Οι Εορτές της Περιτομής και της Υπαπαντής του Κυρίου
υπό
Πρεσβυτέρου Στεφάνου Αλεξόπουλου

Προοίμιο
Οι εορτές της Περιτομής και της Υπαπαντής ανήκουν και οι δύο στον
εορτολογικό κύκλο των Χριστουγέννων, αφού εξαρτώνται ημερολογιακά από τα
Χριστούγεννα και μνημονεύουν γεγονότα της βρεφικής ηλικίας του Ιησού, μέσα στο
πλαίσιο της Ιουδαϊκής παράδοσης. Στην σύντομη αυτή ιστορικο-λειτουργική
επισκόπηση των δύο αυτών εορτών, έμφαση θα δωθεί στην πρώιμη ιστορία και
εξέλιξή τους, μέχρι και την εδραίωσή τους στο Βυζαντινό εορτολόγιο. Ζητήματα
τυπικού των εορτών δεν θα μας απασχολήσουν, λόγῳ περιορισμένου χώρου, εκτός
εάν κρίνουμε ότι συμβάλλουν στην ιστορία της εξέλιξης των εορτών αυτών στον
Βυζαντινό Λειτουργικό Tύπο. 1 Θα εξετάσουμε τις δύο αυτές εορτές ξεχωριστά,
κλείνοντας με όποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε σχετικά με τις αρχές
και την εξέλιξη των εορτών αυτών. Ο περιορισμένος χώρος της ιστορικολειτουργικής αυτής επισκόπησης δεν επιτρέπει την εξαντλητική εξέταση κάθε
πτυχής της ιστορικής εξέλιξης των εορτών της Περιτομής και της Υπαπαντής, αλλά
θα επιχειρήσουμε να παραθέσουμε μερικά στοιχεία για τα «κομβικά σημεία» της
εξέλιξής τους, πάντα σύμφωνα με την ταπεινή εκτίμησή μας.
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1. Η Εορτή της Περιτομής
Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση η περιτομή και η ονοματοδοσία των
άρρενων τέκνων ελάμβανε χώρα την ογδόη ημέρα μετά την γέννησή τους. 2 Έτσι
λοιπόν, «καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν καὶ ἐκλήθη τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπό τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν
τῇ κοιλίᾳ». 3 Εις ανάμνησιν αυτού λοιπόν του γεγονότος στη ζωή του Χριστού
εορτάζεται σήμερα στην Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση η Περιτομή του Κυρίου
την 1η Ιανουαρίου, οκτώ δηλαδή ημέρες μετά την εορτή των Χριστουγέννων, ως
μικρή Δεσποτική εορτή, μαζί με την μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου.
Η πρώτη αναφορά στην εορτή της Περιτομής του Κυρίου απαντάται στο
Οδοιπορικό της Εθερίας (ή Εγερίας), τη σημαντικότατη αυτή πηγή πληροφοριών για
την λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων κατά το τέλος του 4ου αιώνος μ.Χ. 4
Σύμφωνα λοιπόν με την Εθερία (κεφ. 25), και για οκτώ ημέρες μετά τα Επιφάνεια (6
Ιανουαρίου – συνεορταζόταν η Γέννηση και η Βάπτιση του Ιησού) 5 ο επίσκοπος
λειτουργούσε καθημερινά και με μεγαλοπρέπεια. Την ογδόη ημέρα η λειτουργία
ετελείτο στο Σταυρό, στο αίθριο μεταξύ της ροτόντας της Αναστάσεως και της
Βασιλικής του Κων/νου. 6 Η λειτουργία αυτή έκλεινε τον κύκλο εορτασμού των
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Επιφανείων, ενεργώντας ως απόδοση της εορτής. 7 Η Εθερία δεν μας δίνει τίτλο για
την εορτή αυτή, ούτε μας λέει τί αναγνώσματα είχε η ημέρα αυτή.
Περισσότερες λεπτομέρειες μας δίνει μια άλλη σημαντικότατη πηγή
πληροφοριών για την λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων στις αρχές του 5ου αιώνα
μ.Χ., το Αρμενικό Λεξιονάριο. 8 Μαθαίνουμε ότι «την όγδοη ημέρα μετά την Γέννηση
(=14 Ιανουαρίου), 9 ημέρα της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
μαζευόμαστε στην Ανάσταση». 10 Εδώ όχι μόνο μας δίνεται το όνομα της εορτής
(περιτομή του Κυρίου), αλλά παρακάτω μας δίνονται και τα αναγνώσματα:
(Προκείμενον) Ψαλμός 97:2, Προς Κολασσαείς 2:8-15, Αλληλούια, Ψαλμός 84.2,
Λουκά 2:21 11 .
Ακολουθεί μια σημείωση, η οποία είναι σημαντική, διότι συνδέει το κλείσιμο
του οκταήμερου κύκλου της εορτής της Γέννησης του Χριστού με την εορτή της
Περιτομής: «Ο κανόνας των αγίων Επιφανείων ολοκληρώθηκε». 12 Με άλλα λόγια, η
εορτή η οποία εδώ ονομάζεται Περιτομή, που ως ευαγγελικό ανάγνωσμα έχει το
σχετικό χωρίο, και που εδώ κλείνει την οκτάβα των Επιφανείων, είναι η ίδια εορτή
που περιέγραψε η Εθερία στο Οδοιπορικό της έναν αιώνα πριν. Η μόνη διαφορά
είναι ο τόπος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας, η οποία τώρα γίνεται στην ροτόντα
της Αναστάσεως, ένδειξη πιθανόν μιας μεγαλύτερης έμφασης στην εορτή της
Περιτομής.
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Η εισαγωγή του εορτασμού της Γέννησης του Χριστού στην Ανατολή στις 25
Δεκεμβρίου προκάλεσε και την μεταφορά της εορτής της Περιτομής από τις 14 την 1
Ιανουαρίου. Η 1 Ιανουαρίου ήταν στο εθνικό εορτολόγιο η εορτή των καλένδων,
συνυφασμένη με εορταστικές εκδηλώσεις διαρκείας 5 ημερών μη αρμοζουσών στον
Χριστιανικό τρόπο ζωής. Χαρακτηριστική είναι η ομιλία του Αστερίου, επισκόπου
Αμασείας, η οποία εκφωνήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του έτους 400, και η οποία μας
δίνει πολλές λεπτομέρειες για την εθνική εορτή αυτή, όπως και για το γεγονός ότι
πολλοί Χριστιανοί απουσίαζαν από τον εορτασμό των Επιφανείων και αντιθέτως
συμμετείχαν στην εθνική αυτή εορτή. 13 Στο ίδιο μήκος κύματος σώζεται και ομιλία
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 14
Έχει στο παρελθόν ειπωθεί ότι η τοποθέτηση της εορτής της Περιτομής του
Χριστού την 1 Ιανουαρίου ήταν μια προσπάθεια έξωσης της εθνικής εορτής των
καλένδων και των εθίμων συνυφασμένων με την εθνική εορτή αυτή. 15 Νομίζω ότι
τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε παραθέσει δείχνουν ότι η ημερομηνία της
εορτής της Περιτομής δεν έχει να κάνει με την εθνική εορτή των καλένδων, αλλά
εξαρτάται από την ημερομηνία εορτασμού των Χριστουγέννων και μόνο.
Πιστεύουμε, όμως, ότι η εορτή της Περιτομής θα μπορούσε να εξηγηθεί και μέσα
στο πλαίσιο των Χριστολογικών ερίδων του 4ου και 5ου αιώνος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο
παραπέμπει και η διήγηση του συναξαρίου της ημέρας:
...ὥστε καὶ τὰ τῶν αἰρετικῶν ἐμφράξαι στόματα, σάρκα μὴ
ἀνειληφέναι κατατολμώντων λέγειν αὐτόν, ἀλλὰ κατὰ φαντασίαν

