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στέθηκαν ἀρχικά ἡ Εὐχή τῆς Χρίσε-
ως («Πάτερ ἅγιε...»), μερικά Τροπά-
ρια, δύο Ἀναγνώσματα καί ἐν συνε-
χείᾳ ὁ Κανόνας, ἕξι ἀκόμα εὐχές καί
Ἀποστολο-εὐαγγέλια κ.ἄ. Εἰδικότε-
ρα, ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
εὐχῶν σέ ἑπτά ἀποσκοποῦσε στό νά
δοθεῖ ἡ δυνατότητα στόν καθένα
ἀπό τούς ἑπτά συμμετέχοντες ἱερεῖς
νά ἔχει δική του εὐχή. Σέ κατοπινό
στάδιο, κατά μίμηση τῶν εὐχῶν,
προστέθηκαν τά ἕξι Ἀποστολο -
εὐαγγέλια. Τόν 16ο αἰ. ὁ λοκληρώνε-
ται, θά λέγαμε, ἡ ἐξέλιξη τῆς ἀκο-
λουθίας καί ἀπαντᾶται στά Εὐχο-
λόγια στή μορφή περίπου πού σή-
μερα τή γνωρίζουμε. 

Τό Εὐχέλαιο, ὅπως ἄλλωστε καί
ἄλλα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἦταν συνδεμένο μέ τή Θεία Εὐχαρι-
στία. Συγκεκριμένα, τό δεύτερο καί
μυστηριακό μέρος του ἐτελεῖτο συ-
νυφασμένα μέ αὐτήν. Αὐτό ἐπιβε-
βαιώνεται ἀπό τό γεγονός πώς στά
πλεῖστα χειρόγραφα ἄρχεται μέ τό
«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία...» τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας. Δηλαδή τό πρῶτο μέ-
ρος, πού στό παρελθόν ἦταν κανο-
νικός Ὄρθρος,  ἐτελεῖτο τό ἑσπέρας

ἤ τό πρωί ἀνεξάρτητα ἀπό τό δεύ-
τερο μέρος καί ἔπειτα, συναπτά μέ
τή Θεία Λειτουργία, ψαλλόταν τό
δεύτερο μέρος.

Ἡ σύνδεση τῶν Μυστηρίων, καί ἐν
προκειμένῳ τοῦ Εὐχελαίου, μέ τή
Θεία Λειτουργία ἐθεωρεῖτο ἀπα-
ραίτητη, διότι, κατά τόν Ἅγ. Συμεών
Θεσσαλονίκης, «τέλος… πάσης τε-
λετῆς καί θείου μυστηρίου παντός
σφραγίς ἡ ἱερά κοινωνία»2. Εἶναι τό
πλήρωμα κάθε Μυστηρίου, ἀφοῦ σ’
αὐτήν ὁλοκληρώνεται ἡ ὀντολογική
θεραπεία τῆς πεπτωκυΐας ἀνθρω-
πίνης φύσεως.

Τό Εὐχέλαιο, ὅταν ἀκόμα ἐτελεῖτο
συναπτά μέ τή Θεία Λειτουργία, γι-
νόταν πάντοτε μέσα στό ναό, γι’ αὐτό
ἄλλωστε στό Ἐξαποστειλάριον τοῦ
πρώτου μέρους τοῦ Μυστηρίου ψάλ-
λουμε: «Ἐν ἐλέῳ, Ἀγαθέ, ἐπίβλεψον
σῷ ὄμματι, ἐπί τήν δέησιν ἡμῶν, τῶν
συνελθόντων ἐν τῷ ναῷ σου...»3. Ἐ -
άν ὁ ἀσθενής (στήν περίπτωση πού
τό Εὐχέλαιο ἐτελεῖτο πρός θεραπεία
ἀσθενοῦς, ἀφοῦ ὅπως θά δοῦμε πα-
ρακάτω τελεῖται καί γιά ἄλλους λό-
γους) ἦταν σέ θέση νά μετακινηθεῖ,
τότε καί αὐτός ἦταν παρών. Ἐάν ὄχι,

Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο;

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μα-
κροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθο-

δόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τε-
λεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ
σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της.
Μάλιστα, ἡ Ἐκκλησία τό θεωρεῖ καί
τό κατανοεῖ ὡς ἕνα ἀπό τά Μυστή-
ριά της.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου
διακρίνεται σέ δύο μέρη: Τό πρῶτο
μέρος (δηλ. τό τμῆμα τῆς ἀκολουθίας
ἀπό τό «Εὐλογητός ὁ Θεός...» μέχρι
τό Ἀπολυτίκιο «Ταχύς εἰς ἀντίλη-
ψιν...» πού προηγεῖται τῆς Μεγάλης
Συναπτῆς), πού δομικά ὁμοιάζει μέ
συντετμημένο Ὄρθρο, ἀποτελεῖ τό
προοίμιο τοῦ Μυστηρίου. Τό δεύτε-
ρο μέρος (Μεγάλη Συναπτή, «Εὐχή
τοῦ Ἐλαίου», Τροπάρια, ἑπτά Ἀπο-
στολοευαγγέλια μέ τίς εὐχές πού ἀ -

κολουθοῦν, Συγχωρητική Εὐχή, Εὐχή
τῆς Χρίσεως μέ τήν ἐπακολουθοῦσα
χρίση τοῦ ἀσθενοῦς κ.λπ.) ἀποτελεῖ
τό κυρίως Μυστήριο. 

Στήν ἀρχική της, ὡστόσο, μορφή,
ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου δέν ἦ -
ταν ἡ ἴδια μέ τή σημερινή. Ἦταν πο -
λύ ἁπλή. Ἡ ἀκολουθία περιλάμβα-
νε μόνο τήν «Εὐχή τοῦ Ἐλαίου» καί
τή χρίση τοῦ ἀσθενοῦς μέ τό ἁγια-
σμένο λάδι. Ἡ εὐλογία τοῦ ἐλαίου τε-
λοῦνταν ἀπό τόν ἐπίσκοπο, παρευ-
ρισκομένων ἑνός πρεσβυτέρου καί
ἑνός διακόνου. Ἐλλείψει ἐπισκόπου,
τό Εὐχέλαιο τελοῦσε ὁ πρεσβύτερος
μέ τό διάκονο ἤ ὁ ἱερεύς μόνος του.
Μέ τήν πάροδο, ὅμως, τοῦ χρόνου,
ἐπεκράτησε νά τελεῖται  ἐξάπαντος
ἀπό ἑπτά ἱερεῖς1. Ἀργότερα, κατά
τούς 11ο – 13ο αἰ., ἄρχισε σιγά-σιγά
νά ἐξελίσσεται μορφολογικά. Προ-

Κυπριανοῦ Ἀθανασίου
Θεολόγου

ΖΩΗ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

1. Αὐτό ἔγινε, λόγῳ τῆς κατά γράμμα ἑρμηνείας τῆς Καθολικῆς Ἐπιστολῆς
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὅπου στό στίχ. 14 τοῦ ε΄ κεφαλαίου
προτρέπει τούς ἀσθενεῖς Χριστιανούς νά προσκαλοῦν «τούς πρεσβυτέρους»
(καί ὄχι τόν πρεσβύτερο) στό σπίτι τους, γιά νά τούς τελέσουν τό Εὐχέλαιο.
Ὁ ἀριθμός ἑπτά τῶν συμμετεχόντων στό Μυστήριο ἱερέων  καθορίστηκε, για-
τί ὁ ἀριθμός αὐτός στήν Ἐκκλησιαστική μας Παράδοση θεωρεῖται ἱερός (βλ.
Ἰ. Μ. Φουντούλη, Κείμενα Λειτουργικῆς, Τεῦχος Β΄, Θέματα Εὐχολογίου, Θεσ-

σαλονίκη, σ. 185). Ὅμως, τό ἔθος αὐτό σιγά-σιγά ἀτόνησε, διότι στήν πράξη
ἀποδείχθηκε ὅτι δέν ἦταν δυνατό νά συναθροίζονται κάθε φορά τόσοι πολ-
λοί ἱερεῖς. Ἔτσι, ὁ ἀριθμός μειώθηκε σταδιακά, μέχρι πού στίς μέρες μας ἐπε-
κράτησε νά τελεῖται τίς περισσότερες φορές ἀπό ἕνα  μόνο ἱερέα, παρόλο πού
ἡ ἐν χρήσει ἀκολουθία, ὅπως εἶναι δομημένη, προβλέπει τήν, κατά τό παλαιό
ἔθος, παρουσία ἑπτά ἱερέων.

2. P.G. 155, 512D.
3. Μικρόν Εὐχολόγιον, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δος, σ. 171.
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ὁ ἱερέας μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας μετέβαινε στό σπίτι του
καί, ὕστερα ἀπό μία σύντομη ἀκο-
λουθία (Εὐχή τῆς Χρίσεως, Τροπά-
ρια τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων, Εὐαγγέλιο,
Ἐκτενῆ καί Ἀπόλυση), τόν ἔχριε μέ
τό ἁγιασμένο λάδι.

Ἡ ἀποσύνδεση, ὅμως, τοῦ Μυ-
στηρίου ἀπό τή Θεία Εὐχαριστία,
πού πραγματοποιήθηκε σέ κατο-
πινό στάδιο, ὁδήγησε μέ τήν πάρο-
δο τοῦ χρόνου στήν, ὡς ἐπί τό
πλεῖστον, τέλεσή του στούς οἴκους
τῶν ἀσθενῶν.

Ποιός ὁ σκοπός τέλεσής του;

Τό σκοπό τέλεσης τοῦ Μυστη-
ρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου μᾶς πλη-
ροφορεῖ ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελ-
φόθεος στήν Καθολική του Ἐπι-
στολή. Ὁ Ἅγιος, μέσα ἀπό τήν ἐπι-
στολή του, μᾶς καθιστᾶ κοινωνούς
τῆς Ἀποστολικῆς, περί τῆς τελέσε-
ως τοῦ Εὐχελαίου, Παράδοσης, ὅ -
πως αὐτή παραδόθηκε ἀπό τόν ἴδιο
τόν Κύριο στούς μαθητές Του. Χα-
ρακτηριστικά, τό Εὐαγγέλιο ἀναφέ -
ρει πώς, ὅταν ὁ Κύριος τούς ἔ στειλε
δύο-δύο, δοκιμαστικά, γιά νά κη-
ρύξουν μετάνοια στό λαό, δίδοντάς
τους ἐξουσία νά ἐκβάλλουν δαιμό-
νια, ν’ ἀνασταίνουν νεκρούς καί νά
θεραπεύουν ἀρρώστους, πολλοί
ἀσ  θενεῖς θεραπεύονταν, ὅταν οἱ Ἀ -
πόστολοι τούς ἄλειφαν μέ λάδι4.  

Λέει, λοιπόν, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος:
«Εἶναι κάποιος ἀπό σᾶς ἄρρω-
στος; Νά προσκαλέσει τούς πρε-
σβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας νά
προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν καί νά
τόν ἀλείψουν μέ λάδι, ἐπικα-
λούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου.
Καί ἡ προσευχή πού γίνεται μέ
πίστη θά σώσει τόν ἄρρωστο· ὁ
Κύριος θά τόν κάνει καλά. Κι ἄν
ἔχει κάνει ἁμαρτίες, θά τοῦ τίς
συγχωρήσει»5.

Μέσα ἀπό τό πιό πάνω χωρίο,
γίνεται ἀντιληπτό ὅτι τό Εὐχέλαιο
γίνεται πρός ἴαση, ψυχική καί σω-
ματική, τῶν ἀσθενῶν. Διά τῆς ἀλεί-
ψεώς τους μέ τό ἁγιασμένο λάδι, ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ τούς χαρίζει κατά
πρῶτο λόγο τή θεραπεία ἀπό τίς
σωματικές ἀσθένειες (ἤ τά τυχόν ψυ-
χολογικά προβλήματα) καί κατά
δεύ  τερο λόγο τούς δίδεται ἡ ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν. 

Τοῦτο τό Μυστήριο εἶναι μία
συ νέχιση τῶν θαυματουργικῶν θε-
ραπειῶν τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος θε-
ράπευε ὁλόκληρη τήν ψυχοσωματι-
κή ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Γιά
τόν Κύριο σημαντικό δέν ἦταν μόνο
ἡ ἴαση  τοῦ σώματος, ἀλλά καί ἡ θε-
ραπεία τῆς ψυχῆς ἀπό τά τραύμα-
τα τῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ ἡ κατεξοχήν
ἀσθένεια τῆς ἀνθρώπινης φύσης
εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἐκτός αὐτοῦ, ὁ Κύ-
ριός μας διδάσκει ὅτι ὁρισμένες

ἀσθένειες ἔχουν ὡς αἰτία τους τή διά-
πραξη κάποιας ἁμαρτίας. Γι’ αὐτό
μετά τήν, ἀπό μέρους Του, θαυμα-
τουργική ἴαση τῶν ἀρρώστων, ἔλεγε
πολλές φορές τή γνωστή προτροπή:
«Ἴδε ὑγιής γέγονας· μηκέτι ἁμάρτα-
νε»6. 

Τό ὅτι τό Εὐχέλαιο χαρίζει ἄφεση
ἁμαρτιῶν αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ξε-
νίζει, δεδομένου ὅτι τό Μυστήριο τῆς
Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως εἶναι ἐκεῖνο
πού κατεξοχήν χαρίζει ἄφεση ἁμαρ-
τιῶν. Σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη
Δογματική, κάθε Μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας χαρίζει ἄφεση ἁμαρτιῶν,
παραμένοντας, ὅμως, ἀναντικατά-
στατο ὡς πρός τήν εἰδική λειτουρ-
γία του7. Ἄρα, ἐν προκειμένῳ τό
Εὐχέλαιο, παρόλο πού χαρίζει ἄφε-
ση ἁμαρτιῶν, δέν ἀντικαθιστᾶ τήν
Ἱερά Ἐξομολόγηση.

Στό σημεῖο αὐτό ὀφείλουμε νά
προσθέσουμε πώς τό Εὐχέλαιο δέν
δίδει μόνο τήν ψυχοσωματική ὑγεία
στούς ἀσθενεῖς, ἀλλά ὠφελεῖ ταυ-
τόχρονα τούς ἐκεῖ παρευρισκομένους
καί συμπροσευχομένους συγγενεῖς
καί φίλους. Τούς ἐνισχύει στό ἔργο
τῆς διακονίας καί φροντίδος τοῦ
ἀσθενοῦς των καί παράλληλα τούς
ἐνδυναμώνει γιά τήν ἐπιτέλεση παν-
τός ἔργου ἀγαθοῦ γενικότερα.

Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης

στόν προαναφερθέν κύριο σκοπό τέ-
λεσης τοῦ Εὐχελαίου προσθέτει
ἀκόμα δύο λόγους. Σύμφωνα μέ τόν
Ἅγιο, ἐκτός ἀπό τίς περιπτώσεις
ἀσθενείας τελεῖται: α) στήν περί-
πτωση πού ὁ πιστός ἐπιθυμεῖ νά
προσέλθει στά Ἄχραντα Μυστήρια
καί β) σέ κάθε ἄνθρωπο πού, ἀφοῦ
περιέπεσε σέ ἁμαρτήματα, ἐξομολο-
γήθηκε, δέχθηκε ἀπό τόν Ἐξομολό-
γο τό πνευματικό ἐπιτίμιο, τό ἐξε-
τέλεσε καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Πνευ-
ματικοῦ προσέρχεται στό Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ Ἅγιος στή
συνέχεια, τεκμηριώνοντας αὐτό πού
εἶπε, προσθέτει: «ἀφίησι γάρ ἡ τοῦ
ἁγίου ἐλαίου ἱερά τελετή τε καί
χρί  σις τά ἁμαρτήματα, ὡς ὁ Ἀδελφό -
θεος γράφει· καί αἱ εὐχαί πρός τοῦ -
το συντελοῦσι τῶν ἱερέων»8.

Τό Εὐχέλαιο, ἐπειδή ἀκριβῶς προ-
ετοιμάζει τούς πιστούς καί γιά τή
Θεία Κοινωνία, γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία
ὅρισε νά τελεῖται ἐπίσημα στούς να-
ούς τήν παραμονή τῆς Μ. Πέμπτης,
ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Κύριος πα-
ρέδωσε τό Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας καί οἱ πιστοί θά προ-
σέλθουν νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράν-
των Μυστηρίων. Κάτι ἀντίστοιχο,
προ  φανῶς γιά τόν ἴδιο λόγο, γίνεται
στόν τόπο μας μία τῶν ἡμερῶν τῆς
τελευταίας ἑβδομάδος πρό τῶν Χρι-

ΖΩΗ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

4. Μάρκ. στ΄, 13.
5. Ἰακ. ε΄, 14 – 15.

6. Ἰω. ε΄, 14.
7. Βλ. Ν.Α. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β΄. Ἔκθεση τῆς

ὀρθόδοξης πίστης σέ ἀντιπαράθεση μέ τή δυτική Χριστιανοσύνη, ἐκδ. Πουρ-
ναρά, Θεσ. 2001, σ. 495.

8. P.G. 155, 932CD.
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ἁγιάζεται τελικά ὁλόκληρος ὁ ἀνθρω-
πος11.

Ποιές οἱ προϋποθέσεις 
συμμετοχῆς στό Εὐχέλαιο;

Εὐθύς ἐξαρχῆς, θά πρέπει νά γί-
νει ξεκάθαρο πώς τά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας δέν ἔχουν μαγικό χα-
ρακτῆρα. Προϋποθέτουν ἀναντίλεκτα
τῇ συνεργίᾳ τῆς Θείας Χάριτος καί
τῆς ἐλεύθερης προαιρέσεως τοῦ ἀν -
θρώπου. Ὡς ἐκ τούτου, ἀντιλαμβα-
νόμαστε ὅτι ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν
στό Εὐχέλαιο δέν μπορεῖ νά εἶναι
ἀπ ροϋπόθετη. Ἡ προαίρεση τοῦ
ἀν   θρώπου στήν προκειμένη περί-
πτω ση ἐκφράζεται μέ:

Α) Τή Μετάνοια καί τήν Ἐξομο-
λόγηση. Ἡ Ἐξομολόγηση μέ τήν
προαπαιτούμενη αὐτῆς  διηνεκῆ με-
τάνοια τοῦ πιστοῦ, ἐπιβεβαιώνει
στήν πράξη τό συνεργιακό χαρα-
κτήρα τοῦ Εὐχελαίου, δηλαδή φα-
νερώνει τήν ἐλεύθερη προαίρεση
τοῦ ἀνθρώπου νά μετέχει τοῦ Μυ-
στηρίου, ὥστε νά δεχθεῖ τή Χάριν
πού αὐτό προσφέρει. Γι’ αὐτό τό Εὐ -
χέλαιο σέ παλαιότερες ἐποχές, ὅταν
ἀκόμα ἐτελεῖτο ἀπαραίτητα ἀ πό
ἑπτά ἱερεῖς, ἦταν ἄρρηκτα συνδεμένο
μέ τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση.

Αὐτός γιά τόν ὁποῖο γινόταν ἡ
ἀκολουθία, ἐξομολογεῖτο τίς ἁμαρτίες
του στόν πρῶτο τῇ τάξει ἱερέα, πού
ἦταν Ἐξομολόγος, καί αὐτός στή συ-

νέχεια τοῦ διάβαζε τή Συγχωρητική
Εὐχή. Οἱ ἄλλοι ἕξι ἱερεῖς τήν ὥρα τῆς
ἀνάγνωσης τῆς Συγχωρητικῆς Εὐχῆς
κρατοῦσαν ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀσ -
θενοῦς τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. Κατάλοι -
πο τῆς παλαιᾶς αὐτῆς τάξης εἶ ναι ἡ
εὐχή «Βασιλεῦ ἅγιε…» πού εἶναι συ -
γ  χωρητική καί διασώζεται στίς ἐν
χρήσει ἔντυπες ἐκδόσεις. Ἐπίσης, τό
ὅτι σήμερα γονατίζουμε κατά τήν
ἀνάγνωσή της, δηλώνει σαφέστατα
τή σύν δεση τοῦ Εὐχελαίου μέ τήν
Ἐξομολόγηση. Ἡ γονυκλισία στό
συγ κε κριμένο σημεῖο ἐπικράτησε ἐξ
ἐπιδράσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς
Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ἀφοῦ κατ’
αὐτό, ὅ ταν ὁ ἱερέας μᾶς διαβάζει τή
Συγχωρητική Εὐχή, γονατίζουμε.

