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H ανάλυση του λόγου της Θείας Λειτουργίας  
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

 (Προσπάθεια προσέγγισης από την άποψη της οργάνωσης 
του κειμένου και της μορφής της έκφρασης) 

 
Αbstract 
The Divine Liturgy of John Chrysostom is a liturgical text of the Orthodox 
Church approached through the discourse analysis as a result of the con-
nection between what is said or happens in the text (content, meaning) and 
the way it is expressed. In this sense, the analysis focuses on all the linguis-
tic mechanisms and strategies that appear in the discourse of the Divine 
Liturgy. The text of the Divine Liturgy is considered as linguistic event with 
a specific illocutionary force derived from the communicational purpose and 
content of the Liturgy as a sacred ritual text.  This text is constituted as a 
sequence of speech acts which are examined in relation to the basic consti-
tuents of their linguistic context. The above analytical process follows the 
model of approaching the organization of the text by reference to the 
successive and dynamic development of its parts, where each part is 
inductively appearing, that is to say on the basis of what has been preceded, 
while defining predictions of what follows. 
 
Λέξεις-κλειδιά 
Aνάλυση λόγου, Θεία Λειτουργία, γλωσσικές πράξεις, οργανωτικά σχήματα, 
συντακτικά σχήματα. 

 

                                                      
* τ. Αν. Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας  Ανάλυσης του Λόγου, Δημοκρί-

τειο Πανεπιστήμίο Θράκης / tsarafidou@gmail.com 
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Η Θεία Λειτουργία ως τελετουργικό κείμενο και η Ανά-
λυση Λόγου 

Η Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με τα ερμηνεύματα 7. και 8. που δίνονται 
στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (1998) 
είναι: «η λατρευτική τελετή, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας  το σύ-
νολο των κειμένων που αναγιγνώσκονται και των ψαλμών που ψάλ-
λονται, καθώς και των μυστηριακών πράξεων που τελούνται κάθε φο-
ρά στις λατρευτικές συγκεντρώσεις των πιστών στην εκκλησία» και «ιε-
ρουργία με συγκεκριμένο κείμενο και τυπικό». Ως χρηστικά παρα-
δείγματα για το ερμήνευμα 7 δίνονται : η λειτουργία τελείωσε νωρίς   
παρακολουθώ τη λειτουργία, ενώ για το ερμήνευμα 8 : η λειτουργία του Μ. 
Βασιλείου  η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου  η λειτουργία του 
Ιακώβου του Αδελφοθέου  η λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. 

Σε αμφότερα τα ερμηνεύματα διαπλέκονται οντολογικά δύο έν-
νοιες, της πράξεως (τελετή, ιερουργία, μυστηριακές πράξεις, λατρευτικές συ-
γκεντρώσεις) και του κειμένου (σύνολο κειμένων, συγκεκριμένο κείμενο), ο 
χαρακτήρας των οποίων είναι ιερός, τελετουργικός (λατρευτική τελετή, 
ιερουργία) και καθιερωμένος, αμετάβλητος (τελούνται κάθε φορά, συ-
γκεκριμένο κείμενο και τυπικό). Μάλιστα, στο ερμήνευμα 7 φαίνεται ότι 
η Θεία Λειτουργία 1

                                                      
1 Στο εξής ΘΛ.  

 συνίσταται ακριβώς από εκφράσεις λόγου εμμε-
λούς ή μη εμμελούς (κείμενα που αναγιγνώσκονται και αλμοί που άλ-
λονται) και από ιερές πράξεις (μυστηριακές πράξεις). Έτσι, τα χρηστικά 
παραδείγματα που δίνονται στο ερμήνευμα 7 αφορούν τη Θεία Λει-
τουργία ως δ ι α δ ι κ α σ ί α , η οποία συνίσταται από κάτι που λέγεται 
(ψάλλεται ή διαβάζεται) και από κάτι που υφίσταται ως δρώμενο, ως 
επιτέλεση έργου (βέβαια, σύμφωνα με τον θείο και ιερό χαρακτήρα 
της πράξης, αυτό που επιτελείται, διενεργείται τόσο σε φυσικό, σωμα-
τικό επίπεδο, όσο και σε πνευματικό, μη ορατό επίπεδο), ενώ τα πα-
ραδείγματα για το ερμήνευμα 8 αφορούν τη Θεία Λειτουργία κυρίως 
ως κ ε ί μ ε ν ο , εν προκειμένω γραπτό, ώστε να διασώζεται ο τυπικός 
και ιερός του χαρακτήρας στο διηνεκές, καθώς οι διάφορες Θείες Λει-
τουργίες που αναφέρονται, παραπέμπουν σε κείμενα ΘΛ τα οποία, 
όπως εξάλλου και ολόκληρη η διαδικασία της λατρευτικής τελετής, 
έχουν μορφή αυστηρά και παραδοσιακά  κωδικοποιημένη.  
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Από τις τέσσερις προαναφερόμενες Θείες Λειτουργίες, η πλέον 
συχνά τελούμενη είναι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία θα α-
ποτελέσει και το αντικείμενο της μελέτης μας 2

Η επιχειρούμενη προσέγγιση της ΘΛ από τη γλωσσολογική άποψη 
της Ανάλυσης του Λόγου προ ποθέτει ότι η γλώσσα του συγκεκρι-
μένου κειμένου αποτελεί το κύριο αντικείμενο μελέτης, και, με την 
έννοια αυτή, προσδίδεται αναγκαστικά δευτερεύων ρόλος σε κάθε μη 
γλωσσικό υλικό, αν και ο,τιδήποτε πραγματοποιείται μέσα στο πλαί-
σιο της ΘΛ ως εκφωνούμενος λόγος ή τελούμενη πράξη, ακόμη και τα 
στοιχεία του χώρου εντός του οποίου η ΘΛ διαδραματίζεται και τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν, όλα αυτά τη συγκροτούν αναπόσπαστα. 
Αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνει τη δική μας αναλυτική προσέγγιση η 
θεολογική διάσταση των σημαινομένων με μη γλωσσικό τρόπο. Πιο 
συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της προκείμενης ανάλυσης λόγου βρί-
σκεται τόσο αυτό που λέγεται ή διαδραματίζεται στο κείμενο, στην 
πρώτη ύλη του κειμένου,  στο περιεχόμενό του,  όσο και το πώς κάτι 
λέγεται, δηλαδή, το σύνολο των γλωσσικών μηχανισμών και στρατη-
γικών που λειτουργούν στο λόγο, η μορφή που λαμβάνει ο λόγος στο 
επίπεδο της έκφρασης. Παρ’ όλ’ αυτά, η ανάλυση λόγου πέρα από 
την εστίαση του ενδιαφέροντός της στην εξέταση της άρθρωσης με-
ταξύ περιεχομένου (τι λέμε) και έκφρασης (πώς το λέμε), διαθέτει και 
άλλες προσεγγίσεις που μελετούν το αντικείμενό τους ξεκινώντας από 
μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με την παραπάνω.  

