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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη μακρόχρονη λαϊκή παράδοση στη χώρα μας, 

οι επαγγελματικές τάξεις  επεδίωξαν να βρουν και να έχουν 

έναν Άγιο προστάτη τους. Ως συνέχεια της ωραίας αυτής 

ευλαβούς συνήθειας,  σήμερα πολλά επαγγέλματα και 

λειτουργήματα έχουν τον Άγιο προστάτη τους. 

Οι Έλληνες Πυροσβέστες αναγνώρισαν ως Προστάτες 

Άγιους, τους  «Τρείς εν καμίνω Παίδες, Ανανία - Αζαρία - 

Μισαήλ». 

Αυτό το αφιέρωμα για τους προστάτες του Πυροσβεστικού 

Σώματος, βασίστηκε σε υλικό από το αρχείο του 

Πυροσβεστικού Μουσείου, και παλιότερα άρθρα που  

δημοσιευτήκαν κατά καιρούς στα περιοδικά «Πυροσβεστική 

Επιθεώρηση» και «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι». 

Η συγγραφή του γίνεται με ευλάβεια και χρέος για την 

υπέρτερη δύναμη των Αγίων μας, που προστατεύουν τους 

Έλληνες Πυροσβέστες στο καθημερινό, δύσκολο και 

επικίνδυνο αγώνα εναντίον των αδηφάγων φλογών, αλλά και 

όλων των κινδύνων που στοχεύουν την πολιτική προστασία 

στη  χώρα μας. 

 

Ιωάννης Σταμούλης 

Πύραρχος    

Δεκέμβριος 2014               
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Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του 

Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που αναγνωρίζει  ως 

Προστάτες Άγιους του Πυροσβεστικού Σώματος τους «Τρεις 

εν Καμίνω Άγιους Παίδες, γίνεται  με το Προεδρικό Διάταγμα 

381(ΦΕΚ 80 τ.Α΄16-5-1978).  

Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καθιερώνεται η Δευτέρα, μετά 

την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτή του Αγίου Πνεύματος, 

ως η ημέρα επισήμου εορτής του Πυροσβεστικού Σώματος. 

           

Το Προεδρικό Διάταγμα 381/1978 
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Τρία χρόνια μετά, με το Προεδρικό Διάταγμα 1186 (ΦΕΚ 295 

τ.Α΄7-10-1981) τροποποιείται το Προεδρικό Διάταγμα 

381/1978 και  καθορίζεται  πλέον ως «η επίσημος  ημέρα 

δοξολογίας και εορτασμού του Πυροσβεστικού Σώματος  η 

17η Δεκεμβρίου» μέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει τους 

«Τρεις εν καμίνω Αγίους Παίδες». 

 

Το Προεδρικό Διάταγμα 1186/1981 
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Το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 329 (ΦΕΚ 140 τ. Α’ 

140.26-8-1993) αναγνωρίζεται η 17η Δεκεμβρίου, ημέρα 

εορτασμού των τριών εν καμίνω Αγίων  Παίδων, προστατών 

του Πυροσβεστικού Σώματος, και καθιερώνεται ως αργία για 

το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 

 

 

 

Το Προεδρικό Διάταγμα 329/1993 
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Ο Βίος των Αγίων.1 

 

«Προστάται θερμοί, πυροσβεστών υπάρχοντες, ω Παίδες 

Θεού και θείοι αντιλήπτορες»2 

 

Εικόνα 1.  

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες, Μισαήλ, Αζαρίας και Μισαήλ  
γεννήθηκαν στην πόλη των Ιεροσολύμων στις αρχές του 6ου 
π.Χ. αιώνος.  

                                                           
1 «ΠΥΡΟΣΒΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» Η Υψηλή προστασία των 
Πυροσβεστών (Οι άγιοι Τρεις Παίδες εν τη Καμίνω). έτος 2ο –τεύχος 3ο 
Μάρτιος – Μάιος 2000 
2 Από την ακολουθία των Αγίων Τριών Παίδων, Γερασίμου Μοναχού 

Μικραγιαννανίτου. 
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Ανήκαν στη φυλή του Ιούδα και κατάγονταν από βασιλική 
οικογένεια. Πατέρας τους ήταν ο Βασιλιάς Εζεκίας και μητέρα 
τους η Καλλίνικη. 

Όταν ο βασιλιάς της Βαβυλωνίας  Ναβουχοδονόσωρ κυριεύει 
την πόλη των Ιεροσολύμων, προχωρά σε  σφαγές, λεηλασίες  
και αιχμαλωσίες πολλών  παιδιών Εβραίων. Μεταξύ των 
αιχμαλώτων ήταν  και οι Τρείς Παίδες, ευρισκόμενοι στην  
ηλικία των  8-10 ετών, καθώς και ο  φίλος τους,  Δανιήλ, ο 
μετέπειτα Προφήτης. 

Εκεί ο Δανιήλ μετά την εξήγηση του ενυπνίου του 
Ναβουχοδονόσωρ αποκτά την εμπιστοσύνη του και 
διορίζεται Γενικός Επίτροπος των επαρχιών της Βαβυλώνας. 
Μετά από παράκληση του οι Τρείς Παίδες λαμβάνουν 
σημαντικά αξιώματα στη Δημόσια Διοίκηση της Βαβυλώνας. 

Το 579 π.Χ. κατά τα ήθη των ειδωλολατρών βασιλέων ο 
Ναβουχοδονόσωρ κατασκεύασε μια εικόνα δική του χρυσή, 
ύψους εξήντα πηχών και πλάτους έξη πηχών.  

Στα αποκαλυπτήρια της εικόνας προσκλήθηκαν να 
παραστούν όλοι οι Αξιωματούχοι, Στρατηγοί και Τοπικοί 
Άρχοντες του Κράτους. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
προσκύνηση της εικόνας από τους προσκεκλημένους μόλις 
ηχούσε η σάλπιγγα.  

Οι παραβάτες θα ρίπτονταν σε μια κάμινο «πεπυρωμένη». 
Οι Τρεις Παίδες ως πιστοί Ιουδαίοι δεν υπάκουσαν στο 
βασιλικό πρόσταγμα και αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την 
εικόνα, τηρώντας ευλαβικά τον Θείο Νόμο που πρόσταζε: “ου 
ποιήσεις εαυτόν είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα ,όσα εν τω 
Ουρανώ και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις  ύδασι τοις 
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υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη 
λατρεύσεις αυτής”. 

Το γεγονός κατήγγειλαν στο βασιλιά ο οποίος εξοργισμένος 
διέταξε να εμφανιστούν ενώπιον του οι Τρεις Παίδες ώστε να 
απολογηθούν για την ανυπακοή τους.. 

Οι ευσεβείς νέοι δεν αρνήθηκαν την καταγγελία ,ούτε ζήτησαν 
την εύνοια του οργισμένου βασιλιά. Με παρρησία χωρίς να 
φοβηθούν τον θάνατο του αποκρίθηκαν: 

“Ου χρειάν έχομεν ημείς από του ρήματος τούτου 
αποκριθηναι σοι. Εστί γαρ Θεός ημών εν ουρανοίς, ω ημείς 
λατρεύομεν, δυνατός εξελέσθαι ημάς εκ της καμίνου του 
πυρός, της καιομένης και εκ των χείρων σου Βασιλευ, 
σώσηται ημάς. Και αν μη γνωστόν έστω σοι, Βασιλεύ, ότι τοις 
Θεοις σου ου λατρεύομεν, και τη εικόνι, η έστεισαν ου 
προσκυνούμεν”. 

