για 

άλλη μια φορά κυρίαρχη513. Ακόμη η σπηλιά στη Βηθλεέμ συμβολίζει τον νέο 

Παράδεισο, που φέρνει ο Χριστός με τη γέννησή του, έναν Παράδεισο που για όσους 

τον πιστέψουν, τον ακολουθήσουν και τον αγαπήσουν, θα ξεκινάει από την επίγεια ζωή 

και θα συνεχίζεται αιώνια. Ο Χριστός ήρθε να φέρει τον Παράδεισο στη γη και δεν θα 

μπορούσε να γίνει αυτό, αν δεν υπήρχε η μορφή της Παναγίας, ενός ανθρώπου 

ενάρετου από όλες τις πλευρές του. Άλλη μια αντίθεση που δηλώνεται άμεσα και 

έμμεσα σε πολλά σημεία του κοντακίου είναι ακριβώς η μορφή της Θεοτόκου προς τη 

μορφή της Εύας. Η Εύα συμβολίζει τη φθορά, την αμαρτία και την πτώση, τα οποία 

έρχεται να πατάξει η Παναγία, η οποία αντιπροσωπεύει την ελπίδα της σωτηρίας, τη 

λύτρωση και την καινή κτίση. 

 

                                                           
513 Δετοράκης (1997), ό.π., σ. 211. 
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Μία από τις τελευταίες παρουσίες της Θεοτόκου στις ευαγγελικές διηγήσεις, είναι η 

παρουσία της κοντά στον Σταυρό μαζί με την Μαρία την Μαγδαληνή, την Μαρία του 

Κλωπά και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη514. Η Θεοτόκος βλέποντας τον Χριστό στον 

Σταυρό έτοιμο να παραδώσει το πνεύμα του στον Θεό Πατέρα λυγίζει, όπως κάθε μάνα 

θα έκανε μπροστά στον επικείμενο θάνατο του παιδιού της, παρουσιάζεται 

καταβεβλημένη από υπερβολική λύπη και καταπονημένη. Στο έτερο κοντάκιο του 

Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Σταύρωση του Κυρίου και στον θρήνο της 

Παναγίας, η λύπη και ο πόνος της Παναγίας, της μητέρας που μόλις έχασε το 

μονάκριβο της Υιό διακατέχει με τρόπο συνταρακτικό και καθηλωτικό όλο τον ύμνο. 

Από το προοίμιο τα λόγια της Παναγίας μόνο συγκίνηση μπορούν να προκαλέσουν: 

«"Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις, σὺ ὑπάρχεις ὁ υἱὸς καὶ Θεός μου." (…) Συνέλθω σοι, τέκνον, 

ἢ μείνω σε μᾶλλον; Δός μοι λόγον, Λόγε∙ μὴ σιγῶν παρέλθῃς με, ὁ ἁγνὴν τηρήσας με, ὁ 

υἱὸς καὶ Θεός μου. Οὐκ ἤλπιζον, τέκνον, ἐν τούτοις ἰδεῖν σε, οὐδ' ἐπίστευόν ποτε ἕως 

τούτου τοὺς ἀνόμους ἐκμανῆναι καὶ ἐκτεῖναι ἐπὶ σὲ χεῖρας ἀδίκως∙ ἔτι γὰρ τὰ βρέφη 

τούτων κράζουσί σοι τὸ "εὐλογημένος"∙ ἀκμὴν δὲ βαΐων πεπλησμένη ἡ ὁδὸς μηνύει τοῖς 

πᾶσι τῶν ἀθέσμων τὰς πρὸς σὲ πανευφημίας. Καὶ νῦν τίνος χάριν ἐπράχθη τὸ χεῖρον; 

Γνῶναι θέλω, οἴμοι, πῶς τὸ φῶς μου σβέννυται, πῶς σταυρῷ προσπήγνυται ὁ υἱὸς καὶ 

Θεός μου. Ὑπάγεις, ὦ τέκνον, πρὸς ἄδικον φόνον, καὶ οὐδείς σοι συναλγεῖ…»515. Ο 

Ιησούς πάνω στον Σταυρό αποφεύγει να την ονομάσει μητέρα, είτε επειδή είχε 

διαχωρίσει τον μεσσιανικό του ρόλο, είτε επειδή δεν ήθελε να αυξήσει την συγκίνησή 

της. Σύμφωνα με τον Σ. Αγουρίδη: «Ο Ιησούς, αναχωρών σωματικώς εκ του κόσμου 

τούτου, εμπιστεύθηκε τη μητέρα του στο μαθητή εκείνο, ο οποίος είχεν εισχωρήσει 

βαθύτερα στο νόημα του έργου του και της διδασκαλίας του. Ο αγαπημένος μαθητής 

διαδέχεται τον Ιησού στη φροντίδα της μητέρας του, προσδίδοντας έτσι μεγάλη τιμή και 

κύρος στον αγαπημένο του μαθητή»516. 

