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ΣΑ ΑΜΦΗΑ ΣΩΝ ΚΛΖΡΗΚΩΝ,KAI ΣΗ ΤΜΒΟΛΗΕΟΤΝ.Ζ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΣΟΤ 

ΖΜΑΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΒΑΘΜΟΗ ΣΖ ΗΔΡΩΤΝΖ 

ΣΑ ΑΜΦΗΑ ΣΩΝ ΚΛΖΡΗΚΩΝ 

Ωο Οξζόδνμνη Χξηζηηαλνί νη πεξηζζόηεξνη,πάκε ζπρλόηεξα ή αξαηόηεξα ζηελ Δθθιεζία.Δθεί 

βιέπνπκε ηνπο ηεξείο καο,εηδηθά ζηελ ζεία ιεηηνπξγία,λα ληύλνληαη δηάθνξα άκθηα.Άιια νη 

δηάθνλνη,άιια νη ηεξείο θαη άιια ν Γεζπόηεο. 

Ή ζενινγηθή ζεκαζία ησλ ακθίσλ, ή νπνία ππαγόξεπζε ηε ρξήζε ηνπο, είλαη όηη ν Λεηηνπξγόο δελ 

ηειεί αθ' εαπηνύ ηα κπζηήξηα, αιιά δπλάκεη Χξίζηνπ θαη ηεο Ηεξνζύλεο ηεο Δθθιεζίαο, ηελ νπνία 

θαηέρεη δηα ηεο ρεηξνηνλίαο «ελ Πλεύκαηη Άγίσ», «ελδεδπκέλνο ηελ ηεο Ηεξαηείαο ράξηλ». 

Γηαηεξνύλ θαηά βάζε ηελ παιαηά ηνπο κνξθή θαη κε απηά δηαθξίλνληαη νη επί κέξνπο βαζκνί ηεο 

Ηεξνζύλεο. Δίλαη επηά, θαηά ηνλ ηύπν ησλ επηά ραξηζκάησλ ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη ηνλ ηεξό 

αξηζκό ηεο πιεξόηεηαο. Καηαλέκνληαη αλαιόγσο ζηνπο ηξεηο βαζκνύο ηεο Ηεξνζύλεο: 

ηο Γηάθολο ηρία γηα ηο ηερό ηοσ αρηζκού  

(1) ηηράξην, (2) Οξάξην, ζηε ζέζε ηνπ Έπηηξαρειίνπ θαη (3) Έπηκάληθα. 

ηολ Πρεζβύηερο πέληε θαηά ηολ αρηζκό ηωλ πέληε αηζζήζεωλ  

(1) ηηράξην, (2) Δπηηξαρήιην, (3) Έπηκάληθα, (4) Εώλε θαη (5) Φειώλην. 

ηολ Δπίζθοπο επηά γηα ηελ πιερόηεηα ηες Ηεροζύλες 

Σα ηέζζεξα πξώηα ηνπ Πξεζβπηέξνπ θαη (5) Αξρηεξαηηθό ζάθθν (αληί θεισλίνπ), (6) Έπηγνλάηην 

θαη (7) Ώκνθόξην. Γηα έμαξζε ηνπ αξρηεξαηηθνύ αμηώκαηνο πξνζηέζεθαλ βαζκεδόλ: ν επηζηήζηνο 

ηαπξόο, ην Αξρηεξαηηθό Δγθόιπην, ή Πνηκαληηθή Ράβδνο θαη ή Μίηξα. Σελ πνηκαληνξηθή ξάβδν ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη νη Ζγνύκελνη ησλ ηαπξνπεγηαθώλ Μνλώλ, ελώ ζηνπο Πξεζβύηεξνπο δίλνληαη 

ζαλ όθθίθηα - ηδηαίηεξεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο - ν επηζηήζηνο ηαπξόο θαη ην Έπηγνλάηην. ηε Ρσζία 

Μίηξα ρσξίο κηθξό ηαπξό ζηελ θνξπθή θέξνπλ θαη νη Αξρηκαλδξίηεο. 