4

γεγενῆσθαι· πῶς γὰρ περιετέμνετο, ἂν σάρκα μὴ ἀνηλειφὼς ἦν; καὶ
τοὺς ἀγνώμονας Ἰουδαίους ἐπιστομῆσαι, τὸ Σάββατον μὴ τηρεῖν καὶ
τὸν Νόμον λύειν, συκοφαντοῦντας, τόν, μέχρι καὶ τῆς Περιτομῆς τὴν
τοῦ Νόμου διασώσαντα φυλακήν. 16
Πιθανώς βέβαια ο εορτασμός της Περιτομής του Χριστού την 1 Ιανουαρίου να
βοήθησε ίσως στην εξασθένηση των εθνικών εθίμων της ιδίας ημέρας.
Σώζεται ομιλία του Πρόκλου (c. 390-446, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
μεταξύ 434-446) στην εορτή της Περιτομής, η οποία εάν όντως είναι γνήσια 17 τότε
έχουμε έναν μάρτυρα της εορτής της Περιτομής στην Κωνσταντινούπολη ήδη στα
μέσα του 5ου αιώνα. Σημειωτέον ότι στην ομιλία αυτή δεν γίνεται καμμία αναφορά
στη εθνική εορτή των καλένδων· αντιθέτως είναι μια καθαρά θεολογική ομιλία.
Πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την λειτουργική πράξη της πόλεως των
Ιεροσολύμων μεταξύ του 5ο και 8ο αιώνος, πριν από την βυζαντινοποίησή της, 18 είναι
το Γεωργιανό Λεξιονάριο. 19 Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι ο εορτασμός
των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου έχει ήδη εισαχθεί στα Ιεροσόλυμα, και έτσι
η εορτή της Περιτομής εορτάζεται τώρα την 1 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα όμως
εμφανίζεται και η εορτή του Μεγάλου Βασιλείου. Μετά από μια πολύ σύντομη
εισαγωγή στο μήνα Ιανουάριο και την εορτή της Περιτομής, μας δίνει τα
αναγνώσματα της ημέρας:
Μηνός Ιανουαρίου 1η: Αρχή του έτους και περιτομή του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού.
Προς Γαλάτας 3:2 (παραπέμποντας στην 4η ημέρα μετά τα
Θεοφάνεια).
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Κατά Λουκά 2:21-25α (παραπέμποντας στις 2 Φεβρουαρίου).
Ακολουθεί η αναφορά στην μνήμη του Αγίου Βασιλείου, όπου και δίδονται
διαφορετικά αναγνώσματα (για την ίδια ημέρα):
Ψαλμός 131:9, στίχος 131:1
Παροιμιών 10:20-25
Μαλαχίας 2:3-7
Προς Εβραίους 13:7-16
Αλληλούια Ψαλμός 32:1
Κατά Ματθαίον 13:44-52. 20
Μάλιστα, σε ένα χειρόγραφο του Γεωργιανού Λεξιοναρίου, δεν γίνεται
καμμία αναφορά στην Περιτομή του Χριστού. 21 Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του
Γεωργιανού Λεξιοναρίου είναι ότι αναφορά στην Περιτομή γίνεται και στα
αναγνώσματα της παραμονής της εορτής της Υπαπαντής, όπου δίδονται τα Κολ.
2:8-14 και Λουκ. 2:21, 22 αναγνώσματα της εορτής της Περιτομής στο Αρμενικό
Λεξιονάριο. 23 Το γεγονός αυτό, μαζί με την παρατήρηση ότι στο Ευαγγέλιο του
Λουκά η αναφορά στην περιτομή του Κυρίου καταλαμβάνει μόνον ένα στίχο (2:21),
και αμέσως ακολουθεί η εκτενής αναφορά στην υπαπαντή του Κυρίου, μας οδηγεί
στο να υποθέσουμε ότι πιθανώς η εορτή της Περιτομής να εορταζόταν αρχικώς μαζί
με την εορτή της Υπαπαντής, πιθανώς ως προεόρτια της Υπαπαντής. Με αυτόν τον
τρόπο ίσως μπορεί και να εξηγηθεί και η απουσία μνείας της εορτής της Περιτομής
την 1η Ιανουαρίου στο ως άνω χειρόγραφο του Γεωργιανό Λεξιοναρίου.
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Δεν είναι όμως αυτή η μόνη περίπτωση όπου η Περιτομή δεν μνημονεύεται
την 1 Ιανουαρίου. Στο «Περί της Βασιλείου Τάξεως,» έργο του Κωνσταντίνου
Πορφυρογέννητου (905-959, αυτοκράτορας μεταξύ 945-959) και πολύτιμη πηγή
πληροφοριών για την συμμετοχή του αυτοκράτορος του Βυζαντίου στην
λειτουργική ζωή, 24 η 1 Ιανουαρίου αναφέρεται μόνο ως ημέρα μνήμης του Αγ.
Βασιλείου, όπου κατά την εορτή αυτή ο αυτοκράτορας δεν συμμετείχε στην λιτανεία
προς τον ναό του Αγίου Βασιλείου αλλά παρέμενε στην Μαναύρα. Καμμιά αναφορά
δεν γίνεται εδώ στην εορτή της Περιτομής 25 όχι γιατί δεν υπήρχε, αλλά γιατί η εορτή
του Αγίου Βασιλείου φαίνεται ότι είχε μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνείδηση των
πιστών. Ο συνεορτασμός της Περιτομής του Κυρίου και της μνήμης του Μεγάλου
Βασιλείου επίσης μαρτυρείται σε ομιλία του Ανδρέου Κρήτης (c. 660-745), όπου
αναφέρεται και στις δύο εορτές. 26
Ενδιαφέρουσα μαρτυρία είναι αυτή του Γεωργιανού μηνολογίου του 10ου
αιώνος (Sinai georg. 34) όπου την 1 Ιανουαρίου μνημονεύονται: «Περιτομή του
Κυρίου, μνήμη Βασιλείου επισκόπου Καισαρείας, και Οκτάβα της Γεννήσεως του
Χριστού». 27 Εδώ έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια περίληψη της ιστορίας της εορτής:
την αρχαία ονομασία της εορτής (οκτάβα Γεννήσεως του Χριστού), την νεότερη
ονομασία (Περιτομή) και την μνήμη του Αγίου Βασιλείου, που τελικά δεν επέτρεψε
την περαιτέρω ανάπτυξη της εορτής.
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Φθάνοντας λοιπόν στον 10ο αιώνα, έχουμε αρκετές πληροφορίες για το πώς
εορταζόταν η εορτή της Περιτομής, μαζί με αυτήν του Μεγάλου Βασιλείου στην
Κωνσταντινούπολη.
Τα αναγνώσματα της παραμονής μας δίδονται στο Προφητολόγιον: 28
Ανάγνωσμα 1: Γεν. 17:1-2, 5-8, 3:9-12, 14, 23
Ανάγνωσμα 2: Παροιμ. 8:22-30 (παραπέμπει στις 25 Μαρτίου). Σε
μερικά χειρόγραφα Ανάγνωσμα 2: Ιησού του Ναυή 5:2-9.
Ανάγνωσμα 3: Σοφία Σολομώντος: Συρραφή (cento) από Παροιμίες
και Σοφία Σολομώντος: «Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν ... »
(παραπέμπει στις 13 Νοεμβρίου, του Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου). 29
Στο Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας παρατηρούμε έναν ανταγωνισμό
μεταξύ των εορτών της Περιτομής και του Αγίου Βασιλείου. Μετά το εισαγωγικό
σημείωμα 30 μας δίδεται η τυπική διάταξη της ημέρας, σύμφωνα με του χειρόγραφο
του Αγίου Σταυρού 40 (10ο αιώνα):
Τροπάριο στον ν΄: «Εἰς πᾶσαν τὴν γήν ...» (Χειρ. Auct. E. 5 10 Bodleian
Library δίνει πρώτα: «Ὁ φύσει ἀόρατος νῦν καθορᾶται σαρκί ...»
και μετά σημειώνει: «ἄλλο, τοῦ ὁσίου» και δίνει το «Εἰς πᾶσαν τὴν
γήν ...»).
Προκείμενο Όρθρου μόνο στο χειρ. Paris gr. 1590 δίνει Ψαλμό 36:30,
«Στόμα δικαίου» στίχο 31.
Ευαγγέλιο Όρθρου κατά Ιωάννη 10:9-16, μόνο στο χειρ. Paris gr. 1590
Προκείμενον: Ψαλμός 48:4, «τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν ...» στίχοι 2
και 3.
Αποστολικό Ανάγνωσμα: Προς Κολασσαείς: 2:8-12.
Αλληλούια: Ψαλμός 91:13 «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν (το χειρ.
Auct. E. 5 10 Bodleian Library δίνει Ψαλμό 79:2 «ὁ ποιμαίνων»,
στίχοι 2 και 3, και μετά «ἄλλο, τοῦ ὁσίου» Ψαλμός 91:13, στίχο 14.
Το χειρ. Πάτμος 226 δίνει Ψαλμό 36:30 «Στόμα δικαίου»).
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Κατά Λουκάν 2:20-21, 40-52.
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Κοινωνικόν: Ψαλμός 111:6 «Εἰς μνημόσυνον» (το χειρ. Πάτμος 226 δίνει
Ψαλμό 110:9 «Λύτρωσιν ἀπέστειλε»). 31
Βλέπουμε λοιπόν ότι στα χειρόγραφα του Τυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας
υπάρχει μια αβεβαιότητα ως προς το πού να δώσουν έμφαση: στην εορτή της
Περιτομής, ή στην μνήμη του Αγίου Βασιλείου; Αυτή η αβεβαιότητα φαίνεται στην
επιλογή του τροπαρίου του πεντηκοστού ψαλμού, την επιλογή του αλληλουάριου
του Αποστόλου, και του κοινωνικού. Βλέπουμε επίσης μία τάση εξύψωσης της
εορτής του αγίου Βασιλείου με την πρόσθεση σε ένα μόνο χειρόγραφο προκείμενου
και ευαγγέλιου του αγίου στον όρθρο, κάτι το οποίο θα εμφανισθεί αργότερα στην
Στουδιτική παράδοση και θα παγιωθεί στην Σαββαϊτική λειτουργική παράδοση.
Την ίδια τάση βλέπουμε και στο Κανονάριο Sinai gr. 150 (10ο/11ο αιώνα), όπου
δίδονται εναλλακτικές περικοπές για το αποστολικό αλλά και για το ευαγγελικό
ανάγνωσμα, ενώ το κοινωνικό είναι ξεκάθαρα του αγίου:

Προκείμενον: Ψαλμός 48:4, «τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν ...» στίχος 2.
Αποστολικό Ανάγνωσμα: Προς Κολασσαείς 2:8-12.
Άλλος Απόστολος: Προς Εβραίους 7:26-8:2.
Αλληλούια: Ψαλμός 91:13.
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Κατά Λουκάν 2:20-40.
Ἀλλο Ευαγγέλιο: Κατά Ιωάννην 10:9-16.
Κοινωνικόν: Ψαλμός 111:6 «Εἰς μνημόσυνον». 32
Στο ασματικό τυπικό παρατηρούμε λοιπόν μια κάποια αβεβαιότητα για το
πώς οι δύο αυτές εορτές συνυπάρχουν, και ποιά έμφαση πρέπει να δοθεί σε κάθε
μια.
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Η ίδια αβεβαιότητα παρατηρείται και στα Στουδιτικά τυπικά, και στα
αναγνώσματα,

αλλά στην υμνολογία.

Συγκρίνοντας δύο αντιπροσωπευτικά

δείγματα των Στουδιτικών τυπικών, το Τυπικό της Μονής Ευεργέτιδος στην
Κωνσταντινούπολη, 33 και το Τυπικό της Μονής του Σωτήρος στην Μεσσήνη, 34
παρατηρούμε αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο. Στον εσπερινό, το τυπικό της
Μονής της Ευεργέτιδος προβλέπει έξι στιχηρά στο «κύριε ἐκέκραξα», δεν παρέχει
αναγνώσματα, και δίνει μόνο το απολυτίκιο του αγίου. Από την άλλη, το τυπικό της
Μονής του Σωτήρος προβλέπει οκτώ στιχηρά στο «κύριε ἐκέκραξα», παρέχει
αναγνώσματα, και δίνει απολυτίκιο και για την εορτή αλλά και για τον άγιο. Το
απολυτίκιο μάλιστα της εορτής, «Ὁ θρόνῳ πυριμόρφῳ ἐν ὑψίστοις καθήμενος ...», 35
είναι

διαφορετικό

από

το

σήμερα

χρησιμοποιούμενο.

Οι

διαφορές

αυτές

διακρίνονται και στον παρακάτω πίνακα 1.1 (με το σχόλιο Ε = Εορτής και Α=Αγίου):

Εσπερινός

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1
EΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑ ΣΤΟΥΔΙΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
Τυπικό της Μονής Ευεργέτιδος
Στο Κύριε Εκέκραξα στίχους 6
Ε: 3
Α: 3
Δόξα καὶ νῦν: Θεοτοκίον
Αναγνώσματα
-

Απόστιχα Α
Δόξα Ε
Απολυτίκιο
Α

Τυπικό της Μονής του Σωτήρος
Στο Κύριε Εκέκραξα στίχους 8
Ε: 2x2=4
Α: 3+1x2=4
Δόξα καὶ νῦν: Ε
Αναγνώσματα
Γεν 17:1 (Ε)
Ιησού του Ναυή 5:12 (Ε)
Παροιμ. 10:31 - cento (Α)
Απόστιχα Α
Δόξα Α
Απολυτίκια
Ε 36 + Α
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Αλλά και στον όρθρο (πίνακας 1.2), σημειώνονται αξιοσημείωτες διαφορές:
το τυπικό της Μονής της Ευεργέτιδος δεν προβλέπει Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στον
όρθρο, ούτε μεγάλη δοξολογία:

Όρθρος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2
ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΑ ΣΤΟΥΔΙΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
Τυπικό της Μονής Ευεργέτιδος
Ευαγγέλιον Όρθρου: Κάθισμα Α (3η ωδή)
Κοντάκιον Α (6η ωδή)
Αίνοι Α
Δόξα Α
Απόστιχα Ε + Α
Απολυτίκιο Α

Τυπικό της Μονής του Σωτήρος
Ευαγγέλιον Όρθρου: Ιω. 10:9 Α
Κάθισμα Α (3η ωδή)
Κοντάκιον Α (6η ωδή)
Αίνοι Α
Δόξα Α
Μεγάλη Δοξολογία

Η ίδια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τυπικών συνεχίζεται και όσον αφορά
την Θ. Λειτουργία (πίνακας 1.3). Ενώ το τυπικό της Μονής Ευεργέτιδος προβλέπει
τυπικά, εμφανίζονται αντίφωνα στην λειτουργία στο τυπικό της Μονής του
Σωτήρος, αντίφωνα όμως που δεν έχουν ούτε ιδιαίτερους στίχους, ούτε το
χαρακτηριστικό εφύμνιο «ὁ ἐν σαρκὶ περιτμηθείς» που έχουμε σήμερα. Αντίφωνα
την εορτή της Περιτομής θα εμφανισθούν και πάλι, ως προαιρετικά αρχικώς, στο
Τυπικό του Κωνσταντίνου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΣΤΟΥΔΙΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ

Θ. Λειτουργία

Τυπικό της Μονής Ευεργέτιδος
Τυπικά

Απολυτίκιον Α
Κοντάκιον Α
Απόστολος Προς Κολ. 2:8 Ε
Εὐαγγέλιον κατά Λουκάν 2:20 Ε
Κοινωνικόν Ψαλμ. 111:6 Α
Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου

Τυπικό της Μονής του Σωτήρος
Αντίφωνα
1. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι
Ταῖς πρεσβείαις
2. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν
Σῶσον ἡμᾶς Ὑιὲ Θεοῦ
3. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα
Απολυτίκιον Ε
Κοντάκιον Α
Απόστολος Προς Κολ. 2:8 Ε
Εὐαγγέλιον κατά Λουκάν 2:20 Ε
Κοινωνικόν Ψαλμ. 111:6 Α
Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου

Στις πηγές τώρα που εκπροσωπούν την Αγιοσαββαϊτική λειτουργική
παράδοση, δηλαδή το τυπικό του Αγίου Σάββα 37 , και τα τυπικά των Κωνσταντίνου
Πρωτοψάλτη 38 και Βιολάκη 39 (που αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια προσαρμογής
του στις ανάγκες των ενοριών) δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ τους
όσον αφορά τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου. Αξίζει απλώς να
σημειωθεί ότι στον εσπερινό το Τυπικό της Μονής του Αγ. Σάββα ορίζει οκτώ
στιχηρά στο Κύριε εκέκραξα, ενώ τα τυπικά του Κωνσταντίνου και Βιολάκη ορίζουν
έξι. Τα αναγνωσματα του εσπερινού είναι κοινά, και είναι τα εξής: (1) Γεν. 17:1 κ.εξ.,
(2) Παροιμ. 8:22 κ.εξ., και (3) Σοφ. Σολομ.: Στόμα

Δικαίου (cento) κ.εξ. Στον όρθρο

καθιερώνεται πια το ευαγγέλιο του Αγίου Βασιλείου (Ιω. 10:9 κ.εξ.) και
εμφανίζονται τα μεγαλυνάρια της εορτής και του αγίου στην εννάτη. Τέλος,
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υπάρχει η σημείωση στα τυπικά της Μονής του Αγίου Σάββα ότι στο τέλος του
όρθρου «δίδεται ἔλαιον ἐκ τοῦ ἁγίου τοῖς ἀδελφοῖς».
Στην Θ. Λειτουργία όμως υπάρχουν μερικές αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ
του τυπικού της Μονής του Αγίου Σάββα και των τυπικών του Κωνσταντίνου και
Βιολάκη (στοιχεία κατ’ επιλογήν):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΣΑΒΒΑΪΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
Τυπικό Κωνσταντίνου
Αντίφωνα 40
1.Ἀλλαλάξατε... κτλ.
Ταῖς πρεσβείαις
2. Εὐφραινέσθωσαν ...
κτλ.
Σῶσον ἡμᾶς ... ὁ
σαρκὶ περιτμηθείς Ε
3. Τὰ ἐλέη σου ... κτλ.
Μορφήν Ε

Τυπικό Βιολάκη
Αντίφωνα
1.Ἀλαλάξατε... κτλ.
Ταῖς πρεσβείαις
2. Εὐφραινέσθωσαν ...
κτλ.
Σῶσον ἡμᾶς ... ὁ
σαρκὶ περιτμηθείς Ε
3. Τὰ ἐλέη σου ... κτλ.
Μορφήν Ε

[Εισοδικόν] 41

Εισοδικόν: Δεῦτε προσκ.
... Σῶσον ἡμᾶς ... ὁ σαρκὶ
περιτμηθείς Ε
Απολυτίκια Ε+Α
Κοντάκιον Ε
Απόστολος Προς Κολ. 2:8
Εὐαγγ. κατά Λουκ. 2:20
Θ. Λειτ. Μεγ. Βασιλείου
Κοινωνικόν Αἰνεῖτε Ε

Εισοδικόν: Δεῦτε προσκ.
... Σῶσον ἡμᾶς ... ὁ σαρκὶ
περιτμηθείς Ε
Απολυτίκια Ε+Α
Κοντάκιον Ε
Απόστολος Προς Κολ. 2:8
Εὐαγγ. κατά Λουκ. 2:20
Θ. Λειτ. Μεγ. Βασιλείου
Κοινωνικόν Αἰνεῖτε Ε

Αντί Εἴδομεν, Μορφήν Ε
Απόλ: Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ... 43

Αντί Εἴδομεν, Μορφήν Ε
Απόλ: Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ...

Θ. Λειτουργία

Θ. Λειτουργία

Τυπικό Μονής Αγ. Σάββα
Τυπικά

Απολυτίκιον Α
Κοντάκιον Α
Απόστολος Προς Κολ. 2:8 Ε
Εὐαγγ. κατά Λουκ. 2:20 Ε 42
Θ. Λειτ. Μεγ. Βασιλείου
Κοινωνικόν Αἰνεῖτε Ε και
Ψαλμ. 111:6 Α