 

Σχετικά με την παρουσία της Θεοτόκου στην Ανάσταση, η Θεοτόκος ήταν ο πρώτος 

άνθρωπος που μαζί με την Μαρία τη Μαγδαληνή, ξημερώματα της αναστάσιμης 

                                                           
514 Ιερομονάχου Αθανασίου Γιέφτιτς (1995).  Η Θεοτόκος, Τέσσερις Θεομητορικές Ομιλίες, Αθήνα: 

Αποστολική Διακονία, σ. 288 – 300. 
515   Κοντάκιον ἕτερον τῇ μεγάλῃ παρασκευῇ εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὸν θρῆνον τῆς Θεοτόκου, 

φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ, διαθέσιμο στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82  
516 Πρβλ. Σ. Αγουρίδης, Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, τ. 2ος. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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Κυριακής, ήρθαν να αλείψουν το σώμα Του με μύρα, αντικρύζοντας τον τάφο άδειο. 

Κατόπιν συνάντησαν τον αναστημένο Ιησού και έτσι απεικονίζεται η Παναγία ως μία 

από τις μυροφόρες. Ο ίδιος ο Ρωμανός ο Μελωδός στο έτερο κοντάκιο: «Τῆς ἁγίας και 

μεγάλης Παρασκευής», παρουσιάζει τον Χριστό πάνω στον σταυρό να λέει στη μητέρα 

του πως εκείνη πρώτη θα τον δει κατά την Ανάστασή Του: «Ὡς ἤκουσε ταῦτα ὁ πάντα 

γινώσκων πρὶν γενέσεως αὐτῶν, ἀπεκρίθη πρὸς Μαρίαν∙ "Θάρσει, μῆτερ, ὅτι πρώτη με 

ὁρᾷς ἀπὸ τῶν τάφων∙ ἔρχομαί σοι δεῖξαι πόσων πόνων τὸν Ἀδὰμ ἐλυτρωσάμην καὶ 

πόσους ἱδρῶτας ἔσχον ἕνεκεν αὐτοῦ∙ δηλώσω τοῖς φίλοις τὰ τεκμήρια δεικνὺς ἐν ταῖς 

χερσί μου∙ καὶ τότε θεάσῃ τὴν Εὔαν, ὦ μῆτερ, ζῶσαν ὥσπερ πρώην, καὶ βοήσεις ἐν χαρᾷ· 

…»517.  

 

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η Παναγία έζησε 15 χρόνια μετά από την 

Ανάσταση του Χριστού στη Γεθσημανή, με φίλες χριστιανές, που την αντιμετώπιζαν 

ως πνευματική τους Μητέρα. Μια μέρα ένας άγγελος την πληροφόρησε πως ήρθε η 

ώρα να πάει ξανά στον Γιο Της. Όταν έφτασε η ώρα, ξάπλωσε στο κρεβάτι της, 

παρέδωσε το πνεύμα της και τότε κατέβηκε ο Χριστός και την πήρε, όπως εικονίζεται 

και στις εικόνες της Κοίμησης518. Όταν κοιμήθηκε η Παναγία, μεταφέρθηκαν 

θαυματουργικά στη Γεθσημανή οι Απόστολοι, απ’ όποιο μέρος του κόσμου κι αν 

βρισκόταν ο καθένας, και τέλεσαν την κηδεία της. Ο απόστολος Θωμάς δεν είχε έρθει 

στην ώρα του και ζήτησε να ανοίξουν τον τάφο της Παναγίας για να την προσκυνήσει. 