Σήμερα, ὡστόσο, πού ἡ πρακτική
τῆς ἐξαγόρευσης τῶν ἁμαρτιῶν μέσα
στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου δέν
ὑφίσταται πλέον, θά ἦταν καλό
πρό τῆς τελέσεώς του νά προη γεῖται
ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν στό Μυ-
στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως
(ἐκτός, βέβαια, καί ἄν κάποιος εἶναι
ἑτοιμοθάνατος καί ἐκ τῶν πραγμά-
των ἀδυνατεῖ νά τό πράξει). Ἡ ἐξα-
γόρευση τῶν ἁμαρτιῶν στόν Πνευ-
ματικό εἶναι θεμιτό νά γίνεται ὄχι
μόνο ἀπό τούς ἀσθενοῦντες, ἀλλά
καί ἀπό τούς παρισταμένους συγ-
γενεῖς καί φίλους (ἀφοῦ, ὅπως ἔχει
λεχθεῖ προηγούμενα, τυγχάνουν κι
αὐτοί πνευματικῆς ὠφέλειας ἀπό τό
Εὐχέλαιο) ἤ ἀκόμα ἀπό αὐτούς πού
κατά τήν περίοδο τῶν ἐκκλησια-

στουγέννων. Ἔτσι, κατ’ ἀναλογία, θά
μποροῦσε νά λεχθεῖ πώς εἶναι θεμιτό
νά τελεῖται τό Εὐχέλαιο καί κατά τίς
δύο ἄλλες περιόδους ἐκκλησιατικῆς
νηστείας, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί
τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Γιατί γίνεται χρίση μέ ἔλαιο;

Τό λάδι ὡς φυσικό στοιχεῖο, ἀπό
τά πανάρχαια ἤδη χρόνια, θεω-
ροῦνταν ὅτι ἔχει ἰδιότητες θερα-
πευτικές. Τό χρησιμοποιοῦσαν γιά τό
σκοπό αὐτό πολλοί λαοί, μεταξύ
αὐτῶν καί ὁ ἑβραϊκός. Οἱ Ἑβραῖοι
μάλιστα, προσέδωσαν στήν ἐπάλει -
ψη τοῦ ἀσθενοῦς μέ ἔλαιο θρησκευ -
τικό χαρακτῆρα. Τήν δέ ἐπάλειψη
τῶν ἀσθενῶν πραγματοποι οῦσαν οἱ
ραββίνοι κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαβ-
βάτου.

Τήν πρακτική τῆς ἀλείψεως, κα-
θώς καί τόν τρόπο ἐκτέλεσής της,

παρέλαβαν οἱ Χριστιανοί ἀπό τόν
ἴδιο τόν Κύριο διαμέσου τῶν Ἀπο-
στόλων. Ὅμως, τό ἔλαιο θεωρεῖται
πλέον ὡς σύμβολο τοῦ θείου ἐλέους
καί, διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στίς δύο καθαγια στικές
εὐχές τῆς ἀκολουθίας, καθίσταται
χορηγό τῆς δυνάμεως καί τῶν δω-
ρεῶν τοῦ Θεοῦ στό χριόμενο, «ὥστε
γενέσθαι τοῖς χριομένοις ἐξ αὐτοῦ εἰς
θεραπείαν καί ἀπαλλαγήν παντός
πάθους, νόσου σωματικῆς, μολυ-
σμοῦ σαρκός καί πνεύματος, καί
παντός κακοῦ»9 καί «εἰς τελείαν
ἀπολύτρωσιν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ,
εἰς Βασιλείας Οὐρανῶν κληρονο-
μίαν»10.

Ὁ ἱερέας, λέγοντας τό «Χρίεται
ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (τάδε) εἰς ἴασιν
ψυχῆς καί σώματος» (ἤ κατά τήν
παλαιά τάξη «Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν
ὀνόματι Κυρίου») χρίει σταυροει δῶς

τόν ἀσθενῆ, ἤ τόν κάθε πιστό πού
προσέρχεται στό Μυστήριο, στό
μέ  τωπο, στό πρόσωπο (πηγούνι
καί μάγουλα) καί στά χέρια (μέσα
καί ἔξω). Στό μέτωπο, γιά νά κα-
θαρ θοῦν καί ἁγιαστοῦν ὁ νοῦς καί
οἱ λο  γισμοί. Στό πρόσωπο, γιά νά
ἁγι  ασθοῦν τά αἰσθητήρια ὄργανα
τοῦ προσώπου. Στά χέρια, γιά νά
ἀπαλλαγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τίς
πονηρές πράξεις καί τά πονηρά
διανοήματα. Μέ τή χρίση στά προ-
αναφερθέντα σημεῖα τοῦ σώματος

ΖΩΗ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

9. Μικρόν Εὐχολόγιον, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, σ. 175.

10. Ὅ.π., σ. 182. 11. Βλ. Συμεών Θεσ., P.G. 155, 528ΒD.
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στικῶν νηστειῶν, πρό τῆς Θείας Κοι-
νωνίας, μετέχουν τοῦ Εὐχελαίου.

Β) Τήν πίστη, δηλαδή τό νά πι-
στεύουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών
στό Μυστήριο καί δύναται διά τῆς
Χάριτός Του νά ἐνεργήσει εὐεργετι-
κά στή ζωή μας.

Γ) Τήν προσευχή. Οἱ πιστοί ὀφεί-
λουν νά προσέρχονται στό Μυστή-
ριο μέ διάθεση προσευχητική, ὥστε
νά μετέχουν οὐσιαστικά στά λεγό-
μενα καί τά τελούμενα. Εἰ δυνατόν,
στήν περίπτωση τουλάχιστον πού τό
Εὐχέλαιο τελεῖται κατ’ οἶκον, νά
ψάλ   λουν τούς ὕμνους καί τά Ἀπο-
στολικά Ἀναγνώσματα. Αὐτό εἶναι
ἄκρως ἀπαραίτητο, ἐπειδή ἐπικυ-
ρώνει γιά ἀκόμα μία φορά τό συ-
νεργιακό χαρακτήρα τοῦ Εὐχελαίου.
Ἐξάλλου, στά πλαίσια τῆς Ὀρθό-
δοξης Λατρείας, δέν μπορεῖ νά γί-
νει ὁποιοδήποτε Μυστήριο χωρίς τήν
παρουσία καί ἐνεργῆ συμμετοχή
τοῦ λαοῦ στά ὅσα ὁ ἱερέας λέει καί
πράττει.

Ποιές προετοιμασίες ἀπαιτοῦνται
πρό τῆς τελέσεως τοῦ Εὐχελαίου
καί ὅταν τελειώσει ἡ ἀκολουθία,

τί γίνεται τό ἁγιασμένο λάδι καί τά
ἄλλα ὑλικά πού χρησιμοποιήθηκαν;

Ὅταν οἱ Χριστιανοί ἐπιθυμοῦν νά
τελέσουν στό σπίτι τους Εὐχέλαιο,
ἀπαιτεῖται νά γίνουν ἐκ τῶν προ-
τέρων ὁρισμένες προετοιμασίες. Στό
δωμάτιο, ὅπου θά τελεσθεῖ, θά
πρέπει νά τοποθετηθεῖ ἕνα τραπέ-
ζι, πάνω στό ὁποῖο νά ἁπλωθεῖ ἕνα
ἄσπρο τραπεζομάντιλο. Στό τραπέζι
θά πρέπει νά τοποθετηθεῖ ἕνα με-
γάλο δοχεῖο (ἐνδεχομένως μεταλλι-
κό) γεμάτο κατά τά· περίπου μέ σι-
τάρι12. Μέσα σ’ αὐτό θά τοποθετη-
θεῖ στό κέντρο τό κανδήλι, ἔχοντας
μέσα νερό (γιά νά μή σπάσει, λόγω
τῆς θερμότητας πού θά παράξει τό
ἀναμμένο κανδήλι) καί ἐλαιόλαδο
(καί ὄχι ἄλλα ἔλαια, διότι στό Θεό
προσφέρουμε ὅ,τι καλύτερο ἔχουμε).
Σ’ αὐτό θά τεθοῦν ἐπίσης ἑπτά κε-
ριά (εἰ δυνατόν μελισσοκέρια), τά
ὁποῖα θά ἀναφθοῦν στήν ἀρχή τῆς
ἀκολουθίας. Ἐπίσης, θά χρειαστεῖ
βαμβάκι τυλιγμένο πάνω σέ ξυλα-

ράκι, μέ τό ὁποῖο ὁ ἱερέας θά χρί-
σει τούς τελοῦντας τό Εὐχέλαιο. Τέ-
λος, ἐπάνω στό τρα πέζι θά πρέπει
νά ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ,
θυμίαμα (ἤ ἔστω φύλλα ἐλιᾶς),
καρβουνάκι καί θυμιατήρι (καπνι-
στήρι), γιά νά θυμιάσει ὁ ἱερέας προ-
τοῦ ξεκινήσει τήν ἀκολουθία, ἐφό-
σον πρίν ἀπό κάθε Μυστήριο προ-
ηγεῖται πάντοτε θυμίαση.

Ὅταν τελειώσει τό Εὐχέλαιο, τό -
τε οἱ πιστοί, ἀπό σεβασμό καί εὐ -
λά βεια πρός τό ἁγιασμένο λάδι, ἤ θά
πρέπει νά ἀφήσουν τό κανδήλι ἀ -
ναμμένο μέχρι νά καεῖ ὅλη ἡ ποσό-
τητα τοῦ ἁγιασμένου ἐλαίου ἤ θά
φυλάξουν τό ἁγιασμένο λάδι σ’ ἕνα
δοχεῖο γιά μελλοντική του χρήση, ὅ -
ταν παραστεῖ ἀνάγκη. Καί στίς δύο
περιπτώσεις τό νερό τῆς κανδήλας
θά πρέπει νά χυθεῖ σέ κάποιο μέ-
ρος (ἐνδεχομένως στόν κῆπο), ὅπου
νά μήν ὑπάρχει περίπτωση νά πα-
τηθεῖ. Τό δέ ξυλαράκι μέ τό βαμβά-
κι θά πρέπει νά καίεται.

Ὁ σεβασμός πρός τό ἁγιασμένο
λάδι καί τά ὑλικά πού χρησιμοποι-
ήθηκαν, θά πρέπει νά εἶναι δεδο-
μένος, γιατί ὅσοι ἀμελοῦν νά τό πρά-
ξουν ὑποπίπτουν σέ βαρύ ἁμάρτη-
μα, ἐφόσον αὐτό σφραγίστηκε μέ τό
σημεῖο τοῦ σταυροῦ διά τῆς χειρός
τοῦ ἱερέως καί σ’ αὐτό ἐνυπάρχει ἡ
Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀντί-
θετα, ὅσοι  φυλάσσουν τά θεῖα (καί
ἑπομένως τά τοῦ Εὐχελαίου) μέ πολ-

λή φροντίδα καί σεβασμό, θά δο-
ξαστοῦν ἀπό τόν Κύριο μέ θεϊκή
δόξα. 

* * *

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διά τῶν
Μυστηρίων της ἀποκαθιστᾶ «ἐν
Χρι  στῷ» τήν τραυματισμένη ἀπό τήν
ἁμαρτία φύση μας, θεραπεύει ὀντο-
λογικά ὁλόκληρη τήν ψυχοσωματι-
κή ὑπόστασή μας.

Σ’ αὐτή τήν προοπτική ἐντάσσε-
ται ἀναμφίβολα καί τό Μυστήριο
τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Μᾶς προ-
σφέρεται, κατά τήν τέλεσή του, τό
ἁγιασμένο λάδι «εἰς ἴασιν τῆς ψυχῆς
καί τοῦ σώματος», ἀρκεῖ νά προ-
σεγγίζουμε τό Μυστήριο «ἐν μετα-
νοίᾳ καί ἐξομολογήσει», μέ πίστη καί
διάθεση προσευχητική.

Τό Εὐχέλαιο, ἐντούτοις, θά πρέ-
πει νά ὁλοκληρώνεται καί νά πλη-
ροῦται ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, «τό τέλος τοῦ μυστη-
ρίου παντός»14, κατά τόν τῆς Θεσ-
σαλονίκης Συμεών. Ἑπομένως, θά
’ταν εὐχῆς ἔργο, κάθε φορά πού
συμ μετέχουμε στό Μυστήριο τοῦ Ἱε -
ροῦ Εὐχελαίου, μέ τήν πρώτη εὐκαι-
ρία νά κοι-
 νω νο ῦ  μ ε
τῶν Ἀχ  ρά -
ντων Μυ-
στηρίων.

ΖΩΗ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

12. Γιά τή χρήση τοῦ σίτου ὑπάρχουν δύο ἀπόψεις: Ἡ πρώτη, ὑποστηρί-
ζει ὅτι, μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, τό σιτάρι ἀλέθεται, προκειμένου ἀπό
τό ἀλεύρι νά παρασκευαστεῖ πρόσφορο, πού θά δοθεῖ στό ναό γιά νά τε-
λεστεῖ Θεία Λειτουργία, ἔτσι ὥστε κατ’ αὐτήν καί κατά τήν Ἀκολουθία τῆς
Προσκομιδῆς στόν Ὄρθρο νά μνημονευθοῦν τά ὀνόματα ἐκείνων πού τέλε-
σαν τό Εὐχέλαιο. Ἡ δεύτερη, ὑποστηρίζει ὅτι τό σιτάρι χρησιμοποιεῖται γιά
καθαρά πρακτικούς λόγους, δηλαδή γιά νά στηρίζεται τό κανδήλι, ὥστε σέ
καμία περίπτωση νά μή χυθεῖ τό ἁγιασμένο λάδι, ἀλλά καί γιά νά τοποθε-
τηθεῖ πρός καύση, μετά τή χρίση τῶν πιστῶν, τό ξυλαράκι μέ τό βαμβάκι. 13. Βλ. P.G. 155, 532 A – C.

14. Ὅ.π., 233B.
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ἩΚυριακή εἶναι μία ξε-
χωριστή ἡμέρα στή ζωή
τῆς Ἐκκλησίας. Δέν

εἶναι τυχαῖο ὅτι, ἤδη ἀπό τά χρό-
νια τῶν Ἀποστόλων, εἰδικά ἡ ἡμέ-
ρα αὐτή ὀνομάζεται Κυριακή, εἶναι
δηλαδή ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό1. Ἡ Κυριακή
εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία γιορτή καί,
μάλιστα, ἡ ἀρχαιότερη. Ὁ ἑορτα-
στικός της χαρακτήρας φαίνεται ξε-
κάθαρα, ὅταν ἀνοίξει κανείς τά λει-
τουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας.
Στή λειτουργική ζωή, ἡ Κυριακή
ἀποτελεῖ ἕνα κέντρο, πρός τό
ὁποῖο προσανατολίζονται ὅλες οἱ
ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας. Ποιός εἶναι
ὁ λόγος, ὅμως, πού ἡ ἡμέρα αὐτή
ἔχει τόσο ἰδιαίτερη θέση στήν
ἐκκλησιαστική ζωή;

Ἡ Κυριακή ὡς ἡμέρα 
ἀνάμνησης τῆς Ἀνάστασης 

τοῦ Κυρίου 

Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα κατά
τήν ὁποία ἀναστήθηκε ὁ Χριστός.

Γι’ αὐτό κάθε τέτοια ἡμέρα, κάθε
Κυριακή πού ἔρχεται, θυμόμαστε
τήν Ἀνάστασή Του. Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό κέντρο
τῆς ζωῆς ὅλου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ
μ’ αὐτήν ἀνέτειλε ἡ καινούργια ζωή,
χωρίς τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο.
Ἄν δέν γινόταν ἡ Ἀνάσταση, θά
ἦταν μάταιη καί χωρίς νόημα ἡ πί-
στη στό Χριστό2. Ἔτσι, εἶναι ἀδύ-
νατο σέ κάποιον ἄνθρωπο νά
εἶναι Χριστιανός, ἄν δέ ζεῖ καί δέ
θυμᾶται τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό τό
παράδειγμα τοῦ ὁσίου Σεραφείμ
τοῦ Σάρωφ, ἑνός ἀσκητῆ πού ἔζη-
σε τό 18ο αἰῶνα στή Ρωσία. Ὁ
ἅγιος αὐτός χαιρετοῦσε ὅλους
τούς ἀνθρώπους ὁλόχρονα μέ τό
«Χριστός ἀνέστη, χαρά μου», για-
τί ἀκριβῶς ζοῦσε τή χαρά τῆς Ἀνά-
στασης συνέχεια, κάθε στιγμή καί
κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς του. Αὐτό τό
καθημερινό βίωμα τῆς Ἀνάστασης
καλούμαστε νά μιμηθοῦμε ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι.

Στήν Ἐκκλησία κάθε χρόνο γιορ-

τάζουμε (ζοῦμε δηλαδή ἑορταστι-
κά) τήν Ἀνάσταση τήν Κυριακή τοῦ
Πάσχα. Πρίν τό Πάσχα προ-
ηγοῦνται ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα καί
ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου μέ τήν
τεσσαρακονθήμερη νηστεία, πού
σκοπό ἔχουν νά μᾶς προετοιμά-
σουν κατάλληλα γιά τή μεγάλη
γιορτή. Ἀκόμα, μετά τό Πάσχα
ὑπάρχει ἡ περίοδος τοῦ Πεντηκο-
σταρίου, πού καταλήγει στήν Ἀνά-
ληψη τοῦ Χριστοῦ καί στήν ἐπι-
φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἔτσι, μέ
βάση τό Πάσχα συγκροτεῖται ἕνας
ὁλόκληρος κύκλος ἀπό γιορτές καί
τό Πάσχα γίνεται τό κέντρο τῆς λει-
τουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Κατά παρόμοιο τρόπο, κάθε Κυ-
ριακή, κατά τήν ὁποία θυμόμαστε
καί γιορτάζουμε τήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ τό κέντρο
ὅλης τῆς ἑβδομάδας. Ὅπως μῆνες
προηγουμένως προετοιμαζόμαστε
καί περιμένουμε νά ἔρθει τό Πά-
σχα, γιά νά γιορτάσουμε τήν Ἀνά-
σταση, ἔτσι καί ὅλη τήν ἑβδομάδα
περιμένουμε νά ἔρθει ἡ ἡμέ-
ρα τῆς Κυριακῆς. Γι’ αὐτό καί
ἡ Κυριακή χαρακτηρίζεται
πολύ εὔστοχα ὡς «τό ἑβδο-

μαδιαῖο Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας»3.
Κάθε Κυριακή, λοιπόν, ἀ πο -

τελεῖ τή γιορτή τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς οἱ ὕμνοι
πού ψάλλονται τήν ἡμέρα αὐτή,
τόσο στόν Ἑσπερινό τό βρά δυ τοῦ
Σαββάτου, ὅσο καί στόν Ὄρθρο καί
τή Θεία Λειτουρ γία τό πρωί τῆς
Κυριακῆς, εἶναι κα τά πρῶτο λόγο
ἀναστάσιμοι. Εἶναι πολύ χαρα-
κτηριστικό τό τελετουργικό τοῦ
Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, πού διαβά-
ζει ὁ ἱερέας στόν Ὄρθρο τῆς Κυ-
ριακῆς καί στό ὁποῖο γίνεται ἀνα-
φορά στίς ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ
στούς Ἀποστόλους καί τίς Μυρο-
φόρες. Ὁ ἱερέας, ντυμένος μέ λευ-
κά ἄμφια, σάν ἄλλος ἄγγελος,
δια βάζει τό ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο,
ἀναγγέλλοντας στό ἐκκλησίασμα τό
χαρμόσυνο γεγονός. Στέκεται στά
δεξιά τῆς Ἁγίας Τράπεζας, πού
συμβολίζει τόν τάφο τοῦ Κυρίου,
ὅπως ἀκριβῶς στεκόταν ὁ ἄγγελος
στά δεξιά τοῦ τάφου τοῦ Κυρίου,
ὅταν ἀνήγγειλε στίς Μυροφόρες τήν
Ἀνάσταση. Μετά τό Εὐαγγέλιο, ὁ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ἀντώνη Χαραλάμπους
Θεολόγου

1. Βλ. Ἀποκ. α΄, 10.
2. «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστέ ἐν ταῖς ἁμαρ-

τίαις ὑμῶν» (Α΄ Κορ. ιε΄, 17).

