
Κύμα ονομάζεται μια διαταραχή που μεταδίδεται στο χώρο και το χρόνο. Ο όρος Κύμα 
(από το αρχαίο ελληνικό ρήμα "κύω" = φουσκώνομαι) χαρακτηρίζει τη μεταφορά της 
διαταραχής συνήθως διαμέσου ενός μέσου. Η μεταφορά αυτή (μετάδοση) γίνεται, στα 
υλικά μέσα, ως παλμική κίνηση μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων του μέσου, όμως 
ορισμένα είδη κυμάτων, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά, μπορούν να διαδίδονται και στο 
κενό.

Κυρίως το κύμα της θάλασσας

ΦΡ 
Χειμέριο κύμα βλ. αιγιαλός
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Αναφορές
___ 1 _________________________________________________________________

Ο ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΥΡΑΝΟΣ -Ο ΦΑΡΑΩ

Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα  πάλαι, 
διώκτην τύραννον, 
ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, τῶν σεσωσμένων οἱ 
Παῖδες·
ἀλλ᾿ ἡμεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ 

ᾄσωμεν.
Ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Ἐκεῖνον, ποὺ στὸν παλιὸ καιρὸ ἔκρυψε 
(καταπόντισε) τὸ διώκτη τύραννο (τὸν Φαραὼ 
τῆς Αἰγύπτου) στὸ κύμα τῆς θάλασσας 
(Ἐρυθρᾶς), τὰ παιδιὰ αὐτῶν ποὺ σώθηκαν τότε 
τὸν ἔκρυψαν κάτω ἀπὸ τὴ γῆ (στὸν τάφο)· ἐμεῖς 
ὅμως, σὰν τὶς νεάνιδες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἂς 
ψάλουμε στὸν Κύριο, γιατὶ ὑπερβολικὰ 
δοξάστηκε.
Ποίημα Κασσιανῆς μοναχῆς, Μάρκου ἐπισκόπου 

Ἱδροῦντος, καὶ Κοσμᾶ μοναχοῦ.

Σχόλιο:  Ευρηματική η Κασσιανή μοναχή! 
Που απ΄ότι φαινεται δεν ηταν και τοσο 
μοναχή αφού συνεπικουρείτο υπό του 
Μαρκου του Ιδρούντος,   και του Κοσμά.

Pasted from <http://users.uoa.gr/
~nektar/orthodoxy/prayers/service_epitaph_transl
ation.htm> 

Βλ. και εικονα 4
___ 2 _________________________________________________________________

ἀμφὶ δὲ κῦμα βέβρυχεν ῥόθιον, λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε πέτρη,
ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ οὔ πως ἔστι πόδεσσι
στήμεναι ἀμφοτέροισι καὶ ἐκφυγέειν κακότητα

For without are sharp crags, and around them the wave roars foaming, and the rock runs 
up sheer, and the water is deep close in shore, so that in no wise is it possible to plant both 
feet firmly and escape ruin. 

κύμα
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013
3:40 μμ
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Ομήρου Οδύσσεια  Ραψ. 5 στ. 411
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ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, τῶν 

σεσωσμένων οἱ παῖδες, ἀλλ' ἡμεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν. Ἐνδόξως γάρ 

δεδόξασται». 

Καταδικη της ανθρωπινης αχαριστιας. Ο υμνωδος υποθετει ότι οι αχαριστοι Εβραιοι, που 
σωθηκαν κατά την διαβαση της Ερυθράς Θαλασσας από τον Θεο (μέσω Μωυση βλ. 
εικονα ), τωρα αντιθετως, οι απογονοι τους,  θαβουν κατω από την γη  το ιδιο τον Θεο. 

Gustave Doré - Εξοδος (14, 21-31) - Ο στρατος του Φαραω (διωκτη τυρανου) κρυπτεται 
κυματι θαλάσσης.
Βλέπε και εικονα 1
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