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A. H Kαινή ∆ιαθήκη. 

α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ∆ιαθήκης. 

β) O κανόνας των βιβλίων της Kαινής ∆ιαθήκης. 

γ) H κριτική του κειµένου της Kαινής ∆ιαθήκης. 
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A. H Kαινή ∆ιαθήκη 

α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ∆ιαθήκης 

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως 

και η αφήγηση της ζωής Tου, των έργων Tου, της σταύρωσης και της ανάστασής Tου. 

Άλλωστε ο προφορικός λόγος στη νοοτροπία των λαών της Aνατολής είχε µεγαλύτερο 

κύρος από τον γραπτό λόγο, συνεπώς τα γραπτά µνηµεία θεωρούνταν αναγκαία µόνο 

µετά τον θάνατο των έγκυρων αυτοπτών µαρτύρων. Ωστόσο η ταχύτατη διάδοση του 

Xριστιανισµού επιτάχυνε την καταγραφή των γεγονότων, µια και οι απόστολοι δεν 

µπορούσαν να βρίσκονται συγχρόνως παντού. 

Tα Eυαγγέλια γράφτηκαν επειδή χρειαζόταν να καλυφθούν συγκεκριµένες ανάγκες: α) 

η κατήχηση των πιστών, β) η απολογητική προς τους εθνικούς, γ) η διδασκαλία της 

Eκκλησίας, δ) η ποιµαντική φροντίδα και ενθάρρυνση, και ε) πιθανότατα η λατρευτική 

πράξη. Oι διαφορές ανάµεσα στις διηγήσεις των ευαγγελίων δείχνουν ότι κάθε 

ευαγγελιστής έγραψε ανεξάρτητα, αξιοποιώντας µε την οδηγία του Aγίου Πνεύµατος 

αυτά που θυµόταν ή που είχε πληροφορηθεί. Oι οµοιότητες δείχνουν ότι όλοι άντλησαν 

από κοινές πηγές, όλοι είχαν κοινό θέµα και όλοι είχαν την έµπνευση του Θεού. 

Oι Πράξεις των Aποστόλων γράφτηκαν από τον ευαγγελιστή Λουκά, για να περιγραφεί 

η εξέλιξη της Xριστιανικής Eκκλησίας και η διάδοση του Xριστιανικού µηνύµατος, και 

για να φανεί µέσα στην ιστορία της Eκκλησίας το έργο του Aγίου Πνεύµατος, που 



συνέχισε τη διακονία του Iησού Xριστού. Aποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα 

Eυαγγέλια και στις Eπιστολές. 

Oι Eπιστολές του αποστόλου Παύλου παρουσιάζουν ποικιλία στο περιεχόµενο, ανάλογα 

µε τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών. Kάποιες έχουν προσωπικό χαρακτήρα 

(Προς Φιλήµονα), άλλες δίνουν οδηγίες σε πνευµατικούς ηγέτες (A΄ και B΄ προς 

Tιµόθεον, Προς Tίτον), άλλες έχουν εγκύκλιο χαρακτήρα (Προς Eφεσίους), άλλες 

έχουν φιλικό και επαινετικό τόνο σε µια ιδιαίτερα αγαπητή κοινότητα πιστών (Προς 

Φιλιππησίους), ενώ άλλες περιέχουν έλεγχο και επιχειρηµατολογία (A΄ και B΄ προς 

Kορινθίους, Προς Γαλάτας, A΄ και B΄ προς Θεσσαλονικείς). Συνήθως χωρίζονται σε 

δύο µέρη: α) δογµατικό και διδακτικό, συχνά ως απάντηση σε ερωτήσεις των 

παραληπτών, και β) πρακτικές συµβουλές για τη Xριστιανική ζωή.  

Oι Eπιστολές που είναι γραµµένες από τους αποστόλους Iάκωβο, Πέτρο, Iωάννη και 

Iούδα ονοµάζονται Kαθολικές, επειδή απευθύνονται γενικότερα στο σύνολο των 

πιστών. H Eπιστολή του Iακώβου και η A΄ Πέτρου έχουν περιεχόµενο κυρίως πρακτικό 

και ηθικό, η B΄ Πέτρου και η Eπιστολή του Iούδα εσχατολογικό, και οι Eπιστολές του 

Iωάννη Xριστολογικό και πρακτικό. 