3. Ἰωάννου Μ. Φουντούλη,
Λειτουργική Α΄. Εἰσαγωγή στή
Θεία Λατρεία, Θεσ. 1996, σ. 119.
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Ἀναγνώστης διαβάζει τήν πασχα-
λινή Προσευχή «Ἀνάστασιν Χρι-
στοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσω-
μεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν…», ὅπως
γίνεται τή νύχτα τῆς Κυριακῆς τοῦ
Πάσχα. Στή συνέχεια, ὁ ἱερέας,
κρα τώντας τό Εὐαγγέλιο μέ τήν ἀ -
πεικόνιση τῆς Ἀνάστασης στό
μπρο στινό μέρος, σύμβολο τοῦ ἀ -
να στημένου Χριστοῦ, βγαίνει ἀπό
τό Ἱερό Βῆμα, ὅπως ὁ Χριστός ἀπό
τόν τάφο, καί στέκεται στή μέση
τῆς Ἐκκλησίας· ἐκεῖ τό Εὐαγγέλιο
προσκυνεῖται ἀπό τό ἐκκλησίασμα,
ὅπως προσκύνησαν τό Χριστό οἱ
Μαθητές καί οἱ Μυροφόρες. Τήν
ὥρα τῆς προσκύνησης ψάλλεται ὁ
Πεντηκοστός Ψαλμός, πού ἐπι-
σφραγίζεται μέ τό πασχαλινό Τρο-
πάριο «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς, ἀπό τοῦ
τάφου...»4. Γίνεται, ἔτσι, φανερό ὅτι
τό μυστήριο τῆς Ἀνάστασης ἐπα-
ναλαμβάνεται πραγματικά κάθε
Κυριακή. Αὐτό δείχνει καί τό «σή-
μερον» τοῦ Τροπαρίου πού ψάλ-
λουμε, πρίν ἀρχίσει ἡ κυριακάτικη
Θεία Λειτουργία: «Σήμερον σωτη-
ρία τῷ κόσμω γέγονεν. Ἄσωμεν τῷ
ἀναστάντι ἐκ τάφου…».

Τά προνόμια τῆς Κυριακῆς

Ἡ ξεχωριστή θέση τῆς Κυριακῆς
σέ σχέση μέ τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες
τῆς ἑβδομάδας τονίζεται καί μέ τά
προνόμιά της5. Προνόμια τῆς Κυ-
ριακῆς ὀνομάζονται κάποιες ἀρ -
χαῖες συνήθειες τῶν Χριστιανῶν,
πού σχετίζονται μέ τόν ἀναστάσι-
μο χαρακτήρα τῆς ἡμέρας αὐτῆς.
Μία τέτοια συνήθεια εἶναι ἡ ἀπα-
γόρευση τῆς νηστείας τίς Κυριακές.
Γιά νά καταλάβουμε τήν διάταξη
αὐτή χρειάζεται νά ἐξηγήσουμε ὅ -
τι στήν Ἐκκλησία ἡ νηστεία ἀσκεῖ -
ται μέ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρό-
πος ὀνομάζεται «ἀσκητική» νηστεία
καί σημαίνει τήν ἀποχή ἀπό ὁρι-
σμένα φαγητά (π.χ. κρέας, γαλα-
κτοκομικά) γιά ἕνα μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, ὅπως γιά παράδειγ-
μα εἶναι οἱ νηστεῖες τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, τῶν Χριστουγέν-
νων, τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ Δε-
καπενταυγούστου. Ταυτόχρονα μέ
τήν «ἀσκητική» νηστεία ὑπάρχει
καί ἡ «γενική» νηστεία, κατά τήν
ὁ ποία ἔχουμε καθολική ἀποχή ἀ -
πό τήν τροφή καί τό ποτό, συνή-
θως γιά ἕνα μικρό χρονικό διά-

4. Βλ. Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1997, σ. 248.

5. Ἀρχιμανδρίτη Νικοδήμου Σκρέττα, Ἡ Θεία Εὐχαριστία καί τά προνόμια
τῆς Κυριακῆς, κατά τή διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, ἐκδ. Π. Πουρναρά, Θεσ.
2004, σ. 463 - 586.

στημα6. Στόν τρόπο αὐτό τῆς «γε-
νικῆς» νηστείας ἀναφέρεται ἡ ἀ πα-
γόρευση τῆς νηστείας τήν ἡμέρα
τῆς Κυριακῆς7. Ἐπειδή ἡ «γενική»
νηστεία ἔχει πένθιμο χαρακτήρα, γι’
αὐτό δέν ταιριάζει νά γίνεται τήν
Κυριακή, πού εἶναι ἡμέρα γιορτῆς
καί χαρᾶς, λόγῳ τῆς ἀ νάστασης
τοῦ Κυρίου. 

Ἕνα ἄλλο προνόμιο τῆς Κυρια -
κῆς εἶναι ἡ ὄρθια στάση προσευ -
χῆς. Ἡ ὄρθια στάση εἶναι συνώνυμη
μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἀ φοῦ
ἡ λέξη ἀνάσταση προέρχεται ἀπό
τό ἀρχαῖο ρῆμα «ἄν-ἵσταμαι», πού
σημαίνει στέκομαι ὄρθιος. Ἔτσι, τίς
Κυριακές συνηθίζεται νά στεκό-
μαστε, ὅταν προσευχόμαστε, καί
ἀποφεύγουμε τή γονυκλισία, πού
ἐκφράζει τό πένθος καί τή συν-
τριβή τοῦ ἀνθρώπου γιά τίς ἁμαρ-
τίες του, σέ ἀντίθεση μέ τίς ὑπό-
λοιπες μέρες, στίς ὁποῖες ὑ πάρ χει
ἐναλλαγή μεταξύ ὀρθοστα σίας καί

γονυκλισίας8. Τό βαθύτερο νόημα
τῆς ὄρθιας στάσης κατά τήν προ-
σευχή τίς Κυριακές ἐξηγεῖ πολύ
ὡραῖα ὁ Μ. Βασίλειος: «Ὄρθιοι
προσφέρουμε τίς εὐ χές, κατά τήν
ἡμέρα τῆς Κυριακῆς· δέν γνωρί-
ζουμε, ὅμως, ὅλοι τό λό γο. Ὄχι
μόνο γιά νά ὑπενθυμίσουμε στούς
ἑαυτούς μας, μέ τή στάση μας κατά
τήν ἀναστάσιμη ἡμέρα, τή Χάρη
πού μᾶς δόθηκε, ὅτι δηλαδή ἀνα-
στηθήκαμε μαζί μέ τό Χριστό καί
ἐμεῖς καί ὀφείλουμε νά ἐπιδιώ-
κουμε τά ἄνω, ἀλλά καί διότι φαί-
νεται ὅτι εἶναι αὐτή καί μία εἰ κόνα
τῆς μελλούσης ζωῆς»9. Ἔτσι, ἡ
ὄρθια στάση ἀποκτᾶ καί ἐσχατο-
λογικό περιεχόμενο, γίνεται στάση
προσδοκίας τῆς Αἰώνιας Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Κυριακή ὡς εἰκόνα
τῆς μέλλουσας ζωῆς

Ἡ Κυριακή εἶναι ἀνάμνηση τῆς

6. Αὐτή ἡ μορφή νηστείας διασώζεται μέχρι σήμερα μέ τό «τριμέρι», πού
τηρεῖται στήν ἀρχή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

7. π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Μεγάλη Σαρακοστή. Πορεία πρός τό Πάσχα, ἐκδ.
Ἀκρίτας, Ἀθήνα 112006, σ. 57 - 61.

8. Τό θέμα αὐτό τῆς γονυκλισίας τίς Κυριακές, καθώς καί τήν περίοδο τοῦ
Πεντηκοσταρίου, εἶχε διευθετήσει ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος μέ τόν εἰκοστό
της κανόνα, ὅπου λέει χαρακτηριστικά: «Ἐπειδή τινές εἰσιν ἐν τῇ Κυριακῇ γόνυ
κλίνοντες, καί ἐν ταῖς τῆς Πεντηκοστῆς ἡμέραις· ὑπέρ τοῦ πάντα ἐν πάσῃ πα-
ροικίᾳ ὁμοίως παραφυλάττεσθαι, ἑστῶτας ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ τάς εὐχάς
ἀποδιδόναι τῷ Θεῷ».

9. Μ. Βασιλείου, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. 27, Ε.Π.Ε. 10, σ. 460 -
461.
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Ἀνάστασης, ταυτόχρονα ὅμως, εἶ -
ναι καί ἀναγγελία τῆς Δευτέρας
Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτό
χα ρακτηρίζεται ἀπό τούς Πατέρες
ὡς «ὄγδοη ἡμέρα». Ὀνομάζεται ἔ -
τσι καταρχάς, γιατί ἀκολουθεῖ τήν
ἕβδομη ἡμέρα, δηλαδή τό Σάββατο.
Τό Σάββατο, ὡς γνωστόν, ἦταν γιά
τούς Ἰουδαίους ἡ ἕβδομη καί τε-
λευταία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας, ἡ -
μέρα ἀνάπαυσης καί ἀνάμνησης
τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ἀπό
τό Θεό. Γιά τούς Χριστιανούς ἔγι-
νε συνάμα ἡ ἡμέρα τῆς ἀνάπαυσης
τοῦ Χριστοῦ στόν τάφο, ὅπου ὁλο-
κλήρωσε τό ἐπί γῆς λυτρωτικό Του
ἔργο. Μέ τήν Ἀνάστασή Του, πού
ἔγινε τήν ἑπομένη τοῦ Σαββάτου
(«τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων»), ὁ Χριστός
κατέλυσε τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου
καί χάρισε τήν αἰώνια καί ἀληθι-
νή ζωή σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα10.
Τό Πάσχα ἔγινε ἡ ἀπαρχή τῆς
αἰωνίου βιοτῆς11, ἡ ἡμέρα τῆς ἀνα-
δημιουργίας τοῦ κόσμου στό πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ. Κατ’ ἐπέκτα-
ση καί ἡ Κυριακή, ὡς ἡ ἑβδομαδι-

αία γιορτή τοῦ Πάσχα, χαρακτη-
ρίζεται ὡς ὄγδοη ἡμέρα, διότι «εἰς
εἰκόνα τάττεται τῆς ἀπεράντου ἐ -
κείνης ἡμέρας, τῆς ἐν τῷ μέλλον-
τι αἰῶνι, ἥτις καί πρώτη καί μία ἔ -
σται πάντως, μή νυκτί διακοπ το -
μένη»12. Ἡ Κυριακή δέν εἶναι ἁπ -
λά ἡμέρα ἀργίας καί ἀνάπαυσης
(ὅπως τήν ζοῦμε σήμερα οἱ περισ-
σότεροι), ἕνα ὑποκατάστατο τοῦ
Σαββάτου, ἀλλά ἀποτελεῖ τήν ὑ -
πέρ  βασή του13. Εἶναι ἡ ἡμέρα,
στήν ὁποία ζοῦμε τήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ καί προγευόμαστε τήν
Αἰώνια Βασιλεία, αὐτή πού θά φα-
νερωθεῖ ὁλοκληρωτικά κατά τή
Δευ τέρα Παρουσία.

Ἡ σύνδεση τῆς Κυριακῆς
μέ τήν τέλεση τῆς Θείας  

Εὐχαριστίας

Ἡ Κυριακή ἀπό τόν πρῶτο και-
ρό τοῦ Χριστιανισμοῦ ταυτίστηκε
μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας, ἔγινε ἡ ἡμέρα τῆς Θείας Εὐ -
χαριστίας. Ἡ σύνδεση αὐτή τῆς Κυ-
ριακῆς μέ τή Θεία Εὐχαριστία δέν

10. Βλ. π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡ Ἐκκλησία προσευχόμενη. Εἰσαγωγή στή
λειτουργική θεολογία, μετάφρ. Πρωτοπρ. Δημήτριου Τζέρπου, ἐκδ. Ἀκρίτας,
Ἀθήνα 2003, σ. 101 - 103.

11. Βλ. Ζ΄ Ὠδή, Κανόνας τοῦ Πάσχα.
12. Ἀπό τό Συναξάριο τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα (Θωμά).
13. Βλ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Ἡ θεολογική μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς

Λατρείας, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1996, σ. 326.

ἔγινε τυχαῖα. Στή Θεία Εὐχαριστία
ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καί ὁμολογεῖ τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί με-
ταλαμβάνει τήν ἀναστημένη ζωή
Του. Ἡ  Θεία Εὐχαριστία εἶναι τό
μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ
ἀναστημένου Κυρίου μεταξύ τῶν
μαθητῶν Του, εἶναι τό μυστήριο
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ14. Γι’ αὐτό
καί πάντοτε ξεκινοῦμε τή Θεία
Εὐχαριστία μέ τό «Εὐλογημένη ἡ
Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος...», ἀφοῦ στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ ἐγκαινιάστηκε ἡ Βασιλεία
τοῦ Θε οῦ, ἡ νέα καί ἀληθινή ζωή.
Μέ τήν κοινωνία τοῦ Σώματος καί
τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄν -
θρωπος παίρνει μέσα του αὐτή τή
νέα ζωή, τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἐ -
φόσον αὐτό γίνεται ἐνσυνείδητα,
τό τε, ὅπως λέγει ὁ ἱερός Χρυσό-
στο μος, ὁ ἄνθρωπος γιορτάζει
ἀλη θινά τό Πάσχα.

*  *  *

Ἡ Ἀνάσταση, λοιπόν, τοῦ Χρι-
στοῦ δίνει νόημα σέ ὅλη τή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς
ἡ Κυριακή, ἡ ἡμέρα τῆς Ἀνά-
στασης, ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς
ἑβδομάδας καί γίνεται ἡ πρό-

σκληση, γιά νά ζήσουμε τό γεγο-
νός τῆς Ἀνάστασης. Ὅλη ἡ ζωή
τῆς Ἐκ κλησίας, μέ τούς ὕμνους
καί τίς διατάξεις της (προνόμια
τῆς Κυριακῆς), ἔρχεται νά συμβά -
λει στή βίωση τοῦ γεγονότος αὐ -
τοῦ. Ὁ δέ ἄνθρωπος ἀπό τήν
πλευ ρά του, χρειάζεται νά ἀγω-
νίζεται, κατά τό μέτρο τοῦ δυ-
νατοῦ, γιά νά ἀποκτήσει τή Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά
μπορεῖ νά ζεῖ βαθιά μέσα του τήν
ἀναστάσιμη χαρά. Ὁ ἀγώνας αὐ -
τός τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν ἁγι α-
σμό εἶναι πού καταξιώνει κάθε
κομμάτι τῆς ζωῆς του καί ἀνα-
δεικνύει τόν ἐκκλησιασμό σέ γι -
ορτή, τή γιορτή τῆς Ἀνάστασης.

14. Βλ. π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, ὅ.π.,
σ. 105 - 106.
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- Χάσαμε τήν Κυριακή...
- Τί ἔχασες;
- Χάσαμε ὅλοι μας τήν Κυρια-

κή. Δυστυχῶς, δέν τήν ἔχασα μόνο
ἐγώ.

- Τί λές;
- Ἔκατσα ἐδῶ, μέχρι νά τελει-

ώσει τό τρίτο πλυντήριο, ὀνει  -
ρεύομαι καί παραμιλῶ.

- Καί γιατί δέν πᾶς νά κοιμη-
θεῖς καί νά ὀνειρεύεσαι καί ἔκα-
τσες ἐδῶ;

- Ἀστειεύεσαι; Τά πλυντήρια
ποιός θά τά βάλει; Ἄν μπο-
ροῦσα αὐτή τήν ὥρα νά κοιμηθῶ,
δέν θά παραμιλοῦσα ξύπνια.

- Καί ποιά εἶναι
αὐτή ἡ Κυριακή

πού λές;
- Ἡ ἡμέ-
 ρα Κυ-

ριακή, ἡ ἐπίσημη ἀργία, ἡ ἡμέρα
τῆς ἀνάπαυσης… Τήν θυ μᾶσαι;

- Ἄ! Ναί τό «ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καί
ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου…».

- Μάλιστα. Αὐτή τήν Κυριακή
χάσαμε σιγά-σιγά, χωρίς νά μᾶς τό
ἐπιβάλει κανένας ἐργοδότης καί
χωρίς νά τό ἔχουμε προγραμμα-
τίσει ποτέ, βάλαμε τούς ἑαυτούς
μας στό πιό σκληρό ὡράριο ἐργα-
σίας.

Ἔκατσε κι ὁ σύζυγος ἐκεῖ στό
τραπέζι τῆς βεράντας καί συνει-
δητοποίησε πώς, ὅσο κι ἄν τοῦ
ἄρεσαν οἱ δουλειές στόν κῆπο καί
ὅλα τά ἄλλα πού ἔκανε ὅλη τή
μέρα, εἶχε κουραστεῖ κι ἐκεῖνος.
Κι ἔτσι, ἡ συζήτηση συνεχίστηκε.

- Ποῦ λές, θυμήθηκα τί σήμαι-
νε ἡ Κυριακή παλιά γιά ὅλους
μας καί ἔνιωσα μία νοσταλγία.

- Ἔχεις δίκαιο, ἀλλά ἄλλαξαν
οἱ ρυθμοί τῆς ζωῆς.

- Ἐμεῖς τούς ἀλλάξαμε. Ἡ Κυ-
ριακή ἦταν πάντα μία γιορτή.
Εἴχαμε τή γιαγιά στό σπίτι, ἀλλά
καί οἱ γονεῖς τό ἴδιο ἔκαναν. Κά-
ναμε τίς δουλειές μας τό Σάββα-
το, τά ἀφήναμε ὅλα κι ἑτοιμαζό-
μασταν γιά τήν Κυριακή. Ἐκκλη-
σία τό πρωί κι ὕστερα νά μαγει-
ρέψουμε, νά φᾶμε ὅλοι μαζί, νά

πᾶμε σέ κανένα πάρκο, σέ συγ-
γενεῖς, σέ κάποιο προσκύνημα…,
λές καί ἦταν χίλια χρόνια πρίν! Κι
ἔβλεπα τή μάνα μου πού ἔβαζε σ’
ἕνα πιάτο μία καλή μερίδα φα-
γητό καί πήγαινε, κάπως σάν νά
μήν ἤθελε νά τήν δοῦν, στή γριά
πού ἔμενε μόνη παραδίπλα.

- Γιατί πᾶς τόσο μακριά; Ἐμεῖς
πῶς ξεκινήσαμε;

- Πῶς ξεκινήσαμε καί ποῦ
βρεθήκαμε... Στήν ἀρχή δέν μᾶς
περνοῦσε ἀπό τό μυαλό νά μήν
πᾶμε στήν ἐκκλησία τό πρωί τῆς
Κυριακῆς.

- Μέ τί καμάρι παίρναμε τή
Μαρία νά κοινωνήσει κάθε Κυ-
ριακή!

- Καί τό Γιῶργο καί τό Σάββα.
Ὅσο ἦταν μικρά, τά κρατούσαμε
ἀπ’ τό χέρι καί πηγαίναμε. Τώρα,
οἱ Κυριακές δέν ἔχουν οὔτε Λει-
τουργία οὔτε ξεκούραση οὔτε μα-
ζεμένη οἰκογένεια. Καί, εἰλικρινά
σοῦ λέω, δέν μπορῶ νά θυμηθῶ
πότε ἄλλαξαν ὅλα.

- Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας, πού
ἐπιβάλλεται σιγά-σιγά, ἀλλάζει τά
πάντα. Τή μία φορά δέν πήγαμε,
γιατί ἦταν ἄρρωστο τό μικρό. Δι-
καιολογημένο αὐτό. Τήν ἄλλη,
εἴπαμε, εἴμαστε  κουρασμένοι.
Ὕστερα, οἱ κοινωνικές ὑποχρε-
ώσεις. Δέν θά προλάβουμε. Οἱ
δουλειές αὐξάνονται συνεχῶς καί
μερικές φορές ἐμεῖς φταῖμε γι’
αὐτό. 

- Ἄλλοτε, τή Δευτέρα τό πρωί
πήγαινα στή δουλειά μέ μία
χαρά, μ’ ἕνα αἴσθημα ὅτι ἐπέ-
στρεφα ἀνανεωμένη, γεμάτη.
Τώρα, κάποτε πάω κατάκοπη καί
σκέφτομαι ὅτι εἶναι λιγότερο
κουραστική ἀπό τίς Κυριακές ἡ
καθημερινή μέ τή δουλειά. Κρίμα,
πού χάσαμε τίς ὄμορφες Κυρια-
κές.

- Λοιπόν, νά σοῦ πῶ μία σύμ-
πτωση; Κάτι παρόμοιο σκέφτη-
κα κι ἐγώ σήμερα τό πρωί.
Ἤμουν ἔξω στό δρόμο, πήγαινα
νά πλύνω τό αὐτοκίνητο.

- Ἄλλη ὡραία συνήθεια κι
αὐτή...

