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ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ
Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μια από τις µεγάλες
γιορτές του ελληνορθόδο-
ξου εορτολογίου και γενι-
κότερα της Χριστιανοσύνης
που εορτάζεται στις 6 Ια-
νουαρίου σε ανάµνηση της
βάπτισης του Ιησού Χρι-
στού στον Ιορδάνη ποταµό
από τον Ιωάννη το Βαπτι-
στή. Ονοµάζεται και Επιφά-
νια ή Φώτα. Είναι η τρίτη
και τελευταία γιορτή του
∆ωδεκαηµέρου που ξεκινά
µε τα Χριστούγεννα.

Η γιορτή έλαβε το όνοµά
της από τη φανέρωση των

Τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδας (Πατέρας - Υιός - Άγιο
Πνεύµα), που σύµφωνα µε τις σχετικές ευαγγελικές περικο-
πές έγινε κατά τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού.

Λέγεται και «Φώτα» γιατί κατά τα πρώτα χριστιανικά χρό-
νια, την παραµονή της γιορτής βαπτίζονταν οι κατηχούµενοι
της νέας θρησκείας.

Τα νερά από εκείνη την ηµέρα θεωρούνται παντού αγια-
σµένα.

Αυτή τη µέρα ξεκινά και η αντίστροφη µέτρηση για τους
καλικάντζαρους. Την παραµονή των Θεοφανίων, οι γνωστοί
σε όλους µας καλικάντζαροι, που έκαναν την εµφάνισή τους
στον επάνω κόσµο, µε την αρχή του ∆ωδεκαήµερου, εγκα-
ταλείπουν τις εγκόσµιες αταξίες τους και ξαναγυρίζουν στο
αιώνιο έργο τους. ∆ηλαδή, να κόψουν το δέντρο, που κρα-
τάει τον κόσµο, ώστε να γκρεµιστεί και να χαθεί, για να εκδι-
κηθούν τους ανθρώπους.

Την παραµονή έχουµε νηστεία. Από το πρωί της παραµο-
νής των Θεοφανίων οι ιερείς ξεκινούν τον αγιασµό των οι-
κιών και τα παιδιά ξεχύνονται στα σπίτια, για να ψάλουν τα
κάλαντα των Φώτων:

«Σήµερα - Αύριον τα Φώτα κι ο φωτισµός, η χαρά µε-
γάλη κι ο αγιασµός. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταµό κά-
θετ’ η κυρά µας η Παναγιά και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.
Αϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή βάπτισε κι εµένα Θεού
παιδί...».

Η ηµέρα των Θεοφανίων ξεκινά µε τον εκκλησιασµό των
πιστών Χριστιανών. Στους ναούς ψάλλεται, όπως και την
προηγούµενη, η ακολουθία των «Μεγάλων Ωρών». Στη συ-
νέχεια ο ιερέας και οι πιστοί βγαίνουν από το ναό και κατευ-
θύνονται στο σηµείο, όπου θα γίνει η «κατάδυση του Τιµίου
Σταυρού». Το σηµείο αυτό είναι κάποιο λιµάνι, ποτάµι, δεξα-
µενή, πηγάδι ή απλά µια εξέδρα στο προαύλιο της εκκλη-
σίας πάνω στην οποία σε ειδικό σκεύος θα γίνει η τελετή. Οι
καµπάνες σηµαίνουν χαρµόσυνα και ο ιερέας ρίχνοντας τον
σταυρό στο νερό ψάλλει «εν Ιορδάνη βαπτιζοµένου σου
Κύριε...».

Λευκά περιστέρια ελευθερώνονται και πετούν στον ουρα-
νό, ενώ, όπου υπάρχει η δυνατότητα, πέφτουν στα νερά οι
«βουτηχτάδες» για να πιάσουν τον σταυρό. Εκείνος που θα
βρει και θα πιάσει πρώτος τον σταυρό, θεωρείται τυχερός
και ευλογηµένος.

Στη γιορτή αυτή είναι η πρώτη και µοναδική εµφάνιση στη
γη της Αγίας Τριάδας, σύµφωνα µε τις Άγιες Γραφές. Κατά τη
Βάπτιση του Χριστού, κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο
Πνεύµα υπό µορφή περιστεράς στο κεφάλι του Χριστού και
συγχρόνως ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε:
«Ούτος εστίν ο Υιός µου ο αγαπητός εν ώ ευδόκησα».

Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε για πρώτη φορά τον 2ον αιώ-
να στην Αίγυπτο, όπως µας πληροφορεί ο Κλήµης ο Αλε-
ξανδρεύς. ∆εν είναι γνωστό πότε υιοθέτησαν τη γιορτή αυ-
τή οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ανατολής, γνωρίζουµε όµως
ότι από τον 4ον αιώνα γιορτάζονταν την ίδια ηµέρα η Γένη-
ση, η Βάπτιση και το πρώτο θαύµα του Ιησού στην Κανά
της Γαλιλαίας, και αυτό γιατί η Θεία φύση του Ιησού «επε-
φάνη» στο λαό. Γι’ αυτό η γιορτή λέγεται και «Επιφάνια».

