
Γενικα σχήμα σημαινει την εξωτερικη μορφή καποιου πραγματος. 1.

Όμως στη μοναστικη ορολογια σημαινει ειδικο ενδυμα του μοναχου με πολλαπλο συμβολικο 

χαρακτηρα.

2.

χειρονομια3.

Σημασία:

Ο μοναχός ενδυεται το μοναχικο σχημα σε ειδικη τελετη. Υφισταται δε και ιερη ακολουθια της επισημης 
αυτης ενδυσης: Η Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος
Κατ΄αυτην γινονται πολλα και διαφορα. Οι ενδιαφερομενοι να γινουν μοναχοι καλον είναι να το 
διαβασουν. Οσοι ενδιαφέρονται να μεινουν μοναχοι ας διαβασουν την νομοθεσια περι διαζυγιου.
Σημειώνω των μοναχική κουρά (ΦΡ εκαρη μοναχος, κουρευτηκε) οπου την πληρώνει ο μοναχος μα τα 
μαλλια της κεφαλής του.
Και την ενδυση του σχηματος. Το το φοραει ο ιερας που τελει την Ακολουθια λεγοντας
Ο αδελφός μας Παφνούτιος  λαμβάνει το σουδάριον του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, στο όνομα 
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Εγκυκλοπαιδικά:

Ετυμολογία:

Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Σχημα του σχηματος1.

Εικόνες:

σχήμα
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013
8:10 μμ
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Αμπιγέ αριστοκρατικόν  30 € Μικροαστικον 15 € Προλεταριακον 10€

Σχηματισμένος καλόγερος2.

Ο μολις χειροτονηθεις μοναχος φερων το μοναχικον σχημα.΄Επειδη είναι ελαφρως καραγκιοζέ φροντιζει 
να το καλυπτει με το ρασο του.

Φαινεται ότι ένα τετοιο μαραφετι φορουσαν οι αρχιερεις του Ισραήλ : 
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ΕΒΡΑΙΟΣ Αρχιερεας με την μεγαλη στολη. (ΜΕ ΣΧΗΜΑ;)

Συνωνυμο του εκαρη μοναχος

Και τα δυο σημαινουν εγινε καλογερος.

Ενεδύθη το μοναχικον σχημα 

Φαινεται πως οι πουτανες φορουσαν ειδικα ρουχα. Η φράση μπορει να σημαινει αναιδες και 
προκλητικο ντυσιμο και όχι καποια συγκεριμενη μορφή ενδύματος.

Πάντως στην ρωμαικη εποχη μαρτυρειται ότι οι πορνες φορουσαν κοκκινα, οι δε μαστρωποι 
τους ελεγοντο ρουσσιάνοι (russiani οι των κοκκινων ) και με τροπη του s σε f εγινε ruffiani .  

Σημ. αυτή η τροπη του s σε f , οφειλεται σε μια παραξενη μορφη του γραμματοστοιχειου s των 
παλαιων τυπογραφων. Βλ. παρακάτω δειγμα από το μεσαιωνικο Γλωσσαριο του DuCange

Γυνη εχουσα σχημα πορνικον 

Πενθιμα ρουχα, θλιβερη αμφιεση

Πενθιμον σχημα αναλαβουσα, Εν σχηματι Πενθιμω

Ταπεινης καταγωγή ς (μτφ)

Εκ ταπεινου σχηματος 

Την στολην αποθεμενη και σχημα λαβουσα ιδιωτικον 

Φράσεις:
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Παραιτηση από αξιωμα

Ο Αχαβ παραιτηθη του θρόνου.

Αποθέσθαι τον Αχαβον το βασιλικον σχημα

Ο σακκος, αδρυ τριχινο ρασο ηταν δειγμα ταπεινωσης.

Αμφιεσαμενος δε σακκους και σχημα ταπεινον αναλαβων* 

(Φλάβιος Ιώσηπος) από το A complete concordance to Flavius Josephus. 4. [Rho - Omega]

Μπερδεμα με το αναλαμβανω καποιο αξιωμα.

Δεν αναλαμβάνεις το σχημα (ρουχο) αναβάλλεσαι το σχημα πβλ. 

τον αναβαλλομενο το φως ως ιματιον.
Ψαλμοί 103

Επιθετο για καθαιρεθεντα καλογερο. Αυτός που απεσχηματισθη δηλ. του αφαιρέθηκε το σχήμα.

Αποσχηματισμένος

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, 
εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

Καλοντυμένος, κομψος, καθωσπρεπει, σικ
Βλ. Ιωσήφ ο Αριμαθαιας, ο ευσχημων Ιωσηφ των ευαγγελιων και των ακολουθιων:

Ευσχήμων

Επιρρημα: Κομψά, με ευγενικό τρόπο.
Πβλ. ΦΡ Αρνηθηκε ευσχημως την προσκληση.

Ευσχήμως

Με ωραιον σχημα (μορφή) κορμου. Με σωστές αναλογιες.

Καλοσχηματισμένος

Παραγωγα -Συνθετα:

Πρβλ. τα ρηματα που προκυπτουν σχηματίζω και μορφώνω
Πχ. Θελω να μελετησω τα στοιχεια ώστε να σχηματισω δικη μου γνώμη. Το «σχηματίσω»
καλλιστα μπορεί να αντικατασταθεῖ με το «διαμορφώσω».

Μορφή

Μοναχική περιβολή 

Περιβολη

Αναβολη

ρουχο, 
φορεσιά, 
στολή

Συνώνυμα 

1
Α. ΡΑΓΚΑΒΗ -Διονυσου Πλους στ. 18

Πλούσιαι πόρπαι προς στολήν
διάλιθοι συνείχον

της κόρης την αναβολήν,

Πλουσιες αγκραφες για διακοσμηση
με πετραδια,  συγκρατουσαν

Τα ρουχα της κορης

Ποίηση
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της κόρης την αναβολήν,

κ΄ εις την χρυσήν της κεφαλήν
τον πλούτον των βοστρύχων.

Τα ρουχα της κορης

και στο χρυσο της κεφαλι
ττις πλουσιες μπούκλες της
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