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   Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της βίβλου ψαλμών 
βλέπουμε τους κυριότερους σταθμούς να είναι οι εξής: 
 

1. Συγγραφή τους από τον προφητάνακτα 
2. Απώλειά τους λόγω της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και  
3. Ανεύρεσής τους σταδιακώς κι αποσπασματικώς έπειτα από αυτήν 
4. Μετάφραση των εβδομήκοντα και άρα και των ψαλμών στην ελληνική 
5. Ερμηνεία τους υπό του Κυρίου και άρα και  
6. Ερμηνεία τους και υπό των αποστόλων Του 
7. Ερμηνεία υπό των Πατέρων της εκκλησίας μας 
8. Συλλογή κυρ Ευθυμίου Ζιγαβηνού στην εποχή των Κομνηνών 
9. Ερμηνεία και επανέκδοσή της υπό αγίου Νικοδήμου αγιορείτου 
10. Προσθήκη πανώτιτλων υπό αγίου Αρσενίου Καππαδόκου και  
11. Μετά τα μικρασιατικά διάσωσή τους και προσθήκες υπό αγίου Παϊσίου 

 
   Πρόκειται για πλουσιότατη επομένως εκδοτική δραστηριότητα και λόγω της 
βαρύτητας του περιεχομένου του κειμένου των ψαλμών που οδήγησε σε τόσες 
περιπέτειες το έργο του προφητάνακτος και τις κατά καιρούς –ήδη από τα 
προχριστιανικά χρόνια- όλο και αυξανόμενες ερμηνείες του με κορυφαίες 
βέβαια εκείνες Εκείνου ήρξατο διερμηνεύειν…όπως γράφεται στο ιερό 
ευαγγέλιο. Κι επειδή επικρατεί όπως γράφεται πάλι στο παρόν έργο τάξη εν 
αταξία είναι όλες οι στιγμές του εκδοτικού τούτου έργου ιδιαίτερα σημαντικές 
και για τούτο και όλες επανεκδίδονται πλήρως στην έκδοση του 2018 υπό τον 
τίτλο Θησαυρός ψαλμών και ωδών σε έξι τόμους συνολικώς όπου οι πρώτοι 
τέσσερις είναι αποκλειστικώς οι ψαλμοί και ο έκτος η Κλείς ενώ το πέμπτο 
αναφέρεται και στις 9 ωδές που πάλι αναφέρονται πολλαπλώς και στους 
ψαλμούς.  
 
   Εδώ περιοριζόμαστε να αναφέρουμε πως όλα τα παραπάνω έχουν δημοσιευτεί 
ως ορίστηκαν εδώ αλλά και πολλά μπορεί ένας ερευνητής να ανεύρει 
επισκεπτόμενος τα σχετικά περισσότερα γιατί πρόκειται για ένα από τα πλέον 
ενδιαφέροντα κείμενα όλων των εποχών και πασίγνωστα αλλά και ειδικώς για 
μας τους ορθοδόξους χριστιανούς είναι εκ των ων ουκ άνευ και για τούτο και 
παντού απαντώνται και στην καθημερινή μας γλώσσα αλλά και στην 
εκκλησιαστική και λειτουργική και τελετουργική κοκ. 
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