. Τελείται, κατά κανό-
να, όλο το χρόνο, με εξαίρεση τις ημέρες που έχουν οριστεί να τελού-
νται οι άλλες Θείες Λειτουργίες. 

Μία από αυτές, η κριτική ανάλυση λόγου, επικεντρώνεται στην ανά-
λυση του περιεχομένου του λόγου και εξετάζει την άρθρωση της 
γλωσσικής ουσίας με πολιτισμικούς και κοινωνικοπολιτικούς περιο-
ρισμούς, εξετάζει δηλαδή τα πολιτισμικά και κοινωνικοπολιτικά 
θέματα που συνδέονται με τα κείμενα και τη δημιουργία των κειμέ-

                                                      
2 Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας που χρησιμοποιούμε είναι από τον ιστό-

τοπο :// . a. / k a / d / a /  
a a . m, «Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου», 

πρωτότυπο κείμενο με νεοελληνική απόδοση του μακαριστού Μητροπολί-
τη Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου ( 1998).  
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νων 3

Άμεσα συνυφασμένο με την οπτική της ανάλυσης λόγου είναι το 
γεγονός ότι το περιεχόμενο ενός κειμένου, πέρα από τις πληροφορίες 
που μεταφέρει, πραγματώνει ορισμένες πράξεις και στόχους του δη-
μιουργού του. Οι πράξεις αυτές, γνωστές ως γλωσσικές πράξεις, αναφέ-
ρονται στη χρήση του λόγου στο πλαίσιο της κοινωνικής μας αλληλε-
πίδρασης προκειμένου να κάνουμε κάποια πράγματα, όπως είναι οι 
υποσχέσεις, οι παρακλήσεις, οι εντολές, οι ευχαριστίες, οι απολογίες 
κτλ. ( , 1962). Ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα τελετουργικά, που έ-
χουν ορισμένο τυπικό και όπου ο εκφωνούμενος λόγος πραγματοποι-
είται από αρμόδια  άτομα, η διάσταση του λόγου ως επιτέλεση γλωσ-
σικών πράξεων είναι θεμελιώδους σημασίας. Εξάλλου, και η ίδια η 
έννοια της τελετουργίας, όπως υπέδειξαν οι   a a  (1990), 
συνδέεται εθιμικά με την παράδοση και το ιερό. Πρόκειται για δια-
δικασία συνδεδεμένη με ένα δίκτυο συμβολισμού που έχει έναν επι-
κοινωνιακό ρόλο. Εν γένει, υφίσταται ένας σκοπός, μια λειτουργία 
και ένα νόημα πριν από την τελετουργική δράση ( , 1973· 

, 1989). Ακριβώς από την προσήλωση στο τυπικό της πραγμά-
τωσής τους, τα εκφωνήματα που λαμβάνουν χώραν μέσα στο επικοι-
νωνιακό πλαίσιο / περικείμενο κάποιας τελετουργίας, όπως εν προ-
κειμένω της ΘΛ, έχουν μορφή στερεοτυπική, και οποιαδήποτε από-
κλιση από τη συνήθη πραγμάτωση ή τις συνήθεις συνθήκες πραγμά-
τωσής τους αρκεί για να καταστήσει άκυρη τη γλωσσική πράξη που 
τα εκφωνήματα αυτά επιτελούν, ή και προσκομματική την πρόσληψη 
του περιεχομένου τους από τους ακροατές 

.  Κάτι τέτοιο έχει ιδιαίτερη σημασία για το κείμενο που μελετά-
με, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τη λατρεία του Θεού όσο 
και με τις θεολογικές / δογματικές βάσεις του χριστιανικού εποικο-
δομήματος. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να επισημάνουμε τους τρό-
πους με τους οποίους η άρθρωση του κειμένου συνδέεται με τη δι-
άρθρωση της εξωκειμενικής (πνευματικής εν προκειμένω) πραγματι-
κότητας.   

4

                                                      
3 Βλ. Fairclough (2001 [1989])· Fairclough   (1995)· a  k (1987).   

.  Αυτό σημαίνει ότι, εκτός 

4 Ενδεικτικό της προσήλωσης που υφίσταται στο τυπικό της ΘΛ, και γενικά 
στο τυπικό όλων των Ιερών Ακολουθιών της Εκκλησίας, είναι και η διατή-
ρηση της αρχικής λόγιας γλώσσας και του αρχικού βυζαντινού μέλους με 
τα οποία διαμορφώθηκαν οι Ακολουθίες αυτές στο πέρασμα των αιώνων. 
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από την απαίτηση της τυπικότητας, η κατανόηση του κειμένου της ΘΛ 
εξαρτάται άμεσα από το ίδιο το περικείμενο, τη ΘΛ ως τελετουργία, η 
οποία, σαν ένας θεμελιώδης πολιτισμικός παράγων, καθορίζει την 
προσλεκτική ισχύ των γλωσσικών πράξεων που επιτελούν τα εκφωνή-
ματα με τα οποία οι πράξεις αυτές πραγματώνονται κατά τη διάρκειά 
της. 