 H Aποκάλυψη, γραµµένη από τον απόστολο Iωάννη το 95/96 µ.X., φανερώνει µέσα 

από οράµατα και σύµβολα το µέλλον της ανθρώπινης ιστορίας, µε στόχο την 

προετοιµασία των Xριστιανών για τις δυσκολίες και τους διωγµούς που θα περάσουν, 

αλλά και την ενθάρρυνση και στήριξη των πιστών µέσα από την πρόρρηση του τελικού 

θριάµβου της Eκκλησίας του Iησού Xριστού. 

β) O κανόνας των βιβλίων της Kαινής ∆ιαθήκης 

Aπό πολύ νωρίς τα κείµενα των αποστόλων άρχισαν να αντιγράφονται και να 

κυκλοφορούν στις τοπικές Eκκλησίες, µε σκοπό τη δηµόσια ανάγνωσή τους στις 

συνάξεις των πιστών, και άρχισαν να αναγνωρίζονται ως "Γραφές", όπως φαίνεται από 

το χωρίο A΄ Tιµόθ. ε΄ 18, όπου γίνεται παραποµπή στη Γραφή µε αναφορά στο Λουκ. 

ι΄ 7, και από το χωρίο B΄ Πέτρ. γ΄ 15-16, όπου ονοµάζονται Γραφές οι Eπιστολές του 

αποστόλου Παύλου.  

Oι Eκκλησίες άρχισαν να σχηµατίζουν συλλογές των αποστολικών συγγραµµάτων, 

αρχικά χωριστά των Eπιστολών και χωριστά των Eυαγγελίων, αργότερα σε ένα ενιαίο 

σύνολο, µαζί και µε τις Πράξεις των Aποστόλων, που συνέδεαν τα Eυαγγέλια µε τις 

Eπιστολές. Έτσι σχηµατίστηκε µε τον καιρό ο Kανόνας των βιβλίων της Kαινής 



∆ιαθήκης (η λέξη κανών, σηµιτικής προέλευσης, δήλωνε αρχικά ένα όργανο µέτρησης, 

αλλά κατέληξε να σηµαίνει το πρότυπο µε βάση το οποίο κανονίζει κανείς την πορεία 

της ζωής του). 

Στην αρχή τα όρια του Kανόνα δεν ήταν σαφή. Σε µερικές περιοχές θεωρήθηκαν άξια 

να συµπεριληφθούν στον Kανόνα και κείµενα των Aποστολικών Πατέρων, όπως η A΄ 

Eπιστολή προς Kορινθίους του Kλήµεντα Pώµης (περίπου 96 µ.X.), η ∆ιδαχή τών 

∆ώδεκα Aποστόλων (περίπου 120 µ.X.), η Eπιστολή Bαρνάβα (περίπου 130 µ.X.), ο 

Ποιµήν του Eρµά (περίπου 140 µ.X.), ακόµη και λιγότερο σηµαντικά κείµενα, όπως η 

Aποκάλυψις Πέτρου (περίπου 150 µ.X.) και οι Πράξεις Παύλου και Θέκλης (περίπου 

170 µ.X.). Άρχισε λοιπόν µια διαδικασία για τον καθορισµό των "κανονικών" βιβλίων 

της Kαινής ∆ιαθήκης, µε κριτήρια α) την αποστολικότητα, β) την αρχαιότητα, γ) τη 

δογµατική ορθότητα, δ) την καθολικότητα της αποδοχής, ε) την παραδοσιακή χρήση, 

και ς) τη θεϊκή έµπνευση των κειµένων.  

Tα συµπεράσµατα για ένα διάστηµα δεν ήταν οµόφωνα. H Kαινή ∆ιαθήκη ήδη κατά την 

εποχή του Eιρηναίου (περίπου 170 µ.X.) περιείχε τα βιβλία που γνωρίζουµε και 

σήµερα. Ωστόσο υπήρξε από µερικούς αµφισβήτηση για κάποια από αυτά. Για 

παράδειγµα, ο Ωριγένης (185-200) έκανε διάκριση ανάµεσα σε οµολογούµενα, δηλαδή 

σε αυτά που είχαν αναγνωριστεί από όλους ως Γραφές (τα 4 Eυαγγέλια, οι Πράξεις, οι 

13 Eπιστολές του αποστόλου Παύλου, η A΄ Πέτρου, η A΄ Iωάννου και η Aποκάλυψη), 

και σε αντιλεγόµενα, δηλαδή σε αυτά για τα οποία υπήρξε λιγότερη ή περισσότερη 

αµφισβήτηση (Προς Eβραίους, B΄ Πέτρου, B΄ και Γ΄ Iωάννου, και Iούδα). O Eυσέβιος 

Kαισαρείας (265-340) κατέγραψε ως γενικώς αποδεκτά τα 4 Eυαγγέλια, τις Πράξεις, τις 

14 Eπιστολές του αποστόλου Παύλου (µαζί µε την Προς Eβραίους), την A΄ Πέτρου, την 

A΄ Iωάννου και την Aποκάλυψη, και ως αµφισβητούµενα τις Eπιστολές Iακώβου, B΄ 

Πέτρου, B΄ και Γ΄ Iωάννου, και Iούδα).  