Οργισμένος από την θαρραλέα τους απάντηση ο 
Ναβουχοδονόσωρ διέταξε τους άνδρες του να δυναμώσουν 
τη φλόγα στην κάμινο και να ρίξουν μέσα τους Τρεις Παίδες.  

Αυτοί τότε πρόθυμα από μόνοι τους γεμάτοι χαρά έπεσαν 
στην κάμινο, υμνούντες και ευλογούντες τον Θεό και 
περπατούσαν μέσα στο καμίνι χωρίς να τους αγγίζει καθόλου 
η φωτιά. 

 Αντίθετα οι φλόγες κατέκαυσαν τους βασιλικούς υπηρέτες 
που προσπαθούσαν να υπερπυρώσουν την κάμινο.  

Όταν είδε το θαύμα ο Ναβουχοδονόσωρ γεμάτος έκσταση και 
θαυμασμό πλησίασε προς την κάμινο και διέκρινε μέσα στις 
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φωτιές τέσσερις άνδρες Ταπεινωμένος τους κάλεσε να 
βγούνε έξω. 

 Ήταν υγιείς ,ακέραιοι χωρίς να έχει φλογιστεί ούτε μια τρίχα 
από το κεφάλι τους. 

 Στην ερώτηση του βασιλιά για τον τέταρτο άνδρα που είχε 
δει οι Τρεις Παίδες του αποκρίθηκαν ότι ήταν Άγγελος του 
Θεού ο οποίος τους φύλαξε από την φωτιά. 

 Ο βασιλιάς τότε έσκυψε ευλαβικά μπροστά τους και 
ξεχνώντας την ειδωλολατρική του πίστη διακήρυξε ότι: «Ουκ 
εστί Θεός έτερος, όστις δυναθήσεται ρύσοισθαι ούτως» 

Στη συνέχεια περιέβαλε με μεγάλη εύνοια τους Τρεις Παίδες 
δίνοντας τους μεγαλύτερα αξιώματα. Για την μετέπειτα ζωή 
τους δεν υπάρχουν στοιχεία. Έζησαν όμως πολλά χρόνια και 
«ετελείωσαν εν ειρήνη». 

Τα πρώτα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν  για την ιστόρηση 

του βίου των Αγίων, για τις ανάγκες του υπηρεσιακού 

εορτασμού τους από το Πυροσβεστικό Σώμα,  είναι δύο, 

εξαιρετικά, σημαντικών λειτουργών της Εκκλησίας μας και  τα 

οποία διασώζονται  στο αρχείο   του Πυροσβεστικού 

Μουσείου. 

Το πρώτο κείμενο  έχει τίτλο «Ιστορία των Τριών Παίδων»  

είναι γραμμένο από τον Αρχιμανδρίτη Βασίλειο Γοντικάκη 

ηγούμενο των Ι.Μ. Σταυρονικήτα και Ιβήρων του Αγίου 

Όρους.3 

                                                           
3 Από το Πυροσβεστικό Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 
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Το  δεύτερο κείμενο έχει  τίτλο «Βίος και Πολιτεία  των Αγίων 

Τριών Παίδων» και είναι γραμμένο από τον 

Πρωτοπρεσβύτερο, Θεολόγο - Νομικό, Βασίλειο 

Μαντζουνέα, Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί 

δογματικών και Νομοκανονικών ζητημάτων.4 

 

                                                           
4 Από το Πυροσβεστικό Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 
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Το νόημα του μαρτυρίου των Τριών Παίδων5 

 

Για το νόημα του μαρτυρίου των Αγίων Προστατών του 
Πυροσβεστικού Σώματος, έγραψε ο Γέρων Ιωσήφ 
Βατοπαιδινός (+2009) (στο κείμενο έχει διατηρηθεί η 
ορθογραφία του πρωτότυπου) : 

«Θαυμάσια η Εκκλησία μας προβάλλει ήδη από τα προοίμια 
των εορτών των Χριστουγέννων, τους Τρεις Παίδας και 
Δανιήλ τον προφήτη, οι οποίοι, αν και δεν ήσαν μέσα στο 
δένδρο της γενεαλογίας των προπατόρων του Ιησού, εν 
τούτοις κατηριθμήθησαν εις αυτό, χάριν της εναρέτου ζωής 
των, χάριν της φιλοθεΐας των και ιδίως χάριν του δράματός 
των, πού ευρίσκομε στο βίο τους.  

Υπήρξαν πραγματικά η αναπαράσταση και η προαπόδειξη 
του τρόπου, πώς ο Θεός Λόγος θα επιδημήσει στον κόσμο. 
Αλλά γενικά και από την προσωπική τους ζωή, αντλούμε 
τεράστια παραδείγματα φιλοθεΐας και αυταπαρνήσεως, 
όπως πολλές φορές τονίσαμε. 

Συνέπεσε να εορτάζεται και ο Άγιος Διονύσιος, ένας εκ των 
νεότερων φωστήρων της εκκλησίας μας, του οποίου το 

                                                           
5 http://www.pemptousia.gr 
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άφθαρτο λείψανο ευρίσκεται στην περιφέρεια των 
Επτανήσων. Και αυτός μάς αφήνει από την βιογραφία του 
άριστα και ενισχυτικά για την ζωή μας παραδείγματα. 

 Ένα δε από τα σπουδαιότερα πού μάς προβάλλει είναι το 
θέμα της αμνησικακίας. 

Όπως ενθυμείσθε, όταν ήτο επίσκοπος ο Αγ. Διονύσιος, ένας 
λαϊκός είχε παροξυνθεί και σκότωσε τον αδελφό του Αγίου.  
Τρέχοντας να κρυφθεί από την δικαιοσύνη πού τον είχε 
αντιληφθεί, κατέφυγε στο σπίτι του ιδίου του Επισκόπου και 
εζήτησε άσυλο και στοργή από τον μητροπολίτη, λέγοντάς 
του.  

Εγώ, Δέσποτα, σκότωσα τον τάδε άρχοντα και τώρα με 
κυνηγούν θέλω να με προστατεύσεις. Και αυτόν πού 
σκότωσε ήταν ο αδελφός του Αγίου. Και έδειξε τόση 
αμνησικακία και μεγαλοψυχία ο αληθινός αυτός ποιμένας και 
δεν εφάνη ότι γνωρίζει τον φονευθέντα, αλλά προστάτευσε 
τον φονέα, κρύβοντάς τον στην μονή. Και όταν σε λίγο 
έφθασε η δικαιοσύνη, αρνήθηκε ο Επίσκοπος να ομολογήσει 
ότι γνώριζε τίποτε περί του φονέως.  