Στα τυπικά του Κωνσταντίνου και Βιολάκη βλέπουμε εδώ μια σαφή
αναβάθμιση της εορτής: Αντί για τυπικά προβλέπονται αντίφωνα με σχετικό
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εφύμνιο, και ειδικό εισοδικό, προστίθεται το απολυτίκιο της Περιτομής, και το
κοντάκιο του αγίου αντικαθίσταται από το κοντάκιο της εορτής. Το κοινωνικό «εἰς
μνημόσυνον» (του αγίου) εκτοπίζεται οριστικά, και το «αἰνεῖτε τὸν Κύριον»
ψάλλεται «ἐν οἵᾳ ἡμέρᾳ τύχῃ ἑορτή». 44 Επίσης, αντί του «Εἴδομεν» ψάλλεται το
απολυτίκιο της εορτής, και τέλος εμφανίζεται και ο σχετικός πρόλογος της
απόλυσης, «ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ…».
Η εορτή λοιπόν της Περιτομής κατέληξε στην σημερινή της μορφή μόλις 180
χρόνια πριν, με την προσαρμογή του τυπικού της Μονής του Αγίου Σάββα από τους
Κωνσταντίνο Πρωτοψάλτη και Βιολάκη. Σε όλη αυτή τη πορεία παρατηρήσαμε ότι η
εορτή του Μεγάλου Βασιλείου την ημέρα αυτή δεν επέτρεψε την πλήρη ανάπτυξη
της Περιτομής ως Δεσποτικής εορτής.
2. Η Εορτή της Υπαπαντής
Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, η μητέρα που θα έφερνε στον κόσμο
αγόρι ήταν ακάθαρτη για 40 ημέρες από την γέννησή του (80 εάν το παιδί είναι
κορίτσι). Μετά την συμπλήρωση των ημερών του καθαρισμού, προσερχόταν στον
Ναό, όπου προσέφερε «ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ νεοσσὸν περιστερᾶς ἢ
τρυγόνα περὶ ἁμαρτίας ἐπὶ τὴν θύραν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου πρὸς τὸν ἱερέα». Η
οικονομικά αδύνατη γυναίκα θα μπορούσε να προσφέρει αντ’ αυτών «δύο τρυγόνας
ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ μίαν περὶ ἁμαρτίας, καὶ
ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερέας καὶ καθαρισθήσεται». 45 Έτσι λοιπόν και η Θεοτόκος,
ακολουθώντας τον Μωσαϊκό νόμο, «ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ»
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πήγε στο Ναό «τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου, ζεύγος
τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν» 46 . Η έμφαση όμως που δίνει ο Ευαγγελιστής
είναι στο γεγονός της συνάντησης, της «απάντησης» του Συμεώνος και της
προφήτιδος Ἀννας με τον Ιησού Χριστό, 47 έμφαση η οποία αντικατοπτρίζεται και
στο περιεχόμενο, αλλά και στον (τελικό) τίτλο της εορτής.
Η αρχική έμφαση της εορτής ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο καθαρισμός της
Θεοτόκου. Ο πρωιμότερος τίτλος της εορτής που απαντάται είναι «ἑορτὴ
καθαρσίων», όπως αναφέρεται στον πρώτο λόγο του Ησυχίου, πρεσβυτέρου
Ιεροσολύμων στην Υπαπαντή. 48 Πολύ σύντομα όμως η έμφαση μετατέθηκε στην
συνάντηση, ή «απάντηση» 49 του Ιησού στο Ναό με τον Συμεών και την προφήτιδα
Άννα, έμφαση η οποία αντικατοπτρίζεται και στην ομιλιτική αλλά και στην
λειτουργική και υμνολογική παράδοση της εορτής, καλώντας μας σε μια
«απάντηση» δική μας με τον Χριστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το τρίτο
στιχηρό του Μεγάλου Εσπερινού της Υπαπαντής:
Δεῦτε καὶ ἡμεῖς, ᾄσμασι ἐνθέοις, Χριστῷ συναντηθῶμεν, καὶ
δεξώμεθα αὐτόν, οὗ τὸ σωτήριον, ὁ Συμεὼν ἑώρακεν. Οὗτός ἐστιν, ὃν
ὁ Δαυΐδ καταγγέλει· οὗτός ἐστιν, ὁ ἐν Προφήταις λαλήσας· ὁ
σαρκωθεὶς δι’ ἡμᾶς, καὶ νόμῳ φθεγγόμενος. Αὐτὸν προσκυνήσωμεν. 50
Η αρχική όμως έμφαση της εορτής συνετέλεσε στο να χαρακτηρισθεί η εορτή
από τους Βυζαντινούς ως Θεομητορική. 51 O Γεώργιος Μοναχός αναφέρει
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χαρακτηριστικά στο Χρονικό του ότι η εορτή της Υπαπαντής «οὐκ ἐστιν
ἐναριθμούμενη ταῖς δεσποτικαῖς ἑορταῖς» 52 .
Η αρχαιότερη πηγή πληροφοριών για την εορτή της Υπαπαντής είναι το
οδοιπορικό της Εθερίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, η εορτή εορταζόταν 40 ημέρες
μετά τα Επιφάνεια, δηλαδή στις 14 Φεβρουαρίου, 53 χωρίς όμως να μας αναφέρει το
όνομα της εορτής. Μας πληροφορεί ότι η σύναξη ελάμβανε χώρα στη ροτόντα της
Αναστάσεως, και συγκρίνει την επισημότητα της εορτής με αυτή του Πάσχα. Της
κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κήρυτταν όλοι οι πρεσβύτεροι και τελευταίος ο
επίσκοπος, όλοι ερμηνεύοντας την σχετική Ευαγγελική περικοπή. Επειδή αναφέρει
τα γεγονότα και τα πρόσωπα της Ευαγγελικής περικοπής, είναι σαφές ότι το χωρίο
στο οποίο αναφέρεται είναι το Λουκά 2:22-40. Μετά ακολουθούσε η Θεία
Ευχαριστία. 54
Το Αρμενικό Λεξιονάριο (αρχές 5ου αιώνα), πολύτιμη πηγή πληροφοριών για
την λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων, αναφέρει ότι «14 Φεβρουαρίου,
τεσσαρακοστή ημέρα από της Γεννήσεως του Κυρίου ημων Ιησού Χριστού» η σύναξη
ελάμβανε χώρα στη Βασιλική του Μ. Κων/νου, και τα αναγνώσματα της ημέρας
ήταν: Ψαλμός 97:3, Αποστολικό Ανάγνωσμα προς Γαλάτας 3:24-29, Αλληλούια
Ψαλμός 95:2, Ευαγγέλιον κατά Λουκά 2:22-40. Από την ίδια εποχή σώζονται και
τρεις ομιλίες στην Υπαπαντή του Ησυχίου, πρεσβυτέρου στην εκκλησία των
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Ιεροσολύμων (†μετά το 451). 55 Οι τρεις αυτές ομιλίες όχι μόνο επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη της εορτής στα Ιεροσόλυμα, αλλά είναι και τα πρώτα αδιάσειστα ομιλητικά
παραδείγματα σχετικά με την εορτή που μας έχουν σωθεί. 56
Στο Γεωργιανό Λεξιονάριο (5ος-8ος αιώνας) μας δίδονται τα αναγνώσματα της
ημέρας, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης,
που ακόμη διαβάζονταν εντός της Θείας Λειτουργίας:
Ψαλμός 97:3, στίχος 2
Παροιμίες 23:11-18
Σοφία Σολωμόντος 4:8-12
Ησαΐας 19:1-4
Προς Γαλάτας 3:24
Αλληλούια, Ψαλμός 44:11-12
Ευαγγέλιον κατά Λουκάν 2:22:40. 57
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πρωιμότερες περιγραφές της εορτής της Υπαπαντής
προέρχονται από τα Ιεροσόλυμα, υποδεικνύοντας τα Ιεροσόλυμα ως τόπο
συστάσεως της εορτής. Ο Σεβήρος, επίσκοπος Αντιοχείας από το 513 έως το 518, το
επιβεβαιώνει. Στην ομιλία 125, η οποία εκφωνήθηκε το έτος 518, αναφέρει ότι η
Υπαπαντή εορτάζεται όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, αλλά και σε όλη την Παλαιστίνη,
ότι ως εορτή δεν είναι αρχαία αλλά συστάθηκε σχετικά πρόσφατα στα Ιεροσόλυμα,
και ότι η εορτή αυτή ήταν άγνωστη στην Αντιόχεια και εισήχθη πρόσφατα από τα
Ιεροσόλυμα. 58 Προσπάθεια να εισαχθεί η εορτή της Υπαπαντής στην Αντιόχεια είχε
γίνει και πιο παλιά, όταν ήταν εκεί ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά φαίνεται
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ότι αυτή η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. 59 Σώζεται ομιλία στην Υπαπαντή που
αποδίδεται στον Γρηγόριο τον Νύσσης, 60 η οποία εάν είναι αυθεντική, τότε έχουμε
μαρτυρία ότι η Υπαπαντή εορταζόταν στην Καππαδοκία στο τέλος του 4ου αιώνος.
Πρώτες ενδείξεις για τον εορτασμό της Υπαπαντής στην Κωνσταντινούπολη
έχουμε από τον 6ο αιώνα, και όλες συνδέουν την εξάπλωσή της με τον Ιουστινιανό.
Σύμφωνα με την Χρονογραφία του Θεοφάνη, το έτος 534, 61 επί βασιλείας
Ιουστινιανού, «ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἔλαβεν ἀρχὴν ἐπιτελεῖσθαι ἐν τῷ Βυζαντίῳ
τῇ δευτέρᾳ τοῦ Φεβρουαρίου μηνός», 62 δηλαδή η εορτή της Υπαπαντής ορίσθηκε επί
Ιουστινιανού να εορτάζεται στην Κωνσταντινούλοπη στις 2 Φεβρουαρίου. Δεν
σημαίνει όμως αυτό ότι τότε εισήχθη η εορτή. Σύμφωνα με το Χρονικό του Γεωργίου
Μοναχού, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Ιουστινιανού «καὶ ἡ Ὑπαπαντὴ
μετηνέχθη καὶ ἔλαβεν ἀρχὴν ἑορτάζεσθαι Φεβρουαρίῳ μηνὶ εἰς τὴν β’, γενομένην
πρότερον τῇ ιδ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἥτις οὐκ ἐστιν ἐναριθμούμενη ταῖς δεσποτικαῖς
ἑορταῖς». 63
Η εορτή λοιπόν προϋπήρχε, και η αναφορά αυτή δεν αντικατοπτρίζει την
εισαγωγή της εορτής της Υπαπαντής στην Κων/πολη, αλλά την μεταφορά του
εορτασμού της την χρονιά εκείνη, κατ’ εντολήν του Ιουστινιανού, από τις 14
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Φεβρουαρίου στις 2 του ιδίου μήνα, εναρμονίζοντας ημερολογιακά την εορτή της
Υπαπαντής με την νέα εορτή της Γεννήσεως του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. 64
Είναι βεβαίως πιθανό ο Ιουστινιανός να συνέβαλε και στην περαιτέρω
εξάπλωση της εορτής. Σώζεται μάλιστα σε γεωργιανή μετάφραση ένα γράμμα του
Ιουστινιανού προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ του έτους 560, όπου υποστηρίζει
την αλλαγή της ημερομηνίας της Υπαπαντής από τις 14 στις 2 Φεβρουαρίου. 65
Η μεταφορά αυτή της εορτής της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου
πιθανότατα συνδέεται και με την συγγραφή του κοντακίου της Υπαπαντής από τον
Ρωμανό το Μελωδό. 66 Λείψανα του κοντακίου αυτού είναι ακόμη εν χρήσει στην
σημερινή λειτουργική πράξη: Το πρώτο προοίμιο του κοντακίου του Ρωμάνου στην
Υπαπαντή, «Χορός ἀγγελικός, ἐκπληττέσθω τὸ θαῦμα...», 67 είναι το πρώτο κάθισμα
του όρθρου της εορτής και το τρίτο προοίμιο του κοντακίου του Ρωμανού στην
Υπαπαντή, «Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας ...», 68 είναι το χρησιμοποιούμενο
σήμερα ως κοντάκιο της εορτής.
Φαίνεται όμως ότι η νέα ημερομηνία της εορτής στις 2 Φεβρουαρίου άργησε
να γίνει αποδεκτή από τον λαό, και έστι η εορτή συνέχισε για μερικά χρόνια να
τελείται στις 14 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον ως και το έτος 602, όπου έχουμε σχετική
μαρτυρία.