Tελικά ο Kανόνας καθορίστηκε µε την ουσιαστική συµβολή του Mεγάλου Aθανασίου 

(297-373) στην Aνατολή, και του Iερωνύµου (345-419) και του Aυγουστίνου (354-

430) στη ∆ύση. Tον Kανόνα της Kαινής ∆ιαθήκης επικύρωσε επίσηµα η Σύνοδος της 

Kαρχηδόνας το 397 µ.X., η οποία έδωσε και συνοδικό κύρος στον κατάλογο των 

συγκεκριµένων 27 βιβλίων, τα οποία ξεχώρισε ως θεόπνευστα η Eκκλησία µε την 

οδηγία του Aγίου Πνεύµατος. 

 



γ) H κριτική του κειµένου της Kαινής ∆ιαθήκης 

H κριτική των κειµένων είναι ένας κλάδος της φιλολογίας, ο οποίος µελετά τους 

τρόπους και τις µεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν, για να επιτευχθεί η 

αποκατάσταση ενός αρχαίου κειµένου σε µια µορφή όσο το δυνατό πλησιέστερη στο 

κείµενο που συνέγραψε ο αρχαίος συγγραφέας, µια και όλα τα έργα της αρχαιότητας 

µάς σώζονται σε αντίγραφα αντιγράφων.  

Στην περίπτωση της Kαινής ∆ιαθήκης τα στοιχεία για την αποκατάσταση του κειµένου 

της είναι πολυπληθή και εξαιρετικά αξιόπιστα: 

1) O αριθµός των χειρογράφων: H Kαινή ∆ιαθήκη µάς διασώζεται σε περισσότερα 

χειρόγραφα από οποιοδήποτε άλλο αρχαίο κείµενο. Συγκεκριµένα, σώζονται 

περισσότερα από 5.300 χειρόγραφα του αρχαίου ελληνικού κειµένου, περισσότερα από 

10.000 χειρόγραφα της λατινικής µετάφρασης Vulgata (δηλαδή της µετάφρασης που 

έκανε ο Iερώνυµος [345-419] στη λαϊκή λατινική γλώσσα), τουλάχιστο 9.300 

χειρόγραφα άλλων αρχαίων µεταφράσεων (στα συριακά, αιγυπτιακά, αρµενικά, 

γοτθικά, γεωργιανά, αιθιοπικά, νουβικά κτλ.), συνολικά περισσότερα από 24.000 

χειρόγραφα που περιέχουν είτε το σύνολο είτε κάποια τµήµατα της Kαινής ∆ιαθήκης. 

Για να υπάρχει κάποιο µέτρο σύγκρισης, αξίζει να επισηµάνουµε ότι δεύτερο στη σειρά 

έρχεται το κείµενο της Ιλιάδας του Oµήρου, που µας σώζεται σε 643 χειρόγραφα. 

 2) Tο χρονικό διάστηµα µεταξύ συγγραφής και αρχαιότερου σωζόµενου χειρογράφου: 

Eίναι φανερό ότι όσο πιο µικρό είναι το διάστηµα αυτό, τόσο λιγότερη φθορά ή 

αλλοίωση µπορεί να έχει επέλθει στο συγκεκριµένο κείµενο. Στην περίπτωση της 

Kαινής ∆ιαθήκης το διάστηµα αυτό είναι µικρότερο από το αντίστοιχο οποιουδήποτε 

άλλου αρχαίου κειµένου. Συγκεκριµένα, τα αρχαιότερα χειρόγραφα που διασώζουν 

ολόκληρο το κείµενο της Kαινής ∆ιαθήκης (ο Bατικανός και ο Σιναϊτικός κώδικας) είναι 

αντιγραµµένα γύρω στο 325-350 µ.X., δηλαδή περίπου 250-300 χρόνια µετά τη 

συγγραφή των κειµένων, ενώ έχουµε και τµήµατα της Kαινής ∆ιαθήκης σε παπύρους 

γραµµένους ακόµη νωρίτερα: γύρω στο 130 µ.X. ο John Rylands’ Papyrus 

(Manchester) µε αποσπάσµατα του Kατά Iωάννην Eυαγγελίου, γύρω στο 150-200 µ.X. 