- Βλέπω, λοιπόν, τά γεροντά-
κια πού μένουν πιό κάτω, ἡ για-
γιά μέ ἐκεῖνο τό σίδερο σάν Π καί
ὁ παππούς μέ τό μπαστούνι του,
νά προχωροῦν κούτσα-κούτσα
γιά τήν ἐκκλησία.

- Νά, αὐτοί δέν ἄλλαξαν συ-
νήθειες.

- Ἔνιωσα ντροπή, τ’ ὁμολογῶ.
Ξεκίνησα τό αὐτοκίνητο καί τούς
φώναξα, γιά νά τούς πάρω. Τί
εὐχές μοῦ εἶπαν οἱ καημένοι! «Δυ-
σκολεύεστε» τούς εἶπα, γιά νά
πῶ κάτι. «Δόξα σοι ὁ Θεός! Ὅσο
μποροῦμε νά πηγαίνουμε ὡς τήν
ἐκκλησία, εἴμαστε εὐχαριστημέ-
νοι. Αὐτό μόνο Τοῦ ζητοῦμε»,
ἀπάντησε ἡ γιαγιά καί ὁ παπ-
πούς σάν ἠχώ ἐπαναλάμβανε,
«δόξα σοι ὁ Θεός!».

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Νίκης Τρακοσιῆ
Φιλολόγου
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- Ὥστε, ἔκανες καί τήν καλή
σου πράξη καί δέ μᾶς τό εἶπες...

- Ἔ, θυμήθηκα τό: «Νά μή γνω-
ρίζει ἡ ἀριστερά σου τί κάνει ἡ δε-
ξιά σου…».

- Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀριστερά σου;
- Μή θαυμάζεις γιά τήν ὡραία

μου πράξη. Τά χάλασα ἀμέσως.
Ὅταν κατέβηκαν ἀπό τό αὐτο-
κίνητο, ἡ γιαγιά εἶδε πού ξανα-
ξεκίνησα καί μέ ρώτησε ἔκπλη-
κτη: «Μά δέ θά ἐρχόσουν ἐσύ, γιέ
μου, στήν ἐκκλησιά; Γιά μᾶς
ἦλθες;». Τά ἔχασα, τ’ ὁμολογῶ, καί
γιά νά τά μπαλώσω, τῆς  λέω:
«Θά πάω στήν ἄλλη ἐνορία πού
ἔχω Μνημόσυνο».

- Εὐτυχῶς πού δέν βλέπει
πολύ καλά καί δέν πρόσεξε τίς
παντοῦφλες πού φοροῦσες.

- Ναί, ἀλλά τώρα πού χάσαμε
ἐμεῖς καί τή σημερινή Κυριακή καί
τόσες ἄλλες, τί γίνεται;

- Αὐτό φιλοσοφοῦσα κι ἐγώ
πρίν. Τώρα, τί γίνεται; Ὑπάρχει
δρόμος ἐπιστροφῆς; 

- Δύσκολη ἡ ἐπιστροφή, ἀλλά
πρέπει κάτι νά γίνει. Ἐγώ λυ-
ποῦμαι καί τά παιδιά. Ἡ μία κλει-
σμένη στό δωμάτιό της δέ σήκω-
σε κεφάλι, γιατί ἔχει διαγώνισμα
αὔριο καί στό Φροντιστήριο καί
στό Σχολεῖο. Ὁ ἄλλος χάνεται μέ
τούς φίλους του καί ὁ μικρός βα-
ρέθηκε νά μέ βοηθᾶ, δῆθεν, στόν
κῆπο καί ἔκατσε στό κομπιοῦτερ.

- Χάσαμε δρόμο. Πρέπει νά τό

παραδεχτοῦμε καί νά κάνουμε
ἀντίστροφη πορεία.

- Τήν ἐρχόμενη Κυριακή θά
πᾶμε ὅλοι στήν ἐκκλησία. 

- Ἄν δεχτοῦν.
- Θά τά καταφέρουμε. Καί ἐ κεῖ -

νο τό σπουδαῖο Φροντιστήριο
πού κανονίσαμε, γιά τοῦ χρόνου,
πρωί τῆς Κυριακῆς γιά τή Μαρία
θά τό κουβεντιάσουμε καί θά τό
ἀλλάξουμε.

- Συμφωνῶ. Τί στό καλό! Ἀπό
αὐτό ἐξαρτᾶται τό μέλλον της;
Ξέρεις καί πόσες φορές σκέφτη-
κα νά πάω ὥς ἐκεῖνα τά γερον-
τάκια, πού ἔλεγες, νά τούς πῶ
μία καλημέρα, νά τούς πάρω κάτι
καί ποτέ δέν εὐκαιρῶ; Ἁμαρτία
δέν εἶναι;

- Ἁμαρτία εἶναι πού ἰσοπεδώ-
σαμε τή ζωή μας, στεγνώσαμε τήν
ψυχή μας. Τρέχουμε καί δέν προ-
λαβαίνουμε.

- Ναί, ὁ Θεός πού ἔδωσε ἐντο-
λή: «ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ…», μᾶς ἀγα -
πᾶ περισσότερο ἀπ’ ὅσο ἀγα-
ποῦμε ἐμεῖς τόν ἑαυτό μας.

*   *   *

«Ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καί ποιήσεις
πάντα τά ἔργα σου· τῇ δέ ἡμέρᾳ
τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ
Θεῷ σου» (Ἔξοδος κ΄, 9 - 10).

Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ,
ξεχασμένη στήν ἐποχή μας, πού
οἱ μέρες καί οἱ ὧρες δέν μᾶς φτά-

νουν ποτέ, γιατί κάναμε τόσο πο-
λύπλοκη τή ζωή μας. Κι ὅμως, ὁ
Θεός Δημιουργός γνωρίζει τίς
ἀνάγκες μας. Δέν εἶναι Ἐκεῖνος
πού χρειάζεται τή λατρεία καί τήν
προσευχή μας. Ἐμεῖς τή χρειαζό-
μαστε. Εἶναι ἀνάγκη τῆς δικῆς μας
ψυχῆς πού ἀσφυκτιᾶ μέσα στίς
κοσμικές καί ὑλιστικές μας μέρι-
μνες.

Στούς Ἑβραίους εἶχε δώσει τήν
ἀργία τοῦ Σαββάτου. Ἀκόμη καί
τό μάννα, πού μάζευαν τό Σάβ-
βατο, γέμιζε σκουλήκια, γιατί ἔ δει-
χνε τήν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στό
Θεό πού θαυματουργικά τούς ἔ -
τρεφε σαράντα χρόνια στήν ἔρη-
μο.

Ὁ Κύριος μέ τήν Ἀνάστασή Του
μᾶς χάρισε τήν «μίαν τῶν σαββά-
των», τήν εὐλογημένη Κυριακή, τή
μέρα τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ κό-
σμου. Κυριακή ἔγινε καί ἡ ἐπι-
φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
Κυ ριακή δόθηκε στόν Εὐαγγελι-
στή Ἰωάννη ἡ Ἀποκάλυψη, πού
μᾶς θυμίζει ὅτι θά ἔλθει καί πά -
λι ὁ Κύριος, γιά νά κρίνει τόν κό-
σμο.

Μέχρι τό δεύτερο αἰῶνα π.Χ.
ἦταν γνωστή ὡς «Ἡμέρα τοῦ Ἡ -
λίου». Αὐτή τήν ὁρολογία χρησι-
μοποιοῦσαν οἱ Ἐθνικοί (εἰδωλο-
λάτρες). Ἡ ἴδια ὁρολογία χρησι-
μοποιεῖται μέχρι σήμερα σέ γλῶσ -
σες εὐρωπαϊκές (Sun - day).

Ἀπό τούς πρώτους, ὅμως, χρι-
στιανικούς χρόνους ἡ Κυριακή κα-
θιερώθηκε ὡς μέρα ἀφιερωμένη
στή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τήν ἐπο-
χή τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἡ Κυ-
ριακή θεωρήθηκε ἐπίσημα ὡς
μέ  ρα ἑβδομαδιαίας ἀνάπαυσης,
ἀγαλ λίασης, λατρείας τοῦ Θεοῦ
καί ἀγαθοεργίας. Αὐτά ὁρίζονται
καί ἀπό τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλά καί ἀπό τά νομοθε-
τήματα τῶν αὐτοκρατόρων.

Σήμερα, ἡ Κυριακή τείνει νά
ἐξομοιωθεῖ μέ ὅλες τίς ἄλλες μέ-
ρες, σέ σημεῖο πού καταργεῖται
καί μετατρέπεται ἡ καθιερωμένη
ἀργία σέ δουλειές, πού δέν προ-
σφέρουν καμιά ἀπαραίτητη  ἐξυ-
πηρέτηση κατά τίς Κυριακές.

Σέ μία Κοινωνία  πού ὅλοι μι-
λοῦν γιά ἄγχος, πίεση, κόπωση,
ἀποξένωση… πόσο εὐεργετική
καί φιλάνθρωπη ἀκούγεται ἡ
ἐντολή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀργία
τῆς Κυριακῆς καί τόν ἁγιασμό της
μέ ἔργα λατρείας καί φιλανθρω-
πίας!

Εἶναι ἐπεῖγον, νά μήν ἀφή-
σουμε νά χαθεῖ ἡ Κυριακή. Νά τή
φέρουμε πίσω στή ζωή μας. Μία
πραγματική Κυριακή, μία μέρα
τοῦ Κυρίου, σέ κάθε ἑβδομάδα,
θά εἶναι μεγάλο δῶρο στόν ἑαυ-
τό μας, θά βοηθήσει στήν ὑγεία
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος,
ἀλλά καί τῆς Κοινωνίας.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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Ὁ σκοπός τῆς
ζωῆς τοῦ

ἀν   θρώπου εἶναι ἡ θέωσή του, ἡ
κατά Χάριν ἕνωσή του μέ τόν
Τριαδικό Θεό. Ἡ θέωση δέν εἶναι
κάτι πού ἐπιτυγχάνουμε μόνοι
μας, ἀλλά εἶναι δῶρο Θε οῦ. Φυ-
σικά, γιά νά γίνει αὐ τό, προϋπο-
τίθεται ἡ δική μας ἐλεύθερη συγ-
κατάθεση. Πρέπει νά τό θέλου-
με, νά ἀγωνιζόμαστε καί νά προ-
ετοιμαζόμαστε, ὥστε νά εἴμαστε
ἄξιοι, ἱκανοί καί δεκτικοί στό νά
λάβουμε καί νά φυλάξουμε τό με-
γάλο αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ. 

Μία ἀπό τίς ἀπαραίτητες προ-
ϋποθέσεις, προκειμένου νά με-
τέχουμε τῆς θεωτικῆς Χάριτος τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ἄσκηση.
Χωρίς ἄσκηση δέν μπορεῖ νά
ὑπάρξει σωτηρία. Τό ἦθος τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως μᾶς τό παρέ-
δωσε ὁ Χριστός, εἶναι ἀσκητικό.
Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ἄσκηση εἶναι ἡ πο-
ρεία τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν
κάθαρση τῆς καρδίας, τό φωτισμό
τοῦ νοῦ, μέ τελικό στόχο τή θέ-
ωση ὁλόκληρης τῆς ψυχοσωμα-

τικῆς ὑπόστασής του. Πρόκειται
γιά τά τρία στάδια τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς. Στό σημεῖο αὐτό, θά
πρέπει νά τονίσουμε πώς τά
τρία αὐτά στάδια λαμβάνουν χώ -
ρα μόνο ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ σώματος. Ἡ ἄσκηση καί ἡ
σωτηρία δέν ἀποτελοῦν ὑπόθεση
ἀτομική, ἀλλά ἐκκλησιαστική.
Ἄν, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία παύσει
νά εἶναι ἀσκητική, παύει νά εἶ ναι
καί ὀρθόδοξη.

Λέγοντας ἄσκηση ἤ ἀσκητικό
τρόπο ζωῆς, ἐννοοῦμε συγκεκρι-
μένα δύο πράγματα:

Πρῶτον, τή γνώση καί τήν τή-
ρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ὁ ἀγώνας ἐκεῖνος πού ἀ πο-
βλέπει στό νά κάνουμε τά πάν-
τα, προκειμένου νά διαφυλάξου-
με τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή
μας πρέπει νά εἶναι σύμφωνη μέ
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, νά
ζοῦ  με δηλαδή συμμορφούμενοι μέ
τό δικό Του θέλημα, ἐφαρμόζον-
τας τίς ἅγιες ἐντολές Του καί
ἀποβλέποντας στήν Αἰώνια Βα-
σιλεία Του. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ
Ὁμολογητής λέει ὅτι σέ κάθε

ἐντολή τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει μυ-
στικά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, κι ὅταν
ὁ Χριστιανός ἀπό ἀγάπη καί πί-
στη στό Χριστό τίς τηρεῖ, τότε
ἑνώνεται μαζί Του. Δέχεται μέσα
του τήν Ἁγία Τριάδα: «Ὁ γοῦν δε-
ξάμενος μίαν ἐντολήν καί ποιήσας
αὐτήν, μυστικῶς ἔχει τήν Ἁγία
Τριάδα». Ἐξάλλου, ὁ ἴδιος ὁ
Χρι   στός μᾶς βεβαιώνει: «Ὁ ἔχων
τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς,
ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ δέ
ἀγαπῶν μέ ἀγαπηθήσεται ὑπό
τοῦ Πατρός μου, καί ἐγώ ἀγα-
πήσω αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ
ἐμαυτόν» (Ἰω. ιδ΄, 21). 

Δεύτερον, εἶναι ὁ ἀγώνας τοῦ
Χριστιανοῦ ν’ ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά
πάθη καί τήν ἁμαρτία. Τά πάθη
εἶναι ἡ διαστροφή τῶν φυσικῶν
δυνάμεων τῆς ψυχῆς, τίς ὁποῖες
ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο.
Σύμ φωνα μέ τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώ-
που ἔχει τρεῖς δυνάμεις: α) Τό Λο-
γιστικό, ὅπου περιέχονται οἱ λο-
γικές ἐνέργειες τῆς ψυχῆς, οἱ λο-
γισμοί δηλαδή καί οἱ σκέψεις. β)
Τό Θυμοειδές, πού εἶναι ἡ ἕδρα
τῶν συναισθημάτων. γ) Τό Ἐπι-
θυμητικό, πού εἶναι ἡ ἕδρα τῶν
ἐπιθυμιῶν. Πρίν τήν Πτώση οἱ
τρεῖς αὐτές δυνάμεις τῆς ψυχῆς
ἦταν στραμμένες πρός τό Θεό.
Αὐτή εἶναι ἡ φυσική λειτουργία

τῆς ψυχῆς. Ὅταν, ὅμως, ἦλθε ἡ
πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, τότε
οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς διεστρά-
φησαν. Ἡ ψυχή λειτουργεῖ πλέ-
ον παρά φύσιν. Στήν κατάσταση
αὐτή, ἡ ψυχή κυριεύεται ἀπό τά
διάφορα πάθη. Εἶναι ἄρρωστη καί
χρειάζεται θεραπεία. 

Ἡ θεραπεία τῶν τριῶν αὐτῶν
δυνάμεων δέν σημαίνει τήν κα-
τάργησή τους, ἀλλά τήν κάθαρ-
σή τους, ὥστε νά εἶναι πάντοτε
στραμμένες πρός τό Θεό. Συγκε-
κριμένα, τό Λογιστικό καθαρίζε-
ται μέ τή νήψη (πού εἶναι ἡ συ-
νεχής τήρηση τοῦ νοῦ ἀπό τούς
ἁμαρτωλούς λογισμούς, δηλαδή
μέ τό νά κρατεῖ ὁ πιστός τούς κα-
λούς λογισμούς καί νά διώχνει
τούς κακούς), μέ τή μελέτη τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν προ-
σευχή. Τό Θυμοειδές καθαρίζεται
μέ τήν ἀγάπη καί, τέλος, τό Ἐ πι  -
θυ μητικό καθαρίζεται μέ τήν ἐγ -
κράτεια ἀπό τίς ἁμαρτωλές ἐ πι -
θυμίες.

Τά πάθη, ὡστόσο, δέν ταλαι-
πωροῦν μόνο τήν ψυχή, ἀλλά καί
τό σῶμα (π.χ. πορνεία, λαιμαργία
κ.λπ.). Κι αὐτό χρειάζεται θερα-
πεία, ἀφοῦ, κατά τήν Ὀρθόδοξη
Θεολογία, τῆς θεώσεως μετέχει
καί τό σῶμα.

Ἡ κάθαρση τῶν παθῶν τοῦ
σώματος ἐκφράζεται πρακτικά μέ

567ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ566 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Μιχάλη Νικολάου 
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ποικίλους τρόπους. Μέ τή νη-
στεία, τήν ἐγκράτεια, τήν ἀγρυ-
πνία, τήν ὀρθοστασία, τίς γονυ-
κλισίες κ.ἄ. Ἡ σωματική ἄσκηση
χαλιναγωγεῖ τό σῶμα ἀπό τίς ἄλο-
γες καί ἐμπαθεῖς ὀρέξεις του καί
ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα στήν
ψυχή, μέ ὅλες της τίς δυνάμεις, νά
στρέφεται ἀνεπηρέαστα πρός τό
Θεό.

Πόσο, ὅμως, κατανοητό καί ἐ -
φα ρ μόσιμο μπορεῖ νά γίνει τό ὀρ -
θόδοξο ἀσκητικό ἦθος τῆς Ἐκ -
κλησίας στά  πλαίσια τοῦ σύγ-
χρονου κόσμου;

Γιά τόν σημερινό ἐκκοσμικευ-
μένο ἄνθρωπο, ὁ ἀσκητικός τρό-
πος ζωῆς φαντάζει ἀνόητος καί
οὐτοπικός. Πολλοί ὑποστηρί-
ζουν ὅτι δέν μπορεῖ  ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος (τῆς καλοπέρασης καί
τῆς εὐζωΐας) νά ἀντέξει τό «βά-
ρος» τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς. Μάλι-
στα, προσπαθώντας νά δικαιο-
λογήσουν τήν ἀπροθυμία τους γιά
πνευματικό ἀγῶνα, ἰσχυρίζονται
ὅτι ἡ προσευχή, ἡ νηστεία κ.τ.λ.
ἀ φο ροῦν μόνο τούς μοναχούς
καί  ὄχι τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν
καί ἐργάζονται στόν κόσμο. Ὅ -
μως, μία τέτοια προσέγγιση δέν
εὐσταθεῖ.

Σύμφωνα, πάντα, μέ τή διδα-
σκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκ κλη-
σίας μας, δέν ὑπάρχει διαφορά

μεταξύ μοναχικοῦ καί κοσμικοῦ
τρόπου ζωῆς, οὔτε μεταξύ ἀγά-
μων καί ἐγγάμων, ἀλλά μεταξύ ἀν -
θρώπων πού ἔχουν τό Ἅγιο
Πνεῦ μα καί ἀνθρώπων πού δέν
τό ἔχουν. Ἀκόμη, ὁ ἐκ κλησιαστι-
κός τρόπος ζωῆς, ὅ πως τόν πε-
ριγράφει ἡ Ἁγία Γραφή καί τόν
βιώνουν οἱ Ἅγιοι, εἶναι ἀσκητικός.
Οἱ προτροπές, «ἀγωνίζεσθε εἰσελ-
θεῖν διά τῆς στενῆς πύλης...»
(Λουκ. ιγ΄, 24) ἤ τό «νεκρώσατε
οὖν τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς γῆς,
πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος…»
(Κολ. γ΄, 5), ἔχουν ἀπόλυτη καί
καθολική ἰσχύ, ἀναφέρονται σέ
ὅλους μας, ἀνεξάρτητα τοῦ τόπου
κατοικίας καί τοῦ τρόπου ζωῆς
μας. Ὅπως ἡ σωτηρία προσφέ-
ρεται σέ ὅλους, ἔτσι καί ὁ δρόμος
πρός τή σωτηρία εἶναι κοινός γιά
ὅλους.