Αυτό πραγματικά για μάς, οι οποίοι αγωνιζόμεθα μέσα στην 
πρακτική του πώς να καθαρίσωμε τον εαυτό μας και να 
απαλλαγούμε από τα πάθη μας και τον παλαιό άνθρωπο, 
είναι ένα ζωντανό και μεγάλο παράδειγμα, αφού εμείς με την 
παραμικρή πρόφαση του θύμου εξαγριωνόμεθα και δεν 
ημπορούμε να συγκρατηθούμε. 

Ας επανέλθομε όμως στο προκείμενο θέμα των μεγάλων 
προπατόρων του Χριστού μας, όπου εκεί θα βρούμε 
περισσότερα και λαμπρότερα παραδείγματα 
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αυταπαρνήσεως και ομολογίας, πού ιδίως χαρακτηρίζουν το 
ιδικό μας βίωμα.  

Η περιπετειώδης ζωή αυτών των τεσσάρων φωστήρων της 
Εκκλησίας της Παραδόσεως, της εκκλησίας του Νόμου, είναι 
τόσο μεγάλη και ποικίλη, πού δεν μπορεί φυσικά να 
περιγραφή από μάς τους ευτελείς, αλλά θα δανειστούμε 
ελάχιστα για παραδειγματισμό. 

Ωνομάσθη ο μέν Δανιήλ ανήρ επιθυμιών, γιατί ουδέποτε 
ηττήθηκε από καμία επιθυμία. Αυτός κατήγε το από βασιλική 
οικογένεια και ένεκα της χάριτος πού του έδωσε ο Θεός, έγινε 
σύμβουλος των διαφόρων κατακτητών και βασιλέων η 
συνέχεια δε της ζωής του ήτο βασιλική.  

Ευρισκόμενος στην βασιλική αυτή χλιδή και έχοντας τόση 
μεγάλη εξουσία, ουδέποτε ηττήθηκε από κανένα πάθος. 
Ιδίως στο ζήτημα της ηδονής, τόσο ήτο εγκρατής και τόσο 
επεβάλλετο στον εαυτό του, ώστε απέκτησε ιδιαιτέρως το 
χάρισμα να λέγεται ανήρ επιθυμιών.  

Μαζί με αυτόν ήσαν και τρεις άλλοι Παίδες. Παίδες κατά την 
γλώσσα του τότε καιρού δεν σήμαινε παιδιά, ούτε πάλι 
δούλους. Κατά την τότε συνήθεια των επικρατούντων, ε 
διάλεγαν εκλεκτά παιδιά από τους αιχμαλώτους, τα οποία 
ανέτρεφαν βασιλικά και αυτά ζούσαν μέσα στα ανάκτορα και 
ήσαν θετοί πρίγκηπες και είχαν ιδιαίτερη παρρησία και 
ηγετικές θέσεις στα βασίλεια. 

Εις αυτές τις θέσεις ευρίσκοντο οι τρεις σύντροφοι του 
Δανιήλ. Ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ οι οποίοι, χάριν 
της μεγάλης τους ανδρείας και θεοφιλίας, ονομάσθηκαν από 
τον Ναβουχοδονόσωρ, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, πού 
σήμαινε στην γλώσσα τους, θείες κλήσεις, θείες ιδιότητες. 
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Τότε λοιπόν τους φθόνησαν οι υπόλοιποι μέσα στην 
επικράτεια, στην οποία αν και ήσαν ξένοι, είχαν τόση αίγλη 
και αξία, ώστε ηθέλησαν να τους κακοποιήσουν, αλλά όμως 
δεν μπορούσαν με κανένα άλλο τρόπο, ει μη να εύρουν 
κάποια μομφή εναντίον τους, ως παραβάτες των νόμων. 
Έτσι τους κατήγγειλαν ότι δεν δείχνουν σεβασμό εις όσα 
εσέβετο ή επικροτούσε ο βασιλεύς και αυτό ήταν μία 
πρόφαση πού ημπορούσε να τους επιβάλει τιμωρία.  

Και έτσι ερεθίσαντες τον τύραννο, ο οποίος ήτο 
κοσμοκράτωρ, οι περί αυτόν αυλοκόλακες τον έπεισαν, ότι οι 
Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ δεν προσκυνούσαν τους θεούς 
τους, ούτε τους λάτρευαν, αλλά ούτε αυτό τον ίδιο 
υπολόγιζαν. 

 Ο Ναβουχοδονόσωρ τότε, είχε στήσει στην πόλι την εικόνα 
του, την μορφή του, πού ήταν ένα πανύψηλο άγαλμα, ένας 
ανδριάντας και διέταξε όλους να προσκυνούν και να 
προσφέρουν θυμίαμα, σαν να επρόκειτο περί κάποιας 
θεότητος διότι επίστευε ότι, μετέβη πλέον από την 
ανθρωπίνη στην θεία αξία και ότι, με την παντοδυναμία και 
ισχύ του κατόρθωσε τα τόσα μεγάλα, με το να καταστρέψει 
και κατασφάξει τους λαούς. 

Έτσι ευρήκαν αυτή την πρόφαση οι εχθροί, γιατί ήξεραν ότι 
ήτο αδύνατο να προσκυνήσουν αυτοί – σαν γνήσιοι 
θεοσεβείς Ιουδαίοι – είδωλα και αγάλματα και εικόνες. 
Κατήγγειλαν λοιπόν τους Τρεις Παίδες επισήμως ότι: Ιδού, 
κύριε, τώρα στην εορτή την οποία κάνεις, αυτοί οι τρείς, παρ 
όλο πού τους έχεις άρχοντας και ηγεμόνας, δεν θα 
προσκυνήσουν. Τότε τους εκάλεσε ιδιαιτέρως ο βασιλεύς να 
τους ερωτήσει προσωπικά, ει αληθώς ούτως έχει Σεδράχ, 
Μισάχ και Αβδεναγώ, ότι τη εικόνι τη χρυσή, ην έστησα εν 
παιδίω Δεηρά, ου προσκυνείτε, ουδέ τους θεούς μου 
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λατρεύετε; (Δαν. 3,14). Προσέξατε μόλις αρχίσουν τα 
σύμβολα, οι σάλπιγγες, τα μουσικά όργανα και οι χορδές να 
δίδουν το σύνθημα της προσκυνήσεως και εσείς αμέσως να 
προσκυνήσετε, αλλιώς θα σάς ρίξω μέσα στην κάμινο του 
πυρός, την οποία έχω αναμμένη για να τιμωρήσω τους 
απειθείς. Εδώ εφάνη το μεγαλείο εκείνων των ηρωικών 
ψυχών.  

Τότε μετά παρρησίας και οι τρείς, οι οποίοι φυσικά δεν ήσαν 
παίδες, όπως είπα, αλλά μεγάλοι άνδρες, ηγεμόνες, του 
απήντησαν με υπερηφάνεια, όχι όμως με εγωισμό. Πι του 
ρήματος τούτου ουκ έχομεν χρείαν αποκριθήναι σοι ω 
βασιλεύ (Δαν. 3,16). Έτσι κάθε ευγενής ψυχή αποκρίνεται, 
όταν κρούουν στην θύρα των αισθήσεών της τα 
ποικιλόμορφα αίτια της πολύμορφης αμαρτίας. Ανίσταται 
μεγαλοπρεπώς και φωνάζει, «κάτω τα χέρια. Επί του 
ρήματος τούτου ουκ έχομεν χρείαν αποκριθήναι σοι, ω 
βασιλεύ. Έστιν ο Θεός ημών εν τώ ουρανώ ος δύναται 
εξελέσθαι ημάς εκ των χειρών σου» (Δαν. 3,16-17).  