ο Bodmer Papyrus II (Γενεύη) µε το µεγαλύτερο µέρος του Kατά Iωάννην Eυαγγελίου, 

και γύρω στο 200 µ.X. οι Chester Beatty Papyri (∆ουβλίνο, και τµήµα στο Michigan), 

τρείς από τους οποίους περιέχουν εκτενή τµήµατα της Kαινής ∆ιαθήκης. Για να υπάρχει 

κάποιο µέτρο σύγκρισης, αξίζει να επισηµάνουµε ότι τα αρχαιότερα χειρόγραφα του 

Πλάτωνα που µας σώζονται είναι γραµµένα περίπου 1.200 χρόνια µετά τη συγγραφή 



των κειµένων του, του Aριστοφάνη 1.200 χρόνια, του Hροδότου 1.300 χρόνια, του 

Θουκυδίδη 1.300 χρόνια, του ∆ηµοσθένη 1.300 χρόνια, του Σοφοκλή 1.400 χρόνια, 

του Aριστοτέλη 1.400 χρόνια, και του Eυριπίδη 1.500 χρόνια. 

3) H ποιότητα των χειρογράφων και το ποσοστό φθοράς του κειµένου: Oι αντιγραφείς 

των χειρογράφων της Kαινής ∆ιαθήκης επιτελούσαν το έργο τους µε εξαιρετική 

προσοχή, έχοντας συνήθως τη συναίσθηση ότι αντιγράφουν ένα ιερό βιβλίο. Γι αυτό 

ακριβώς και το ποσοστό φθοράς ή αλλοίωσης του κειµένου είναι ελάχιστο, 

συγκρινόµενο µε άλλα αρχαία κείµενα. Συγκεκριµένα από τις 20.000 περίπου σειρές 

της Kαινής ∆ιαθήκης µόνο σε 40 σειρές υπάρχει κάποια αµφισβητούµενη γραφή 

(ποσοστό 0,2%), ενώ από τις 15.600 περίπου σειρές της Iλιάδας υπάρχει αµφισβήτηση 

γραφών σε 764 σειρές (ποσοστό 4,9%), και από τις 250.000 περίπου σειρές του 

Iνδικού έπους Mahabharata υπάρχει αµφισβήτηση γραφών σε 26.000 σειρές (ποσοστό 

10,4%). Στην περίπτωση της Kαινής ∆ιαθήκης από αυτό το 0,2% µόνο το 1/8 έχει 

κάποια σηµασία, και µόνο το 1/16 αποτελεί διαφορά άξια συζήτησης. Aπό µαθηµατική 

άποψη το κείµενο θα µπορούσε να θεωρηθεί αναλλοίωτο κατά 98,33%. Πάντως 

απολύτως καµιά βασική διδασκαλία της Xριστιανικής πίστης δεν στηρίζεται σε 

αµφισβητούµενο κείµενο. 

4) H έµµεση παράδοση: Στο µεγάλο πλήθος των χειρογράφων µε το κείµενο της 

Kαινής ∆ιαθήκης προστίθενται και οι µαρτυρίες των Πατέρων της Eκκλησίας, οι οποίοι 

συχνότατα παραθέτουν βιβλικά χωρία. Σε µελέτη που έγινε µόνο στους Πατέρες του 

2ου και του 3ου αιώνα µ.X. διαπιστώθηκε ότι βρίσκει κανείς εκεί ολόκληρο το κείµενο 

της Kαινής ∆ιαθήκης, εκτός από 11 χωρία. Tα παραθέµατα αυτά αποτελούν βέβαια 

συµπληρωµατικές µαρτυρίες για την αποκατάσταση του κειµένου. 

 5) Tα εκλογάδια: Σε όλον αυτόν τον όγκο του υλικού µπορούν να προστεθούν και τα 

εκλογάδια ή λεξιονάρια, που αποτελούν συλλογές τµηµάτων της Kαινής ∆ιαθήκης για 

λειτουργική χρήση, είτε των ευαγγελικών περικοπών του Kυριακοδροµίου 

(ευαγγελιστάρια), είτε του αποστολικού αναγνώσµατος στη Θεία Λειτουργία 

(πραξαπόστολος). Oι ερευνητές έχουν καταγράψει ήδη 2.135 εκλογάδια, για τα οποία 

όµως δεν έχουν γίνει ακόµη συστηµατικές µελέτες. 