Όταν λοιπόν, καθιερώθηκε η ηµεροµηνία για τα Χριστού-
γεννα, έγινε ο διαχωρισµός της γιορτής των Φώτων στις 6 Ια-
νουαρίου, στα µέσα του 6ου αιώνα.

Η κατάδυση του Τιµίου Σταυρού είναι θρησκευτική τελετή,
έχει όµως και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς παρίστανται οι
Αρχές της κάθε περιοχής. Στην πρωτεύουσα η επίσηµη κατά-
δυση γίνεται από το 1900 στον Πειραιά. Παρόµοιες τελετές
γίνονται σε όλους τους νοµούς της πατρίδας µας.

Σας εύχοµαι κάθε ευχή σας µε όλη σας την καρδιά να
πραγµατοποιηθεί.

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»!

Όλοι οφείλουµε µε υπευθυνότητα να δροµολογήσουµε
εκείνες τις ενέργειες που θα βγάλουν τη χώρα µας από τη
χαώδη κατάσταση, στην οποία την έφεραν κυρίως οι χθεσι-
νοί και οι σηµερινοί πολιτικοί µας.

Του Χρήστου ∆εληµπούρα
τ. Σχολικού Συµβούλου

Προϊσταµένου Π.Ε.

ΗΒάπτισις είναι ένα από τα επτά Μυστήρια τής Ανα-
τολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σηµαίνει δε ότι βυθί-
ζω στο νερό, τρείς φορές κάποιον και τον καθιστώ

µέλος τής Εκκλησίας, αποπλύνω την αµαρτία τής Αδαµι-
κής παραβιάσεως και τού πνευµατικού και σωµατικού ρύ-
που. Ανάγεται δε στην εντολή, τού ίδιου τού Κυρίου προς
τούς Μαθητές του “... πορευθέντες ούν µαθητεύσατε πά-
ντα τα Έθνη βαπτίζοντες αυτούς...” Ματθ.28.19. Όµως
στο πέρασµα του χρόνου, οι πιστοί χριστιανοί, επιθυµού-
ντες, να ευρεθούν στο θεοβάδιστο χώρο τής Παλαιστίνης,
άρχισαν να συρρέουν από τα άκρα του Κόσµου, επιχειρώ-
ντας ένα ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο, από λοιµικές νό-
σους, ληστές, γλωσσικά προβλήµατα, µε τους καθ’οδόν
λαούς, ώστε η εκπλήρωση του ταξιδιού, να θεωρείται και
να είναι κατόρθωµα πράγµατι, να ευρεθούν και να προ-
σκυνήσουν τους τόπους, που εδέχθησαν τα βήµατα τού
Κυρίου και των Αποστόλων. Ήταν όµως ένα όραµα και ένα
ταξίδι ζωής, που καθιέρωνε τον πιστό, του έδιδε κύρος,
κοινωνική θέση, ακόµη και δικαίωµα προθέµατος στο επώ-
νυµο Χατζής, από την αραβική λέξη hajj-προσκυνητής,
την οποία προτιµώ. Η αναµνηστική Βάπτισις, στα νερά του
Ιορδάνη πο-
ταµού, ήταν
ένα εκ των
ουκ άνευ, τού
προορισµού
και ετελείτο

και τελείται
και σήµερα,
παρά τις υφι-
στάµενες δυ-
σχέρειες, από
τα γεγονότα
στην ταραγ-
µένη Μέση Α-
νατολή, όπου
τρεις Θρη-
σκείες έχουν
τα Ιερά τους
σηµεία και α-
ναφορές. Πριν πολλά χρόνια, µε τις διηγήσεις τού πατρός
της συζύγου µου, στρατηγού Χαρ. Αρτέµη, που υπήρξε
διοικητής τάγµατος του Ελληνικού στρατιωτικού σώµα-
τος, στην τότε Παλαιστίνη, µας είχε συναρπάσει η ιδέα να
επισκεφθούµε εν καιρώ, τους Αγίους Τόπους, πράγµα που
επιτύχαµε δύο φορές. Η τελετουργία του αναµνηστικού
βαπτίσµατος, δεν έχει σήµερα την αίγλη και την βαρύτητα,
τού παρελθόντος, παρέχει όµως σ όλους εµάς, τών "πα-
ρελθόντων ετών" µίαν αύρα ιερότητας και συγκίνησης, α-
φού µεγαλώσαµε µε τα στηρίγµατα της