Αλλά και αν ο Θεός τον οποίο πιστεύομε και πού είναι 
παντοδύναμος, δεν μάς ελευθέρωση από τα ιδικά σου χέρια 
και από οτιδήποτε άλλο, γνώριζε πώς δεν θα μάς κακοφανή 
πλην όμως σου λέγομε και τούτο, ότι, και αν ακόμη ο Θεός 
δεν θελήσει να μάς απαλλάξει από την παρούσα δοκιμασία, 
γιατί έτσι θέλει Εκείνος, εμείς ούτε την εικόνα σου 
προσκυνούμε ούτε τους θεούς σου λατρεύομε.  

Και αν μάς απειλής με την κάμινο και με το πυρ, μόνοι μας 
θα εισέλθομε, για να καταλάβεις ότι οι πραγματικά θεοφιλείς 
δεν φοβούνται τον θάνατο». Καμία περίσταση ούτε κανένας 
παράγων μπορεί να τους αποτρέψει από την φιλοθεΐα και το 
προς τον Θεό καθήκον τους, εάν όντως είναι ευσεβείς. 
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Και τότε επλήσθη θύμου και ηλλοιώθη η όψι του και διέταξε 
να δέσουν ισχυρά τους Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, με τις 
σαρβάρες και τις περικνημίδες και με αυτές να πλησιάσουν 
την βροντώσαν κάμινο, από την οποία εξεχύνετο 
σαρανταενιά πήχες η φλόγα. Και έτσι ατάραχοι προσήλθαν 
και αυτά πού είπαν τα επραγματοποίησαν χωρίς να 
φοβηθούν.  

Δεν δείλιασαν, αλλά επήγαν με προθυμία και όχι μόνο 
δέχθηκαν αλλά συνετέλεσαν και οι ίδιοι με το να 
προχωρήσουν μόνοι τους μέσα στην βροντώσαν κάμινο, πού 
δεν ημπορούσε να πλησίαση κανείς. Και απέδειξαν 
πραγματικά ότι δεν προσκυνούν ξένα είδωλα αλλά μόνο τον 
θείο νόμο, το θείο θέλημα, αυτό πού ανήκει σε κάθε ευσεβή 
ψυχή. Ο ίδιος Ναβουχοδονόσωρ πού ήταν τότε, είναι και 
τώρα. Φυσικά, όχι ο ιστορικός εκείνος, αλλά ο νοητός ο 
οποίος και τότε εις αυτού τον νου ήταν και εν συνεχεία εις 
όλους τους κακοήθεις και κακούργους μέχρι δε της 
συντέλειας, θα είναι μέσα στα όργανα της απείθειας και 
απώλειας. Αυτός ο νοητός Ναβουχοδονόσωρ και σε μάς 
ακριβώς το ίδιο κάνει τώρα και σε κάθε ευγενή ψυχή, είτε 
μεμονωμένα, είτε συνολικά. Συνεχώς μας απειλεί, μάς 
φοβίζει, μάς προκαλεί. Η θα προσκυνήσομε το εκάστης 
προφάσεως και αμαρτίας είδωλο, ειδ άλλως θα εγείρη 
εναντίον μας πειρασμό. Αυτό είναι το νόημα. Και εμείς εάν 
πράγματι είμεθα μαθηταί του Ιησού μας, εάν είμεθα κατά τον 
Παύλο οι του Χριστού, τότε είμεθα έτοιμοι, ίνα την σάρκα 
σταυρώσωμεν συν τοίς παθήμασι και ταίς επιθυμίαις και να 
μην κλίνωμε γόνυ τώ Βάαλ δηλαδή προς την πολύμορφο 
αμαρτία. 

Και κοιτάξετε τα μυστήρια της Χάριτος πώς γίνονται. 
Επέτρεψε ο Θεός να πειρασθούν. Και όταν τους έριξαν μέσα 
στην κάμινο, τότε επαρουσιάσθη η Χάρις. Ενώ μπορούσε και 
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πρωτύτερα να δείξει την παρουσία της και να φοβίσει τους 
εχθρούς και έτσι να απαλλαγούν από την ατιμία οι 
πραγματικοί δούλοι του Θεού. Όμως δεν το έκανε, ακριβώς 
για να αποδείξει ότι η υπερβολή της δυνάμεως εκ Θεού εστι 
και ουκ εξ ημών (Β´ Κορ. 4,7). 

Επέτρεψε να εισέλθουν στην κάμινο για να αποδειχθεί η 
ομολογία τους και τότε να παρουσιασθεί για να τους σώσει 
και να τους μεγαλύνει. Τότε και στους τρεις λύθηκαν τα δεσμά 
και άρχισαν να περιπατούν μέσα στην κάμινο, και η 
βροντώσα φλόγα έγινε ως δρόσος. Και άρχισαν εκεί μέσα να 
εξομολογούνται και να ψάλλουν. Και πάλι δεύτερο θαύμα, 
του πρώτου μεγαλύτερο. Μέσα στην αισθητή παρουσία της 
Χάριτος όντες οι δίκαιοι, δεν υπερηφανεύθηκαν, αλλά με 
βάθος ταπεινοφροσύνης εξομολογούντο στον Θεό και 
έλεγαν.  

Πανάγαθε, αυτό πού επάθαμε μάς άξιζε, γιατί και εμείς και οι 
πατέρες μας δεν εφυλάξαμε τον νόμο Σου και δικαίως τώρα 
μάς παρέδωσες εις έθνη άπιστα και εις βάρβαρα και 
αποστάτη άνθρωπο και δικαίως παθαίναμε τις ατιμίες αυτές 
για τις ιδικές μας αμαρτίες. Και Σύ δίκαιος εί, και δικαιοσύνης 
ηγάπησας, ευθύτητας οίδε το πρόσωπόν Σου. Κοιτάξετε 
βάθος ταπεινώσεως. Και ύστερα, ενώ έβλεπαν ότι δεν τους 
κατακυριεύει το πυρ, αυτοί επιζητούσαν να καούν και έλεγαν, 
προσδεχθείημεν ενώπιόν Σου ως θυσία και έστω η θυσία 
ημών ως αρνών μυρίων.  

Άφησέ μας να καούμε και πες ότι τα τόσα και τόσα αρνιά και 
σφάγια πού έπρεπε να θυσιάσουν οι πατέρες μας για Σένα 
και τα εγκατέλειψαν από ασέβεια και ραθυμία, άφησε εμάς να 
ψηθούμε και δέξου την ιδική μας θυσία και εξιλέωσε τους 
προγόνους μας και ελευθέρωσε την φυλή μας. 
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Κοιτάξετε μεγαλείο.  

Τους απαλλάσσει η Χάρις και αυτοί δεν θέλουν να 
λυτρωθούν, αλλά θέλουν να καούν και να γίνη η θυσία τους 
ελευθερία της φυλής.  