 

 



B. H Παλαιά ∆ιαθήκη 

α) O κανόνας των βιβλίων της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

∆εν είναι εύκολο να επισηµανθούν αναλυτικά όλα τα στάδια που πέρασε η διαµόρφωση 

του Kανόνα της Παλαιάς ∆ιαθήκης. Στην Kαινή ∆ιαθήκη έχουµε συχνή αναφορά σε 

"νόµο και προφήτες" (Mατθ. ε΄ 17, ζ΄ 12, κβ΄ 40, Λουκ. ις΄ 16, Πράξ. ιγ΄ 15, κη΄ 

23), ενώ στο Kατα Λουκάν κδ΄ 44 υπάρχει µια ένδειξη ότι η Παλαιά ∆ιαθήκη χωριζόταν 

σε τρία µέρη (τα γεγραµµένα εν τω νόµω Mωϋσέως και προφήταις καd ψαλµοίς), 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες ιστορικές µαρτυρίες (Iώσηπος, Kατά 

Aπίωνος 1,8· Φίλων ο Iουδαίος κ.ά.).  

1) O Nόµος (Tορά): Aποδιδόταν στον Mωυσή (∆ευτερ. λα΄ 9) και περιλάµβανε την 

Πεντάτευχο: Γένεση, Έξοδος, Λευϊτικό, Aριθµοί, ∆ευτερονόµιο.  

2) Oι Προφήτες (Nεβιίµ): Περιλάµβαναν δύο τµήµατα: τους "Προγενέστερους 

προφήτες" (Iησούς του Nαυή, Kριτές, A΄ και B΄ Σαµουήλ [σε ένα βιβλίο], και A΄ και 

B΄ Bασιλέων [σε ένα βιβλίο]) και τους "Mεταγενέστερους προφήτες" (Hσαΐας, Iερεµίας, 

Iεζεκιήλ, και το βιβλίο των 12 «µικρών» προφητών). 

3) Tα Aγιόγραφα (Kεθουβίµ): Περιλάµβαναν α) τα ποιητικά βιβλία Ψαλµοί, Παροιµίες 

και Iώβ· β) τους πέντε "Kυλίνδρους" (Mεγκιλλώθ), καθένας από τους οποίους 

περιλάµβανε ένα βιβλίο, που διαβαζόταν στη Συναγωγή σε µια µεγάλη θρησκευτική 

γιορτή: Άσµα ασµάτων (Πάσχα), Pουθ (Πεντηκοστή ή Eορτή των Eβδοµάδων), Θρήνοι 

(Eπέτειος αλώσεως της Iερουσαλήµ), Eκκλησιαστής (Σκηνοπηγία), και Eσθήρ 

(Πουρίµ)· γ) τα βιβλία ∆ανιήλ, Έσδρας - Nεεµίας [σε ένα βιβλίο], και A΄ και B΄ 

Xρονικών [σε ένα βιβλίο].  

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο Kανόνας αυτός επικυρώθηκε από µια ραββινική 

σύνοδο στην Iάµνεια της Παλαιστίνης το 90 µ.X. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν έγινε 

πραγµατικά τέτοια σύνοδος ή αν πήραν τη φήµη συνόδου οι συχνές συναντήσεις και 

συζητήσεις ραββίνων που γίνονταν στην Iάµνεια, στο σπίτι του σοφού ραββίνου 

Γιοχανάν Mπεν Zακκάι, ο οποίος είχε µετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο βιβλικών 

σπουδών.  

Aπό τη άλλη µεριά ήδη από τον 3ο αιώνα π.X. είχε αρχίσει η µετάφραση των εβραϊκών 

κειµένων στα ελληνικά. Aποτέλεσµα αυτής της µεταφραστικής προσπάθειας ήταν µια 

εκτενής συλλογή ιουδαϊκών έργων στα ελληνικά, που ονοµάστηκε "Mετάφραση των 



Eβδοµήκοντα (ή: Mετάφραση των O΄)". H συλλογή αυτή περιλάµβανε περισσότερα 

βιβλία από εκείνα που αποτελούσαν την εβραϊκή Bίβλο, µια και περιείχε και 

µεταφράσεις άλλων ιουδαϊκών κειµένων, αλλά και βιβλία που γράφτηκαν εξαρχής στα 

ελληνικά. Eπίσης κάποια βιβλία είχαν διαφορετική ονοµασία στη "Mετάφραση των 

Eβδοµήκοντα": A΄ και B΄ Bασιλειών (αντί A΄ και B΄ Σαµουήλ), Γ΄ και ∆΄ Bασιλειών 

(αντί A΄ και B΄ Bασιλέων), και A΄ και B΄ Παραλειποµένων (αντί A΄ και B΄ Xρονικών).  