 
Το περικείμενο της Θείας Λειτουργίας – Το περιεχόμενο 

και τα πρόσωπα   
εκινώντας την ανάλυση λόγου της ΘΛ από την άποψη του περιεχο-

μένου της, του τι εννοεί με άλλα λόγια το κείμενό της, πώς δημιουρ-
γείται το νόημα αυτού του κειμένου, οφείλουμε να εξετάσουμε τα 
στοιχεία του περικειμένου της, με άλλα λόγια να την εξετάσουμε ως 
κειμενικό περιβάλλον από όπου αντλούν το νόημά τους οι γλωσσικές 
πράξεις που εμπεριέχει και πραγματώνει, όπως τονίσαμε παραπάνω.  
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται, κυρίως, α) στα μέλη, δηλαδή τα πρό-
σωπα που συμμετέχουν στη ΘΛ ως γλωσσικό γεγονός με συγκεκριμέ-
νους ρόλους· β) στο σκοπό, που αναφέρεται στην προσλεκτική ισχύ 
του γλωσσικού γεγονότος της ΘΛ στο σύνολό της και περιλαμβάνει τις 
προθέσεις των μελών σε σχέση με το αποτέλεσμα του γεγονότος, και, 
τέλος, γ) στο ίδιο το περιεχόμενο που αναφέρεται στην ευρύτερη φύση 
της επικοινωνίας που καθορίζει το γλωσσικό γεγονός της ΘΛ (Firth, 
1957· m , 1974). 

Η Θεία Λειτουργία, ως «θεία», μας τοποθετεί στο γνωστικό περικεί-
μενο της εκκλησιαστικής και θεολογικής γλώσσας και, αρχικά, δήλω-
νε κάθε ιερή υπηρεσία και αγαθοεργία υπέρ του λαού (λειτος = λαός). 
«Κατά τους χριστιανικούς χρόνους ‘λειτουργία’ επικράτησε να λέγε-
ται η τέλεση του μεγάλου μυστηρίου της θείας Κοινωνίας, η οποία εί-
ναι [ ] προσευχή και λατρεία 5

                                                      
5 Η υπογράμμιση δική μας. 

 [ ]» (Παπακώστας 2003, 16). Πρόκειται, ε-
πομένως, για κείμενο προσευχητικό και λατρευτικό, και, ως τέτοιο, 
πρέπει να επιτελεί κυρίως τις αντίστοιχες γλωσσικές πράξεις της αίτη-
σης / επίκλησης / ικεσίας προς το Θεό (για καθοδήγηση, ευλογία, 
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συγχώρεση, απάλυνση των πόνων κτλ.) και του εγκωμιασμού / δοξο-
λογίας / ευχαριστίας του Θεού 6

Αναπόσπαστο στοιχείο του περικειμένου της ΘΛ, στο οποίο αυτή 
συμπυκνώνεται ως δημόσια λατρεία του Θεού, είναι η προσφορά ευ-
χαριστιακής και συγχρόνως εξιλεωτικής θυσίας προς τον Θεό (Μυ-
στήριο της Θείας Ευχαριστίας), η οποία, μάλιστα, όχι μόνον εμπεριέ-
χεται στο γεγονός της ΘΛ, αλλά τη συγκροτεί ως σκοπός. Είναι πολύ 
σημαντικό να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι ολόκληρη η τελετή 
της ΘΛ είναι μια ιεροτελεστία ανάμνησης και αναπαράστασης της 
σταυρικής θυσίας του Χριστού, και ακριβώς από αυτό το γνωστικό 
περιβάλλον οργανώνεται νοητικά το κείμενο 

.   

7

Η τέλεση του μυστηρίου γίνεται κλιμακωτά και περιλαμβάνει στά-
δια προετοιμασίας, κορύφωσης και αποκλιμάκωσης, πράγμα αναμε-
νόμενο, καθώς η ιερουργία της θυσίας είναι γεγονός κορυφαίας πνευ-
ματικής σημασίας στο οποίο θα οδηγηθούν οι πιστοί βαθμιαία, αφού 
διέλθουν από κάποια προκαταρκτικά στάδια εσωτερικής προεργασί-
ας, και, στη συνέχεια, όταν η τελετουργία φτάσει στην κορυφαία της 
φάση και πραγματοποιηθεί η τέλεση του μυστηριακού γεγονότος της 
θυσίας (ως μεταβολής των φυσικών στοιχείων του άρτου και του οί-
νου σε σώμα και αίμα Χριστού), φάση που ακολουθείται από τη με-
τάληψη των θυσιασθέντων από τους συμμετέχοντες στο μυστήριο, η 
τελετουργία ολοκληρώνεται με την ευχαριστία για τη Θεία Κοινωνία 
(που έλαβαν οι πιστοί μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του 
Χριστού) και επισημαίνεται η λήξη της θρησκευτικής ιεροτελεστίας 
(Απόλυση).  Σύμφωνα με όσα καθόρισε η λατρευτική παράδοση των 
πρώτων χριστιανικών χρόνων και συμπεριέλαβαν στο κείμενό τους 
της ΘΛ οι ιεροί συγγραφείς Πατέρες της Εκκλησίας, η όλη τελετουρ-
γία χωρίζεται ως προς το περιεχόμενό της σε δύο μέρη, τη Λειτουργία 
των Κατηχουμένων 

.    

8

                                                      
6 Βλ. Theological Dictionary 1985, λήμματα ‘προσευχή’ και ‘λατρεία’. 

 και τη Λειτουργία των Πιστών. Αμφότερες οργανώ-

7 Βλ. «Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», http://paroutsas. m .gr/  
/ /mass/mas htm. 

8 Λέγεται Λειτουργία των Κατηχουμένων διότι στα πρώτα χρόνια του Χρι-
στιανισμού μπορούσαν να συμμετέχουν σ’ αυτήν και οι Κατηχούμενοι, δη-
λαδή όσοι προετοιμάζονταν να γίνουν Χριστιανοί, χωρίς να έχουν βαπτι-
στεί ακόμη. Σήμερα, βέβαια, δεν υπάρχουν κατηχούμενοι, και η ΘΛ γίνεται 
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νονται με βάση έναν κεντρικό τελετουργικό στόχο/κορύφωση, η μεν 
Λειτουργία των Κατηχουμένων, που αναφέρεται στην παρουσία του 
Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους στους οποίους δίδαξε τον Λόγο 
του Θεού, φτάνει στο ύψιστο σημείο της με την ακρόαση του Ευαγγε-
λίου, η  δε Λειτουργία των Πιστών, κατά την οποία τελείται το μυστή-
ριο της Θείας Ευχαριστίας, κορυφώνεται με τον καθαγιασμό των τιμί-
ων δώρων και τη Θεία Κοινωνία των πιστών. 