Όταν άνοιξαν τον τάφο, είδαν την Παναγία να υψώνεται στους ουρανούς και καθώς 

έφευγε, έλυσε τη ζώνη της και έδωσε στον Θωμά την Αγία Ζώνη. Ο Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός στην δεύτερη Ομιλία του αναφέρει ότι: «Τὰ ἔτη τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Υἱοῦ 

της ἔζησε μαζί Του, καὶ κατὰ τὴν ὥραν τοῦ σταυρικοῦ θανάτου Του τὰς ὠδίνας, ἃς 

διέφυγε τίκτουσα, ταύτας ἐν τῷ τοῦ πάθους καιρῷ ὑπέμεινε, ὑπὸ τῆς μητρικῆς συμπαθείας 

τῶν σπλάγχνων τὸν σπαραγμὸν ἀνατλᾶσα» καὶ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν «Θεὸν τὸν σαρκὶ 

θανόντα κηρύττουσα. Μετὰ δὲ τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Υἱοῦ της ἡ Παναγία Θεομήτωρ ἔζησε 

μέχρι τῆς Κοιμήσεώς της καὶ Μεταστάσεως «ἐν τῇ θείᾳ καὶ περιωνύμῳ πόλει Δαβίδ, 

                                                           
517 Κοντάκιον ἕτερον τῇ μεγάλῃ παρασκευῇ εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τὸν θρῆνον τῆς Θεοτόκου, 

φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· "τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ, διαθέσιμο στο: 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%

B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%C

F%82  
518 Καλογήρου (1957), ό.π., σ. 202. 

https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
https://melodos.com/thisavros/biblio.php?p=patrologia/%206os/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CF%8C%CF%82
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Σιών», αὕτη ἡ μήτηρ τῶν ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην Ἐκκλησιῶν, τῆς τοῦ Θεοῦ Μητρὸς 

ἐνδιαίτημα πέφηνε»519.  

 

δ) Αμφισβητήσεις – αιρέσεις εναντίον της Θεοτόκου και η θέση του 

Ρωμανού 

 

Η Παρθένος Μαρία είναι αυτή που προσέφερε στον Υιό και Λόγο του Θεού την 

ανθρώπινη φύση, διακονώντας έτσι το σχέδιο της θείας Οικονομίας και υπηρετώντας 

πρόθυμα το θέλημα του Θεού. Και αυτή, όπως όλοι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, 

κληρονόμησε τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, από τις οποίες 

απαλλάχθηκε τη στιγμή της αναγγελίας του χαρμόσυνου μηνύματος από τον 

Αρχάγγελο με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία της στην ιστορία του 

Χριστιανισμού δεν προέκυψε από τη μια στιγμή στην άλλη, αντίθετα αρκετές αναφορές 

γι’ αυτήν αναφέραμε ήδη πως είχαν γίνει σε αρκετά σημεία της Παλαιάς Διαθήκη, οι 

οποίες αφορούσαν τόσο την αγιότητά της όσο και τον ρόλο που θα διαδραμάτιζε στην 

πορεία της ανθρωπότητας520. 

 

Η Θεοτόκος σήμερα είναι για το πιστό σώμα της Εκκλησίας η γέφυρα για να φτάσει 

κανείς στον Θεό. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που βίωσε τη θέωση, επιβεβαιώνοντας τη 

δυνατότητα του ανθρώπου να επιστρέψει στην προ της πτώσεως κατάσταση και να 

πετύχει το καθ’ ομοίωση με τον Θεό. Η αξία της Θεοτόκου έλαμψε μέσα από την 

ορθόδοξη Χριστολογία, καθώς ήταν η λειτουργός, χάρη στην οποία μπορούσε να 

τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως. Όσοι αμφισβητούσαν την 

παναγιότητά της και τον θεομητορικό της ρόλο στο θείο σχέδιο, αμφισβητούσαν και 

την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, επομένως, δεν συμπορεύονταν με το 

ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα. Η απόρριψη του όρου «Θεοτόκος» σήμαινε και 

απόρριψη των δύο φύσεων του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν ήταν Θεάνθρωπος, τότε 

πράγματι η Παναγία θα ονομαζόταν απλά Χριστοτόκος521. Η ονομασία «Χριστοτόκος» 

δεν είναι λανθασμένη αλλά είναι ελλιπής: η Παναγία είναι Χριστοτόκος είναι όμως 

ταυτόχρονα και Θεοτόκος, αφού το Βρέφος που γέννησε είναι Θεός και άνθρωπος μαζί. 