Στον Xριστιανικό κόσµο οι τρεις µεγάλες Oµολογίες ακολούθησαν διαφορετικές 

παραδόσεις στο ζήτηµα του Kανόνα της Παλαιάς ∆ιαθήκης: 

1) H Oρθόδοξη Eκκλησία δέχεται ως "κανονικά", δηλαδή ως βιβλία που ανήκουν στον 

Kανόνα, συνολικά 49 βιβλία: τα 39 βιβλία της ιουδαϊκής Bίβλου (υιοθετώντας τους 

τίτλους της "Mετάφρασης των Eβδοµήκοντα") και 10 επιπλέον (A΄ Έσδρας, Tωβίτ, 

Iουδίθ, A΄ - B΄ - Γ΄ Mακκαβαίων, Σοφία Σολοµώντος, Σοφία Σειράχ, Bαρούχ και 

Eπιστολή Iερεµίου), καθώς και τις εκτενείς προσθήκες του ελληνικού κειµένου στα 

βιβλία Eσθήρ και ∆ανιήλ. Όσα βιβλία δεν περιλαµβάνονται στον Kανόνα (π.χ. ∆΄ 

Mακκαβαίων) ονοµάζονται "απόκρυφα". 

2) H Pωµαιοκαθολική Eκκλησία δέχεται ως "κανονικά" συνολικά 46 βιβλία, τα οποία 

διακρίνει σε "πρωτοκανονικά" και σε "δευτεροκανονικά": στα "πρωτοκανονικά" 

ανήκουν τα 39 βιβλία της ιουδαϊκής Bίβλου, ενώ στα "δευτεροκανονικά" τα βιβλία 

Tωβίτ, Iουδίθ, A΄ και B΄ Mακκαβαίων, Σοφία Σολοµώντος, Σοφία Σειράχ, Bαρούχ (+ 

Eπιστολή Iερεµίου), καθώς και οι προσθήκες του ελληνικού κειµένου στα βιβλία Eσθήρ 

και ∆ανιήλ. Όσα βιβλία δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον Kανόνα (A΄ Έσδρας και Γ΄ 

Mακκαβαίων) ονοµάζονται επίσης "απόκρυφα". 

3) Oι ∆ιαµαρτυρόµενες Eκκλησίες δέχονται ως "κανονικά" µόνο τα 39 βιβλία της 

ιουδαϊκής Bίβλου. Tα επιπλέον βιβλία που περιλαµβάνονται στον Kανόνα της 

Pωµαιοκαθολικής Eκκλησίας τα ονοµάζουν "απόκρυφα", ενώ όσα δεν 

συµπεριλαµβάνονται σ αυτόν τα ονοµάζουν "ψευδεπίγραφα". 

Πάντως και οι τρεις Xριστιανικές Oµολογίες συµφωνούν στο σύστηµα κατάταξης των 

βιβλίων της Παλαιάς ∆ιαθήκης, που διαφέρει από την αντίστοιχη κατάταξη της 

ιουδαϊκής Bίβλου. Tα βιβλία κατατάσσονται σε τρεις οµάδες: σε "Iστορικά", σε 

"Ποιητικά - ∆ιδακτικά" και σε "Προφητικά". 

 



β) H κριτική του κειµένου της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

Tο εβραϊκό κείµενο της Παλαιάς ∆ιαθήκης δεν µας διασώζεται σε πολλά χειρόγραφα 

και, πριν από την ανακάλυψη των Παπύρων του Kουµράν στη Nεκρά Θάλασσα (1947), 

το αρχαιότερο από αυτά το χρονολογούσαν γύρω στο 900 µ.X., δηλαδή περίπου 1.300 

χρόνια µετά τη συγγραφή του τελευταίου βιβλίου της Παλαιάς ∆ιαθήκης (γύρω στο 

400 π.X.). Oι Πάπυροι όµως του Kουµράν περιέχουν και βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

αντιγραµµένα µέσα στον 1ο αιώνα π.X. 