Αμφότερα τα μέρη της ΘΛ διαρθρώνονται εσωτερικά σε ξεχωριστά 
λειτουργικά τμήματα που νοηματοδοτούνται από έναν αναπαραστα-
τικό ειρμό –εξού και η ΘΛ ονομάζεται και Θεία Ακολουθία– που ανα-
φέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, και αναπαράγει μέσα από συμ-
βολικά δρώμενα την επί της γης διαδρομή Του. Τα τμήματα αυτά, με 
καθιερωμένη ονομασία το καθένα, εξυπηρετούν ακριβώς τη μετάβα-
ση προς την κορύφωση του καθενός μέρους και είναι τα εξής 9

   
: 

Α. Λειτουργία των Κατηχουμένων:  
α) Τα Ειρηνικά  
β) Τα Αντίφωνα 
γ) Η Μικρή Είσοδος ή Είσοδος του Ευαγγελίου    
δ) Ο Τρισάγιος μνος 
ε) Τα Αναγνώσματα 
στ) Η Εκτενής δέηση  
ζ) Η Δέηση υπέρ των Κατηχουμένων 
   

Β. Λειτουργία των Πιστών 
α) Η Μεγάλη Είσοδος 
β) Η Συναπτή των Τιμίων Δώρων και η Ομολογία της Πίστεως 
γ) Η Αγία Αναφορά 
δ) Τα Δίπτυχα και οι Δεήσεις 
ε) Η ωση και ο Μελισμός 
στ) Η Θεία Κοινωνία 

                                                                                                                             
αντιληπτή από τους πιστούς ως κάτι το οργανικά ενιαίο, με την έννοια ότι 
το αρχικό τμήμα της που αναφέρεται στους κατηχούμενους αφορά όλο το 
εκκλησίασμα. 

9 Για την περιγραφή και την ερμηνεία των μερών της ΘΛ, βλ. Η Θεία Λει-
τουργία και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, :// . a . d . / 
da /2 5 1021/ . d · επίσης, βλ. aba a  (2001). 
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ζ) Η Κοινωνία των Πιστών 
η) Η Ευχαριστία και η Απόλυση. 
 
Στα στοιχεία του περικειμένου της ΘΛ ανήκουν και τα πρόσωπα 

που συμμετέχουν σε αυτήν με συγκεκριμένους ρόλους. Η παρέμβαση 
του καθενός κατά την ιεροτελεστία ορίζεται επακριβώς στο καθιερω-
μένο κείμενο της ΘΛ, με τέτοιο τρόπο ώστε στη γραπτή του μορφή το 
κείμενο μοιάζει με θεατρικό έργο όπου διαδοχικά λαμβάνουν το λόγο 
δύο (ή τρία) πρόσωπα, ο ιερέας ή πρεσβύτερος, ο διάκονος (αν υπάρ-
χει) και ο χορός των ψαλτών.  Από την άλλη μεριά,  δογματική προ-

πόθεση της τελετουργίας είναι η σύναξη των πιστών, καθώς δεν νοεί-
ται Θεία Ευχαριστία/Θεία Λειτουργία χωρίς την παρουσία του λεγό-
μενου ‘Λαού’, ο οποίος παρίσταται στα ιερά δρώμενα και, συγχρό-
νως, συμμετέχει στο γλωσσικό γεγονός της ΘΛ αντιπροσωπευτικά δια 
των ιεροψαλτών, είτε απαντώντας σε σχετικές εκφωνήσεις του κληρι-
κού λειτουργού είτε αναπέμποντας δεήσεις και αίνους. Αυτή η σχέση 
στιχομυθίας υφίσταται και μεταξύ του ιερέα και του διακόνου, ενώ, 
από την άλλη μεριά,  όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα απευθύνονται 
και στο πρόσωπο του Θεού παρακαλώντας και δοξολογώντας. Ωστό-
σο, το πρόσωπο του ιερέα είναι το μέλος της ΘΛ που κατ’ εξοχήν α-
πευθύνεται στο πρόσωπο του Θεού, και υπ’ αυτήν την έννοια είναι ο 
λειτουργός που ‘ηγείται’ της τελετής. Είναι όχι μόνο το πρόσωπο που 
κυρίως ‘ενεργεί’ στην όλη διαδικασία, αλλά και αυτός που εκφέρει 
τον κύριο ιεροτελεστικό λόγο που συνιστά τον κορμό του περιεχομέ-
νου της ΘΛ. Στη χορεία των ‘προσωπικών’ ρητορικών δομών εντάσ-
σονται και οι προτρεπτικές εκφωνήσεις των λειτουργών που απευθύ-
νονται προς το λαό, καλώντας τον να δεηθεί προς τον Θεό. λα αυτά 
έχουν ως αποτέλεσμα η ΘΛ να έχει χαρακτηριστικά διαλογικής φύ-
σεως, γεγονός που δηλώνεται με την παρουσία γλωσσικών δεικτών 
προσώπου, κυρίως σε ρήματα και προσωπικές αντωνυμίες. Τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα, πρεσβύτεροι, διάκονοι και λαός (δια του χορού των 
ψαλτών), συγκροτούν τη δομή της Ευχαριστιακής Κοινότητας εις τρό-
πον ώστε καθένα από αυτά να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δο-
μής της ίδιας της Θείας Λειτουργίας/Ευχαριστίας. Έτσι, οι μεν πρε-
σβύτεροι βοηθούμενοι από τους διακόνους επιτελούν το μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας, ο δε Λαός τους περιβάλλει επισφραγίζοντας διά 
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της παρουσίας του αυτό που τελείται κατά τη διάρκεια του Μυστη-
ρίου. 

 
Οργάνωση του κειμένου της Θείας Λειτουργίας 
Η διάκριση μερών και υποδιαιρέσεων των μερών της ΘΛ με βάση τη 
λειτουργική τους αξία αναπαριστά τη λογική μορφή του κειμένου της. 
Η λογική αυτή δεν είναι αφηγηματική, με την έννοια ότι δεν υ-
πάρχουν αιτιακές και χρονικές κειμενικές σχέσεις που συνδέουν γει-
τονικές ή και απομακρυσμένες μονάδες του περιεχομένου της ΘΛ με-
ταξύ τους. Η λογική της διάκρισης των δύο μερών (Λειτουργία των 
Κατηχουμένων και Λειτουργία των Πιστών) εδράζεται πάνω στη βάση 
των λειτουργικών/τελετουργικών στόχων που εξυπηρετεί το κάθε μέ-
ρος, και αυτοί οι στόχοι είναι α) η προετοιμασία για την τέλεση του μυ-
στηρίου της Θείας Κοινωνίας (Λειτουργία των Κατηχουμένων) και β) 
η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας (Λειτουργία των Πι-
στών). Στο εσωτερικό του κάθε μέρους διαμορφώνονται συγκεκριμένες 
φάσεις στην πορεία της πραγμάτωσης του καθενός στόχου, όπως αυτές 
αναφέρθηκαν παραπάνω με τα τμήματα που περιλαμβάνει εκάστη 
Λειτουργία.  