                                                           
519 Δαμασκηνός Ιωάννης, Εἰς την Κοίμησιν, Λόγος 2,18, PG 96, 748 B. 
520 Morrisson (2007), ό.π., σ. 151. 
521 Morrisson (2007), ό.π., σ. 151. 
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Από τους πιο φανατικούς ίσως οπαδούς της άποψης ότι η Παναγία είναι Χριστοτόκος 

– ανθρωποτόκος και όχι Θεοτόκος ήταν ο Θεόδωρος Μομψουεστίας και ο Νεστόριος 

της αντιοχειανής σχολής, η οποία υποστήριζε την άποψη ότι η Μαρία γέννησε τον 

άνθρωπο Χριστό κι όχι τον Θεό Λόγο. Εναντίον αυτών των θέσεων τάχθηκε η Γ’ 

Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου το 431 με βασικό εκπρόσωπο τον Άγιο Κύριλλο 

Αλεξάνδρειας, ο οποίος ήταν υποστηρικτής των δύο φύσεων του Χριστού και 

συνέβαλλε στην καθιέρωση του όρου «Θεοτόκος»522.  

 

Η συμβολή του Ρωμανού στην ενίσχυση του ορθόδοξου δόγματος και στην 

αντιμετώπιση των αιρέσεων της εποχής ήταν υψίστης σημασίας, αν ληφθεί υπόψη και 

η καλή επικοινωνία που, όπως ήδη αναφέραμε, είχε με τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. 

Ο Ρωμανός στα κοντάκιά του προς τιμή της Παναγίας προβάλλει το πρότυπο της 

Παρθένου με βάση την ανατολική εκκλησιαστική παράδοση, ενώ ήταν αντίθετος με το 

μαριολογικό πρότυπο της Δύσης, κάτι που φαινόταν καθαρά και στους ύμνους του523. 

Τα μέσα του Ρωμανού για την προβολή της σύλληψης του άσαρκου μέχρι τότε Λόγου 

και της σάρκωσής Του, με τον πιο ταιριαστό και ορθό τρόπο, ήταν κυρίως συμβολικοί 

εικονισμοί – παραλληλισμοί και τυπολογικά παραδείγματα. Ένας πολύ συνηθισμένος 

και ιδιαίτερος συμβολισμός ήταν η σύγκριση της άσπορης σύλληψης της Παρθένου με 

το δέντρο της ζωής του Παραδείσου, το οποίο καρποφορεί χωρίς διεργασία και 

προσπάθεια524. Με αυτό τον παραλληλισμό έρχεται στην επιφάνεια και μία άλλη 

αλήθεια: ότι η ανθρώπινη σύλληψη σε προπατορικό επίπεδο δεν απαιτούσε τη σύζευξη 

και ότι μόνο όταν επανέρθει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση θα πραγματοποιηθεί 

η ανύψωση – θέωση του Αδάμ, ο οποίος στη συγκεκριμένη αναφορά αντιπροσωπεύει 

ολόκληρο το ανθρώπινο γένος525. Τη στιγμή που αποφασίζεται η σάρκωση του Θείου 

Λόγου ξεκινά και ο πόλεμος για την εξουθένωση του κακού που οδήγησε στην πτώση 

των ανθρώπων.  

 

Βασική θέση των ορθόδοξων Συνόδων την οποία υποστήριζε και ο Ρωμανός μέσα από 

τους ύμνους του ήταν όχι μόνο η Παρθενία της Μαρίας κατά τη στιγμή της αναγγελίας 

της σύλληψης, αλλά και η διαφύλαξη της Παρθενίας της μετά τον τόκο. Γενικότερα ο 

                                                           
522 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Περί Αγίας τε και ομοούσιου Τριάδος, Λόγος Ι, PG 75, 692D – 693A. 
523 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 50. 
524 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 51. 
525 Κουρεμπελές (1998), ο.π., σ. 78 – 90. 
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Ρωμανός προσπαθούσε αφενός να μην παρερμηνεύσει σημαντικές, αλλά και δυσνόητες 

θέσεις λόγω των ελλιπών θεολογικών του γνώσεων καθώς ο ίδιος ήταν υμνογράφος 

και όχι θεολόγος, αφετέρου να καταπολεμήσει τον έντονο αντιχαλκηδονισμό της 

εποχής του, ο οποίος απείχε πολύ από το επίσημο σωτηριολογικό δόγμα. Η Θεϊκή 

μητρότητα είναι παράδοξη όχι όμως με την έννοια του παράλογου, αλλά περισσότερο 

του υπέρλογου, καθώς υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και σοφία, δεν αρνείται όμως 

το ανθρώπινο λογικό και αυτεξούσιο, αλλά το αναδεικνύει μέσα από τη σωτήρια 

ένωση. Οι Νεστοριανοί δεν μπορούσαν να δεχτούν το παράδοξο της απόδοσης των 

θεϊκών και ανθρώπινων χαρακτηριστικών στο ένα Θεϊκό πρόσωπο του Θεού Λόγου. 