Ωστόσο η αξιοπιστία της χειρόγραφης παράδοσης της Παλαιάς ∆ιαθήκης βασίζεται 

κυρίως στην εξαιρετική ποιότητα των χειρογράφων του εβραϊκού κειµένου, η οποία 

οφειλόταν στον συγκεκριµένο τρόπο αντιγραφής των χειρογράφων αυτών:  

1) Oι Tαλµουδιστές (100-500 µ.X.): Oι Tαλµουδιστές πήραν το όνοµά τους από τη λέξη 

Tαλµούδ, που δήλωνε τη συλλογή των ιουδαϊκών παραδόσεων και ερµηνειών της 

Παλαιάς ∆ιαθήκης, µαζί µε σχόλια στις ερµηνείες αυτές. Oι άνθρωποι αυτοί 

ενδιαφέρθηκαν για την αντιγραφή και την επιβίωση των ιερών κειµένων, 

αναπτύσσοντας ένα αυστηρό σύστηµα κανόνων που θα έπρεπε να τηρούνται κατά την 

αντιγραφή, αλλιώς το αντίγραφο το θεωρούσαν άχρηστο και το κατέστρεφαν, για να 

διατηρηθεί ο Λόγος του Θεού ανόθευτος και αναλλοίωτος. Oι κανόνες αντιγραφής του 

κειµένου, στο οποίο ακόµη οι λέξεις καταγράφονταν µόνο µε τα σύµφωνά τους, ήταν 

οι εξής:  

(α) O κύλινδρος που προοριζόταν για τη Συναγωγή έπρεπε να είναι γραµµένος µόνο σε 

δέρµατα καθαρών, κατά την εβραϊκή παράδοση, ζώων. 

(β) Tα δέρµατα έπρεπε να προετοιµαστούν για τη συγκεκριµένη χρήση στη Συναγωγή 

από Eβραίο.  

(γ) Tα δερµάτινα φύλλα έπρεπε να συρραφούν µεταξύ τους µε λουριά τα οποία θα 

προέρχονταν επίσης από καθαρά ζώα. 

(δ) Kάθε δερµάτινο φύλλο έπρεπε να περιέχει έναν συγκεκριµένο αριθµό στηλών, το 

ίδιο σε ολόκληρο το χειρόγραφο. 

(ε) Tο µήκος κάθε στήλης δεν έπρεπε να χωράει ούτε λιγότερο από 48 σειρές ούτε 

περισσότερο από 60 σειρές, και το πλάτος της έπρεπε να χωράει 30 γράµµατα. 



(ς) Oλόκληρο το χειρόγραφο έπρεπε πρώτα να χαραχτεί µε γραµµές για την 

ευθυγράµµιση του κειµένου. Aν τρεις λέξεις γράφονταν έξω από τις γραµµές αυτές, το 

αντίγραφο ήταν άχρηστο. 

(ζ) H µελάνη έπρεπε να είναι οπωσδήποτε µαύρη, και να έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε 

µια συγκεκριµένη συνταγή. 

(η) Tο πρωτότυπο από το οποίο θα γινόταν η αντιγραφή έπρεπε να είναι ένα έγκυρο 

αντίγραφο, και ο αντιγραφέας δεν θα έπρεπε να αποκλίνει από αυτό ούτε στο 

ελάχιστο. 

(θ) Kαµία λέξη και κανένα γράµµα δεν θα έπρεπε να αντιγραφεί από µνήµης, χωρίς ο 

αντιγραφέας να κοιτάξει το πρωτότυπο χειρόγραφο. 

(ι) Aνάµεσα σε δύο γράµµατα (σύµφωνα) του κειµένου έπρεπε να παρεµβάλλεται 

απόσταση µιας τρίχας ή µιας κλωστής. 

(ια) Aνάµεσα σε δύο ενότητες του κειµένου έπρεπε να παρεµβάλλεται απόσταση εννέα 

συµφώνων.  

(ιβ) Aνάµεσα σε δύο βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης έπρεπε να παρεµβάλλεται απόσταση 

τριών γραµµών. 

(ιγ) Tο τελευταίο βιβλίο του Nόµου, το ∆ευτερονόµιο, έπρεπε να τελειώνει στο τέλος 

µιας σειράς του κειµένου. Για τα άλλα βιβλία αυτό δεν ήταν απαραίτητο.  

(ιδ) O αντιγραφέας έπρεπε να κάθεται ντυµένος µε πλήρη εβραϊκή ενδυµασία.  

(ιε) O αντιγραφέας έπρεπε να έχει πλύνει ολόκληρο το σώµα του πριν από την 

αντιγραφή. 

(ις) O αντιγραφέας δεν έπρεπε να αρχίσει να γράφει το όνοµα του Θεού µε πένα που 

µόλις την είχε βουτήξει στο µελάνι. 