 
Διαλογικές μονάδες – εύγη γλωσσικών πράξεων 
Εξετάζοντας τα τμήματα αυτά, παρατηρούμε ότι συγκροτούνται πάνω 
σε διακριτά ρητορικά και συντακτικά σχήματα που χαρακτηρίζουν 
ιδιαίτερα το κάθε τμήμα. Τα σχήματα δημιουργούνται από αλληλου-
χίες γλωσσικών πράξεων με νοηματική σύνδεση μεταξύ τους. Στο 
μέτρο που το κείμενο της ΘΛ είναι διαλογικής φύσεως, οι αλληλουχίες 
αυτές εμφανίζονται ως διαλογικές μονάδες ή διαλογικά ζεύγη (  
a d a k , 1973· , 1983, 336) μέσα από εκφωνήματα που πα-
ράγονται διαδοχικά και συνδέονται μεταξύ τους αποτελώντας ζεύγη 
γειτνίασης γλωσσικών πράξεων.  

Τα πιο συχνά επαναλαμβανόμενα ζεύγη είναι: 
 Προτροπή – αποδοχή, που ως προτροπή προέρχεται από τον 

διάκονο και ως αποδοχή από τον χορό/λαό –λ.χ. του Κυρίου δεηθῶ-
μεν   Κύριε, ἐλέησον , ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν 
Χριστ  τ  Θε  παραθώμεθα   Σοί, Κύριε (εν. παρατιθέμεθα)», Σο-
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φία  ρθοί   Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστ . , Τὰς 
κεφαλὰς ἡμῶν τ  Κυρίῳ κλίνωμεν   Σοί, Κύριε.  

 δοξολογητική (παρακλητική) εκφώνηση – επιβεβαίωση (συμ-
φωνία) (κυρίως με το «Ἀμήν ): «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία   Ἀμήν , 
«Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις   Ἀμήν , Ὅτι σὸν τὸ 
κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία   Ἀμήν ,  «Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάν-
θρωπος Θεὸς ὑπάρχεις   Ἀμήν , «Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν 
δόξαν ἀναπέμπομεν   Ἀμήν , ( ερέας) Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,  πρόσδε-
ξαι  καὶ ἐλέησον  καὶ  κατάπεμ ον ... Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος 
Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν.   (Χορ ς) «Ἀμήν , (Ιε-
ρέας)  σοὶ προσπίπτομεν καὶ σοῦ δεόμεθα … ὅπως … καθαρίσῃς  … καὶ 
δ ης  ... Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν …  δὸς αὐτοῖς …  

 (Χορ ς) «Ἀμήν , (Διάκονος) Πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θε-
ὸς   (Χορ ς) «Ἀμήν , (Ιερέας) Πάντων τῶν … κεκοιμημένων μνη-
σθείη Κύριος ὁ Θεὸς …   (Χορός) «Ἀμήν , (Ιερέας) Τὴν ἡμέραν πᾶσαν 
τελείαν  παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.   (Χορ ς) Παράσχου, Κύριε. , 
(Ιερέας) Εὐχαριστήσωμεν τ  Κυρίῳ.   (Χορ ς) « ξιον καὶ δίκαιον.  

 δήλωση – συμφωνία: (Ιερέας)  καὶ ἡμεῖς , Δέσποτα φιλάνθρω-
πε, βοῶμεν καὶ λέγομεν  Ἅγιος εἶ … Ἅγιος εἶ … ς τὸν κόσμον σου οὕτως 
ἠγάπησας, ὥστε τὸν ἱόν σου τὸν μονογενῆ δοῦναι, να πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
αὐτὸν μὴ ἀπόληται … ς  λαβὼν ἄρτον …  ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μα-
θηταῖς καὶ ἀποστόλοις, εἰπών  Λάβετε, φάγετε  τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.   (Χορός) «Ἀμήν. , (Ιερέας) 
Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες   (Χορός) «Ἀμήν . 

 ευχή – ανταπόδοση ευχής: (Ιερέας) «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ γίου 
Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.   (Χορός) Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός 
σου. , (Ιερέας) Εἰρήνη πᾶσι.   (Χορός) Καὶ τ  πνεύματί σου. , (Ιερέ-
ας) Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
μετὰ πάντων ὑμῶν.   (Χορός) Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.  

 παράκληση/αίτημα – αποδοχή/επιτέλεση (ιδίως με εκφωνή-
ματα που συνοδεύουν ιερές πράξεις με λεκτική επανάληψη): (Διάκο-
νος) «Εὐλόγησον, Δέσποτα.   (Ιερέας) Εὐλογημένη ἡ βασιλεία , (Δι-
άκονος) Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὴν ἁγίαν εἴσοδον…   (Ιερέας) Εὐλογη-
μένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου , (Ιερέας) « νω σχῶμεν τὰς καρδίας.    
(Χορός) «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον , (Διάκονος) Μέλισον, Δέσποτα, τὸν 
ἅγιον ἄρτον   (Ιερέας) Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ , 
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(Διάκονος) Πλήρωσον, Δέσποτα, τὸ ἅγιον ποτήριον   (Ιερέας) Πλήρω-
μα ποτηρίου πίστεως Πνεύματος γίου , (Διάκονος) Εὐλόγησον, Δέσποτα, 
τὸ ζέον   (Ιερέας) Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν ἁγίων σου , (Ιερέας) Διά-
κονε, πρόσελθε   (Διάκονος) «Ἰδοὺ προσέρχομαι , (Διάκονος) Μετά-
δος μοι, Δέσποτα, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον σῶμα τοῦ Κυρίου   (Ιερέας) 
Μεταδίδοταί σοι τὸ τίμιον καὶ πανάγιον σῶμα , (Διάκονος) «Ἔτι προσερ-