Βλέπετε τις υγιείς ψυχές; Βλέπετε ανδρεία, βλέπετε φιλοθεΐα; 

 Βλέπετε θέωσι;  

Όπως ο Θεός είναι πάντοτε ευσπλαχνία, πάντοτε 
παναγαθότης, πάντοτε φιλανθρωπία, έτσι και οι κατά μέθεξι 
θεωμένες ψυχές επιθυμούν αυτές οι ίδιες να φθαρούν, για να 
ζήσουν αντί αυτών οι άλλοι. 

Αυτός είναι ο τέλειος όρος της αγάπης για τον οποίο και εμείς 
επειγόμεθα. Και αυτό απαίτησε ο Ιησούς μας, όταν μάς είπε 
εντολήν καινήν δίδωμι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους (Ιωάν. 
13,34) και εν τούτω γνώσονται ότι εμοί μαθηταί εστέ, εάν 
αγάπην έχητε εν αλλήλοις (Ιωάν. 13,35). 

Και αυτό θα το κατορθώσωμε, εάν αρχίσωμε από τα μικρά 
προοίμια, ούτως ώστε να ανεχώμεθα τον βαρύ λόγο του 
άλλου, να ανεχώμεθα το σκώμμα του, ακόμα και την 
αφροσύνη του.  

Και σιγά-σιγά με την αυτομεμψία, με την σιωπή, με την 
ανοχή, βαστάζοντες αλλήλων τα βάρη, θα φθάσομε στην αξία 
της αληθινής αγάπης και θα εκπληρώσομε την σκληρότερα 
μορφή των εντολών, πού είναι να αγαπούμε και τους εχθρούς 
μας.  
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Είδατε ο Γέρων Σιλουανός πόσο τονίζει την αγάπη προς τους 
εχθρούς και ότι αυτό είναι το πραγματικό δείγμα της 
χριστιανοσύνης;  

Και μάλιστα είπε, ότι κανείς να μην πλανάται πώς έχει θέση 
κοντά στο Θεό, εάν δεν έχει εκπλήρωση αυτή την εντολή.  

Το είπε βέβαια κάπως τολμηρά αλλά αυτή είναι η 
πραγματικότης.  

Όπως η κακία όταν εισχώρηση θα φέρει και τα συγγενικά, 
έτσι και το νόημα της αγάπης, όταν επικράτηση δεν μένει εκεί, 
αλλά ολοκληρώνεται και φθάνει ακριβώς εις τούτο το πανάγιο 
τέρμα. Να συγχωρή και τους εχθρούς και να εύχεται για 
εκείνους πού τον διώκουν. 

Αυτά λοιπόν να συνειδητοποιούμε συνεχώς και ιδίως το 
παράδειγμα των Τριών Παίδων να μην φεύγει καθόλου από 
την μνήμη μας, διότι πράγματι οι Τρεις Παίδες εξεικονίζουν 
κάθε ψυχή μέχρι της συντέλειας των αιώνων. Το ίδιο δράμα 
εκτυλίσσεται και σε μάς και θα εκτυλίσσεται έως να 
εκπνεύσωμε. 

Συνεχώς ο νοητός Ναβουχοδονόσορ θα μάς απειλή και θα 
μάς αναγκάζει και θα μάς γαργαλά και θα μάς κολακεύει στο 
να κλίνωμε γόνυ και να προσκυνήσομε εικόνες πολύμορφες 
της ποικίλης αμαρτίας.  

Αλλά εμείς να είμεθα έτοιμοι να σηκώσομε το ανάστημά μας 
και να ειπούμε, Κύριον τον Θεόν ημών προσκυνήσωμεν και 
Αυτώ μόνο λατρεύσωμεν.  

Διότι όντως εις Αυτόν ανήκει πάσα δόξα στους αιώνας. 
Αμήν.» 
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Οι  « Άγιοι Τρεις Παίδες εν καμίνω» στην 

εκκλησιαστική εικονογράφηση» 

Οι Άγιοι Τρείς Παίδες εν καμίνω, Προστάτες του 

Πυροσβεστικού Σώματος,  αποτελούν ένα ιδιαίτερο 

εικονογραφικό  σημείο της εκκλησιαστικής  χριστιανικής 

ζωγραφικής τέχνη.  

Το  θαύμα της προστασίας τους από τις φλόγες της 

«πυρωμένου καμίνου»  που ρίχθηκαν για την απόλυτη πίστη 

τους στον  Θεό, έδωσε έμπνευση στους αγιογράφους  που  

τους απέδωσαν  με διάφορους τρόπους.6 

Ανατρέχοντας στο  βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών 

και «ευαγγέλιο» της αγιογραφίας  βιβλίο του Φ. Κόντογλου 7 

βρίσκουμε  λεπτομερή  περιγραφή  τόσο της αγιοκατάταξης - 

αγιοθεσίας  της εικόνας στους ιερούς ναούς, όσο  και του  

τρόπου αγιογραφικής απεικόνισης  των «Αγίων Τριών 

Παίδων»  

Σύμφωνα με αυτό,  στους ιερούς ναούς  η εικόνα τους, 

ζωγραφίζεται στο «ένδον της κόγχης  στο διακονικόν μέρος»,  

δηλ. το αριστερό τμήμα του Ιερού Βήματος.   

Ο τρόπος της αγιογραφίας τους καθορίζεται ως εξής:  

«ζωγραφίζεται κάμινος με φλόγας όπου βγαίνουν από τας 

μικράς θυρίδας αυτής και οι Τρείς Παίδες μέσα εις αυτήν 

όρθιοι. Ο μεσαίος κατ΄ ενωπίον και οι άλλοι δύο γυρμένοι 

πλαγίως με τα χείρας εις θέσην δεήσεως προσευχόμενοι. 

Είναι δε ενδεδυμένοι ανατολικά φορέματα με φουστανέλα  και 

στενοβράκα και φέροντες εις την κεφαλήν μικρά κόκκινα 

                                                           
6 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» Οι Άγιοι Τρεις Παίδες εν καμίνω, 
Τεύχος 46,Οκτώβριος/ Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011 
7 ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Φ. Κόντογλου 
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καλπάκια με τιάρας. Άνωθεν αυτών επιφαίνεται  Άγγελος 

Κυρίου με τας χείρας ανοικτάς  περισκεπάζων αυτούς. Φέρει 

δε η εικόνα την επιγραφή ταύτη «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΤΗ 

ΚΑΜΙΝΩ».   

Επίσης σε άλλο χωρίο δίδεται επίσης  παρόμοια συνοπτική 

οδηγία για την αγιογραφική τεχνοτροπία των Αγίων:  

«Κάμινος γεμάτη από φλόγας και μέσα εις  αυτήν οι Τρείς 

Παίδες Ανανίας, Αζαρίας, Μισαήλ, ενδεδυμένοι με σαλβάρια  

και τιάρας και έχοντες τας χείρας υψωμένα εις προσευχής  και 

άνωθεν αυτών Αρχάγγελος  περισκεπών δροσίζει αυτούς». 