(ιζ) O αντιγραφέας έπρεπε να είναι προσηλωµένος στο έργο της αντιγραφής, και δεν 

έπρεπε να δώσει σηµασία σε κανέναν περισπασµό, ακόµη και αν ο ίδιος ο βασιλιάς του 

απηύθυνε τον λόγο. 



 Tα αντίγραφα ελέγχονταν συστηµατικά και, όταν διαπιστωνόταν ότι όλες αυτές οι 

προδιαγραφές είχαν ακολουθηθεί, τα θεωρούσαν γνήσια, και αντικαθιστούσαν µε αυτά 

κάθε παλαιότερο φθαρµένο αντίγραφο, το οποίο και κατέστρεφαν. Tα αντίγραφα στα 

οποία δεν είχαν τηρηθεί όλοι αυτοί οι κανόνες τα θεωρούσαν άχρηστα: τα έκαιγαν ή τα 

έθαβαν ή τα έστελναν στα σχολεία, για να χρησιµοποιηθούν απλώς ως αναγνωστικά. 

Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο µας σώζονται τόσο λίγα χειρόγραφα του εβραϊκού 

κειµένου της Παλαιάς ∆ιαθήκης, αλλά τα χειρόγραφα αυτά είναι εξαιρετικά αξιόπιστα, 

ακριβώς επειδή τηρούνταν διεξοδικά όλες οι παραπάνω διατάξεις.  

2) Oι Mασορίτες (500-900 µ.X.): Oι Mασορίτες, οι οποίοι πήραν το όνοµά τους από τη 

λέξη Mασόρα, που σηµαίνει "παράδοση", ανέλαβαν το κοπιαστικό έργο της 

συστηµατικής έκδοσης του κειµένου, προσθέτοντας και τα φωνήεντα (που έλειπαν από 

τις αντιγραφές των Tαλµουδιστών), για να εξασφαλιστεί η σωστή προφορά των 

λέξεων. Tο κείµενο στο οποίο κατέληξαν ονοµάστηκε "Mασσοριτικό κείµενο". 

Oι Mασορίτες αντιµετώπιζαν το κείµενο µε µεγάλο σεβασµό, και ανέπτυξαν ένα 

περίπλοκο σύστηµα για την αποφυγή αντιγραφικών σφαλµάτων. Mετρούσαν τα πάντα: 

τα χωρία, τις λέξεις και τα γράµµατα κάθε βιβλίου· πόσες φορές υπάρχει σε κάθε 

βιβλίο κάθε γράµµα της αλφαβήτου· ποια λέξη και ποιο γράµµα βρίσκεται στο µέσο 

κάθε βιβλίου, στο µέσο της Πεντατεύχου και στο µέσο ολόκληρης της Παλαιάς 

∆ιαθήκης· ποιο χωρίο περιέχει όλα τα γράµµατα της αλφαβήτου κλπ. Όλες αυτές οι 

ασήµαντες, κατά τη σύγχρονη αντίληψη, λεπτοµέρειες είχαν αποτέλεσµα να δοθεί 

µεγάλη προσοχή στην ακριβή αντιγραφή και στην παράδοση ενός αναλλοίωτου 

κειµένου.  

3) Oι Πάπυροι του Kουµράν: Tο 1947 ένας Bεδουίνος, ψάχνοντας να βρει µια χαµένη 

κατσίκα του, ανακάλυψε σε µια σπηλιά κοντά στη Nεκρά Θάλασσα ένα πλήθος από 

πήλινα αγγεία µέσα στα οποία υπήρχαν πάπυροι µε πολύτιµα κείµενα. Aνάµεσα σ\ αυτά 

υπήρχαν και βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, που διέσωζαν κείµενο κατά χίλια χρόνια 

αρχαιότερο από το ως τότε σωζόµενο. Συγκρίνοντας τα δύο αντίγραφα του βιβλίου του 

προφήτη Hσαΐα που βρέθηκαν στο Kουµράν, χρονολογούµενα στον 1ο αιώνα π.X., µε 

το αντίστοιχο Mασοριτικό κείµενο του 900 µ.X. οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 

οµοιότητα έφτανε στο 95%, ενώ οι διαφορές του υπολοίπου 5% περιορίζονταν σε 

προφανείς αντιγραφικές αβλεψίες και διαφορές στην ορθογραφία των λέξεων.  

H ανακάλυψη αυτή των Παπύρων του Kουµράν στη Nεκρά Θάλασσα επιβεβαίωσε µε 

τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την αξιοπιστία του κειµένου της Παλαιάς ∆ιαθήκης που 

µας έχει παραδοθεί. 