 Σν ζενινγηθό - ζπκβνιηθό λόεκα θάζε ακθίνπ εθθξάδεηαη θαηά θαλόλα - γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

ύπνκλεζηέο ηεο ζείαο Λαηξείαο - κε ηνπο ςαικηθνύο ζηίρνπο πνύ ιέγεη ν θάζε Λεηηνπξγόο ηελ ώξα 

πνύ ελδύεηαη. Σν ρξώκα ησλ ακθίσλ πξνζδηνξίδεηαη όπσο θαη ην ηεο Αγίαο Σξαπέδεο, εθ' όζνλ είλαη 

δπλαηό. 
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α. Σο ηητάρηο 

Δίλαη πνδήξεο ρηηώλαο θνηλόο γηα ηνπο ηξεηο βαζκνύο ηεο Ηεξνζύλεο κε θαξδηά καλίθηα. Σν ρξώκα 

ηνπ είλαη ζπλήζσο ιεπθό, ζύκβνιν ηεο αγλόηεηαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ραξάο. πκβνιίδεη ηε 

θσηεηλή ησλ Αγγέισλ πεξηβνιή θαη ην θαζαξό θαη ακόιπλην ηεο ηεξαηηθήο ηάμεσο θαζαξόηεηα γηα 

ηελ νπνία νη Λεηηνπξγνί θαηαμηνύληαη ηεο ζείαο Χάξεο. Απηό καξηπξεί θαη ην Γξαθηθό ρσξίν πνύ 

ιέγνπλ θαηά ηελ έλδπζε ηνπο: «Άγαιιηάζεηαη ή ςπρή κνπ επί ησ Κπξίσ, έλέδπζε γαξ κε ίκάηηνλ 

ζσηεξίνπ...». 

 

β. Σο Όράρηο (orare = προζεύτεζζαη) 

Δίλαη ηαηλία πθάζκαηνο πνύ θέξεηαη ζηνλ αξηζηεξό ώκν, (κε ηα άθξα έλα εκπξόο θαη έλα πίζσ) θαη 

γξακκέλν ζ' απηό ην Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο. Δμεηθνλίδεη ηηο πηέξπγεο ησλ Αγγέισλ, εθ' όζνλ «νη 

Γηάθνλνη... εηο δηαθνλίαλ απνζηειιόκελνη πξνζηξέρνπζηλ». 

 

γ. Σα Έπηκάληθα 

Με απηά, θνηλά θαη γηα ηνπο ηξεηο βαζκνύο, ζπγθξαηνύληαη ηα άθξα ηνπ ηηραξίνπ καδί κε ηα ινηπά 

ελδύκαηα ηνπ Λεηηνπξγνύ. Δηθνλίδνπλ ηελ παληνδύλακε ελέξγεηα ηνπ Θενύ θαη ησλ Σηκίσλ Γώξσλ 

πνύ πξνζθέξνληαη κε ηα ρέξηα ηνπ Ηεξνπξγνύ. Γη' απηό ιέγνπλ ηα ςαικηθά ρσξία: «Ή δεμηά νπ 

Χείξ, Κύξηε, δεδόμαζηαη ελ ίζρύη....» «Αί ρείξαη νπ επνίεζαλ κε θαί έπιαζαλ κε...». πκβνιίδνπλ 

θαη ηα δεζκά ηνπ Κπξίνπ κε ηα όπνηα δεκέλνο νδεγήζεθε πξνο ηνλ Πηιάην. 

 

δ. Σο Έπηηρατήιηο 

Δίλαη ζαλ ην Οξάξην, θέξεηαη ζηνλ ηξάρειν από ηνπο Πξεζβπηέξνπο θαη Δπηζθόπνπο θαη έρεη θαη ηα 

δύν άθξα εκπξόο. Δηθνλίδεη ηελ άλσζελ θαηεξρόκελε ράξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο. Γη' απηό 

έλδπόκελνη απηό ιέγνπλ: «Δύινγεηόο ν Θεόο ν εθρέσλ ηελ Χάξηλ επί ηνπο Ηεξείο Απηνύ...». Σα 

θξόζζηα πνύ ππάξρνπλ ζην θάησ άθξν ηνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ ηνπ πνηκλίνπ ηνπο, 

γηα ηηο όπνηεο είλαη ππεύζπλνη θαη ζα ινγνδνηήζνπλ θαηά ηελ ήκεξα ηεο θξίζεσο. Χσξίο 

Έπηηξαρήιην θακία ηεξνπξαμία δελ κπνξεί λα ηειεζηεί. 