Σύμφωνα με τον Νεστόριο, δεν υπάρχει φύση απρόσωπη. Στις δύο φύσεις του Χριστού 

απέδιδε δύο πλήρη και τέλεια πρόσωπα, Θείο και ανθρώπινο, διαιρώντας το θεανδρικό 

πρόσωπο του Χριστού σε δύο ξεχωριστά, ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα. Το μοντέλο 

σκέψης του Νεστορίου, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε όσα μπορεί να 

αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους προέβλεπε ότι η Μαρία μόνο άνθρωπο μπορούσε να 

γεννήσει και όχι τον Θεό. Για αυτό εξάλλου και η ίδια η Παρθένος απορεί και εξίσταται 

μπροστά στο υπέρλογο μυστήριο, γιατί, κατά τον Νεστόριο, ούτε η ίδια δεν μπορεί να 

πιστέψει ότι είναι δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Νεστόριος αποκαλούσε την 

Παναγία Χριστοτόκο, γιατί, κατά την κρίση του, Εκείνη γέννησε  έναν άνθρωπο χωρίς 

την ύπαρξη του Θεϊκού στοιχείου, αποκρούοντας έντονα τον όρο «Θεοτόκος», που είχε 

καθιερώσει η Εκκλησία. Η Παρθένος βέβαια μπορεί να ονομαστεί και «Χριστοτόκος», 

αφού γέννησε τον Χριστό, αλλά η Εκκλησία προτίμησε το όρο «Θεοτόκος», για την 

αναίρεση του Νεστορίου, ο οποίος εσωκλείει και τον όρο «Χριστοτόκος»526. Ο όρος 

λοιπόν «Θεοτόκος» αποδόθηκε πολύ νωρίς στην Παρθένο και κυρώθηκε επίσημα στην 

Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431 μ. Χ. Ο Χριστός δεν ήταν απλά 

Θεοφόρος άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας 

Τριάδας, που από άσαρκος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Επίσης η Παναγία καλείται 

Θεοτόκος και γιατί η ανθρώπινη φύση που λήφθηκε από αυτήν θεώθηκε λόγω της 

ένωσής της με τη Θεία φύση του Λόγου. Για αυτούς τους λόγους ο Ρωμανός με το 

υμνογραφικό του έργο αποσκοπεί να καταδείξει ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός 

Λόγος, δηλαδή να υπερασπιστεί το χριστολογικό δόγμα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 

και να συνδέσει τη Θεολογία με την Οικονομία. 

 

                                                           
526 Κουρεμπελές (1998), ό.π., σ. 397 – 400. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο 6ος αι. μ.Χ. αποτελεί σταθμό της χριστιανικής υμνογραφίας. Σηματοδοτεί το τέλος 

μιας πρώτης προσπάθειας για την οριοθέτηση της χριστιανικής πίστης και αλήθειας και 

χαρακτηρίζεται ως ο «χρυσός αιώνας» της υμνογραφίας. Ο κορυφαίος πατέρας της 

υμνογραφίας, ο Ρωμανός ο Μελωδός, δημιουργεί ένα καινούργιο είδος, το κοντάκιο 

και το αφιερώνει στην Παναγία, σε αντάλλαγμα του χαρίσματος της καλλιφωνίας που 

του δώρισε.  

Ο Ρωμανός ο Μελωδός αν και στην καταγωγή δεν ήταν Έλληνας, είχε ελληνική 

παιδεία, γνώριζε δηλαδή καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Η απλή 

γλώσσα που χρησιμοποιούσε στους ύμνους του δε δήλωνε σε καμία περίπτωση 

ανικανότητα ή αδυναμία σωστής χρήσης των ελληνικών ούτε και κάποια «αντιπάθεια» 

για την κλασική μόρφωση, αλλά εκφράζει την επιθυμία του και την προσπάθειά του να 

συνδεθεί άμεσα με το σύγχρονο κοινό του. Το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόταν 

συνίστατο από όλα τα κοινωνικά στρώματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επομένως 

έπρεπε να είναι κατανοητός και προσιτός σε όλους. Το κοινό του ήταν λίγο έως πολύ 