Οἱ μοναχοί ὑπόσχονται τρία
πράγματα: τήν παρθενία, τήν
ἀκ   τημοσύνη καί τήν ὑπακοή,
προσ παθώντας ἔτσι νά ἀποδε-
σμευθοῦν ἀπό τήν τυραννία τῆς
φιληδονίας, τῆς φιλαργυρίας καί
τῆς φιλοδοξίας ἀντίστοιχα, καί
ἔτσι ν’ ἀποφύγουν τή δαιμονο-
ποίηση τῆς ζωῆς τους. Αὐτό
μποροῦν κατ’ ἀναλογία νά τό κα-
τορθώσουν καί οἱ ἐν τῷ κόσμῳ
διαβιοῦντες Χριστιανοί, προκει-
μένου νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν

κακοδαιμονία καί τό πνεῦμα τῆς
ἐκκοσμίκευσης πού μαστίζει τό
σύγχρονο ἄνθρωπο. Μέ τόν εὐλο-
γημένο γάμο πολεμοῦν τή φιλη-
δονία, μέ τήν κατοχή καί χρήση
τῶν ἀναγκαίων μόνο ὑλικῶν
ἀγαθῶν πολεμοῦν τή φιλοκτη-
μοσύνη. Μέ τήν ὑπακοή στήν Ἐκ -
κλησία ἀποφεύγουν τή φιλοδοξία.
Αὐτός ὁ ἀγώνας εἶναι ὁ ἀσκητι-
κός τρόπος ζωῆς. Ἄλλωστε, καί
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στήν ἔρημο ἀν -
τέ κρουσε τούς τρεῖς αὐτούς με-
γάλους πειρασμούς καί ἔγινε ἔ τσι
πρότυπο ἀσκήσεως γιά κάθε
Χρι στιανό ἀνεξαιρέτως.

Τό ὅτι δέν ὑπάρχει διαφορά με-
ταξύ μοναχῶν καί ἐγγάμων φαί-
νεται καί ἀπό τόν κοινοτικό-κοι-
νοβιακό ἐκκλησιαστικό τρόπο
ζω ῆς. Ὁ Χριστιανός μέσα στήν
Ἐκ κλησία δέν ζεῖ μόνος του, ἀλ -
λά μέ τούς ἀδελφούς του καί γιά
τούς ἀδελφούς του. Ἡ χριστια-
νική ζωή εἶναι κοινή ζωή. Κοινή
λύπη, κοινή χαρά, ἑνότητα πί-
στεως, κοινωνία ἀγάπης. Ἡ κοι-
νό τητα αὐτή ἐκφράζεται στήν
πλη  ρότητά της στό μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, ὅπου ὅλα
εἶ ναι κοινά· κοινή προσευχή (συμ-
προσευχή), κοινή λατρεία, κοινή
τροφή (τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Κυρίου). Ἔτσι ἀκριβῶς ζοῦν καί
οἱ μοναχοί στά κοινόβια μοναστή -

ρια. Ἔχουν κοινή τροφή, κοινή ἐν -
δυ μασία, κοινή προσευχή, κοινή
πνευματική καθοδήγηση κ.λπ.
Αὐτή, λοιπόν, τήν κοινή ζωή
μπο ροῦμε νά τή ζήσουμε ὅλοι οἱ
Ὀρ θόδοξοι Χριστιανοί, χωρίς νά
αἰσθανόμαστε μόνοι μας, χωρίς νά
ζοῦμε μόνο γιά τόν ἑαυτό μας,
ἀλλά νά βλέπουμε τόν ἄλλο ὡς
ἀδελφό μας, συμμετέχοντας στόν
πόνο καί στή χαρά του.

Ὕστερα ἀπ’ ὅσα ἔχουν λεχθεῖ
πιό πάνω, γίνεται κατανοητό ὅτι
χωρίς ἄσκηση δέν ὑπάρχει πνευ-
ματική ζωή, οὔτε προκοπή πνευ-
ματική, οὔτε σωτηρία. Ὑπακοῦμε
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τηροῦμε
τίς ἐντολές Του, νηστεύουμε, ἀγ -
ρυ πνοῦμε, κοπιάζουμε μέ μετά-
νοιες καί ὀρθοστασίες, γιά νά κα-
θαρθοῦμε ἀπό τά πάθη μας καί
νά γίνουμε κατά Χάριν θεοί. Ἡ
ἀσ κητική ζωή δέν εἶναι τίποτε ἄλ -
λο, παρά ὑπέρβαση τοῦ ἀτομι-
σμοῦ, ἡ ἐν Χάριτι προσπάθεια νά
ἐφαρμόσουμε τίς ἐντολές τοῦ
Θε οῦ καί νά ζήσουμε τή ζωή τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν καθημερινό -
τητά μας. Πραγματικά, μόνο μέσα
ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἄσκηση ὁ ἄν -
θρωπος ὁλοκληρώνεται καί ἐκ -
πληρώνει τόν προορισμό του, τήν
κατά Χάριν ἕνωσή του μέ τόν Τρι -
αδικό Θεό.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
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ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

Ἡὑπογονιμότητα καί ἡ, ἐξαι-
τίας αὐτῆς, ἀτεκνία πολ λῶν

νέων ζευγαριῶν εἶναι φαινόμενο
σύνηθες στίς μέρες μας καί συ-
νάμα πρόβλημα μέ ποικίλες προ-
εκτάσεις: πνευματικές, ἠθικές,
κοινωνικές, ψυχολογικές κ.λπ.
Παλαιότερα, πολύ περισσότερο
ἀπ’ ὅ,τι σήμερα, ἡ ἀτεκνία ἦταν
ἀφορμή καί εὐκαιρία οἱ σύζυγοι
νά προσφεύγουν μέ θερμή πίστη
στή Μητέρα Ἐκκλησία, στή μυ-
στηριακή καί λειτουργική της
ζωή, στή μεσιτεία τῶν Ἁγίων, στά
Ἱερά Προσκυνήματα καί τάματα.
Καί τά θαύματα τῆς θεραπείας
καί ἐν συνεχείᾳ τῆς τεκνοποίησης
ἦταν πάμπολλα. Ἀνδρόγυνα, τά
ὁ ποῖα κατά τήν ἰατρική διάγνω-
ση ἦταν ἀπολύτως «ἄγονα», ὕ στε-
ρα ἀπό συνήθως μακρόχρονη ὑ -
πο μονή καί προσευχή, ἀποκτοῦ   -
 σαν ὄχι μόνο ἕνα, ἀλλά, πο λύ συ-
χνά, καί περισσότερα τέκνα.

Βέβαια, παράλληλα μέ τήν

προ σ    φυγή στήν Ἐκκλησία, τό ἀν -
δρόγυνο ζητοῦσε καί τή βοήθεια
τῆς Ἐπιστήμης. Τήν ἰατρική προ-
σπάθεια καί ἔρευνα, ἐφ όσον κι-
νεῖται μέσα σέ πλαίσια ἠθικῶς
ἀποδεκτά, ἡ Ἐκκλησία τή σέβε-
ται καί τήν ἐπευλογεῖ.  Ἀναφέρε -
ται χαρακτηριστικά στό λη΄ κε-
φάλαιο τῆς Σοφίας Σειράχ: «Τίμα
ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τι-
μαῖς αὐτοῦ· καί γάρ αὐτόν ἔκτι-
σε Κύριος» (στίχ. 1). Δηλαδή: Νά
τιμᾶς τόν ἰατρό, ὅπως τοῦ ἁρμό-
ζει, ἔχοντας ὑπόψη τίς ὑπηρεσίες
του στίς ἀνάγκες σου, διότι ὁ Κύ-
ριος ἔκαμε αὐτόν. Καί σέ ἄλλο
σημεῖο, διδάσκει: «Τέκνον, ἐν ἀρ   -
ρω στήματί σου μή παράβλεπε
(τούς ἰατ ρούς καί τά φάρμακα),
ἀλλ’ εὖ ξαι Κυρίῳ, καί αὐτός ἰά -
σεταί σε» (στίχ. 9). Ἡ προσφυ γή,
δηλαδή, στήν ἰατρική βοήθεια,
πρέ    πει πάντοτε νά γίνεται πα-
ράλληλα μέ τήν ἐκζήτηση τῆς βο -
ήθειας τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ Ὁ ποίου

θά προέλθει καί ἡ θεραπεία.
Ἡ ὑπογονιμότητα, ὡς ἰατρικό

πρόβλημα, συγκέντρωσε τά τε-
λευταῖα χρόνια τό πλούσιο ἐν δια-
φέρον τῆς ἰατρικῆς καί βιογενε-
τικῆς τεχνολογίας, πού παρου-
σιάζουν μία πρωτοφανῆ, στόν το-
μέα αὐτό, ἀνάπτυξη καί ἐπαγ-
γέλλονται τή δυνατότητα λύσης
παρά πολλῶν περιπτώσεων ὑπο-
γονιμότητας, οἱ ὁποῖες παλαι-
ότερα θεωροῦνταν παντελῶς ἀθε-
ράπευτες. Ἡ προτεινόμενη, καί
ὑπό ποικίλες μορφές ἐφαρμοζό-
μενη, τεχνική τῆς λεγόμενης Ἐξω-
σωματικῆς Γονιμοποίησης προ-
βάλλεται ὡς ἡ πανάκεια γιά τήν
ἐπίλυση, ἤ μᾶλλον ἱκανοποίηση,
ἀκόμη καί τῶν πλέον παραδόξων
καί ἐνίοτε «παραλόγων» ἐπιθυ-
μιῶν γιά τεκνογονία (λ.χ. ἀγάμων
ἤ χηρῶν ἤ ὑπερηλίκων γυναικῶν,
ὁμοφυ λοφιλικῶν «ζευγαριῶν»
κ.ο.κ.). Ἡ Ἐπιστήμη στόν τόσο
εὐαίσθητο χῶρο τῆς τεκνογονίας
φαντάζει ὡς «οἰονεί παντοδύνα-
μος». Μοιάζει νά διεκδικεῖ ἐξόχως
προνο μιοῦχο θέση στήν καρδιά
πολ λῶν ἀνθρώπων, ποθούντων
τήν τεκνογονία καί τήν ὁποία
(θέση) παλαιότερα, ἐν δεχομένως,
κατεῖχε ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα
στήν Παντοδυναμία καί Ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ.

Ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ τε-

 χ νική τῆς Ἐξωσωματικῆς Γονιμο-
ποίησης ἔχει, σ’ ἕνα πολύ με  γάλο
βαθμό, ἑδραιωθεῖ καί στή συνεί-
δηση ὄχι ἁπλῶς τῶν «ἐν ἀγ νοίᾳ
καί ἀδιαφορίᾳ» εὑρισκομένων
ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί αὐ τῶν
τούτων τῶν πιστῶν μας, ὡς μία,
ἄν ὄχι ἐπιβεβλημένη, ἐν πά σῃ πε-
ριπτώσει, ἠθικῶς ἀνεκτή ἰατρική
μέθοδο λύσης τοῦ προβλήματος
τῆς ἀτεκνίας ἐγγάμων ζευγαριῶν.
Φθάσαμε στό σημεῖο, σέ κάποι-
ες περιπτώσεις (πού εἶ ναι, βέβαια,
ἡ ἐ ξαίρεση, ἡ ὁποί α, ὅμως, δει-
κνύει τό μέγεθος τῆς «παρανόη-
σης») κάποια ζευγάρια, ὑπό τό
κράτος τοῦ ἄγ χους γιά ἀπόκτη-
ση τέκνου, νά ἔχουν σχε δόν
«ἐγκαταλείψει» τήν προσπάθεια
νά τεκνοποιήσουν διά τῆς ἐντός
τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου εὐλο-
γημένης συζυγικῆς συνεύρεσης,
διοχετεύοντας ὅλες τίς δυνάμεις
τους στήν ἐμμονή γιά ἐπίτευξη
τοῦ ποθουμένου μό νο μέ τίς
ἐντός τοῦ ἐργαστηρίου (in vitro)
προτεινόμενες τεχνικές γονιμο-
ποίησης. Ἐπίσης, τό ἐπίσημο
κράτος (καί ἐμμέσως ὁ κά θε φο-
ρολογούμενος πολίτης) ἐπιχορη-
γεῖ, ὑπό προϋποθέσεις, χρηματι-
κά τή διαμέσου τῆς διαδικα σίας
τῆς Ἐξωσωματικῆς Γονιμοποί-
ησης ἀπόκτηση τέκνου. (Νά ση-
μειώσουμε, ἀκόμα, ὅτι πολύ με-

ΜΕΡΟΣ Α΄
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Τό ὅτι «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»
τό ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος, πα-
ραδέχεται καί ἡ σύγχρονη Ἰατρι-
κή καί Βιολογία. Ἀντί πολλῶν
ἄλλων ἀναφορῶν σέ ἐπιστημονι-
κά ἔργα, στίς ὁποῖες θά μπο-
ρούσαμε νά παραπέμψουμε, ἐπι  -
 λέξαμε νά παραθέσουμε ἕνα μι-
κρό ἀπόσπασμα ἀπό τό ἄκ ρως
συναρπαστικό, στήν πλοκή καί τή
μορφή, συγκλονιστικό ὡς πρός τό
περιεχόμενο καί θεμελιωμένο σέ
ἰατρικά/ἐπιστημονικά δεδομένα,
βιβλίο τοῦ Καθηγητῆ Φίλιπ Ἀντό-
νιο, μέ τίτλο «Ἀλήθεια ποιός
εἶμαι;». Σ’ αὐτό «παίρνουν τό λό -
γο» τά ἴδια τά ἔμβρυα (τά πλεο-
νάζοντα, τά κατεψυγμένα, τά
μελλοθάνατα κ.λπ.) καί κάνουν
«ἀποκαλύψεις» ἀληθινές καί συν-
ταρακτικές.

«Στήν ἀρχή ἤμαστε ἕντεκα παι-
διά-ἔμβρυα, γονιμοποιημένα στό
ἐργαστήριο. Τρομερή ἐπιτυχία
γιά τή μαμά. Μετά ἀπό μία ἔντο-
νη διέγερση τῶν ὠο θηκῶν μέ
ἐνέσεις ὁρμονῶν, οἱ για τροί κα-
τάφεραν νά πάρουν 11 ὠάρια.
Δυστυχῶς, δύο ἀπό τά ἀδέλφια
μας δέν ἐπέζησαν, ἄντεξαν μόνο
τριάντα ὧρες καί κάτι, τό χρόνο
δηλαδή τῆς σύλληψης πού δέν

εἶχε συνέχεια. Κουβέντα δέν προ-
λάβαμε νά ἀλλάξουμε μαζί τους.

»Μετά τή διέγερση τῶν ὠο -
θηκῶν, ἐδῶ καί δύο χρόνια, μέ σα
στή μήτρα τῆς μητέρας μας το-
ποθετήθηκαν ἕνας ἀδελφός καί
μία ἀδελφή. Ἀποτυχία... Βρε  θή-
καμε, λοιπόν, οἱ ὑπόλοιποι ἑπτά
μέσα στό ὑγρό ἄζωτο. Δέκα μῆνες
ἀργότερα, ἡ μητέρα μας ἔκανε
ἄλλη μία ἀπόπειρα. Δύο ἀδελφές
μας ἐπιχείρησαν νά ἐμφυτευ-
τοῦν στό μητρικό ἱστό, στό μη-
τρικό βλεννογόνο, στό ἐνδομήτριο,
ὅπως λέγεται. Οὔτε κι αὐτό πῆγε
καλά. Γιά μᾶς, ὅπως καί γιά
τούς γονεῖς μας, οἱ θάνατοι εἶναι
τώρα τέσσερις. Σκληρό! Θά μπο-
ροῦσαν καί νά ἔχουν ἀποθαρ-
ρυνθεῖ. Καί ὅμως, ὄχι. Ξαναπρο-
σπάθησαν. Ἄλλοι δύο ἀπό τούς
ἀδελφούς μας δοκίμασαν τήν
τύχη τους. Οὔτε αὐτοί τά κατά-
φεραν – ἕξι θάνατοι. Τά ἀδέλφια
μας εἶχαν τύχη πρωτοφανῆ, διό-
τι κατά μέσον ὅρο ἕνα στά τρία
παιδιά πεθαίνει, κατά τήν… ἀπό-
ψυξη»3.

Περισσότερα σχόλια, σέ ἑπό-
μενο Ἄρθρο.

(Συνεχίζεται)

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

γάλα ποσά ἀναλώνονται, γιά νά
καλύψουν τό κόστος μίας Ἐξω-
σωματικῆς Γονιμοποίησης σ’ ὅλες
τίς φάσεις της, ἀπό τήν ἔναρξη
τῆς ὁρμονοθεραπεί ας τῆς γυναί -
κας μέχρι τή μεταφορά τοῦ ἐμ -
βρύου στήν μήτρα)1.

Καί ἐδῶ τίθεται τό καίριο ἐρώ-
τημα, στό ὁποῖο οἱ Ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὑποχρεωμένοι νά
δώσουν σαφῆ, ἀναλυτική καί ἐμ -
 πε ριστατωμένη ἀπάντηση: Πῶς
ἀποτιμῶνται, μέ βάση τήν ἐν γέ-
νει δογματική καί ἠθική διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅλες οἱ
ἐπιμέρους πράξεις πού λαμβά-
νουν χώρα, καθ’ ὅλη τή διάρκεια
τῆς διαδικασίας γιά ἐπίτευξη
κυοφορίας, μετά ἀπό Ἐξωσωμα-
τική Γονιμοποίηση (λ.χ. ὁρμονο-
θεραπεία, συλλογή ὠαρίων, ἐξα-
γωγή καί συλλογή σπέρματος, γο-
νιμοποίηση ὠαρίου ἤ ὠαρίων καί
σπέρματος ἐρ γαστηριακά, καλ-
λιέργεια γονιμοποιημένων ὠαρίων,
(ἐνδεχομένως) διατήρηση σέ κα-
τάψυξη πλεοναζόντων ἐμβρύων
κ.λπ.) καί τῶν ὁποίων (πράξεων)
ὑποκείμενα καί συμμέτοχοι εἶναι

πολλοί καί διάφοροι (λ.χ. γυναί -
κα, ἄνδρας ἤ δότης σπέρματος,
φέρουσα ἤ ὑποκατάστατη μητέ-
ρα, ἰατροί, νοσοκόμοι κ.λπ.);

Ἀναλυτικότερες ἀπαντήσεις θά
δώσουμε, σύν Θεῷ, σέ ἑπόμε να
Ἄρθρα. Στό παρόν ἀρκούμαστε
νά ὑπογραμμίσουμε μία θεμελια-
κή ἀλήθεια, πού εἶναι καί τό κλει-
δί, γιά νά δοθεῖ ἀπάντηση στό
πιό πάνω ἐρώτημα. Εἶ ναι μία σα-
φέστατη θέση τῆς Ἐκ  κλησίας, ἡ
ὁποία, ἐκτός ἀπό ἄλλες πηγές,
εἶναι διατυπωμένη ἐμμέσως, πλήν
σαφῶς, καί στόν, ἐπικυρωμένο
ἀπό τήν Πενθέκτη Οἰκουμενική
Σύνοδο, Β΄ Κανόνα τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου: Τό ἔμ βρυο ἐμψυχοῦται,
δηλαδή εἶναι ἄνθρωπος, ἐξ ἄκρας
συλλήψεως, δηλαδή ἀπό τή στιγ-
μή τῆς γονιμοποίησης, τῆς ἕνωσης
τοῦ ὠαρίου μέ τό σπερματοζωά-
ριο. «Ἡ γονιμοποί  ηση μαζί μέ τή
βιολογική ζωή καί ὀντότητα προσ-
δίδει στόν ἄνθρωπο τήν ὕπαρξη,
τό εἶναι, τήν ψυχή. Ἡ ψυχή δέν
ἐγκαθίσταται στό σῶμα, ἀλλά
εἶναι σύμφυτη μέ αὐτό. Μαζί μέ
τό σῶμα γεννιέται καί ἡ ψυχή»2.

1. Βλ. ἔνδ. Βασιλείου Φανάρα, Ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, ἐκδ. «Τό
Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 2000, σ. 89 κ.ἑ. Στόν ἑλλαδικό δέ χῶρο γίνεται λόγος
καί γιά, ἐν πολλοῖς, διαπλεκόμενα ἀνεξέλεγκτα οἰκονομικά συμφέροντα ἰατρῶν,
κλινικῶν καί ἑταιρειῶν (βλ. ἔνδ. Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς, Ἐπίσημα Κείμενα Βιοηθικῆς, ἐκδ. «Ἀποστολικῆς Δια κο -
νίας», Ἀθήνα 2007,  σ. 73 κ.ἑ.).