πίστεως και των χριστιανικών αρχών, που υπερκαλύ-
πτουν, τις τρέχουσες, στείρες, κοινωνικές αναζητήσεις και
συστήµατα. Επί ευκαιρία των Θεοφανείων 2017, θέλησα
µε το µικρό και ατελές αυτό. κείµενο, που είναι και προς
διόρθωση, να ταξιδεύσουµε µαζί στα παλαιά και ξεχασµέ-
να, παραθέτοντας και 2 φωτογραφίες και 3 πίνακες, όλα
σχολιασµένα και υποµνηµατισµένα, τους πίνακες όπως εν-
νόησαν και απεικόνισαν διαφορετικοί ζωγράφοι Έλληνες,
σε διαφορετικούς τόπους και εποχές.
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Αναµνηστική βαάπτισις οµάδος γυναικών, στα νερά του Ιορδάνη, το
1992. Η στάθµη των υδάτων είναι χαµηλή το θέρος, οι Νεοφώτιστες, µε
λευκά φορέµατα, περιµένουν την ευχή του ιερέα, σκαρφαλωµένου εντός
της κοίτης, επίι λίθου. Στην αντίπερα όχθη, άλλη οµάδα παρακολουθεί,
δεύτερη από δεξιά Αλίκη ∆ηµάκη-Αρτέµη

Έτος 1942 3ο τάγµα στρατόπεδο Κ'φαρ Γιόνα Πα-
λαιστίνη. Άνδρες του 3ου τάγµατος, του Ελληνικού
στρατιωτικού σώµατος Μέσης Ανατολής, υπό τον
ταγµατάρχη Χ. Αρτέµη, στα νερά του Ιορδάνη, το
1942. Στην αντίπερα όχθη, αξιωµατικοί και οπλίτες,
παρακολουθούν, την τελούµενη τελετουργία, οµά-
δος ιερέων, πού επιβαίνουν επί πλέοντος πλοιαρίου
(φωτ. αρχ. Χ. ΑΡΤΕΜΗ).

Μια ακόµη Βάπτισις, όπου ο ζωγράφος έπλασε την σκηνή µε την δική
του εκδοχή, τον ποταµό µε γλαυκά  ύδατα που κολυµβούν  πλάσµατα,
ενώ επί των εξεδρών αριστερά δεξιά, εικονίζονται ποιµένες και χωρικοί
να παρακολουθούν, τα γενόµενα,  µαζί µε ζεύγος Αγγέλων, σε χρυσό
φόντο. 

Στον Άγιο Αθανάσιο Λεύτων Ελατείας, στην Β∆
πλευρά εικονίζεται η Βάπτισις, εφ’ υγράς, έργο α-
γνώστου, ικανού όµως µεταβυζαντινού µαϊστορα,
πιθανά του 17ου αι., µε τρεις Αγγέλους σεβίζο-
ντες δεξιά σε λίθινη εξέδρα, αριστερά τον Ιωάννη
Πρόδροµο, να επιθέτει την χείρα επί κεφαλής τού
Κυρίου, ενώ ο ποταµός. παρίσταται µε ύδατα ακ-
µαία και συστρεφόµενα, µια σύνθεση µε απλότητα
ενάργεια και δύναµη. 

Ο λεγόµενος "κόκκινος" ζωγράφος
Ονούφριος Νεοκαστρίτης, από το
Βελιγράδι, Μπεράτι σήµερα της
Αλβανίας, για τα θαυµαστά πορ-
φυρά του χρώµατα, µας κατέλιπεν
αυτή την καταπληκτική σύνθεση
τής σκηνής της Βαπτίσεως, µε τον
χορό των Αγγέλων, που σεβίζουν
δεξιά, τον Ιωάννη Πρόδροµο αρι-
στερά, επί της εξέδρας, τον Κύριον
ιστάµενον είς το µέσον του ρεύµα-
τος τού ποταµού, να δέχεται εξ ου-
ρανού, το Άγιον Πνεύµα εν είδη
περιστεράς, µέσα σ ένα τοπίο ονει-
ρικό, πλασµένο µε χρυσό και ερυ-
θρό χρώµα, ενώ εντός της κοίτης
πλέουν παράξενα υδρόβια πλά-
σµατα, περίεργα, που δεν ανήκουν
στα ποτάµια είδη. Σχηµατοποιηµέ-
να ύδατα, ώς ζώντα ωοειδή σφαι-
ρίδια, µε ερυθρά πάλλονται στίγ-
µατα, που φαίνονται να κινούνται.
Πρόκειται για εµπνευσµένη σύνθε-
ση, ενός µεγάλου καλλιτέχνη, πού
καλεί τον θεατή σε συνοµιλία αινιτ-
τόµενος θεολογικά θεάµατα και µέ-
νω εδώ, αφού µε υπερβαίνουν.
Σηµ. η εικόνα αυτή (ιδιωτική συλ-
λογή) έχει αναρτηθεί παλαιότερα
από τον φίλτατο Θ. Μεταλληνό,
τον οποίον ευχαριστώ για την
συνδροµή. 