Αναλύoντας

και

εξετάζοντας

χρονολογικά

τα

γεγονότα

της
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επανάστασης εναντίον του αυτοκράτορος Μαυρικίου το έτος 602, 69 o M. Higgins
υποστηρίζει ότι εκείνο το έτος η εορτή της Υπαπαντής εορταζόταν ακόμα στις 14
Φεβρουαρίου, και ως εκ τούτου υποθέτει ότι η εορτή της Γέννησης του Χριστού ήταν
στις 6 Ιανουαρίου. 70
Στην

Κωνσταντινούπολη

η

εορτή

της

Υπαπαντής

τελούνταν

με

μεγαλοπρέπεια και με την παρουσία του αυτοκράτορος. Την παραμονή ο εσπερινός
γινόταν στο ναό της Παναγίας «ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις», όπου γινόταν και ο όρθρος
ανήμερα της εορτής. Από εκεί με λιτανεία κατευθύνονταν κλήρος και λαός, μέσω
του Φόρου, στον ναό της Παναγίας «ἐν Βλαχερναῖς» όπου ελάμβανε χώρα η Θ.
Λειτουργία παρουσίᾳ του αυτοκράτορος. 71 Το γεγονός ότι η Θ. Λειτουργία ανήμερα
της Υπαπαντής γινόταν στην Παναγία «ἐν Βλαχερναῖς» 72 δηλώνει ότι παρ’ όλο που
η εορτή έχει Δεσποτικό χαρακτήρα, λογιζόταν ως Θεομητορική από τους
Βυζαντινούς, αφού όλες οι εορτής της Παναγίας εορτάζονταν είτε στο ναό της
Παναγίας «ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις» 73 είτε στο ναό «ἐν Βλαχερναῖς». 74
Τα αναγνώσματα της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία. Στο ασματικό τυπικό βλέπουμε διαφοροποίηση όχι μόνο από τα
Ιεροσόλυμα σε σχέση με την επιλογή των αναγνωσμάτων, αλλά και διαφοροποίηση
μεταξύ του Προφητολογίου και του Τυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας, όπως και
μεταξύ των Στουδιτικών και Σαββαϊτικών λειτουργικών παραδόσεων. Στον
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παρακάτω συνοπτικό πίνακα βλέπουμε τις διαφορές (δίδεται το κεφάλαιο και ο
πρώτος στίχος).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΑΝΑΓΝ
Γεν. 28:10
Εξ. 12:51
Παρ. 8:22
Παρ. 9:1
Παρ. 23:11
Σοφ. Σολ.
4:8
Ησ. 6:1
Ησ. 19:1
Ησ. 35:1
Ιεζ. 2:2
Ιεζ. 43:27
Γαλάτας
3:24
Εβρ. 7:7
Λουκ. 2:22

ΑΡΜ

ΓΕΩΡ

ΠΡΟΦ

ΤΜΕ
X

ΕΥΕΡΓ

X

ΣΩΤ

ΣΑΒ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
X
X
X
Χ
X

X
X
Χ

X

X

X

X

X
X

X

Χ

X
X

Χ
Χ

[Χ] 75

Χ
Χ

Χ
Χ

ΑΝΑΓΝ = Αναγνώσματα
ΑΡΜ = Αρμενικό Λεξιονάριο 76
ΓΕΩΡ = Γεωργιανό Λεξιονάριο
ΠΡΟΦ = Προφητολόγιον 77
ΤΜΕ = Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας
ΕΥΕΡ = Τυπικόν Ευεργέτιδος
ΣΩΤ = Τυπικόν Σωτήρος
ΣΑΒ = Τυπικόν Ιεράς Μονής Σάββα
Στη σημερινή χρήση επικράτησαν τα αναγνώσματα Εξ. 12:51, Ησ. 6:1, και Ησ.
19:1 στον εσπερινό, προκείμενο: Λουκ. 1:46-47, στιχ. 1:48 Εβρ. 7:7, αλληλούια: Λουκ
2:29-30, στ. 2:31-32 και Λουκά 2:22 στην Λειτουργία.
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Η «μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Συμεὼν τοῦ δεξαμένου ἐν ἀγκάλαις τὸν
Κύριον, καὶ Ἄννης τῆς προφήτιδος» στις 3 Φεβρουαρίου αναφέρεται για πρώτη φορά
στο Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, 78 και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αυτή η
εορτή ως «σύναξις», ακολουθώντας το πρότυπο παρομοίων εορτών «πρὸς τιμὴν καὶ
ἑορτασμὸν ἱερῶν προσώπων, τὰ ὁποία κατὰ τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς προηγουμένης
ὑπούργησαν, δηλ. ἔλαβαν ἐνεργόν μέρος εἰς τὸ θεῖον γεγονός, τὸ ὁποῖον ἑωρτάσθη
κατ’ αὐτήν. 79
Στα Στουδιτικά τυπικά παραλείπεται η μνεία στην προφήτιδα Άννα, 80 αλλά
εμφανίζεται απόδοση της εορτής. Στο Τυπικό της Ευεργέτιδος έχουμε αναφορά ότι η
εορτή «εἰ μὲν τύχῃ ἔξω τῆς ἐβδομάδος τῆς τυροφάγου ... ἑορτάζεται μετὰ τῶν ἁγίων
ἡμέρας ε΄» 81 ενώ στο Τυπικό της Μονής του Σωτήρος, η εορτή αποκτά οκτάβα και η
απόδοση είναι στις 9 Φεβρουαρίου: «Ἐν ταύτῃ οὖν τῇ ἡμέρᾳ ἀποδιδοῦμεν τὴν
ἑορτήν. ... Καὶ οὕτως μὲν τελεῖται τὸ ὀκταήμερον τῆς ἑορτῆς». 82 Ο αριθμός των
μεθέορτων ημερών βέβαια εξαρτάται και από την ημερομηνία έναρξης της Μ.
Τεσσαρακοστής. 83
Επίσης, αντίφωνα εμφανίζονται στα Στουδιτικά τυπικά, αλλά με εφύμνιο
«Σῶσον ἡμᾶς Ὑιὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς» καταδεικνύοντας την στενή σχέση
της εορτής της Υπαπαντής με τα Χριστούγεννα.
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Αντίφωνα:
1. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι κτλ.
Ταῖς πρεσβείαις...
2. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν κτλ.
Σῶσον ἡμᾶς Ὑιὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς...
3. Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα κτλ.
Χαῖρε Κεχαριτωμένη... 84