Πράγματι, παρατηρώντας τους περισσότερους σύγχρονους 

ναούς στην Ελλάδα, βλέπουμε να τηρούνται οι παραπάνω 

οδηγίες στην τοιχογράφηση των Αγίων Παίδων. 

Χαρακτηριστική είναι η τοιχογραφία, δια χειρός του ίδιου του 

Φ. Κόντογλου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης 

 

Εικόνα 2 
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Μέσα  του 3ου αιώνα μ.Χ. είναι η τοιχογραφία των Αγίων που 
βρίσκεται  σε κατακόμβη  της Priscilla,στη Ρώμη,  

 

                                        Εικόνα 3 

Περί το 500 μ.Χ. χρονολογείται η τοιχογραφία που συναντάμε 

στο αιγυπτιακό μοναστήρι  Wadi Sargan. 

 

Εικόνα 4 
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Σε χειρόγραφο του 10 ου αιώνα μ.Χ. «Comentario el 

Apocalipsis» του Beato de Liebana  στη Γένοβα, συναντάμε 

δυο μικρογραφίες. 

Στην πρώτη απεικονίζεται ο Ναβουχοδονόσωρ να διατάζει να 

ριχθούν οι Τρείς Παίδες στη φλεγόμενη  κάμινω.  

 

Εικόνα 5 
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Στη δεύτερη απεικονίζονται οι Τρεις Παίδες να 

παρουσιάζονται  ανέγγιχτοι από τις φλόγες, προφυλαγμένοι 

από Άγγελο Κυρίου.  

 

     

Εικόνα 6 
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Η επόμενη εικόνα συναντάται  σε    εικονογραφημένο   

χειρόγραφο  της Βίβλου του  Stephen Harding, ηγούμενου  

της βουργουνδιανής μονής Cistercian Abbey, 

χρονολογούμενο περί τις αρχές του 12ου  αιώνα μ.Χ.  

 

Εικόνα 7 
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Δυο εξαιρετικές φορητές εικόνες των Αγίων βρίσκονται στο 

Άγιο Όρος. 

Η πρώτη βρίσκεται στην   Ιερά Μονή  Αγίου Διονυσίου και 

είναι του 16ου Αιώνα. 

 

 

Εικόνα 8 
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Η δεύτερη είναι  του 18ου αιώνα μ.Χ. βρίσκεται στο Πρωτάτο 

του Αγίου Όρους. 

 

Εικόνα 9 
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Στο Άγιο Όρος  βρίσκεται μια επίσης εξαιρετική 
«τοιχογραφική» απεικόνιση  των Αγίων στην Ιερή Μονή   
Βατοπαιδίου.  Η τοιχογραφία  που συνιστά προεικόνιση της 
θυσίας των μαρτύρων της Καινής Διαθήκης βρίσκεται στην 
κατώτερη ζώνη του βόρειου χορού του καθολικού. 
Χαρακτηριστικά είναι τα σαρκωμένα πρόσωπα των μορφών, 
οι χοντροί λαιμοί και τα μάτια που δίνουν την εντύπωση της 
εξοφθαλμίας.8  

 

Εικόνα 10 

                                                           
8 http://www.vatopedi.gr 
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Τοιχογραφία των Αγίων Παίδων βρίσκεται στην Εκκλησία του 

Τιμίου Σταυρού στην Καππαδοκία.  

 

Εικόνα 11 

Άλλη μια τοιχογραφία του 15ου αιώνα,   του ζωγράφου 

Ευσταθίου, βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του  Ιωάννου 

Θεολόγου στη  Μονή Μαυριώτισσας  

 

Εικόνα 12 
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Άλλη μια τοιχογραφία, δια χειρός Θεοφάνη, βρίσκεται  στη 

Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, στα Μετέωρα και 

χρονολογείται από τον 16 αιώνα. 

 

Εικόνα 13 
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Το θαύμα των Αγίων ενέπνευσε πέρα από την Αγιογραφική 

τέχνη  την κλασσική ζωγραφική με χαρακτηριστικότερο τον 

πίνακα του 1863,  του  Βρετανού ζωγράφου  Συμεών 

Σολομών. 

 

 

Εικόνα 14 
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Το θαύμα των Αγίων, ενέπνευσε  την λαϊκή εικονογράφηση, 

η οποία  χρησιμοποιείται  σε εκλαϊκευμένη απόδοση των 

προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. 

 

Εικόνα 15 

Η χρυσή εικόνα του Βασιλεύ Ναβουχοδονόσωρ  
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Εικόνα 16 

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες απολογούνται στον Ναβουχοδονόσωρ 

 

Εικόνα 17 

Οι Τρεις Παίδες ρίπτονται στην πυρά 
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Οι Άγιοι Τρεις Παίδες  αποτελούν προσφιλή θέμα των 

σύγχρονων αγιογράφων. 

 

 

Εικόνα 18 

Κωνσταντίνας & Φωτεινή Μαραγκού. 

 Εμπνευσμένο από λεπτομέρεια εικόνας, "Οι τρεις παίδες εν 

καμίνω", που βρίσκεται στο μουσείο Μπενάκη. 
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Εικόνα 19 

Κώστας Κουντούρης 

 

 
Εικόνα 20 

Michael Hadjimichael 
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Εικόνα 21 

Σκορδίλη 
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Αγιογράφηση για τις λειτουργικές ανάγκες του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

Μετά την επίσημη αναγνώριση  ως Προστατών Αγίων του 

Π.Σ. των Τριών εν Καμίνω Αγίων Παίδων,  το 1981,  

χρησιμοποιήθηκε ως φορητή  εικόνα των πυροσβεστικών 

καταστημάτων, η εικόνα που φιλοτεχνήθηκε από την Λουΐζα 

Αποστολόπουλου από τη Δράμα.  

 

Εικόνα 22 
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Η εικόνα  αναπαράχθηκε από το Τυπογραφείο του Αρχηγείου 

του Πυροσβεστικού Σώματος σε χάρτινες, ή 

πλαστικοποιημένες διαφόρων μεγεθών με μικρό ιστορικό 

των Αγίων, στην πίσω πλευρά. 

Η τυπογραφική μήτρα της εικόνας  φυλάσσεται στο 

Πυροσβεστικό Μουσείο.  

 

 

Εικόνα 23 

Η εικόνα με το ιστορικό των Αγίων που εκδόθηκε για τις 

εθιμοτυπικές ανάγκες του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού 

Σώματος 
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Εικόνα 24 

Το σύντομο ιστορικό των Αγίων τυπωμένο πίσω από την 

εικόνα 
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Στο Πυροσβεστικό Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου, 

υπάρχει  χριστουγεννιάτικη ευχητήρια κάρτα του Αρχηγείου 

του Π.Σ. της δεκαετίας του ΄80, με την εικόνα των Αγίων, το 

απολυτίκιο τους και το έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος  

αγνώστου όμως αγιογράφου. 

 

 

Εικόνα 25 
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Το 1992 αγιογραφήθηκε από τον συνάδελφο Πυρονόμο 

Σούγιολτζη Ιωάννη,  φορητή εικόνα των Αγίων Τριών Παίδων 

για να χρησιμοποιείται στην κεντρική δοξολογία που 

διοργανώνει το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην 

Αθήνα  κάθε χρόνο στη  μνήμη των Αγίων,  στις 17 

Δεκεμβρίου, συνήθως στον αρχιεπισκοπικό ναό των 

Αθηνών. 