εξοικειωμένο με λειτουργικά κείμενα και με τα πιο διαδεδομένα αποσπάσματα της 

Αγίας Γραφής, κυρίως αυτά που διαβάζονταν κατά τη Θεία Λειτουργία. Υπήρχαν όμως 

και πολλοί αναλφάβητοι, γι’ αυτό και το ύφος του στόχευε στην εύληπτη κατανόηση 

των λεγομένων του από το κοινό. Από το σύνολο των ύμνων του διαπιστώνουμε ότι 

δεν χειρίζεται την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Ορισμένες συντακτικές και γραμματικές 

ανωμαλίες που συναντώνται σε μερικά αποσπάσματα προκαλούνται από ρυθμικές ή 

μετρικές ανάγκες και εντοπίζονται όχι μόνο στους ύμνους του Ρωμανού, αλλά και σε 

κοντάκια άλλων υμνογράφων. Οι αλλαγές στη γραμματική και στο συντακτικό δεν 

μπορούν να θεωρηθούν δικές του «ιδιοτροπίες» και λάθη αλλά αποτελούσαν συνέπεια 

της δημοτικής γλώσσας της εποχής του. Ως επακόλουθο η γλώσσα του Ρωμανού είναι 

συστατικό στοιχείο της εξέλιξης της γλώσσας του 6ου αιώνα. Είναι γνωστό ότι τα 

περισσότερα κοντάκιά του ο Ρωμανός τα συνέθεσε στην Κωνσταντινούπολη την εποχή 

του Ιουστινιανού.  

Αποκαλείτο «Μελωδός» επειδή δεν έγραφε μόνο τα κοντάκια, αλλά απέδιδε σε αυτά 

και μελωδίες και έπειτα τα απήγγειλε ως ιεροψάλτης, κάτι που συνέβαλε στην ευρεία 

του αποδοχή από τους εκκλησιαζομένους. Στην εποχή του Ρωμανού τα κοντάκια 

ψάλλονταν στην εκκλησία ολόκληρα κι όχι αποσπασματικά μόνο τα προοίμια και οι 
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πρώτοι δύο ή τρεις οίκοι, όπως επικράτησε να συμβαίνει κατά τους επόμενους αιώνες. 

Στην Θεία Λειτουργία τα κοντάκια κατείχαν τη θέση αμέσως μετά την ανάγνωση της 

ευαγγελικής περικοπής. Οι μελωδοί του 6ου αιώνα έψαλλαν τους ύμνους από τον 

άμβωνα, ο οποίος συμβολίζει το λίθο πάνω στον οποίο κάθισε άγγελος Κυρίου.  

Δεν γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο ο Ρωμανός αποφάσισε να έρθει στην 

Κωνσταντινούπολη, σίγουρα όμως στο συγκεκριμένο μέρος το οποίο αποτελούσε 

πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο όλης της αυτοκρατορίας θα είχε τη δυνατότητα να 

εξελίξει το ταλέντο του και να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους 

υμνογράφους της εποχής. Όταν έφτασε εκεί ήταν ακόμη νέος και άπειρος, επομένως 

και η θέση που του ανατέθηκε ως διάκονος δεν ήταν σημαντική. Η αυτοκρατορική 

αυλή άρχισε σταδιακά να αναγνωρίζει το έργο του, το οποίο μάλιστα τον ανέδειξε μαζί 

με το χριστιανικό του ήθος και την ταπεινότητα, σε Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Ο Ρωμανός, όπως ήδη αναφέραμε, είχε βαθύτατη παιδεία και έφτασε στην 

Κωνσταντινούπολη, ώστε να καλλιεργήσει αυτό το ταλέντο μένοντας πάντα απόλυτα 

δοσμένος με σύνεση και ταπεινότητα στην εκτέλεση του θαυμάσιου έργου του. Ένας 

παράγοντας που βοήθησε την ανάδειξη των καλλιτεχνικών ικανοτήτων όχι μόνο του 

Ρωμανού, αλλά και των άλλων σύγχρονων υμνογράφων ήταν η οικουμενικότητα της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η κοινωνική κατάσταση της Κωνσταντινούπολης ήταν 

ένα χαώδες μείγμα ελληνόγλωσσων Ελλήνων, Λατίνων και Αρμενίων διαφορετικών 

θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όλες αυτές οι διαφορετικές πολιτικές και θρησκευτικές 

παρατάξεις αντιπροσωπεύονταν την εποχή του Ιουστινιανού από τους Πράσινους και 

τους Βενετούς, δημιουργώντας μία κατάσταση αμφίρροπη και επικίνδυνη. Η λύση του 

Ρωμανού μέσα από τους ύμνους του ήταν θεολογική. Ο Ρωμανός δεν ήταν θεολόγος, 

το έργο του όμως αντικατοπτρίζει τη δογματική και θεολογική εξέλιξη του 5ου και 6ου 

αιώνα.  