Στο τυπικό της Μονής του Αγίου Σάββα ορίζονται τυπικά, αλλά αντίφωνα
εμφανίζονται πάλι στα τυπικά του Κωνσταντίνου και Βιολάκη, όμως με τους εν
χρήσει σήμερα στίχους και εφύμνιο:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΣΑΒΒΑΪΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ

Θ. Λειτουργία

Τυπικό Μονής Αγ. Σάββα
Τυπικά

Εισοδικό: Ἐγνώρισε Κς τὸ
σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον
πάντων
τῶν
ἐθνῶν
ἀπεκάλυψε
τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ.
[Ἄξιον ἐστιν]

Τυπικό Κωνσταντίνου
Αντίφωνα
1. Εξηρεύξατο ... κτλ.
Ταῖς πρεσβείαις
2. Περίζωσαι ... κτλ.
Σῶσον ἡμᾶς ...ὁ ἐν
ἀγκάλαις τοῦ δικαίου
Συμεὼν βασταχθείς.
3. Ἄκουσον θύγατερ ...
Χαίρε Κεχαριτωμένη
Εισοδικό: Ἐγνώρισε Κς τὸ
σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον
πάντων
τῶν
ἐθνῶν.
Σῶσον

Τυπικό Βιολάκη
Αντίφωνα
1. Εξηρεύξατο ... κτλ.
Ταῖς πρεσβείαις
2. Περίζωσαι ... κτλ.
Σῶσον ἡμᾶς ...ὁ ἐν
ἀγκάλαις τοῦ δικαίου
Συμεὼν βασταχθείς.
3. Ἄκουσον θύγατερ ...
Χαίρε Κεχαριτωμένη
Εισοδικό: Ἐγνώρισε Κς τὸ
σωτήριοναὐτοῦ, ἐναντίον
πάντων
τῶν
ἐθνῶν.
Σῶσον

Στο Ἐξαιρέτως: Θεοτόκε ἡ
ἐλπίς...

Στο Ἐξαιρέτως: Θεοτόκε
ἡ ἐλπίς...

Παρατηρούμε επίσης στον παραπάνω πίνακα (πίνακας 2:2) ότι τα τυπικά του
Κωνσταντίνου και Βιολάκη ορίζουν στο Εξαιρέτως το «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...». Αυτό
γιατί στον όρθρο στην θ’ ωδή ορίζουν να ψάλλονται τα μεγαλυνάρια («Ἀκατάλητόν
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ἐστι...»), τα οποία και παρέχονται. 85 Τα μεγαλυνάρια όμως αυτά είναι μια πολύ
πρόσφατη προσθήκη, αφού στο τυπικό του Αγίου Σάββα, στα απορρούμενα,
ορίζεται ότι «ἐν τῇ ἐννάτῃ στιχολογεῖται ἡ τιμιωτέρα». 86
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του λειτουργικού εορτασμού της Υπαπαντής
είναι η απαντώμενη στις πηγές χρήση κεριών. Για παράδειγμα, στον βίο του Αγίου
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (†529) αναφέρεται ότι η Ικελία, κάτω από την οποία
μαθήτευσε, εισήγαγε την χρήση κεριών στην εορτή της Υπαπαντής: «Ἡ μακαρία
Ἱκελία πᾶσαν εὐσεβείας ὁδὸν ἐξασκήσασα κατέδειξεν ἐν πρώτοις μετὰ κηρίων
γίνεσθαι τὴν ὑπαπάντησιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ.» 87 Δεν είναι όμως αυτή η
μοναδική μαρτυρία. Από την περιοχή των Ιεροσολύμων και πάλι σώζεται ομιλία
στην Υπαπαντή η οποία αποδίδεται στον Κύριλλο Ιεροσολύμων. 88 Στο τέλος της
ομιλίας προτρέπει ο Άγιος Κύριλλος τους πιστούς: «Οὕτως σήμερον φαιδροὶ
φαιδρῶς τὰς λαμπάδας κοσμήσωμεν· οὕτως, ὡς υἱοὶ φωτός, τοὺς κηροὺς τῷ φωτὶ τῷ
ἀληθινῷ Χριστῷ προσάγωμεν». 89
Ἀλλη σχετική μαρτυρία, αγνώστου όμως προελεύσεως και εποχής, είναι η
εισαγωγή της ομιλιτικής διασκευής του σχετικού τμήματος του υπομνήματος του
Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Εκεί, αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι «...καὶ ἐπειδὴ πάντες προθύμως συνήλθετε, τῆς φαιδρότητος τῆς
Δεσποτικῆς ἑορτῆς εἰς τοῦτο συναθροισάσης μετὰ φαιδρῶν τῶν λαμπάδων, φαιδρῶς
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πανηγυρίσωμεν...». 90 Το στοιχείο αυτό, δηλαδή οι αναφορές στην χρήση κεριών,
μαζί και με άλλα στοιχεία, οδήγησαν τον Μ. Connell να εξετάσει την σοβαρή
πιθανότητα να ήταν η εορτή της Υπαπαντής ημέρα βαπτισματική. 91 Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι το αρχαίο όνομα της εορτής στην Γεωργιανή λειτουργική
παράδοση ήταν «lamproba» δηλαδή εορτή των φανών, 92 και ότι στα Σαββαϊτικά
τυπικά υπάρχει μνεία χρήσης κεριών στην εορτή: «εἰς δὲ τὴν ἐννάτην, δίδονται
κηρία τοῖς ἀδελφοῖς». 93