χομένῳ μετάδος μοι, Δέσποτα,   (Ιερέας) «Ἔτι μεταδίδοταί σοι... , (Δι-
άκονος) «Ὕ ωσον, Δέσποτα   (Ιερέας) « ώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ 
Θεός …  

 πρόσκληση να εκφωνηθεί μία ευχή (με λεκτικό εισαγωγικό 
ρήμα) - απάντηση (σε θέση άμεσου αντικειμένου): (Διάκονος) «Ε ἴ -
π ω μ ε ν  πάντες ἐξ ὅλης τῆς υχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν  ε ἴπ ω -
μ ε ν .   (Χορός) (ενν. «ε πωμεν»:) Κύριε, ἐλέησον  Κύριε, ἐλέησον  
Κύριε, ἐλέησον. ,  (Διάκονος) «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, να ἐν ὁμονοί  ὁ -
μ ο λ ο γ ή σ ω μ ε ν .   (Χορός) (ενν. « να ὁμολογήσωμεν»:) Πατέρα, ἱὸν 
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον. , (Ιερέας) σοι 
παρεστήκασι ... τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ   τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ἄ δ ο -
ν τ α , β οῶ ν τ α , κ ε κ ρ α γ ό τ α , καὶ λ έ γ ο ν τ α .   (Χορός) (ενν. «λέγο-
ντα:») Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ , (Ιερέας) Καὶ καταξίωσον 
ἡμᾶς, Δέσποτα,  τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαί σε τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ 
λ έ γ ε ι ν .   ακολουθεί η εκφώνηση της Κυριακὴς Προσευχὴς. 

 
Επαναληπτικά οργανωτικά σχήματα 
Ο στερεοτυπικός χαρακτήρας του κειμένου της ΘΛ, που απορρέει από 
το γεγονός ότι υποστηρίζει μια μυστηριακή ιεροπραξία, και επομένως 
θα πρέπει σε συγκεκριμένα σημεία της να πραγματοποιεί δοξολογη-
τικές και προσευχητικές αναφορές, συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη 
επαναληπτικών κειμενικών δομών που λειτουργούν τόσο στο επίπεδο 
της εναλλαγής των εκφωνημάτων (διαλογικές μονάδες) όσο και στο 
επίπεδο της δόμησης των κειμενικών μονάδων. Σε ό,τι αφορά την επα-
ναληπτικότητα στην εναλλαγή των εκφωνημάτων, είναι ιδιαίτερα 
σαφής σε σημεία της ΘΛ που δεν είναι και τόσο πυκνά σε ιερά δρώ-
μενα, με αποτέλεσμα στα σημεία αυτά να υπερέχει η υμνητική και δεη-
τική  λειτουργία του κειμένου. Για παράδειγμα, τα εισαγωγικά μέρη 
της ΘΛ από τη Λειτουργία των Κατηχουμένων, τα Ειρηνικά και τα Αντί-
φωνα είναι δομημένα πάνω σε ένα επαναληπτικό μοτίβο που αφορά 
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ταυτόχρονα την πραγμάτωση των εκφωνημάτων τους και την υπερ-
δομή τους. Και στα δύο μέρη πρωταγωνιστεί το πρόσωπο του δι-
ακόνου, του οποίου ο ρόλος γενικά στις δεήσεις και στους αίνους είναι 
πολύ έντονος, εφόσον η ιεροπραξία πραγματοποιείται ουσιαστικά από 
τον ιερέα. Έτσι, στο σύνολό τους τα Ειρηνικά αποτελούνται από εννέα 
αλληλοδιαδεχόμενες προτροπές του διακόνου προς τον λαό που ακο-
λουθούν το προτασιακό σχήμα: πὲρ  γενική  τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, 
ενώ το όλο σχήμα καταλήγει με τη στερεοτυπική αναφορά στην Πα-
ναγία ( Τῆς παναγίας, ἀχράντου  μνημονεύσαντες ) και την προτροπή 
προς τον λαό πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστ  τ  Θε  παραθώμεθα , η 
οποία ακολουθείται από τη στερεοτυπική αποδοχή Σοί, Κύριε . 

Στα τρία Αντίφωνα κυριαρχεί το σχήμα: 
 

i) (Ιερέας) ευχή αντιφώνου  
ii) (Χορός) Αμήν  
iii) (Χορός) στίχος αλμών ακολουθούμενος από το χαρακτηριστι-

κό εφύμνιο κάθε αντιφώνου –π.χ. στο Α΄ Αντίφωνο: (στίχος αλμού) 
«Εὐλόγει ἡ υχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον 
αὐτοῦ.  (εφύμνιο) Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.   

) στερεοτυπική ‘διαλογική’ εναλλαγή διακόνου / χορού: (Διάκο-
νος) «Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.   (Χορός) «Κύριε, 
ἐλέησον   (Διάκονος) «Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον   (Χορός) Κύ-
ριε, ἐλέησον   (Διάκονος) Τῆς παναγίας, ἀχράντου πᾶσαν τὴν ζωὴν 
ἡμῶν Χριστ  τ  Θε  παραθώμεθα.   (Χορός) Σοί, Κύριε.  

 
Αυτό το σχήμα σχεδόν αυτούσιο επαναλαμβάνεται συνολικά τρείς 

φορές. Αλλάζουν οι στίχοι, που συνιστούν μια κύρια πρόταση, τα 
εφύμνια και οι δεήσεις του ιερέα. Ακόμα και οι δεήσεις αυτές έχουν 
στερεοτυπικό χαρακτήρα, καθώς διαμορφώνονται ως κείμενο πάνω 
σε μια ορισμένη συντακτική και πληροφοριακή δομή: 

i) Ο ιερέας, απευθυνόμενος προς το Θεό, διατυπώνει μια σειρά από 
ιδιότητες του Θεού υπό τύπον αναφορικών μετοχών ή επιθέτων που ο 
ρόλος τους είναι να στηρίξει σε αυτές την προσδοκία ότι θα ευοδω-
θούν τα αιτούμενα στη συνέχεια παρά του Θεού. 

ii) Μετά απευθύνει τα αιτούμενα/παράκληση προς το Θεό.  
iii) Διατυπώνει μια σειρά από αλήθειες για το πρόσωπο του Θεού 

που, αν και εισάγονται με αιτιολογικό σύνδεσμο (ότι), κατά το περιε-
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χόμενό τους συνιστούν πρόταση κρίσεως (βλ. και Τζάρτζανος 1968: 
124). Π.χ. στο Α΄ Αντίφωνο:  

α) Κύριε, ο  τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος, ο  τὸ ἔλεος 
ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος,  

β) «αὐτός, Δέσποτα,  ἐπίβλε ον καὶ ποίησον    
γ) «Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις  Η ευχή κατα-

λήγει με τη στερεοτυπική αναφορά στην τριαδικότητα του Θεού «τ  
Πατρὶ καὶ τ  ἱ  καὶ τ  γίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων.  