Η Υμνογραφία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και  η ενασχόληση οποιουδήποτε 

χριστιανού με την επεξεργασία και την ερμηνεία ύμνων μπορεί να φωτίσει τα μάτια 

της ψυχής του και να τον αναδείξει σε ένα σπουδαίο φιλόλογο και θεολόγο. Οι ύμνοι 

αποσαφηνίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της πίστεως, της ιστορίας της Εκκλησίας, της 

διδασκαλίας του Ευαγγελίου και των δογμάτων, αλλά και του τρόπου ζωής και 

έκφρασης του βιώματος σύσσωμης της Εκκλησίας και κάθε πιστού. Πολύ περισσότερο 

η αξία τους φαίνεται στην διδακτική πράξη, καθώς ένας ύμνος μπορεί να βοηθήσει στη 

διδασκαλία κατά τον εορτασμό μιας γιορτής, να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο, να 
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αποσαφηνίσει ένα δόγμα, να εκθέσει ένα άγνωστο ιστορικό γεγονός και να συσχετισθεί 

με οποιοδήποτε πρόβλημα ή αξία της καθημερινότητας. 

Η ποίηση του Ρωμανού είναι γεμάτη με τη χάρη του Θεού. Στις δύσκολες στιγμές που 

βρισκόμαστε, γεμάτες φόβο και απελπισία, μπορούμε να αντλήσουμε από τον Ρωμανό 

χαρά και παρηγοριά, θάρρος και αισιοδοξία. Μας φέρνει κοντά στον Χριστό, στους 

αγίους και την Παναγία που αγαπούσε υπερβολικά και τη θεωρούσε προστάτιδα, χαρά 

του, καύχημά του και τείχος του. Μας κάνει να νιώσουμε τη στοργή και την 

τρυφερότητα της Παναγίας που γλυκαίνει την ψυχή μας. Τα κοντάκιά του είναι τα 

δοχεία της Πατερικής Θεολογίας, η οποία δια μέσου αυτών βρίσκει άμεση πρόσβαση 

στις καρδιές μας. Το ήθος του Ρωμανού έχει ανάγκη η εποχή μας, την αγάπη και την 

ταπείνωσή του. Αισθανότανε όλους τους ανθρώπους και δεν κατηγορούσε κανένα, 

αντίθετα κατηγορούσε τον εαυτό του για να σώσει και να βοηθήσει τους άλλους. 

Ακόμη και η ανωνυμία του Ακάθιστου Ύμνου ίσως να είναι σκόπιμη από τον Ρωμανό 

λόγω της ταπεινώσεώς του, για να μην φανεί καθόλου ο ίδιος, αλλά για να αναδείξει 

μόνο τη Θεοτόκο, τη Νύμφη την Ανύμφευτο! Ο Ρωμανός μεταφέρει τις πνευματικές 

αιώνιες αξίες στην εποχή μας, οδηγεί τους ανθρώπους στην Εκκλησία και στην 

προσευχή. Στο τέλος κάθε ύμνου, προσεύχεται στον Κύριο να τον ελεήσει, 

παρακινώντας και εμάς να κάνουμε το ίδιο, να ταπεινωνόμαστε, να μετανοούμε και να 

προσευχόμαστε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 

 

CONCLUSIONS 

The 6th century A.D. signifies a landmark in the course of Christian hymnography. It 

is a sign of the end of a Preliminary effort to set the bounds of the Christian faith and 

truth, being defined as “the golden century” of hymnography. The pioneering  father of 

hymnography, namely Romanus Melodicus, created a new genre of hymn dedicated to 

the Virgin Mary in exchange of the aptitude in vocal skills bestowed on him by Her.  

Although he was not a Greek subject by origin, Romanus Melodicus received Greek 

education and his command of the Ancient Greek Language and Literature was very 

good. The simple language he used in composing his hymns, in no circumstances did it 

indicate incompetence or inability  to use the Greek language correctly nor any 

“aversion” towards classic education. On the contrary, he expresses his wish to put an 

effort into being connected directly with his contemporary public. The audience he 

addressed comprised of all social classes in the Byzantine Empire, therefore he should 

be compressible and accessible to all. His public was more or less familiar with 

liturgical texts and with the most renowned excerpts from the Holy Bible, mainly those 

read during Devine Liturgy. However, there were also many illiterate people, for this 

reason his style aimed at rendering his lectures easily comprehended by the public. 