Επίλογος
Οι αρχές των εορτών της Περιτομής και Υπαπαντής του Κυρίου (1 Ιανουαρίου
και 2 Φεβρουαρίου αντίστοιχα) πρέπει να αναζητηθούν στην ανοικοδομημένη και
χριστιανική πια Ιερουσαλήμ του 4ου αιώνος με τους χιλιάδες προσκυνητές, και η
διάδοσή τους στον χριστιανικό κόσμο πρέπει να κατανοηθεί στο πλαίσιο των
χριστολογικών ερίδων του 4ου και 5ου αιώνος.
Είδαμε σε αυτήν την σύντομη επισκόπηση ότι από ιστορικο-λειτουργική
σκοπιά η ιστορία των εορτών της Περιτομής και της Υπαπαντής του Κυρίου δεν
είναι στατική αλλά δυναμική. Οι εορτές αυτές παρουσιάζουν μια εξέλιξη και
προσαρμοστικότητα στις λειτουργικές ανάγκες κάθε τόπου και εποχής. Οι εορτές
της Περιτομής και της Υπαπαντής απ’ αρχής είναι συνδεδεμένες με τα
Χριστούγεννα και ημερολογιακά αλλά και νοηματικά: Ημερολογιακά διότι ο
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εορτασμός τους εξαρτάται και υπολογίζεται με βάση τα Χριστούγεννα: Η εορτή της
Περιτομής είναι οκτώ ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, της Υπαπαντής σαράντα
ημέρες μετά. Νοηματικά είναι συνδεδεμένες με τα Χριστούγεννα γιατί δίνουν
έμφαση στο γεγονός της πραγματικής σάρκωσης του Χριστού, όπως αναφέρει και
το Δοξαστικό της Λιτής της Υπαπαντής:
Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς, καθὼς εἶπεν ἐν Εὐαγγελίοις Χριστὸς ὁ Θεὸς
ἡμῶν· ἐν αὐταῖς γὰρ εὐρίσκομεν αὐτόν, τικτόμενον καὶ
σπαργανούμενον,
τιθηνούμενον
καὶ
γαλακτοτροφούμενον,
περιτομὴν δεχόμενον, καὶ ὑπὸ Συμεὼν βασταχθέντα, οὐ δοκήσει οὐδὲ
φαντασίᾳ, ἀλλ’ ἀλήθείᾳ τῷ κόσμῳ φανέντα· πρὸς αὐτὸν βοήσωμεν· Ὁ
πρὸ αἰώνων Θεός, δόξα σοι. 94

Το πνεύμα του εορτασμού των εορτών αυτών, αλλά και όλων των εορτών του
Χριστιανικού εορτολογίου γενικότερα, δίδεται υπέροχα σε με ομιλία στην
Υπαπαντή του Κυρίου που αποδίδεται στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης. Τελειώνοντας
την ομιλία του, προτρέπει τους πιστούς ως εξής:
Δεῦτε οὖν καὶ ὑμεῖς, Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ πνευματικοὶ, οἱ ἑορτάζειν
δεδιδαγμένοι ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος,
οἱ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας τὸ τίμιον καὶ ζωοποιὸν Πάσχα
τῆς θυσίας Χριστοῦ ἑορτάζειν ὀφείλοντες· οἱ τῇ θείᾳ ἀναγεννήσει τοῦ
ἁγίου βαπτίσματος τὸν παλαιὀν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι, τὸν κατὰ τὰς
ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης φθειρόμενον, καὶ τὸν νέον ἐνδυσάμενοι, τὸν
ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος. ... Ἵνα
πάντα καὶ ἡμεῖς πνευματικῶς κατὰ τὸν θεῖον νόμον τελέσαντες, ἐν
σοφίᾳ τε καὶ χάριτι προκόπτοντες, καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ φθάνοντες, καὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπον
τελειούμενοι, καὶ Πνεύματος Ἁγίου γινόμενοι ἐνδιαίτημα,
ὑποστρέψωμεν εἰς τὴν πατρίδα ἡμῶν τὴν ἀληθινὴν, τὴν ἐπουράνιον
Ἱερουσαλὴμ ἐν ᾖ καταξιωθείημεν τῆς μακαρίας καὶ διηνεκοῦς
εὐφροσύνης τε καὶ βασιλείας ἀπολαύειν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ... 95
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Για σύντομη ιστορική επισκόπηση του Βυζαντινού Λειτουργικού Τύπου και πλούσια
βιβλιογραφία, βλέπε R. Taft, The Byzantine Rite: A Short History. American Essays in Liturgy
(Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1992).
2 Λευιτ. 12:3: «καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ περιτεμεῖ τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ».
Περισσότερα για την Ιουδαϊκή αυτή συνήθεια, βλ. Χριστιανική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια
10:310-311 και G. Kittel και G. Friedrich (επ.), Theological Dictionary of the New Testament 6:72-84.
3 Λουκ. 2:21.
4 Η Εθερία ή Εγερία ήταν πλούσια μοναχή, πιθανότατα από την Γαλικία, η οποία ήταν στους
Αγίους Τόπους κατά τα έτη 381-384. Στο οδοιπορικό της, από το οποίο περίπου μόνο το ένα
τρίτο σώζεται, περιγράφει μεταξύ άλλων την λειτουργική πράξη στην Εκκλησία των
Ιεροσολύμων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τις εισαγωγές στα: P. Maraval (επ.), Égérie,
Journal de voyage Sources chrétiennes 296 (Paris 1982) – κριτική έκδοση, G. Gingras, Egeria: A
Diary of a Pilgrimage. Ancient Christian Writers 38 (New York 1970), J. Wilkinson, Egeria’s Travels
(Westminster 19993). Για ελληνική μετάφραση, βλ. Νέα Σιών 7 (1908) 109-121, 209-232, 533-547.
5 Δεν είχε ακόμη εισαχθεί ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Βλ.
Χριστιανική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 6:359-363, 12:350-354, Τ. Talley, The Origins of the
Liturgical Year (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1991) 79-162, S. Roll, Toward the
Origins of Christmas. Liturgia Condenda 5 (Kampen, The Netherlands: Pharos, 1995), S. Roll, “The
Origins of Christmas: The State of the Question” στο M. Johnson (επ.), Between Memory and
Hope: Readings on the Liturgical Year (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2000) 273290, M. Merras, The Origins of the Celebration of the Christian Feast of Epiphany (Joensuu, Finland:
University of Joensuu Press, 1995), G. Winkler, “The Appearance of the Light at the Baptism of
Jesus and the Origins of the Feast of Epiphany: An Investigation of Greek, Syriac, Armenian, and
Latin Sources” στο M. Johnson (επ.), Between Memory and Hope: Readings on the Liturgical Year
(Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2000) 291-347.
6 1η, 2η και 3η ημέρα στην Βασιλική του Αγ. Κων/νου, την 4η στον Ελαιώνα, την 5η στο ναό του
Λαζάρου στη Βηθανία, την 6η στη Σιών, την 7η στη ροτόντα της Αναστάσεως, και την 8η στο
Σταυρό, στο αίθριο μεταξύ της ροτόντας της Αναστάσεως και της Βασιλικής του Κων/νου.
7 Γι’ αυτό το λόγο, σύμφωνα με τον Π. Ρομποτή, τα προεόρτια των Θεοφανείων αρχίζουν
στις 2 Ιανουαρίου. Βλ. Π. Ρομποτού, Χριστιανική Ηθική και Λειτουργική (Αθήνα 1869) 223. Βλ.
Μηναίο Φεβρουαρίου, Έκδοση Αποστολικής Διακονίας, 1989, σ. 17: «Τῇ β΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός.
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9 Διότι η Γέννηση/Επιφάνεια ακόμα εορταζόταν στις 6 Ιανουαρίου ως μια εορτή.
10 Renoux, Le Codex Arménien 168 (1971) [85] 223. Το Αρμενικό Λεξιονάριο είναι μετάφραση
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( Bruxelles: Société des Bollandistes, 1958) 43: “Circumcisio Domini, et memoria Basilii episcope
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34 Μ. Arranz, Le Typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine. Orientalia Christiana Analecta
185 (Roma: Pont. Institutum Orientalium 1969) 90, του έτους 1131.
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μηνός» PG 147:292A. Βλέπε Γ. Μπεκατώρου, «Ὑπαπαντή» στην Χριστιανική και Ηθική
Εγκυκλοπαίδεια 11:951-953, και W. Pax, H. Brakmann, “Hypapante” στο Reallexikon für Antike
und Christentum 16 (1994) 946-956.
55

30
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