2. Ὅ.π., σ. 54.
3. Φίλιπ Ἀντόνιο, Ἀλήθεια ποιός εἶμαι; Τά ἀνθρώπινα ἔμβρυα παίρνουν τό

λόγο, μτφρ. Πολυξένης Τσαλίκη – Κιοσόγλου, ἐκδ. «Ἁρμός», Ἀθήνα 2009, σ. 155.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Ὁ προβληματισμός

Ὁσυνήθης προβληματι-
σμός πού τίθεται γιά

τήν μετάφραση τοῦ κειμένου
τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι
ἡ κατανόησή της, κυρίως
ἀπό τούς νέους πού δέν
εἶναι ἐξοικειωμένοι μέ τήν
ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα.
Αὐτό εἶναι μία πραγματικό-
τητα, ἡ ὁποία προβληματί-
ζει ὅλους ὅσους ἀσχο-
λοῦνται μέ τήν ποιμαντική
διακονία τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἐδῶ θά ἤθελα νά το-
νίσω ἀπό τήν ἀρχή, ὅτι
ἄλλο εἶναι ἡ ποιμαντική
ἀγωνία γιά τήν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου καί ἄλλο ἡ «ποι-
μαντική ἀναρχία». Μέ τόν
ὅρο «ποιμαντική ἀναρχία»
ἐννοῶ τήν προ σπάθεια κά-
ποιων, οἱ ὁποίοι θεωροῦν
ἑαυτούς ὡς νεωτεριστές,
καί μέ βάση τήν νεωτερι-
στική τους νοοτροπία ἐπι-
χειροῦν, ἀτομικά καί ἀλόγι-
στα, νά ἀλλάξουν τά ἐκκλη-

σιαστικά θέσμια. Ἡ ποι-
μαντική τῆς Ἐκκλησίας μπο-
ρεῖ νά ἐκσυχρονίζεται μέ
βάση τά δεδομένα τῆς ἐ πο -
χῆς. Ἐκεῖνο πού δέν μπορεῖ
νά ἐκσυχρονίζεται εἶναι ὁ
σκοπός τῆς ποιμαντικῆς
της, πού εἶναι ἡ θέωση τοῦ
ἀνθρώπου. Δέν εἶναι δυνα-
τό ἐν ὀνόματι τοῦ ἐκσυχρο-
νισμοῦ τῆς ποιμαντικῆς νά
παραθεωρεῖται ἡ μετοχή
τοῦ ἀνθρώπου στήν δόξα
τοῦ Θεοῦ.

Στήν τοποθέτησή μας
αὐτή κάποιος μπορεῖ νά
θέσει τό εὔλογο ἐρώτημα: Ἡ
μετοχή μας στήν δόξα τοῦ
Θεοῦ δέν ἐξαρτᾶται καί ἀ -
πό τήν γλῶσσα, πού χρησι-
μοποιοῦμε στήν λατρευτική
ζωή; Ἀκριβῶς, μέ τήν τοπο-
θέτησή μας αὐτή λέμε ὅτι τό
πρόβλημα δέν εἶναι γλωσ-
σικό, ἀλλά καθαρά πνευ-
ματικό. Ἡ ἀναρχία ἔγκειται
στό γεγονός ὅτι οἱ νεωτερι-
στές προσπαθοῦν νά τό

μετατρέψουν σέ καθαρά γλωσ σικό.
Αὐτό ἀποτελεῖ τόν μεγαλύτερο
κίνδυνο ἐκκοσμίκευσης τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκκοσμίκευση εἶναι ἡ προσπάθεια
κατανόησης τοῦ μυστηρίου τῆς
ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ καί τῆς
βίωσής του μέ λογικές, κοσμικές
καί ἀνθρώπινες μεθόδους.

Ἄν οἱ νέοι καί γενικά οἱ πιστοί
πηγαίνουν στόν ναό, γιά νά κα-
τανοήσουν τήν Θεία Λειτουργία
γλωσσικά, αὐτό ἀπό μόνο του εἶναι
ἀποτυχία. Εἶναι ἀποτυχία, γιατί
δέν πρόκειται νά κατανοήσουν τί-
ποτα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπογοη-
τευθοῦν καί τελείως νά ἀπομα-
κρυνθοῦν ἀπό τήν ἐκκλησιαστική
ζωή. Ἡ λογική αὐτή, μοῦ θυμίζει
τήν λογική τῆς λεγόμενης «Δεύτε-
ρης Θείας Λειτουργίας». Ἡ θέση
αὐτή προβάλλει τόν ἰσχυρισμό
ὅτι ἡ τέλεση δεύτερης Θείας Λει-
τουργίας ἐξυπηρετεῖ τούς νέους,
πού συνηθίζουν μέν νά ξενυκ τοῦν,
ἀλλ’ ὡστόσο θέλουν νά πηγαίνουν
τήν Κυριακή στήν ἐκκλησία, γιά νά
παρακολουθοῦν καί τήν Θεία Λει-
τουργία. Δέν πολυαπασχολεῖ τούς
ἐκφραστές τῆς θέσης αὐτῆς οὔτε
τό γεγονός ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία
εἶναι ἀποκομμένη ἀπό τόν ἀνα-
στάσιμο Ὄρθρο, δηλαδή τό γεγο-
νός τῆς Ἀναστάσεως πού εἶναι τό
κέντρο τῆς Κυριακῆς, οὔτε τό ὅτι
στήν Θεία Λειτουργία δέν πηγαί-
νουμε, γιά νά παρακολουθήσουμε,

ἀλλά για να βιώσουμε τό γεγονός
τῆς θέωσής μας. Ἡ δέ μετοχή μας
σ᾽ αὐτό προϋποθέτει μία ἐσωτε-
ρική κυρίως προετοιμασία, ἡ ὁποία
συνίσταται στήν καθαρότητα τοῦ
νοῦ καί στήν στροφή του στόν
Θεό. Αὐτό θά τό ἐξετάσουμε στήν
συνέχεια τῆς ἀνάλυσης τοῦ θέμα-
τός μας.

Ἐδῶ εἰσαγωγικά, ἐκεῖνο τό ὁ -
ποῖο θέλουμε νά τονίσουμε εἶναι
ὅτι ὁ προβληματισμός πού ὑπάρ-
χει εἶναι ἀναγκαῖος, ἀλλά τοπο-
θετεῖται πάνω σέ λανθασμένες βά-
σεις καί τελικά, ὅπως θά δοῦμε καί
παρακάτω, δέν ἐξυπηρετεῖ τίς
ποιμαντικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν
μας.

Γιατί πᾶμε στόν ναό;

Τό βασικό ἐπιχείρημα τῆς μετά-
φρασης τῆς Θείας Λειτουργίας εἶ -
ναι ἡ κατανόησή της ἐκ μέρους
ὅσων δέν γνωρίζουν τήν ἀρχαία ἑλ -
ληνική γλῶσσα. Τό πρῶτο, τό ὁ -
ποῖο θά ἤθελα νά πῶ γιά τό θέμα
αὐτό, εἶναι ὅτι στήν Θεία Λει-
τουργία δέν πᾶμε, γιά νά κατανο -
ήσουμε διανοητικά κάτι. Πᾶμε,
γιά νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας
στόν Θεό καί νά δεχθοῦμε μέσα
μας τήν ἀποκάλυψη τῆς Χάριτός
Του. Μέσα στόν ναό μᾶς ἀποκα-
λύπτεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τό
μυστήριο τῆς σωτηρίας μας, καί γι-
νόμαστε βεβαιόπιστοι ὄχι γιατί
κα τανοοῦμε κάτι, ἀλλά γιατί ἀπο-

Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

ΜΕΡΟΣ Α΄
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νοοῦσε καί τά περισσότερα ἀπό
αὐτά πού διάβαζε ὁ Ἀναγνώστης.
Δέν κατανοοῦσε, ἀλλά στεκόταν σέ
στάση δεήσεως καί ἄνοιγε τήν καρ-
διά της στόν Θεό. Θύμιζε τήν στά-
ση τοῦ Τελώνη, ὁ ὁποῖος δέν
γνώριζε τόν Νόμο ὅπως ὁ Φαρι-
σαῖος, ἀλλά κατανοῦσε τήν πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ μεσά ἀπό τήν με-
τάνοια καί τήν ἐσωτερική συντρι-
βή.

Μέ αὐτό δέν θέλω νά πῶ ὅτι δέν
χρειάζεται νά γνωρίζουμε τί τε-
λεῖται μέσα στήν λατρευτική ζωή
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά θέλω νά
τονίσω ὅτι κυρίως πρέπει νά συ-
νειδητοποιήσουμε τί τελεῖται μέσα
σ᾽ αὐτή. Ἐάν π.χ. πῶ: «Ἄνω σχῶμεν
τάς καρδίας» ἤ «Ἄς ἔχουμε πάνω
τίς καρδιές μας», ποιά εἶναι ἡ δια-
φορά ἄν δέν κατανοῶ τό βαθύτε-
ρο πνευματικό νόημα τῆς προ-
τροπῆς αὐτῆς ἤ ἄν ἡ καρδία μου
δέν εἶναι σέ τέτοια κατάσταση, πού
νά στραφεῖ στόν Θεό καί νά γίνει
μέτοχος τῆς ἀγάπης, τῆς Χάριτος
καί τῆς κοινωνίας τοῦ Τριαδικοῦ
μας Θεοῦ;

Ἑρμηνεία ἤ μετάφραση;

Θεωρῶ, μέ βάση τά ὅσα ἀναφέ-
ραμε πιό πάνω, ὅτι ἐκεῖνο πού ἐπι-
βάλεται δέν εἶναι ἡ μετάφραση τῆς

Θείας Λειτουργίας, ἀλλά ἡ ἑρμηνεία
της. Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά
ἐξηγήσουμε τήν τεράστια διαφορά
μεταξύ τῆς μετάφρασης καί τῆς
ἑρμηνείας. Μετάφραση εἶναι ἡ
κατά λέξη μεταφορά τοῦ κειμένου
τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τήν
ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα στήν δη-
μοτική. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά ἔ -
χουμε ἕνα κείμενο, τό ὁποῖο γλωσ-
σικά θά εἶναι πιό κοντά στούς ἀν -
θρώπους καί θά μποροῦν νά κα-
τανοοῦν τίς λέξεις τοῦ κειμένου. Οἱ
περισσότεροι, ὅμως, νέοι μας σή-
μερα πάσχουν ἀπό λεξιπενία2.
Λό  γῳ αὐτῆς τῆς πενίας, δέν εἶναι
σέ θέση νά κατανοοῦν οὔτε καί λέ-
ξεις τῆς δημοτικῆς. Συνεπῶς, μέ τό
σκεπτικό ἤ τήν αἰτιολογία τῆς μή
κατανόησης τοῦ κειμένου, θά πρέ-
πει νά προβαίνουμε σέ συνεχεῖς με-
ταφράσεις ἤ καλύτερα προσαρ-
μόσεις τοῦ κειμένου στήν μορφω-
τική ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων.
Αὐ τό θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν
πτώχευση τῆς λειτουργικῆς γλώσ-
σας, μέ ἄμεσο κίνδυνο τήν ἀποϊ-
εροποίηση τῆς Λατρείας. Δηλαδή
νά ἀπωλέσει ἡ Λατρεία τήν ἱερό-
τητα καί τόν μυστηριακό χα-
ρακτῆρα της. Ἡ ἰσχύουσα γλῶσσα
προ καλεῖ ἕνα δέος, τό ὁποῖο βο -
ηθᾶ στήν ὅλη μυσταγωγι-
κή ἀτμόσφαιρα καί νόη-

χωριζόμαστε τόν κόσμο αὐτό
μαζί μέ τίς ἐπιθυμίες καί μέ-
ριμνές του καί δίνουμε ὅλο
τόν ἑαυτό μας στόν Θεό.

Ὅταν ὁ πιστός ἔχει αὐτή
τήν συνείδηση μέσα ἀπό
τήν ὅλη λειτουργική ἀτμό-
σφαιρα, γίνεται μέτοχος τῶν
μυστηρίων τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ καί λαμβάνει τήν βε-
βαιότητα ὅτι ὑπάρχει ὁ Θεός
καί ὅτι γίνεται μέτοχος τῆς
ἀγάπης Του, ἡ ὁποία τόν
ὁλοκληρώνει ὡς ἄνθρωπο.
Ἀποκτᾶ τό νόημα καί τόν
σκοπό τῆς ζωῆς του, πού
εἶναι ἡ ἐσωτερική ἀνάπαυ-
ση καί ἡ ἐν Χριστῷ τελεί-
ωση. Ἡ Θεία Λειτουργία
τε    λει ώνει μέ τήν προτροπή
νά φύγουμε ἀπό τόν ναό μέ
τήν εἰρήνη, πού εἶναι ἀπο-
τέλεσμα ὄχι τῆς κατανόησης,
ἀλλά τῆς ἕνωσης μέ τόν Χρι-
στό: «Ἐν εἰρήνῃ προέλθω-
μεν», προτρέπει ὁ ἱερέας.

Ὅταν ἤμουν νεαρός λαϊ-
κός θεολόγος, πῆγα σέ μία

κοινότητα νά κηρύξω τόν
θεῖο λόγο. Μετέβηκα νωρίς
τό πρωί καί τήν ὥρα πού
εἰσερχόμουν ἐντός τοῦ ναοῦ,
ὁ Ἀναγνώστης διάβαζε τόν
Ἑξάψαλμο1. Στήν εἴσοδο ἐν -
τός τοῦ ναοῦ συνάντησα μία
γιαγιά, ἡ ὁποία εἶχε λύσει τά
λουριά τῆς μαντήλας της καί
στεκόταν ἀκίνητη σέ στάση
δέησης. Ἐγώ, πού γνώριζα
γράμματα..., τήν κοίταξα καί
τήν προσπέρασα μέ τήν
ἀπορία γιατί αὐτή στεκόταν
ἐκεῖ καί δέν πῆγε νά προ-
σκυνήσει τίς εἰκόνες, νά ἀ -
νάψει τό κερί της καί νά
σταθεῖ στήν θέση της, κάτι
τό ὁποῖο ἐγώ ἔκανα ἀμέσως
μόλις εἰσῆλθα στόν ναό.
Ἀρ γότερα, ἔμαθα ὅτι τήν ὥ -
ρα πού διαβάζουμε τόν Ἑξά-
ψαλμο δέν μετακινούμαστε.
Αὐτό τό ὁποῖο ἐγώ ἔμαθα
γνωσιολογικά, ἡ γιαγιά τό
γνώριζε ἐμπειρικά, χωρίς νά
τό κατανοεῖ μέ τήν λογική
της, ὅπως ἐπίσης δέν κατα-

1. «Ἑξάψαλμος» στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα ἀποκαλεῖται τό σύ-
νολο τῶν ἕξι Ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ, πού διαβάζονται στήν ἀρχή τῆς ἀκο-
λουθίας τοῦ Ὄρθρου.

2. Εἶμαι σχεδόν βέβαιος ὅτι τήν λέξη αὐτή πολλοί νέοι θά
τήν ἀγνοοῦν καί θά διερωτοῦνται τί ἀκριβῶς σημαίνει.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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μα τῆς Λατρείας. Ἡ Χάρη
τοῦ Θε οῦ, ὡς ἄκτιστη, εἶναι
ἀ κατανόητη, ἀπερίγραπτη,
ἀπ ρόσιτη, ἀόρατη καί ταυ-
τόχρονα μεθεκτή κατά ἀπο-
κά λυψη καί παραχώρηση
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν
ὁ νοῦς φωτισθεῖ, δέν μένει
στίς λέξεις, ἀλλά προχωρεῖ
πέραν ἀπό αὐτές καί εἰσχω-
ρεῖ στό πνεῦμα τους, τό ὁ -
ποῖο ζωοποιεῖ πνευματικά
τόν ἄνθρωπο.

Ἡ ἑρμηνεία τῶν λειτουρ-
γικῶν κειμένων εἶναι ἡ ἐξή-
γηση τῶν νοημάτων τους, ἡ
ὁποία βοηθᾶ τόν πιστό νά
γνωρίσει τόν σκοπό καί τό
νόημα τῶν τελουμένων. Ἡ
γνώση ὅλων τῶν γεγονότων
τῆς Λατρείας καί ἡ μετοχή
τοῦ πιστοῦ σ᾽ αὐτά, τά ὁ -
ποῖα εἶναι τά μέσα, τόν βο -
η θοῦν να φθάσει στήν βίω-
ση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.
Μέσα ἀπό αὐτή μεταμορφώ -
νεται, εἰσέρχεται σέ ἄλλο
χῶ  ρο καί χρόνο καί βιώνει
μέσα στόν παρόντα βίο τήν
αἰωνιότητα. Ὁ νοῦς τοῦ ἀν -
θρώπου, ὅταν μελετᾶ καί ἐμ -
βαθύνει στά νοήματα τῶν ἱε -
ρῶν κειμένων καί ἔχει τήν

κα θαρότητα ἀπό λογισμούς
καί δεσμεύσεις ἐμπαθεῖς,
φωτίζεται καί μετέχει τῶν
μυ  στηρίων τῆς δόξης τοῦ
Θε  οῦ. Σ᾽ αὐτό βοηθᾶ ἡ ἑρμη-
νεία τῶν κειμένων, ἡ ὁποία
πρέπει νά εἶναι βασισμένη
στήν ἐμπειρία τῆς ἐκκλησι -
αστικῆς ζωῆς, τῆς ζωῆς τῶν
Ἁγίων.

Στά προσεχή ἄρθρα μας
θά συνεχίσουμε μέ μία σύν-
τομη παράθεση τῶν προ-
ϋποθέσεων μετοχῆς μας
στήν Λατρεία τῆς Ἐκκλησί -
ας καί σέ μία ἀνάλυση τοῦ
περιεχομένου τῆς Θείας Λει-
τουργίας. Αὐτό θά μᾶς βοη-
θήσει νά κατανοήσουμε κα-
λύτερα τό ποῦ θά πρέπει νά
ἐπικεντρώσουμε τήν ποιμα -
ντική μας μέριμνα καί φρο -
ντίδα. Διαφορετικά θά ἀπο-
γυμνώσουμε τόν μυστηριακό
χαρακτῆρα τῆς Λατρείας
μας καί θά ἀδειάσουμε τούς
ναούς μας.

(Συνεχίζεται) 

Οἱ ὄροι ἀτύχημα ἤ δυστύχη-
μα, ἀποδίδουν, συνήθως, τό

δυσμενές ἀποτέλεσμα ἤ τή ζημιά
πού ὑφίσταται ὁ ἄνθρωπος,
ἐξαιτίας ἀστάθμιτων παραγόν-
των. Στήν περίπτωση, ὡστόσο,
τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων (μή
θανατηφόρων συνήθως) ἤ δυ-
στυχημάτων (σοβαρῶν ἤ θανα-
τηφόρων), τά αἴτια ἀποδίδονται
συχνά στόν ἀνθρώπινο παρά-
γοντα, ὁ ὁποῖος κάθε ἄλλο πα -
ρά ἀστάθμιτος μπο ρεῖ νά χαρα-
κτηριστεῖ. Δεδομένου, μάλιστα,
ὅτι σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἔχουν
ληφθεῖ, καί λαμβάνονται, πρό-
νοιες, ὥστε οἱ συνθῆκες κίνησης
τῶν τροχοφόρων νά διευκολύ-
νονται, ἡ συμμετοχή τοῦ ἀνθρώ-
πινου παράγοντα στήν πρόκλη-
ση τροχαίων δυστυχημάτων τεί-
νει νά καταστεῖ κυρίαρχη ἤ καί
ἀποκλειστική.

Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῶν ὁδικῶν
δικτύων σέ τοπικό καί διεθνές
ἐπίπεδο, ἡ ὕπαρξη καί ἀξιο-

ποίηση τῶν προϋποθέσεων γιά
ἀγορά ἀπό τούς πολίτες σύγ-
χρονων καί ἀσφαλῶν ὀχημά-
των, ἡ ψήφιση αὐστηρῶν νομο-
θεσιῶν, ἡ καλύτερη σήμανση τῶν
δρόμων, ἡ διαρκής καί μέ κάθε
μέσο διαφώτιση ὀδηγών καί
πεζῶν, θά ἀνέμενε κανείς ὅτι θά
ὁδηγοῦσαν σέ κάθετη πτώση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν Τροχαίων, ἐ ξαιτίας
τῶν ὁποίων πολλοί συνάνθρω-
ποί μας χάνουν τή ζωή ἤ τήν
ἀρτιμέλειά τους καί ἄλλοι, οἱ πε-
ρισσότεροι, βυθίζονται στό πέν-
θος ἤ χάνουν τούς προστάτες
τους ἤ τά προσφιλῆ τους πρό-
σωπα. Οἱ ἀριθμοί, δυστυ χῶς, εἶ -
ναι ἀμείλικτοι καί στήν πραγ-
ματικότητα τά Τροχαία, ὄ  χι μόνο
δέ μειώνονται, ἀλλ’ ἀ ντί θετα
αὐξάνονται. Καί τό πιό τραγικό;
Τά θύματα, στήν πλειοψηφία
τους, εἶναι νέοι ἄνθρωποι μέ ὅ,τι
αὐτό συνεπάγεται γιά τίς οἰκο-
γένειές τους, τήν κοινωνία καί
τήν πατρίδα μας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Δρος Φαίδωνος Παπαδόπουλου
Θεολόγου
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Διαπιστώνοντας τήν ἀνεπάρ-
κεια τῶν ὅποιων παρεμβάσεών
τους οἱ ἁρμόδιοι, μιλοῦν πιά γιά
τήν ἀνάγκη τῆς καλλιέργειας
ὁδικῆς συνείδησης. Εἶναι, ὡστό-
σο, ἀμφίβολο, ἄν κατανοοῦν ὅτι
τά ζητήματα τῆς συνείδησης εἶ -
ναι πρωτίστως ἠθικά καί πνευ-
ματικά καί ὡς τέτοια πρέπει νά
ἀντιμετωπίζονται. Καί εἶναι, ἀσ -
 φαλῶς, παράδοξο νά ἀναμέ-
νουμε ἀπό ἀνθρώπους - πού δυ-
σκολεύονται νά συνειδητοποι-
ήσουν ὅτι αὐτός πού κυκλο -
φορεῖ στό δρόμο, στό ἄλλο αὐ   -
 τοκίνητο, στό ποδήλατο ἤ ὁ πε-
ζός, εἶναι ὁ πλησίον τους, ἡ εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ, ὅπως οἱ ἴδιοι, εἶναι
αὐτός γιά τόν ὁποῖο σταυρώ-
θηκε ὁ Χριστός - νά ἀποκτήσουν
ὁδική ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλου
εἴδους συνείδηση.

Ἡ ἠθική διάσταση τοῦ ζητή-
ματος τῶν Τροχαίων προκύπτει
ἀνάγλυφα μέσα ἀπό τήν ἀναζή-
τηση τῶν αἰτίων πού ὁδηγοῦν

στήν ἀντικανονική τροχαία συμ-
περιφορά. Ἀρχίζοντας κανείς
ἀπό τήν ὁδήγηση ὑπό τήν ἐπή-
ρεια μέθης, δέν θά δυσκολευό-
ταν νά κατανοήσει ὅτι ἡ μέθη, ὡς
ἁμαρτία, καταδικάζεται ρητά
στήν Ἁγία Γραφή καί, ἀσφαλῶς,
δέν εἶναι δυνατό νά ἔχει ἠθικά
κίνητρα καί προπαντός ἠθικά
ἀποτελέσματα. Ἀλλά καί ἡ ἐπι-
πόλαιη συμπεριφορά ἑνός νέου,
γιά παράδειγμα, πού ὁδηγεῖ τή
μεγάλου κυβισμοῦ μοτοσυκλέτα
του μέ μεγάλη ταχύτητα καί
ἀκροβατικές φιγοῦρες, ἀκόμη
καί σέ πολυσύχναστους δρόμους,
δέν κινεῖται ἀπό ἐγωιστικές δια-
θέσεις ἐπίδειξης καί ματαιοδο-
ξίας; Ποιός στ’ ἀλήθεια, θά
συμπεριφερόταν μ’ αὐτό τόν
τρό πο, ἄν ἦταν βέβαιος ὅτι δέν
τόν βλέπει κανείς; Κι ὅμως,
αὐτή ἡ συμπεριφορά ἔχει ὁδη-
γήσει τόσους νέους στό θάνατο.

Πολλοί χάνουν τή ζωή τους
σέ παράνομα προσπεράσματα,
γιατί βιάζονται ἤ γιατί δέν ἀνέ-
χονται νά εἶναι δεύτεροι. Καί
εἶναι, ἀσφαλῶς, καλό νά ἀγαπᾶ
κανείς τήν πρωτιά· ἀλλά ὅταν
ἀγωνίζεται στήν ἀπόκτηση τῆς
ἀρετῆς ἤ τήν ἐκτέλεση ἔργων
ἀγάπης. Ἐνῶ, τό νά βιάζεται ὁ

ἄνθρωπος καί νά ἀγχώνεται,
ἰδιαίτερα κατά τήν ὁδήγηση,
εἶναι κακό καί ἐπιζήμιο. Γιατί
ὅλα αὐτά, πού τρέχουμε γιά νά
προ λάβουμε, ἔτσι κι ἀλλιῶς κά-
ποτε θά χαθοῦν κι αὐτό πού
ἔχει σημασία εἶναι τό νά δια θέ-
τουμε τό χρόνο μας γιά τό Χρι-
στό. Ἄν ὁ ὁδηγός τήν ὥρα τῆς
κυκλοφοριακῆς συμφόρησης
προσεύχεται, ἀντί ν’ ἀγχώνεται
καί νά ὑβρίζει, ὠφελεῖται μέ τήν
ἀπόκτηση ὑπομονῆς καί ὠφελεῖ,
ἐκπέμποντας ἠρεμία καί κατα-
νόηση.

Ὁ Κάϊν σκότωσε τόν ἀδελφό
του Ἄβελ, γιά νά ἀπολαύσει,
ὅπως πίστευε, μόνος του τήν
εὔνοια τοῦ Θεοῦ. Κατά τόν ἴδιο
τρόπο, ὁ σύγχρονος ὁδηγός προ-
σπαθεῖ νά ἐκτοπίσει τόν ἄλλο
καί νά κάνει τόν κόσμο δικό του.
Ὁδηγεῖ, ὅπως θέλει, πιστεύοντας
ὅτι οἱ δρόμοι ἀνήκουν σ’ αὐτόν.
Σταθμεύει, ὅπου θέλει, ἀδιαφο-
ρώντας γιά τά προβλήματα πού
δημιουργεῖ σέ πεζούς, σέ διερ-
χόμενα αὐτοκίνητα, σέ ἄτομα μέ
ἀναπηρίες. Παρεμβαίνει στή μη-
χανή ἤ τήν ἐξάτμιση τοῦ ὀχήμα-
τός του, χωρίς νά σκέπτεται ὅτι
ὁ θόρυβος, τά καυσαέρια καί ἡ
ὑπερβολική ταχύτητα ἐπηρεά-

ζουν καί ἐνοχλοῦν ἄλλους. Πα-
ραβαίνει τά σήματα τροχαίας,
γιατί ποτέ δέν ἔχει μάθει τί ση-
μαίνει ὑπακοή ἤ γιατί πιστεύει
πώς γνωρίζει περισσότερα ἀπό
τό κράτος καί τό νομοθέτη. Τε-
λικά, ἡ ἔλλειψη ὁδικῆς συνεί-
δησης, πού ὁδηγεῖ σέ τραγικά
ἀποτελέσματα, εἶναι ἐμφανέ-
στατα ζήτημα ἠθικό. Ὁ Χριστός
εἶπε: «Ὅσα θέλετε νά κάνουν γιά
σᾶς οἱ ἄνθρωποι, τά ἴδια νά κά-
νετε καί ἐσεῖς γιά ἐκείνους»
(Ματθ. ζ΄, 12). Ἄν θυμόταν τά λό-
για αὐτά κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς
τήν ὥρα πού καθόταν στό τιμόνι
ἤ πού ἑτοιμαζόταν νά διασταυ-
ρώσει τό δρόμο ἤ νά σταθμεύσει
τό ὄχημά του, σίγουρα θά εἶχε
περιοριστεῖ τό πρόβλημα τῶν
τροχαίων δυστυχημάτων. Εἶναι
ἀνάγκη νά διαθέτουμε ὅλοι ὁδι-
κή συνείδηση. Στήν ἀπόκτησή
της ὁδηγεῖ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἡ
συμμόρφωσή μας μέ τό Νόμο τοῦ
Θεοῦ. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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π. Κυριάκου Κυριάκου
Θεολόγου

Ἡ μελέτη τῆς ζωῆς συγχρόνων
ὁσιακῶν μορφῶν καί ποι-

μένων, δέν ἔχει ὡς στόχο τήν
ἐξαντλητική ἔρευνα καί ἀνάλυση
τῶν πτυχῶν τοῦ βίου τους χάριν
ἔρευνας, ἀλλά πρωτίστως νά
ἐξαχθοῦν τέτοια συμπεράσματα
καί μηνύματα, τά ὁποῖα θά λει-
τουργοῦν γιά τούς πιστούς - ποι-
μένες καί ποιμενομένους - ὡς πρό-
τυπα, κατά τό γνωστό λόγιο τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:
«τιμή Ἁγίου, μίμησις Ἁγίου», ὡς
ἔμπνευση γιά τόν πνευματικό
τους ἀγῶνα καί γιά τούς δεύτε-
ρους ὡς ὑπόδειγμα γιά τήν ποι-
μαντική τους διακονία. Ἐπιπλέον,
ἀποτελεῖ ἡ μελέτη αὐτή τήν τε-
λειότερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ «Ἰησοῦς
Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός
καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄, 8).

Ἡ Ἐκκλησία δηλαδή, ὡς Σῶμα
Χριστοῦ, συνεχίζει νά παράγει Ἁ -
γίους πρός δόξαν Θεοῦ καί τό
Εὐαγγέλιο ἀποτελεῖ τή μοναδική
«συνταγή» γιά τή σωτηρία τοῦ ἀν -
θρώπου καί τή θέωσή του.

Ὁ Ἱερομόναχος Καλλίστρατος
γεννήθηκε στή Λευκωσία, στήν ἐ -
νο ρία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, τό 1862
καί ἔλαβε τό βαπτιστικό ὄνομα
Λουκᾶς. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζον -
ταν Χριστόδουλος καί Παναγιώ-
τα καί ἦταν εὐσεβέστατοι. Εἶχαν
ἕξι παιδιά. Ὁ Λουκᾶς ἦταν ὁ τρί-
τος στή σειρά. Ὁ πατέρας του μά-
λιστα, ἦταν ὁ Πρωτοψάλτης τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καί
τοῦ δίδαξε τά πρῶτα γράμματα.
Δέν ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιά πε-
ραιτέρω μόρφωσή του. Τότε, πάν-
τως, στή Λευκωσία, λειτουργοῦσε

1. Ἡ παροῦσα βιογραφία ἀποτελεῖ περίληψη μέρους ἐκτενέστερης ἐργασίας μέ
τίτλο: «Ο Παπα-Καλλίστρατος τοῦ Τράχωνα. Μιά λησμονημένη μορφή ποιμαντικῆς
διακονίας στή Λευκωσία τοῦ 20οῦ αἰῶνα».

σχολεῖο στοιχειώδους ἐκπαίδευσης
στόν Καθεδρικό Ναό του Ἀγίου
Ἰωάννου καί ἀπέναντί του, ὡς Γυ-
μνάσιο, ἡ «Ἑλληνική Σχολή Λευ-
κωσίας», πρόδρομος τοῦ Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου. Πάντως, σέ
αὐτόγραφη ἐπιστολή του πρός
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο ὁ
καλλιγραφικός τρόπος γραφῆς, ἡ
ὀρθογραφία καί ὁ τρόπος ἔκφρα-
σης σ’ αὐτήν, προδίδουν ἄτομο μέ
γυμνασιακή, τουλάχιστον, μόρ-
φωση τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Σέ ἡλικία 18 ἐτῶν (1880), ὁ Λου -
κᾶς εἰσῆλθε, ὡς δόκιμος Μοναχός,
στό Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
τοῦ Πέρσου καί παρέμεινε ἐκεῖ
μαζί μέ τόν ἐκ Κωνσταντινουπό-
λεως Ἁγιορείτη Γέροντά του, μο-
ναχό Καλλίστρατο, γιά 16 χρόνια.
Κατά τή ρασοευχῆ, πῆρε ἀπό τό
Γέροντά του τό ὄνομα Καλλί-
στρατος, γενόμενος τρόπον τινά
διάδοχός του. Τό 1889 ἔλαβε τό
Μέγα Ἀγγελικό Σχῆμα.

Μετά τό θάνατο τοῦ Γέροντά
του (27 Ἀπριλίου 1893), παρέμει-
νε στόν Ἅγιο Ἰάκωβο γιά τρία χρό-
νια καί κατόπιν ἐπανῆλθε στό
σπίτι τῶν γονέων του. Σέ βιο-
γραφικό σημείωμα τοῦ Ἀρχιμ.
Ἱππολύτου Μιχαηλίδη, τό ὁποῖο
συνέταξε κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τό -
τε Τοποτηρητοῦ τοῦ Ἀρχιεπι-

σκο πικοῦ Θρόνου, Μητροπολίτη
Πάφου Λεοντίου, μετά τό θάνα-
το τοῦ Ἱερομονάχου Καλλιστρά-
του, δέν ἀναφέρονται οἱ λόγοι αὐ -
τῆς τῆς φυγῆς. Στό Ἀρχεῖο, ὅμως,
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σωφρονίου
φυλάσσεται μία ἐπιστολή τοῦ
μο  ναχοῦ Καλλιστράτου, ἡμερο-
μηνίας 30ῆς Δεκεμβρίου 1895,
στήν ὁποία γίνονται ἀπόλυτα
σα φεῖς οἱ λόγοι τῆς φυγῆς του.
Συγκεκριμένα, δύο χρόνια πρό τοῦ
θανάτου τοῦ Γέροντός του, «Καλ-
λιστράτου Ἱερομονάχου τοῦ ἀσκη-
τοῦ», λόγῳ προφανῶς δυσκολιῶν
μέ τήν ὑγεία του, προσελήφθη
«διά διαφόρων δολίων μέσων»
ὡς ἐφημέριος στόν Ἅγιο Ἰάκωβο,



585ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ584 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

κάποιος Ἱερομόναχος Δοσίθεος.
Μετά τό θάνατο τοῦ Γέροντος
Καλλιστράτου, ὁρίστηκε ὡς ὑπεύ-
θυνος τοῦ Μονυδρίου ὁ Μοναχός
Καλλίστρατος. Παράλληλα, ἔμενε
ἐκεῖ καί ὁ Ἱερομόναχος Δοσίθεος,
ὁ ὁποίος ζοῦσε βίο μή πνευματι-
κό. Γι’ αὐτό καί ὁ νεαρός Μονα-
χός ἀπεχώρησε ἀπό τόν Ἅγιο
Ἰάκωβο. Παρέμεινε γιά μικρά χρο-
νικά διαστήματα στίς τότε μικρές
καί διαλελυμένες Μονές – σήμε-
ρα παρεκκλήσια – τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου Ἀθαλάσσης, ἔξω ἀπό τή Λευ-
κωσία καί στό πατρικό του σπί-
τι. 

Βέβαιο εἶναι ὅτι μετά τό θάνα-
το τοῦ Γέροντός του, καί σέ ὅλη
τή μετέπειτα ζωή του, διατη-
ροῦσε στενές πνευματικές σχέσεις
μέ τόν Ἡγούμενο καί τούς Πατέ-
ρες τῆς ἀνασυσταθείσης Μονῆς
Σταυροβουνίου, σέ βαθμό πού
πολλοί νά τόν θεωροῦν ἀδελφό
τῆς Μονῆς. Μέ συστάσεις -
μᾶλλον τῆς Μονῆς Σταυροβουνί-
ου, ἡ ὁποία ὑπάγεται στή Μη-
τρόπολη Κιτίου - προσελήφθη
ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Κιτί-
ου Κύριλλο (μετέπειτα Ἀρχιεπί-
σκοπο Κύριλλο Β΄) καί χειροτο-
νήθηκε Διάκονος γιά τήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ. Τό

1905 ὁ Κιτίου Κύριλλος, ὡς Το-
ποτηρητής τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Θρόνου, τόν χειροτόνησε Πρε-
σβύτερο καί τόν διόρισε ὡς Ἐφη-
μέριο τῆς μικρῆς κοινότητας τοῦ
Τράχωνα κοντά στή Λευκωσία, μέ
τόπο διαμονῆς ἕνα μικρό κελλί
στό προαύλιο τοῦ ναοῦ, ὅπου πα-
ρέμεινε μέχρι καί τό θάνατό του
(9 Ἰουλίου 1934).

Μέ τήν ἔναρξη τῆς διακονίας
του στόν Τράχωνα μιά νέα φάση
τῆς ζωῆς του - ἡ σημαντικότερη
- ἀρχίζει. Ὁ λύχνος τέθηκε ἐπί τήν
λυχνίαν καί ἕνα ἀθόρυβο, ἀλλά
οὐσιαστικό ποιμαντικό ἔργο ἀρχί-
ζει. Ὁ ἄγνωστος ὡς τότε Τράχω-
νας, γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἱππόλυτος,
ἐξαιτίας τοῦ Ἱερομονάχου Καλλι-
στράτου, ἔγινε πασίγνωστος.
Ζοῦσε μιά πραγματικά χριστιανι-
κή καί εὐαγγελική ζωή. Ἦταν
παντελῶς ἀκτήμων, δέν εἶχε τί-
ποτα τό δικό του, καί ὅ,τι ἔπαιρ-
νε τό ἔδινε ἀμέσως στούς φτω-
χούς. Ποτέ δέν ἄφηνε γιά τόν ἐαυ-
τό του ἔστω καί ἕνα πρόσφορο,
ἀλλά ὅσα δέν χρησιμοποιοῦσε γιά
τή Θεία Λειτουργία τά μοίραζε.
«Σπάνιον παράδειγμα εὐσπλάγ-
χνου καί φιλελεήμονος ἀνθρώ-
που..., ἀγαπῶντος καί συμπα-
θοῦντος τούς πτωχούς καί πά-
σχοντας, δίδοντος ὑπέρ αὐτῶν τά

ΜΟΡΦΕΣ

πάντα καί χάριν αὐτῶν ὑποβαλ-
λομένου εἰς πάντα κόπον καί
πᾶ σαν θυσίαν». Ἄσκησε τήν
ἀκτημοσύνη καί τήν ἐλεημοσύνη
μέχρι τό ἔσχατο δυνατό ὅριο. Πο -
τέ δέν τόν εἴδε κανείς νά ὀρ γίζε-
ται. Πά ν τα ἦταν ἥσυχος καί γα-
λήνιος καί, ὑβριζόμενος, χαμογε-
λοῦσε.

Σπάνια κοιμόταν σέ κρεβάτι.
Καί αὐτό τό κρεβάτι τοῦ μικροῦ
του κελλιοῦ ἦταν μιά ξύλινη τά-
βλα, μέ ἕνα ξεσκισμένο ἀχυρένιο
στρῶμα καί μέ μιά πέτρα γιά προ-
σκεφάλι. Τά ροῦχα του ἦταν
φτω  χικά καί σχεδόν κουρελιασμέ -
να. Τόν περισσότερο καιρό δια-
νυκτέρευε στόν παρακείμενο ναό
τῆς Παναγίας, προσευχόμενος.
Ξεκουραζόταν για λίγο σέ κάποιο
στασίδι. Ὅλοι οἱ ἐνορίτες του, ἄν
τόν χρειάζονταν σέ περασμένη
ὥρα γιά κάποια ἔκτακτη ἀνάγκη
καί δέν ἦταν στό δωμάτιό του,
γνώριζαν ὅτι θά τόν βροῦν στό
ναό. Ἔτσι, διασώζονται πολλές
μαρτυρίες ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
τόν συνάντησαν βράδυ ἤ ξημε-
ρώματα νά προσεύχεται γονατι-
στός μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας ἤ τήν Ἁγία Τράπεζα, μέ
τά μάτια γεμάτα δάκρυα. Οὐδέ-
ποτε ἔφαγε μαγειρευμένο φαγητό
στο κελλί του. Δέν εἶχε, ἄλλωστε,

κανένα μαγειρικό σκεῦος. Μονί-
μως, ξηροφαγοῦσε. Τήν Μ. Ἑβδο-
μάδα τοῦ 1928 ἔφαγε κάτι μόνο τή
Μ. Πέμπτη, μέ ἀποτέλεσμα νά
ἀσθενήσει, ἐξαντλημένος ἀπό τήν
ἀσιτία. Ὅπως χαρακτηριστικά
γρά φει ὁ Ἀρχιμ. Ἱππόλυτος, «ἡ
πραγματική αὐτοῦ τροφή ἦτο ἡ
ἀδιάκοπος προσευχή, ἡμέρας τε
καί νυκτός».

Ἀπό τά πρῶτα δέ μοναχικά του
χρόνια, γιά λόγους ἄσκησης, ἔφε-
ρε σφικτοδεμένο στό σῶμα του
σκληρό σχοινί, «βραδύτερον δ’
ἀντ’ αὐτοῦ ἔφερεν ἅλυσιν, ὁμοί-
ως περισφίγγουσαν αὐτόν, πρός
σωματικήν αὐτοῦ ταλαιπωρίαν
καί ἀ ποφυγήν τῶν πειρασμῶν, ἵνα
γένηται δόκιμος κατά Χριστόν».