Δεήσεις με επαναλαμβανόμενα συντακτικά σχήματα και εκφωνού-
μενα κυρίως από το Διάκονο εντοπίζονται και σε άλλα μέρη της ΘΛ. 
Λ.χ. στην Εκτενή Δέηση: «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ  + γενική (5 ευχές)· –στη 
Δέηση υπέρ Κατηχουμένων όπου κυριαρχεί το συντακτικό σχήμα: Δεη-
θῶμεν (ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων) + να + υποτακτική (4 ευχές), δηλαδή 
Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. να ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. 

Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύ ῃ αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον 
τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγί  αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ 
Ἐκκλησί . · –στη Συναπτή των Τιμίων Δώρων όπου το συντακτικό σχή-
μα είναι: αιτιατική σε θέση αμέσου αντικειμένου + παρὰ τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα  (5 ευχές): « γγελον   παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. , Συγ-
γνώμην  παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. , Τὰ καλὰ  παρὰ τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα. ,  Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν  παρὰ τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα , Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν  αἰτησώμεθα.  

Η επανάληψη των συντακτικών σχημάτων συναντάται συχνά στο 
πλαίσιο της λεγόμενης ρητορικής παραγράφου (Γούτσος  Γεωργακο-
πούλου, 1999, 88-89· d , 1979· a , 1979), και αφορά την ε-
φαρμογή στον μη αφηγηματικό λόγο προσεγγίσεων που εδράζονται 
στη γραμμική υφή του λόγου (αρχή-μέση-τέλος ή προηγούμενο-επό-
μενο) και σε κριτήρια όπως η εσωτερική ενότητα, η θεματική ομοιο-
γένεια και η δομική συνέχεια.  Από αυτή την άποψη,  το κείμενο της 
ΘΛ είναι πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί σε σημεία όπου έχουμε εκτενή 
ροή λόγου προερχόμενου από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το πρό-
σωπο αυτό είναι του ιερέως, ο οποίος στις δεήσεις του συμπεριλαμ-
βάνει συχνά και αναφορές σε δεδομένα/αλήθειες της χριστιανικής 
πίστης. Η διαπλοκή αυτών των επικοινωνιακών στόχων επηρεάζει, 
όπως είναι αναμενόμενο, και τη συντακτική εκφορά των προτάσεων 
ταυτόχρονα με την αλληλουχία των κειμενικών μονάδων. Από το 
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γεγονός αυτό της εξυπηρέτησης των επικοινωνιακών στόχων της 
δέησης και της απόφανσης, σε συνδυασμό με το ότι ο ιερέας φέρει την 
ουσιαστική αρμοδιότητα να τελεί την ιεροπραξία, προκύπτει και η 
σχετικά μεγάλη έκταση του συνεχόμενου λόγου που εκφέρει. 

Τα συντακτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται, προκύπτουν από 
τον λογικό συσχετισμό της βουλητικής επικοινωνιακής λειτουργίας 
της δέησης με την αναφορική/δηλωτική λειτουργία της απόφανσης. 
Βάση του λογικού συσχετισμού είναι η αιτιολόγηση, με την έννοια ότι 
η δέηση προς τον Θεό αιτιολογείται/δικαιολογείται από τις ενέργειες 
και τις ιδιότητές του με τις οποίες έχει εκδηλωθεί στη ζωή των ανθρώ-
πων. Επομένως, ο ιερέας ‘αποτολμά’ να απευθυνθεί και να απευθύνει 
τις δεήσεις και τα αιτήματά του προς το πρόσωπο του Θεού, επειδή 
Αυτός είναι «κάτι» και επειδή έκανε «κάτι». Σ’ αυτή την προοπτική, 
οι δεήσεις και οι επικλήσεις διατυπώνονται με προστακτικούς ρηματι-
κούς τύπους που συμπληρώνονται νοηματικά κυρίως από αιτιολογι-
κές προτάσεις που επέχουν αξία αποφαντικών προτάσεων κρίσεως 
και κάνουν αναφορά είτε στις ιδιότητες του Θεού είτε στο ιστορικό 
γεγονός της ενανθρώπισής του με τον σταυρικό θάνατο και την Ανά-
σταση. Αμφότερες οι αναφορές στις ιδιότητες και στις ενέργειες του 
Θεού στο πλαίσιο της θείας λατρείας λειτουργούν ως επισημάνσεις 
των βάσεων που διέπουν τη χριστιανική πίστη. Γι’ αυτό, οι ευχές και 
τα δοξαστικά εκφωνήματα του ιερέα συνήθως ολοκληρώνονται με 
την αναφορά στο τρισυπόστατο της ουσίας του Θεού: σὺν τ  πανα-
γίῳ καὶ ἀγαθ  καὶ ζωοποι  σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.    

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα πλέον συνήθη συντακτικά σχήματα 
που εντοπίζονται στο λόγο του ιερέα είναι:  

i) προστακτική + αιτιολογική πρόταση κρίσεως. Π.χ. Κύριε  
πρόσδεξαι  ἐλέησον  κατάπεμ ον   Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θε-
ὸς ὑπάρχεις  (Εκτενής Δέηση)   

ii) αναφορική μετοχή ή ονοματική φράση με επίθετο + προστακτι-
κή + αιτιολογική πρόταση κρίσεως. Π.χ. «Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ … ἀναπαυό-
μενος, ὁ … ἀνυμνούμενος καὶ δοξολογούμενος καὶ προσκυνούμενος  ὁ  πα-
ραγαγὼν  ὁ κτίσας  κατακοσμήσας  ὁ διδοὺς  καὶ μὴ παρορῶν  ὁ κα-
ταξιώσας  + αὐτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι καὶ … ἐπίσκε αι , συγχώρησον 
… ἁγίασον  καὶ δὸς ἡμῖν   Ὅτι ἅγιος εἶ ...  (Μικρά Είσοδος)  
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iii) ονοματική φράση με επίθετο και αναφορική μετοχή + προστα-
κτική. Π.χ. Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ μόνος ἅγιος, ὁ δεχόμενος ,  
πρόσδεξαι  καὶ προσάγαγε … καὶ ἱκάνωσον …  καὶ καταξίωσον  (Συνα-
πτή Τιμίων Δώρων) 