Judging from his hymns as a whole, we find that he does not make use of the Greek 

Language as a foreign tongue. There are some syntactical and grammatical 

irregularities that we come across in several excerpts caused by necessities in metre and 

rhythm which are found not only in Romanus’s hymns, but also in hymns composed by 

other hymnographers. The changes in grammar and syntax cannot be regarded as his 

own “peculiarities” and mistakes. They were simply the repercussion results stemming 

from the common people’s language used in his era. Consequently, Romanus’s 

language is a consistent element of the linguistic evolution in the 6th century. We know 

that Romanus composed most of his hymns in Constantinople in Justinian’s era.   

He was called “Melodicus” because not only did he write hymn verses, but because he 

also ascribed tunes to them and then recited them as a chanter would do. This 

contributed to his widely being accepted by the congregation. During Romanus’s time, 

hymns were chanted at church throughout their full extent and not just excerpts, namely 

preludes and the first two or three houses, as it prevailed to be during the following 
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centuries. Devine Liturgy hymns held the position of being chanted immediately after 

reciting the evangelical chapter. The melody composers in the 6th century changed 

hymns from the pulpit, which symbolizes the rock upon which an angel of the Lord had 

sat. 

We do not know the reason why Romanus decided to go to Constantinople. However, 

it is certain that at this specific place which comprised the spiritual and cultural centre 

in the entire Byzantine Empire, he would be able to evolve his talent and rise to be one 

of the greatest hymnographers at the time. Upon arrival there, he was still young and 

inexperienced, therefore the position assigned to him as a deacon was not significant. 

The imperial court gradually began to recognise his work, in combination with his 

Christian morale and humility, he rose to be a Saint of the Orthodox Church. As we 

have already mentioned, Romanus received most profound education and went to 

Constantinople in order to cultivate his talent, always remaining totally focussed on the 

execution of his admirable work with wisdom and modesty. One of the factors 

contributing to the raise of the artistic skills, not only Romanus’s but also of the other 

contemporary hymnographers was the universality of the Byzantine Empire. The social 

status of Constantinople consisted of a chaotic mixture of Greek-speaking Greeks, 

Latins and Armenians of various religious convictions. In Justinian’s era, all of those 

different political and religious ranks were represented by the Greens and the Venicians, 

creating a wavering and dangerous state of affairs. The solution provided by Romanus 

from within his hymns was a theological one. Although Romanus was not a theologist, 

his work still reflects on the dogmatic and theological evolution in the 5th and 6th 

century. 

Hymnography is a virtue bestowed upon one by the Holy Spirit and any Christian who 

deals with the processing and interpretation of hymns may have the eyes of one’s soul 

illuminated by the Holy Spirit who may raise one to be a great philologist and 

theologist. Hymns clarify the fundamental principles governing the faith and the history 

of the church, the preaching of the Gospel and the dogmas, as well as the way of life 

and the expression of the experience on the part of the entire Church and of every 

faithful Christian. Even more the value of hymns can be seen on the tutorial practice as 

a hymn can be of assistance in tuition during the celebrations at a festival, it can 

interpret the Gospel, clarify a dogma, state an unknown historical event and be 

correlated with any problem or value in everyday life. 
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Romanus’s poetry is full of the Lord’s Devine grace. At these difficult times we live 

through full of fear and desperation, we are able to derive joy and consolation, courage 

and optimism from him. He brings us close to Jesus Christ, to the Saints and to the 

Virgin Mary that he extremely loved and regarded her his guardian, his joy and pride, 

his protective wall. Romanus makes us feel the sheer affection and tenderness on the 

part of the Virgin Mary that sweeten our souls. His hymns are the receptacles of  

Paternal Theology, which through them finds immediate access to our hearts. Our times 

are in need of Romanus’s morality, his love and humility. He regarded all humans with 

understanding and did not accuse anyone of anything. On the contrary, he accused 

himself in order to save and be of assistance to others. Even the anonymity of the 

Acathistus Hymn is perhaps deliberate by Romanus due to his humility so as not to 

make his presence felt, but only praise  the Virgin Mary, the Unmarried Bride instead. 

Romanus carries the eternal spiritual values over to our era and guides humans to the 

Church and prayer. At the end of each hymn, he prays to the Lord for mercy, urging us 

to do the same, namely to be humble, to repent and pray.  
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