Ὅταν τόν προσκαλοῦσαν, γιά
νά διαβάσει εὐχή σέ ἀσθενῆ ἤ νά
τελέσει Εὐχέλαιο, οὐδέποτε ἔπαιρ-
νε χρήματα. Καί ὄχι μόνο αὐτό,
ἀλλά ὅπου γνώριζε ὅτι ὑπῆρχε ἀ -
νάγκη - καί ὑπῆρχε σχεδόν παν-
τοῦ - ἔβαζε κρυφά χρήματα κάτω
ἀ πό τό προσκέφαλο τοῦ ἀσθε-
νοῦς. Κάποτε ἕνας κακοποιός
μπῆ  κε στό κελλί του καί ζητοῦσε
χρήματα. Ὁ μακάριος Γέρων, ἀτά-
ραχος, τοῦ ὑπέδειξε νά πάρει τά
λίγα κέρματα πού εἶχε σέ μιά ξύ-
λινη κασέλα.

Δεχόταν μέ πολλή ἀγάπη καί
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ἐλεοῦσε καί τούς Τούρκους, οἱ
ὁποῖοι τόν σέβονταν πολύ, τόν
ὀνό μαζαν Ἅγιο Χριστιανό καί ἔ -
τρε χαν νά τοῦ φιλήσουν τό χέρι
καθώς τόν συναντοῦσαν. Ὅταν
μάλιστα εἶχαν κάποιο πρόβλημα
ὑγείας, γονατοῦσαν μπροστά του
καί ζητοῦσαν νά τούς εὐλογήσει,
γιά νά γίνουν καλά. Ὡστόσο, γιά
τή συμπεριφορά του αὐτή πρός
τούς Τούρκους, προπηλακίστηκε
κάποτε πολύ ἄσχημα ἀπό κάποιο
Χριστιανό μέ «γνήσια» ἐθνικά
φρονήματα.

Πολλοί ἀσθενεῖς, πού ἔπα-
σχαν ἀπό ἐρυσίπελας (δερματική
ἀσθένεια), θεραπεύτηκαν μετά
τήν ἀνάγνωση εὐχῶν καί τήν
ἐπάλειψη μέ λάδι ἀπό τό καντή-
λι τῆς Παναγίας, ἀπό τόν παπᾶ-
Καλλίστρατο. Τό ἴδιο συνέβη καί
σέ ἀνθρώπους πού εἶχαν ἔντονους
πονοκεφάλους. Πολλοί ὁμολο-
γοῦσαν ὅτι θεραπεύτηκαν ἀπό
ἀσ θένειες, χρησιμοποιώντας τό νε -
ρό πού ἔμενε στό ποτήρι του, ὅ -
ταν τόν κερνοῦσαν σέ κάποιο σπί-
τι.

Σέ περιόδους ἀνομβριῶν, πού
εἶναι συχνό φαινόμενο στήν Κύ-
προ, τελοῦσε Ἁγιασμό καί μετά
γύριζε ὅλους τούς ἀγρούς τῆς
Ἐνορίας του καί τούς ράντιζε.

Τό κύριο ἔργο τοῦ παπα-Καλ-

λιστράτου ἦταν τό μυστήριο τῆς
Ἐξομολογήσεως. Ἡ φήμη του μέ
τά χρόνια διαδόθηκε και δεκάδες
πιστοί συνέρρεαν ἀπό ὅλη τή
Λευκωσία καί τά γύρω χωριά, γιά
νά ἐξομολογηθοῦν σ’ αὐτόν. Κατ’
ἀνάθεση τῆς Μονῆς Σταυροβου-
νίου, ἀνέλαβε τήν πνευματική
καθοδήγηση τοῦ μικροῦ γυναι-
κείου μοναστηριοῦ τῆς Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Σωτῆρος (τοῦ πρώ-
 του γυναικείου μοναστηριοῦ στήν
Κύπρο τά νεώτερα χρόνια) στό
Καϊμακλί. Ἀκόμη, ὁ παπα-Καλ-
λίστρατος ἦταν αὐτός πού τό 1917
ἔκειρε μοναχούς τούς τρεῖς κατά
σάρκα ἀδελφούς, ἐπανιδρυτές
τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα. Κατόπιν πρόσκλησης ἱερέ-
ων, πήγαινε πεζός καί σέ ἄλλες
ἐνορίες τῆς Λευκωσίας, στίς
ὁποῖες δεν ὑπῆρχε πνευματικός,
καί τελοῦσε τό μυστήριο τῆς
Ἐξο μολογήσεως. Ἐξομολογοῦσε
χωρίς δι α  λείμματα γιά ξεκούραση
ἤ φαγητό. Κατά τήν Ἐξομολόγη-
ση, λέ  γεται ὅτι ἦταν μέν αὐστη-
ρός ὡς πρός τήν τήρηση τοῦ Εὐ -
αγγελίου, ἀλλά ταυτόχρονα ἦταν
γλυκύς, πρᾶος καί παραμυθητι-
κός.

Ἀπό συγκεκριμένες μαρτυρίες
ἀναφέρεται ὅτι «ὁ μακαρίτης Ἱε -
ρομόναχος Καλλίστρατος ἐκο-

σμεῖτο, ἐπίσης, διά προγνωστικοῦ
χαρίσματος καί διά τοῦ χαρίσμα-
τος τῆς γνώσεως καί αἰσθήσεως
πράξεων ἀγνώστων καί μυστι -
κῶν». Ὁ ἴδιος ὁ Τοποτηρητής τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, Μη-
τροπολίτης Πάφου Λεόντιος, ὁμο-
λόγησε πώς ὅταν, ὡς μαθητής Γυ-
μνασίου, ἐξομολογήθηκε στόν
παπα-Καλλίστρατο, τοῦ προεῖπε
ὅτι θά γίνει Ἐπίσκοπος.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1931 ἔγινε
στήν Κύπρο μιά μεγάλης ἔκτασης
έξέγερση κατά τῶν Ἄγγλων, τά
«Ὀκτωβριανά», ἡ ὁποία καταπνί -
γηκε στό αἷμα. Ἀνάμεσα στίς
στυ  γ  νές ἀποφάσεις τῶν Ἄγγλων
μετά τά «Ὀκτωβριανά», ἦταν καί
ἡ γενική ἀπαγόρευση ἤχησης τῶν
καμπάνων τῶν ναῶν. Ὁ παπα-
Καλλίστρατος, ἄν καί ἦταν πλέ-
ον πρεσβύτης στήν ἡλικία καί κα-
ταπονημένος ἀπό τήν ἄσκηση,
κατά τίς Κυριακές καί τίς μεγά-
λες ἑορτές, πρίν ἀρχίσει τήν ἀκο-
λουθία, γύριζε τά σπίτια τῶν ἐ νο-
 ριτῶν του, κτυπώντας τους τίς
πόρτες. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ πε-
ριστατικοῦ, ἀλλά καί τῆς ὅλης
ζωῆς του γενικά, μερικοί τόν θε-
ωροῦσαν λίγο σαλεμένο.

Ὁ παπα-Καλλίστρατος ἐκοι-
μήθη ἐν Κυρίῳ, μετά ἀπό ὁλιγο -
ήμερη ἀσθένεια, στίς 9 Ἰουλίου

1934. Τό ἐπίσημο περιοδικό τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, «Ἀπό-
στολος Βαρνάβας», σέ ἕνα μικρό
του δημοσίευμα ἀνήγγειλε τό θά-
νατό του, χαρακτηρίζοντάς τον ὡς
σεβάσμιο Γέροντα, ἱερομόναχο
καί πνευματικό, ὁ ὁποῖος «διεκρί -
νετο διά τόν ἀσκητικόν αὐτοῦ βί -
ον, τήν εὐσέβειαν, τήν ἀγαθότητα
καί τό μειλίχιον τοῦ χαρακτῆρος
του». Παρόμοια, ἦταν καί τά δη-
μοσιεύματα στόν Τύπο. Τῆς κη-
δείας προέστη ὁ τότε Ἔξαρχος
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἀρχι-
μανδρίτης Ἱερώνυμος, καί ἐπική-
δειο λόγο ἐκφώνησε ὁ Διευθυντής
τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Κασ-
σιανοῦ, κ. Παντελῆς Τσικίνης.
«Πα   ρίστατο δέ ἐν πένθει», γράφει
ἡ «Φωνή τῆς Κύπρου», «ἡ κοινό-
της τοῦ προαστείου, ἀποχαιρετί-
σασα μετά λύπης βαθείας τόν, εἰς
τήν αἰωνία μακαριότητα, ἀπελ-
θόντα ἀγαθόν καί πρᾶον ἐφημέ-
ριόν της». Ὁ Ἱερομόναχος Καλ-
λίστρατος ἐτάφη πίσω ἀπό τό
Ἱερό Βῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Πανα-
γίας τοῦ Τράχωνα, στό ἀριστερό
του μέρος.

Τόν Ἰανουάριο καί τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1940, ὁ μετέπειτα ἱερέας
τοῦ Τράχωνα καί οἱ κοινοτικές
ἀρχές μέ Ἐπιστολές τους πρός
τόν Ἄγγλο Διοικητή τῆς Λευκω-
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σίας, ζητοῦν τήν ἀνακομιδή τῶν
λειψάνων τοῦ «θεωρουμένου ὡς
ἁγίου Ἱερομονάχου». Ἡ ἀνακομι-
δή ἔγινε ἀπό τόν Τοποτηρητή τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου, Μη-
τροπολίτη Πάφου Λεόντιο, τήν
Κυριακή, 18 Αὐγούστου 1940.
Με τά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ -
γίας καί τοῦ Μνημοσύνου, πού τε-
λέστηκαν στό ναό, μετέβη στόν
τάφο μέ πλήρη ἀρχιερατική στο-
λή, συνοδευόμενος ἀπό τόν Κλῆρο
καί «ἀπειροπλήθους λαοῦ», ψαλ-
λόντων τό «Αἰωνία ἡ μνήμη». Ἔ -
γινε ἡ ἀνακομιδή καί τά «τίμια ὀσ -
τᾶ τοῦ, μακαρίας μνήμης, Καλ-
λιστράτου», ἀφοῦ πλύθηκαν μέ
νε   ρό καί κρασί, τοποθετήθηκαν σέ
ξύλινη θήκη. Ἐπί τῶν λειψάνων
ἀναγνώσθηκε εὐαγγελική περικο -
πή καί ἀκολούθως μεταφέρθηκαν
καί τοποθετήθηκαν πάνω στήν
Ἁγία Τράπεζα τοῦ ναοῦ. Τό ἴδιο
ἀπόγευμα ὁ Τοποτηρητής ἐπι-

σκέφθηκε ξανά τό ναό καί τοπο-
θέτησε τά λείψανα κάτω ἀπό τήν
Ἁγία Τράπεζα. Διασώθηκαν μαρ-
τυρίες παρόντων στήν ἀνακομιδή,
οἱ ὁποῖες ἀναφέρουν ὅτι τά λεί-
ψανα ἀνέδιδαν ξεχωριστή εὐωδία.
Λέγεται, ὅτι ὁ Τοποτηρητής, Μη-
τροπολίτης Πάφου Λεόντιος, σκό-
πευε νά θέσει θέμα διακήρυξης
τῆς ἁγιότητας τοῦ Καλλιστράτου,
μετά τή συγκρότηση τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου (τότε ἦταν ὁ μόνος Ἐπίσκο -
πος σέ ὅλη τή Νῆσο). Αὐτό, ὅ μως,
δέν ἔγινε, διότι 37 ἡμέρες μετά τήν
ἐκλογή του ὡς Ἀρχιεπισκόπου ἀ -
πεβίωσε. Μετά τήν τουρκική εἰσ -
βολή τοῦ 1974, ὁ ναός βεβηλώθη-
κε. Ἡ Ἁγία Τράπεζα ἰ σο πεδώθηκε
καί κανένας δέν γνω ρίζει ποῦ βρί-
σκονται τά λείψανα τοῦ «τρι-
σμακαρίστου καί ἁ γί ου ἀνθρώ-
που», Ἱερομονάχου Καλ   λιστράτου.
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«‘‘Στην ἀρχή μου εἶναι τό τέλος μου’’, ἔγραφε ὁ Τ.
Σ. Ἔλιοτ. ‘‘Παλιές φωτιές σέ στάχτες καί στάχτες στή γῆ’’.

Καπνοί. Δάκρυα. Κραυγές. Τό τέλος; Ὄχι. Ἕνα κάποιο τέλος,
ἴσως. Στάχτες. Δάκρυα. Καί γέλια. Γέλια; Κι ὅμως...

»Ποιά ἀνάγκη τῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας ἔδωσε στόν
ἄνθρωπο τή δυνατότητα νά γελάει; Καί γιά ποιό σκοπό; Τί
εἶναι αὐτό πού κάνει τά παιδιά νά ξεσποῦν σέ γέλια, ὅταν
κάποιος τά γαργαλήσει; Τί εἴδους βοήθεια στήν ἐπιβίωση
τῆς ἀνθρωπότητας προσέφεραν τά δυνατά χαχανητά διά
μέσου τῶν αἰώνων; Τί εἶναι αὐτό πού δίνει τή δύναμη
σέ κάποιον νά μπορεῖ νά χαμογελάει ἀκόμα καί πάνω
ἀπό τίς στάχτες τοῦ σπιτιοῦ του, ἔστω καί μέ δυσκο-

λία; Ὑπάρχει μία μακρά λίστα πονημάτων πού προσπαθοῦν νά διερευ-
νήσουν τή φύση του.

»Σ’ ἕνα γέλιο κρύβεται ὅλη ἡ διάθεση γιά ἐπικοινωνία, μία κραυγή ὕπαρ-
ξης μπροστά στή διαρκῆ ἀβεβαιότητα. Μπροστά στό θέαμα τῶν δασῶν
πού καίγονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο, μίας κοινότητας πού ἀπειλεῖται, μπρο-
στά στούς κόπους μίας ζωῆς συμπυκνωμένους σ’ ἕνα σπίτι πού γίνεται
στάχτη, ἕνα χαμόγελο εἶναι ὁ προπομπός τοῦ αὔριο. Γιατί ὅσοι κλαῖνε
θά γελάσουν, ὅσοι πονᾶνε θά κάνουν τό ἴδιο. Κάποια στιγμή. Ἀργά ἤ γρή-
γορα. Ὡς σημάδι ὅτι ἡ ζωή συνεχίζεται. Ὡς σινιάλο ὅτι εἶναι ἕτοιμοι νά
πᾶνε παρακάτω. Ὡς δεῖγμα ὅτι μποροῦν καί πάλι νά συνδεθοῦν μέ τούς
ὑπόλοιπους». (Κείμενο ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα», Ἀθηνῶν).

Ναί! Ἡ ζωή συνεχίζεται, μά μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Σ τάχτες
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Μία φορά κι ἕναν καιρό,
ἦταν ἕνα σποράκι.

Ἔνιωθε πολύ ἀπογοητευμένο,
γιατί ἦταν τόσο μικρό κι ἀσή-
μαντο. Ὅλα γύρω του φαί-
νονταν τόσο μεγάλα καί ὅλα
μποροῦσαν νά κάνουν κάτι
σημαντικό κατά τήν ἄποψή
του. Τά πουλιά κελαηδοῦσαν,
τά δέντρα ἔκαναν σκιά κι ἔδι-
ναν καρπούς, τά ζῶα ἔπαιζαν
μέ τούς φίλους τους. Κι αὐτό;
Τό μόνο πού μποροῦσε νά κά-

νει ἦταν νά ξαπλώνει στό
χῶμα καί νά περιμένει ἄν κά-
ποτε φυτρώσει καί γίνει στά-
χυ. Καί πάλι δέ θά ἦταν κάτι
ξεχωριστό. Τόσα στάχυα ἔχει
ὁ κάμπος... Ἦταν πολύ λυ-
πημένο τό σποράκι, δέν ἤθε-
λε πιά νά ζεῖ, ἀφοῦ δέν εἶχε
ἀξία ἡ ζωή του. Ἔμεινε, λοι-
πόν, ἐκεῖ ξαπλωμένο κι ἔκλει-
σε τά βουρκωμένα του μάτια,
γιά νά μή βλέπει γύρω του καί
νά θυμᾶται πόσο ἄχαρο εἶναι.

Ξαφνικά, ἔνιωσε νά σηκώ-
νεται ἀπό τό ἔδαφος. Πώ, πώ!
Ὁ ἄνεμος τό εἶχε τυλίξει καί
ἄρχισε νά τό παρασέρνει, χω-
ρίς νά ξέρει ποῦ τό πάει. Τό
σποράκι ἔκλαιγε ὅλο καί πε-
ρισσότερο. «Τόσο ἀδύναμο
εἶμαι πού μέ κάνει ὁ ἄνεμος
ὅ,τι θέλει», σκέφτηκε. «Δέν
ἀξίζω τίποτα». Ἀνέβαινε μία
ψηλά, μία κατέβαινε χαμηλά,
μία στριφογύριζε, ὥσπου πῆγε
καί προσγειώθηκε στήν ποδιά
ἑνός ἀγοριοῦ πού καθόταν

ἔξω ἀπό μία ἐκκλησία. «Τώρα
μάλιστα... Οὔτε κἄν στάχυ δέ
θά μπορέσω νά γίνω. Τό ἀγό-
ρι θά μέ πετάξει παραπέρα
καί θά μέ πατήσουν οἱ περα-
στικοί».

Τό ἀγόρι τό πρόσεξε μετά
ἀπό λίγα λεπτά. Τό πῆρε
ἁπαλά στά χέρια του καί τό
κοίταξε μέ προσοχή. «Ἕνα
σποράκι. Ἄν τό φυτέψω, θά
γίνει στάχυ καί τό στάχυ θά
γίνει ἀλεύρι καί ἡ μαμά θά μοῦ
φτιάξει μέ τό ἀλεύρι κουλου-
ράκια. Καί τότε δέ θά πεινάω.
Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, σ’
εὐχαριστῶ πού ἔστειλες αὐτό
τό σποράκι στήν ποδιά μου»!
Τό σποράκι σάστισε. Ἐκεῖ
πού δέν ἤθελε νά ζεῖ, γιατί δέν
ἄξιζε, βρέθηκε νά εἶναι ὅ,τι πο-
λυτιμότερο γιά κεῖνο τό ἀγό-
ρι. Τώρα ἦταν πολύ περήφα-
νο. Θά γινόταν ἐπιτέλους στά-
χυ κι ὄχι ἕνα ἀνάμεσα στά
πολλά, ἀλλά ἕνα πολύ ξεχω-
ριστό στάχυ, ἕνα καί μοναδι-
κό στήν αὐλή τοῦ ἀγοριοῦ.

*   *   *
Ἕνα σποράκι εἶναι καί ὁ

κα θένας ἀπό μας. Μικρός κι
ἀσήμαντος ἀπό μόνος του, ἀλ -
λά μοναδικός καί πολύτιμος μέ

τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος
μᾶς ἔπλασε μέ ἰδιαίτερα χα-
ρίσματα καί ὅλοι ἔχουμε νά
ἐπιτελέσουμε σημαντικούς
σκοπούς στή ζωή μας καί νά
προσφέρουμε πολλά καί
στούς ἄλλους. Φτάνει νά τό
πιστέψουμε καί νά ἀγωνι-
στοῦμε νά τό πετύχουμε. Δέν
ἔχουμε κανένα δικαίωμα νά
σκεφτόμαστε σάν τό σπορά-
κι, ὅτι δηλαδή δέν ἀξίζουμε.
Αὐτό εἶναι ἀντίθετο μέ τήν πί-
στη μας. Οἱ δυνατότητές μας,
τά χαρίσματά μας ὑπάρχουν
καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά τά
ἀξιοποιήσουμε μέ τόν καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, γιά τή
δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιά νά βοη-
θοῦμε τούς συνανθρώπους
μας καί γιά νά φτάσουμε κι
ἐμεῖς ἕνα βῆμα πιό κοντά
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἄς παραδειγματιστοῦμε, λοι-
πόν, ἀπό τό σποράκι τῆς
ἱστορίας μας κι ἄς ψάξουμε νά
βροῦμε ποῦ μποροῦμε νά προ-
σφέρουμε, πῶς μποροῦμε νά
κάνουμε αὐτό τόν κόσμο κα-
λύτερο, κάνοντας καί τόν
ἑαυτό μας σημαντικό, δοξο-
λογώντας πάντοτε τό Θεό γι’
αὐτό.

Πόσο χρήσιμος εἶσαι;

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
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