) αναφορική μετοχή ή επίθετο + προστακτική + συμπερασματική 
πρόταση. Π.χ. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ … κατοικῶν καὶ … ἐφορῶν, ὁ … ἐ-
ξαποστείλας …,  ἐπίβλε ον … καὶ καταξίωσον,  ἕνωσον  καὶ συγκατα-
ρίθμησον  να καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι  (Δέηση υπέρ Κατηχουμέ-
νων). 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ η χρήση παρελθοντικών ρηματικών τύπων 
στα σημεία που ο λειτουργός αναφέρεται σε ‘ιστορικά’ σημεία της πα-
ρουσίας του Χριστού στη γη, σε συνδυασμό με ενεστωτικούς διεξοδι-
κούς ρηματικούς τύπους, όταν γίνεται αναφορά στις ιδιότητες και 
στην ουσία του Θεού. Π.χ. Οὐδεὶς ἄξιος … λειτουργεῖν σοι, Βασιλεῦ τῆς 
δόξης  τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φοβερὸν … Ἀλλ  ὅμως, … γ έ γ ο ν α ς  
ἄνθρωπος καὶ ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐχ ρ η μ ά τ ι σ α ς  καὶ  τὴν ἱερουργίαν 
π α ρ έ δ ω κ α ς  ἡμῖν …  (Ευχή Χερουβικού μνου) ή «Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος …  ὁ 
… π α ρ α γ α γὼ ν  … ὁ κ τ ί σ α ς  … κ α τ α κ ο σ μ ή σ α ς  ὁ δ ι δ ο ὺ ς  …  ὁ κ α -
τ α ξ ι ώ σ α ς  …  (Μικρά Είσοδος) ή στο μέρος της  που ονομάζεται Αγία 
Αναφορά, όπου έχουμε εξιστόρηση της παράδοσης του μυστηρίου της 
Θείας Ευχαριστίας από τον Κύριο στους μαθητές Του:  τὸν κόσμον 
σου οὕτως ἠγ ά π η σ α ς , ὥστε τὸν ἱόν σου τὸν μονογενῆ δοῦναι … ς 
ἐλ θὼν  καὶ … πληρώσας … παρεδίδοτο … παρεδίδου … λαβὼν … εὐχαριστή-
σας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς . 

Αυτή η σχετικά απλή γκάμα οργανωτικών και συντακτικών σχημά-
των που επηρεάζει και την εκφορά των ρηματικών τύπων, περιορί-
ζοντας την ποικιλία τους, σε ό,τι μεν αφορά τις εγκλίσεις στην οριστική 
(για τη δήλωση βασικών στοιχείων της χριστιανικής πίστης) και στην 
προστακτική και υποτακτική (για την έκφραση της δέησης προς το 
πρόσωπο του Θεού), συνδέονται οπωσδήποτε με τα υπολείμματα 
προφορικότητας που ενυπάρχουν στο λειτουργικό κείμενο. Τα υπο-
λείμματα αυτά εντοπίζονται και στη λογική σύνδεση των προτάσεων 
μεταξύ τους, όπου κυριαρχεί το συντακτικό σχήμα που περιγράψαμε 
παραπάνω (ονοματική φράση + προστακτική + αιτιολογική πρόταση 
κρίσεως). πως επισημαίνει και ο  (1997, 103) «στις περισσότερες 
θρησκείες o προφορικός λόγος λειτουργεί απαρτίως στην τελετουργική 
και τη λατρευτική ζωή [ ]. Εντούτοις μια θρησκευτική παράδοση που 
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στηρίζεται στο κείμενο μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει με πολλούς 
τρόπους εγκυρότητα στην πρωταρχικότητα του προφορικού.» Στο κεί-
μενο της  η προφορικότητα διευκολύνεται από τη διαλογική οργά-
νωση του κειμένου και, κυρίως, από τις «προσωπικές» διατυπώσεις που 
κυριαρχούν, όχι μόνο στο δίκτυο της επικοινωνίας μεταξύ του Ιερέα, 
του Διακόνου και του Χορού, αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των 
Λειτουργών και του ίδιου του προσώπου του Θεού, όπου οι ‘δείξεις’ 
πραγματώνονται ανάμεσα σε ένα εγώ εμείς και σε ένα Εσύ. 

 
Επίλογος 
Το κείμενο της ΘΛ είναι ανεξάντλητο σε ευρήματα που ενδιαφέρουν 
την ανάλυση του λόγου. Τόσο η έκτασή του όσο και η δόμησή του σε 
μορφή διαλόγου επιβάλλουν τη θεώρησή του κυρίως από την άποψη 
των διαλογικών μονάδων που το συνιστούν και της αλληλουχίας των 
γλωσσικών πράξεων με νοηματική σύνδεση μεταξύ τους. Θεωρήσαμε 
ότι η επαγωγική προσέγγιση των κειμενικών μονάδων, που δίνει έμ-
φαση στη γραμμική υφή του λόγου, θεωρώντας ότι κάθε μονάδα εμφα-
νίζεται με βάση ό,τι προηγείται και υποδεικνύει αυτό που ακολουθεί, 
είναι πιο παραγωγική στα σημεία όπου ο λόγος είχε την έκταση εκείνη 
που θα επέτρεπε να εντοπιστούν τα τμήματα που τον απαρτίζουν, και 
αυτά ήταν τα μέρη των εκφωνημάτων που πραγματώνονταν από το 
πρόσωπο του ιερέα ως κύριου φορέα του λόγου της ΘΛ. Επιπλέον, τα 
ιδιαίτερα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά που διαθέτει ένα λειτουργικό 
κείμενο προβάλλουν τη στερεοτυπία ως ένα σημαντικό παράγοντα 
δόμησης και διάρθρωσης κειμενικών σχημάτων και αναδεικνύουν την 
επανάληψη ως το κατεξοχήν οργανωτικό και συντακτικό σχήμα.   
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