
Ιεαρατικον  αμφιο του επισκόπου.1.

Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του 
και, σε περίπτωση που καθαιρεθεί ένας επίσκοπος, το ωμοφόριο είναι αυτό που του αφαιρείται.

Το ὠμο-φόριον, τό, = palliolum, Gloss.
Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon

Πέπλον, γυναίϰειον ἱμάτιον, μαφώριον2.

Μαφόριον, τὸ τῆς ϰεφαλῆς περίϐλημα.

ωμοφόριον |tò) μτγν., μσν. κ. νεώτ. είδος καλύμματος, δι' ου έκάλυπτον την κεφαλήν και τους ώμους 

αι γυναίκες- Κύρ. «ώμοφοριον, ώμόλινον έπι των ώμων»: Σχόλ.Ίλ.Χ 470, Παλλάδ.Λαυσ.138 Ιμάτιον 
καινόν ft ώμαφάριον, Λέων Γραμμ.εϊς Μιχαήλ 4ο3 τδ άγιο ν τής Θϊοτόκου ώμοφοριον, Κωδ.Πάτρ. 104 τό 
άγιον αυτής σώμα καΙ τό ώμοφοριον.  πρβλ. μαφόριον

2) κ. μσν. κ. νεώτ. έκκλ. αρχιερατικον αμφιον  εν ειδει πλατείας ταινίας πεποικιλμένης δι΄είκόνων καί 
έχούσης κατά τά άκρα κροοσούς. φερόμενον έπί των ώμων Γερμ.Ίστ. Εκκλ.Ι50 <το ώμοφοριον έστί τοϋ 
όρχιερέως κατά τήν στολήν του Άαρών, ηνπερ έφορουν oι εν νόμω αρχιερείς . . » : Ίσίδ. Πηλ.Έπιατ.Ι,Ι36 
τό επισκόπου ώμοφοριον £ξ έρέας όν, άλλ' oὐ λίνου

300: ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ : ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ: 4500

Σημασία:

Λατινικο
Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, 

Που είναι υποκοριστικο του pallium

palliolum
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Gaffiot

Υπηρχαν πολλοι τυποι Pallium που οριζονταν με αναλογους επιθετικους προσδιορισμους :
Pallium Quadrangulum
Pallium Duplex
Pallium Fundatum
Pallium Pluviale
Pallium Rotatum
Pallium Altaris 
Pallium Linostimum 
Du Cange et al., Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis. Niort : L. Favre, 1883-1887

Το ΝΕ παλιορουχο (παλαιό ρουχο) δεν εχει σχεση με το πάλλιον (πβλ. Λαικο "Παλιωσε το 
σακακι μου"οπου:
"φίλος δεν με πλησιάζει

Τα παλιόρουχα κυττάζει"
Στα αρχαια κείμενα απανταται το εμ-παλα-γμα, συνθετο του αμαρτυρητου παλλα που
Σημαινει την εμπλοκή, το περιτυλιγον, το περιβάλλον [ενν.  ενδυμα]. Από τη λεξη πρέπει να 
προεκυψε το embalage = συσκευασια, περιτυλιγμα.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ-ΙΚΕΤΙΔΕΣ 296

Maprorion
Maforte
mavors
Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum...

Συνωνυμα

Είναι πλατιά λωρίδα υφάσματος. Φοριέται πάνω στους ώμους (εξ ου και ωμοφόριο, ώμος+φέρω). 
Υπάρχουν δύο είδη, το μεγάλο και το μικρό. Το μεγάλο είναι πιο μεγαλοπρεπές και το φορά ο επίσκοπος 
στη Θεία Λειτουργία μέχρι την ανάγνωση του Αποστόλου. Κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου δεν φορά 
ωμοφόριο, σε ένδειξη σεβασμού, καθώς με το Ευαγγέλιο μιλά ο ίδιος ο Χριστός. Από τον Χερουβικό 
Ύμνο και μετά φοράει το μικρό.

Το ωμοφόριο παραπέμπει στην παραβολή του «Καλού Ποιμένα», ο οποίος παίρνει στους ώμους του το 
πλανηθὲν πρόβατο για να το σώσει. Το ωμοφόριο συμβολίζει ακριβώς αυτό το πρόβατο, την αμαρτωλή 
ανθρωπότητα, γι' αυτό και συνηθίζεται (ή τουλάχιστον συνιστάται) να κατασκευάζεται με μαλλί 
προβάτου. Φορώντας το ο επίσκοπος γίνεται μιμητής του Ποιμένος Χριστού. Τέλος, οι σταυροί του 

Εγκυκλοπαιδικά:
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προβάτου. Φορώντας το ο επίσκοπος γίνεται μιμητής του Ποιμένος Χριστού. Τέλος, οι σταυροί του 
ωμοφορίου καταδεικνύουν πως ο κάθε επίσκοπος πρέπει να σηκώνει το σταυρό του και να ακολουθεί 
τον Εσταυρωμένο Χριστό. Γι' αυτό και ενδύεται το ωμοφόριο με τα εξής λόγια "Επί τον ώμον Χριστέ την 
πλανηθείσαν άρας φύσιν, αναληφθείς τω Θεώ και Πατρί προσήγαγες, πάντοτε νυν και αεί και εις τους 
αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ioannis Cassiani eremitae, De institutis renuntiantium libri XII ..

Το φερομενον μεχρι των ωμων.

Ετυμολογία:

Εικονες

   ΑΣ6 ΕΝΔΥΜΑ Page 3    



Μητροπολιτες (επισκοποι) ωμοφορουντες.

Το μαφόριον φερνει καταιγίδες 1.

Αναφορές
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Theophanes continuatus   : Joannes Camenista, Symeon Magister, Georgius Monachus, ex recognitione 
Immanuelis Bekker :1838

Το μαφόριον είναι και προτείχισμα 2.

Anthologion

3. Την πατησαμε!

Ant. Franciscus Gorius : Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum..
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