 

Εικόνα 26 

Η εικόνα των Αγίων, ανθοστολισμένη και με τιμητική 

αντιπροσωπεία Δοκίμων Ανθυποπυραγών, στην Μητρόπολη 

Αθηνών την ημέρα εορτασμού τους. 
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Η εκκλησιαστική ακολουθία των Αγίων Τριών 
Παίδων. 

 

Σημαντικά στοιχεία για την αυτοτελή εκκλησιαστική 
ακολουθία των Αγίων  Τριών Παίδων, δίνει ο  Νικόλαος 
Παπουτσόπουλος, Διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας 
«Ρουμελιώτικη εστία».9 

Σύμφωνα με αυτά, σε αυτή την  αυτοτελή εκκλησιαστική 
ακολουθία των  τριών Παίδων,  υπάρχουν και  οδηγίες για τη 
σκηνική δράση της ακολουθίας, τελετουργικές οδηγίες, 
καθώς και  αναφορά στα δραματικά στοιχεία που περιέχει η 
ακολουθία. 

Την ανακάλυψη αυτής της λειτουργίας έκανε ο Μίλος 
Βελιμίροβιτς, μετά από έρευνα  σε βυζαντινά χειρόγραφα, και 
τα στοιχεία της  ανακοίνωσε στο ετήσιο συνέδριο της 
Αμερικανικής Μουσικολογικής Εταιρίας το 1960.  

Ο Βελιμίροβιτς χαρακτήρισε την ακολουθία  ως Λειτουργικό 
Δράμα, γιατί περιέχει  τα στοιχεία εκείνα, που χαρακτηρίζουν 
το  λειτουργικό δράμα της μεσαιωνικής Δύσης. 

Ειδικότερα, στην ακολουθία των τριών Παίδων, συναντάται η 
παρουσία δραματικών στοιχείων, η στενή μορφολογική 
σχέση με την ακολουθία του όρθρου και τέλος το γεγονός ότι 
ψάλετε μέσα στο χώρο του Ναού, μεταξύ του όρθρου και της 
λειτουργίας. Οι δραματοποιημένες εκκλησιαστικές 
ακολουθίες ήταν γνωστές στη Δύση από τον δέκατο αιώνα, 
ενώ φαίνεται ότι η ελληνική ανατολή είχε προηγηθεί αρκετά. 

                                                           
9 Tρεις Παίδες εν καμίνω - Μιά ιστορική προσέγγιση της ακολουθίας των 
προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, τεύχος 132- Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2008 
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Οι ακολουθίες αυτές, έχοντας ως πυρήνα τους τις 
θρησκευτικές τελετές, ψάλλονταν ή ερμηνεύονταν μέσα 
στους ναούς με τη συμμετοχή των ιερέων, των χορών και του 
εκκλησιάσματος.  

Πιστεύεται ότι στο Βυζάντιο η ακολουθία των Τριών Παίδων 
ήταν διαδεδομένη από πολύ παλιά. Από τις αναφορές στην 
ακολουθία αυτή, αρχαιότερη είναι η σαφής μαρτυρία του 
Συμεών Θεσσαλονίκης του 14ου αιώνα. Όμως υπάρχουν 
ενδείξεις που ενισχύουν την πιθανότητα να είναι πολύ 
παλαιότερη η ακολουθία αυτή, μάλιστα πριν τον 11ο αιώνα. 

Η ακολουθία των Τριών Παίδων ψαλλόταν στην 
Κωνσταντινούπολη και σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς 
της Ορθοδοξίας. Η παράδοση αυτή φθάνει ως τον 17ο αιώνα. 
Φαίνεται ότι συνήθιζαν να ερμηνεύουν την ακολουθία των 
Παίδων μέσα στους ναούς την Κυριακή προ των 
Χριστουγέννων, την Κυριακή των Προπατόρων, κατά τον 
ακόλουθο τρόπο όπως άλλωστε αναφέρεται στα βυζαντινά 
χειρόγραφα: 

Μετά το τέλος του όρθρου, τρία παιδιά, που υποδύονταν τους 
Τρεις Παίδες ντύνονταν κατάλληλα και έπαιρναν θέση κοντά 
στην κάμινο στο κέντρο περίπου του Ναού.  

Οι χοροί των ψαλτών έρχονταν γύρω από την κάμινο 
ψάλλοντας το ιδιόμελο «πνευματικώς ημάς πιστοί συνήγαγε 
σήμερον ο προφήτης Δανιήλ».  

Οι παίδες έμπαιναν μέσα στην κάμινο και προσκυνούσαν 
τρεις φορές προς ανατολάς.  

Στη συνέχεια οι παίδες και οι ψάλτες έψελναν εναλλάξ τους 
ύμνους της ακολουθίας και στον στίχο «ο δε άγγελος Κυρίου 
συγκατέβη» (όπου δηλαδή και το δραματικό κορύφωμα) από 
τον θόλο του Ναού κατέβαζαν αιωρούμενη πάνω από την 
κάμινο μίαν εικόνα ή αναπαράσταση αγγέλου.  



 σελ. 47 

Στις υπάρχουσες περιγραφές δεν υπάρχουν λεπτομέρειες 
για τον τρόπο με τον οποίο κατέβαζαν τον άγγελο. Όμως 
υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την 
χορευτική κίνηση των τριών Παίδων στο τέλος της 
ακολουθίας και ιδίως στον ύμνο της 8ης ωδής «τον Κύριον 
υμνείτε», ως έκφραση ευχαριστίας και δοξολογίας. 

Ιδιαίτερα προσφιλής φαίνεται πως ήταν η ακολουθία αυτή 
στην ορθόδοξη Ρωσία. Πηγές μαρτυρούν για τη διάδοση της 
ακολουθίας της Καμίνου εκεί από τον 16ο αιώνα και πολύ 
νωρίτερα.  

Χωρίς αμφιβολία ο πυρήνας και η αρχή της ρωσικής 
ακολουθίας είναι βυζαντινής προέλευσης, αν και υπάρχουν 
νεωτερισμοί που προέρχονται είτε από την επίδραση της 
Δύσης, είτε από την ντόπια λαϊκή παράδοση. 

Εδώ χρησιμοποιούσαν περισσότερα στοιχεία σκηνικά, για τη 
δημιουργία ακόμη πιο πολλών εντυπώσεων, όπως για 
παράδειγμα η συμμετοχή ανδρών  ντυμένων με φανταχτερές 
στολές που υποδύονταν τους Χαλδαίους στρατιώτες-
φύλακες των Παίδων. Και ακόμη χρησιμοποιούσαν 
πυροτεχνικά μέσα για να αναπαραστήσουν τη φωτιά, ενώ 
κατά την κάθοδο του αγγέλου δημιουργούσαν-άγνωστο με 
ποιο τρόπο-μια δυνατή βοή.  