 

ε. Ή Εώλε 

Ή δώλε ηελ νπνία θέξεη ν Πξεζβύηεξνο θαη ν Δπίζθνπνο γηα λα ζπγθξαηεί ηα άκθηα, απνηειεί 

ππόκλεζε ηεο πλεπκαηηθήο απνζηνιήο θαη ηεο επζύλεο ηνπο. πκβνιίδεη ηελ εηνηκόηεηα πνύ πξέπεη 

λα έρνπλ γηα ηελ απόθξνπζε θαζελόο ελαληίνπ θαηά ηελ πξνηξνπή ηνπ Κπξίνπ: «έζησζαλ πκώλ αί 

νζθύεο πεξηεδσζκέλαη θαη νη ιύρλνη θαηόκελνη...» (Λνπθ. ηβ', 35). 
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ζη. Σο Φειώληο 

Δίλαη έλδπκα αξρατθήο κνξθήο ρσξίο ρεηξίδεο θαη θέξεηαη από ηελ θεθαιή. πκβνιίδεη ηνλ άξξαθν 

ρηηώλα ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ επίγεηα Δθθιεζία. Όπσο ν ρηηώλαο είλαη άξξαθνο θαη έλα ηεκάρην, έηζη 

πξέπεη θαη ή Δθθιεζία λα είλαη ΜΗΑ. Καηά ηνλ Άγην Γεξκαλό Κσλ/πόιεσο, ην Φειώλην εηθνλίδεη 

ηελ πνξθύξα κε ηελ νπνία ελέπαηδαλ ηνλ Κύξην καο, γεγνλόο ην όπνην πξέπεη λα έρεη θαηά λνπλ 

πάληνηε ν Πξεζβύηεξνο... 

 

δ. Σο Έπηγολάηηο 

Δίλαη ξνκβνεηδέο ύθαζκα εμαξηώκελν από ηε δώλε κε παξάζηαζε ην ληπηήξα ηνπ Μπζηηθνύ 

Γείπλνπ ή ηελ Αλάζηαζε. Σν θέξεη ν Αξρηεξέαο θαη θάζε όθθηθηνπρνο πξεζβύηεξνο. Δηθνλίδεη ην 

ιέληην κε ην όπνην ν Κύξηνο έπιπλε ηα πόδηα ησλ Μαζεηώλ Σνπ. πκβνιίδεη θαη ηελ πλεπκαηηθή 

κάραηξα «ελ ώ δπλήζεζζε πάληα ηα βέιε ηνπ πνλεξνύ ηα πεππξσκέλα ζβέζαη... θαη ηελ κάραηξαλ 

ηνπ πλεύκαηνο, ό εζηίλ ξήκα Θενύ» (Δθ. ζη', 16). Καηά ηνλ Άγην πκεώλ Θεζ/λίθεο, ζπκβνιίδεη ηε 

λίθε θαηά ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. Γη' απηό έλδπόκελνη νη Λεηηνπξγνί ιέγνπλ: 

«Πεξίδσζαη ηελ ξνκθαίαλ ζνπ επί ηνλ κεξόλ ζνπ, Γπλαηέ...». 

 

ε, Ό Αρτηεραηηθός ζάθθος 

Απηόο αληηθαηέζηεζε ζηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο ην πνιπζηαύξην θειώλην ηνπ Δπηζθόπνπ, 

πνύ έγηλε θαη' απνκίκεζε ηνπ απηνθξαηνξηθνύ ζάθθνπ. Γηαηήξεζε όκσο ην ζπκβνιηζκό ηνπ 

θεισλίνπ, θαζ' όζνλ ν Αξρηεξέαο εηθνλίδεη ηνλ Χξηζηό. Οη θσδσλίζθνη ηνπ ζάθθνπ έμεηθνλίδνπλ 

ηνπο δώδεθα θσδσλίζθνπο ηνπ Ααξώλ θαη ζπκβνιίδνπλ ην δηδαθηηθό θήξπγκα ηνπ Αξρηεξέα. 

 

Σα άκθηα θαη ηα εκβιήκαηα ηοσ Δπηζθόποσ 

 

ζ. Ή Ποηκαληηθή ράβδος 

Δίλαη ζύκβνιν ηεο πνηκαληηθήο θαη πλεπκαηηθήο εμνπζίαο ηνπ Δπηζθόπνπ. ην άλσ κέξνο θέξεη ηνλ 

Σίκην ηαπξό κεηαμύ δύν όθεσλ, γηα λαππελζπκίδεη ηε ξήζε ηνπ Κπξίνπ «Ηδνύ εγώ απνζηέιισ πκάο 

σο πξόβαηα ελ κέζσ ιύθσλ» (Μαη. η', 16). 
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η. Σο Ωκοθόρηο 

Δίλαη ηαηλία πθάζκαηνο ζηαπξνπκέλε ζην ζηήζνο κε ηα δύν άθξα ην έλα εκπξόο θαη ην άιιν πίζσ. 

πκβνιίδεη ην πιαλεζέλ πξόβαην πνύ ν Χξηζηόο έθεξε επί ησλ ώκσλ Σνπ. Γη' απηό ζπλίζηαηαη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε καιιί πξνβάηνπ. Μέρξη θαη ηελ αλάγλσζε ηνπ Απνζηόινπ, ν Δπίζθνπνο 

θέξεη ην κεγάιν Ωκνθόξην (ην αλσηέξσ). Μεηά ην Δπαγγέιην κέρξη ηέινο ηεο Θ. Λεηηνπξγίαο θέξεη 

ην κηθξό (κε ηα δύν άθξα εκπξόο), ην όπνην θέξεη θαη ζ' όιεο ηηο ινηπέο αθνινπζίεο. 

 

ία. Ή Αρτηεραηηθή Μίηρα 

"Έρεη ηελ αξρή ηεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. πκβνιίδεη ηνλ αθάλζηλν ζηέθαλν, αιιά θαη ην Βαζηιηθό 

αμίσκα ηνπ Κπξίνπ, δεδνκέλνπ νηη ν Αξρηεξέαο είλαη δώζα εηθόλα ηνπ Χξηζηνπ ζηελ Δθθιεζία Σνπ. 

Ή ρξήζε ηεο επεθηάζεθε κεηά ηνλ 16ν αηώλα. 

 

ηβ. Σο Αρτηεραηηθό Δγθόιπηολ 

Δμαξηάηαη κε ρξπζή αιπζίδα από ην ιαηκό ζην ζηήζνο ηνπ Αξρηεξέα. Καζηεξώζεθε ην έηνο 1856 κε 

Βαζηιηθό Γηάηαγκα ζαλ δηαθξηηηθό γλώξηζκα ηνπ Αξρηεξαηηθνύ αμηώκαηνο. πκβνιίδεη ηε ζθξαγίδα 

θαη ηελ νκνινγία ηεο πίζηεσο. ην σνεηδέο ζρήκα ηνπ εηθνλίδεηαη ν Χξηζηόο κε ην δεμί ρέξη 

εύινγσλ, θαη ζην αξηζηεξό θξαηώλ Δπαγγέιην. 

 

ηγ. Σα Γηθεροηρίθερα 

Πξόθεηηαη γηα ηηο βάζεηο κε ηα δύν θαη ηα ηξία θεξηά πνύ θξαηά ν Αξρηεξέαο θαη κε ηα όπνηα επινγεί 

ην ιαό. 

Σα δίθεξα ζπκβνιίδνπλ ηηο δύν θύζεηο ηνπ Κπξίνπ. 

Σα ηξίθεξα ζπκβνιίδνπλ ηελ Αγία Σξηάδα. Μ' απηά ζθξαγίδεη ην Δπαγγέιην θαηά ηελ ςαικσδία ηνπ 

Σξηζάγηνπ Ύκλνπ θαη κεηά επινγεί ην ιαό. 

 

 ηδ. Ό Αρτηεραηηθός Μαλδύας 

Φέξεηαη από ηνλ Αξρηεξέα όηαλ ρνξνζηαηεί, ζηηο Ηεξνπξαμίεο πνύ δελ απαηηείηαη πιήξεο ζηνιή, π.ρ. 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Όξζξνπ. Θεσξείηαη απηνθξαηνξηθήο πξνειεύζεσο. 