Ρωσικής προέλευσης είναι το μοναδικό αντικείμενο που έχει 
διασωθεί και που σχετίζεται με την ακολουθία των Τριών 
Παίδων. Είναι η κάμινος του Καθεδρικού Ναού του 
Νόβγκοροντ, που χρονολογείται από τις αρχές του 16ου 
αιώνα. 

Την ακολουθία των Παίδων, όπως ερμήνευσε στο Ηρώδειο η 
Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, μετέγραψε ο Μιχάλης Αδάμης 
σε σημερινή σημειογραφία το 1971 και όπως λέει ο ίδιος: 
«μετέγραψα τα μουσικά κείμενα του έργου από το χειρόγραφο 
2406 του έτους 1453 της Εθνικής Βιβλιοθήκης, και 
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επιμελήθηκα την ανασύσταση του όλου έργου, δηλαδή τη 
διαδοχή των αφηγηματικών και των μουσικών μερών, την 
ισορροπία της δομής, τις τονικές αναλογίες, τα ισοκρατήματα, 
ώστε να έρθει ξανά σε μορφή ερμηνείας.» 

 Ολόκληρο το κείμενο και η μουσική της ακολουθίας, σώζεται 
στα εξής βυζαντινά χειρόγραφα: 

-  στη μονή Ιβήρων, αριθμός χειρόγραφου 1120, με 
χρονολογία 1458, 
-  στο Σινά, αριθμός χειρογράφου1257, του 16ου αιώνα, 
-  στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας, αριθμός χειρόγραφου 
1165, του 17ου αιώνα, 
-  στην Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθμός χειρόγραφου 2406 
του 1453.  
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Η Υμνογραφία των Αγίων. 

Η πρώτη έκδοση του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

Για τους Αγίους Προστάτες  του Πυροσβεστικού Σώματος, 

ένας από τους πλέον φημισμένους υμνογράφους της 

Εκκλησίας μας, ο μοναχός Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, 

συγγράφει την ακολουθία των Αγίων τριών Παίδων, και την 

παραχωρεί στο Πυροσβεστικό Σώμα. 

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος την υποβάλλει με 

το υπ.αριθ.11808.Φ.801.17/16-3-1982 έγγραφό της, προς 

την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζητώντας την 

έγκριση για την εκκλησιαστική χρήση της ακολουθίας. 

Η Ιερά Σύνοδος  με απόφαση  της από 1-7-1982 συνεδρίαση 

της,  εγκρίνει την ακολουθία, «ως καλώς έχουσα» και  με 

έγγραφο της, στις 5-7-1982, που υπογράφει ο  

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Σεραφείμ, γνωστοποιεί την έγκριση 

στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
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Το έγγραφο της Ιεράς Συνόδου που εγκρίνει την  ακολουθία 

του μεγάλου υμνογράφου της εκκλησίας μας, μοναχού  

Γερασίμου του Μικραγιαννανίτη. 
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Η ακολουθία μαζί με τον παρακλητικό κανόνα προς τους 

Αγίους, θα εκδοθεί σε βιβλίο από το Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Σώματος το 1983. 

Στον πρόλογο του πρώτου σχετικού βιβλίου που εξέδωσε το 
Α.Π.Σ. για την Ακολουθία των Αγίων Τριών Παίδων, το 1983, 
ο Πρωτ/ρος Ευάγγελος Ματζουνέας, Δρ. Εκκλησ. Δικαίου 
έγραφε:  

«Μακροχρόνιος λαϊκή παράδοσις οδηγεί ωρισμένας ομάδας 
Χριστιανών εις το να καταφύγουν εις την Προστασία Αγίων 
τινών της κατά Ανατολάς του Χριστού Εκκλησίας. 

 Προς τούτο καταφεύγουν εις Αγίους, οίτινες έχουν σχέσιν 
τινά είτε με την οργάνωσιν εις την οποίαν ανήκουν, είτε με την 
εργασίαν των… Αξιοσημείωτος είναι η επιλογή της 
προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος, των Τριών Παίδων 
των εν τη καμίνω βληθέντων…  

Εύχομαι και φρονώ ότι και όλοι οι Έλληνες εύχονται, όπως οι 
Άγιοι Τρείς Παίδες οι εν καμίνω βληθέντες, και ο φυλάξας 
αυτούς Άγγελος φρουρούν τους λίαν αγαπητούς 
Πυροσβέστας της φιλτάτης ημών Πατρίδος κατά την 
εκπλήρωσιν του υψίστου καθήκοντος αυτών, από τους 
παμφάγους φλόγας των πυρκαιών.»    
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Η έκδοση της ακολουθίας των Αγίων Τριών Παίδων, του Αρχηγείου 

του Πυροσβεστικού Σώματος. 
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Ναύδρια των Τριών Αγίων Παίδων του 

Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Προς την τιμή των Αγίων Προστατών του Πυροσβεστικού 

Σώματος, έχουν κτιστεί πολλά εκκλησάκια  σε πολλές 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας. 

Από τα πρώτα που χτίστηκαν, είναι αυτό στον αύλειο  χώρο 

της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 

Εικόνα 27 

Πυροσβεστική Ακαδημία Κηφισιά  
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Εικόνα 28 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης 

 

Εικόνα 29 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λειβαδιάς 

 



 σελ. 55 

 

Εικόνα 30 

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιτόχωρου 

 

Εικόνα 31 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Βεροίας 



 σελ. 56 

 

Εικόνα 32 

Ματσάγγου Σάμος (Εθελοντική Ομάδα Δήμου Βαθέος) 

 

Εικόνα 33 

Πυροσβεστική Υπηρεσίας Δράμας 
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Εικόνες 

 

1. http://www.agioritikovima.gr 

2. http://megalomartys.wordpress.com 

3. http://www.saint.gr 

4. http://ortodoksi.net 

5. «Comentario el Apocalipsis» του Beato de Liebana 

6. «Comentario el Apocalipsis» του Beato de Liebana 

7.   Stephen Harding 

8. Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους 

9. http://www.saint.gr 

10. http://www.vatopedi.gr 

11. http://cmathopoulos.com 

12. http://pandektis.ekt.gr 

13.  http://ebooks.edu.gr 

14. http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Solomon 

15. http://www.explordanrev.com 

16. http://www.explordanrev.com 

17. http://www.explordanrev.com 

18. http://www.terirem.gr 

19. http://kostas-kountouris.wix.com 

20. https://www.flickr.com/photos/michaelhdj 

21. http://www.ekklisiastika-eidi.gr 

22. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

23. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

24. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

25. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

26. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

27. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

28. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 

29. Από το Αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου 
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30. http://firehouse.gr 

31. http://firehouse.gr 

32. http://imsamou.blogspot.gr 

33. http://www.imdramas.gr 

 

 

 

Οι Τρεις Παίδες σε  αργυρή λειψανοθήκη της Νέας 

Ηράκλειας, 4ου μ.Χ. αι. 

Έκθεμα  στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου Βυζαντινού 

Πολιτισμού με τίτλο: Ο παλαιοχριστιανικός ναός.  στην 

κάμινο.  

Πηγή: http://leipsanothiki.blogspot.gr 

 

 

http://firehouse.gr/
http://firehouse.gr/
http://imsamou.blogspot.gr/
http://www.imdramas.gr/

