
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἀπό αὔριον εἰσερχόμεθα εἰς τό στάδιον 

τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Εἰς 
τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Συγγνώ-
μης πού θά ψαλῆ ἀπόψε, θά ἀκούσωμεν τόν 
ἱερόν ὑμνογράφον νά μᾶς προτρέπη: «Τόν 
τῆς νηστείας καιρόν φαιδρῶς ἀπαρξώμεθα, 
πρός ἀγώνας πνευματικούς ἑαυτούς ὑπο-
βάλ λοντες», προετοιμαζόμενοι διά τήν ὑπο-
δοχήν τοῦ Ἀχράντου Πάθους καί τῆς ἁγίας 
Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Ζητεῖται, λοιπόν, κατ’ ἀρχήν διάθεσις 
χαρούμενη, διά νά ἀποδυθῶμεν ἐπιτυχῶς 
εἰς τούς πνευματικούς ἀγώνας τῆς κατα-
νυκτικῆς περιόδου τῶν καθαρμῶν καί τῶν 
ἀναβάσεων. Ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ λι-
τότης, ὁ περιορισμός τῶν ἐπιθυμιῶν, ἡ πυ-
κνή προσευχή, ἡ ἐξομολόγησις καί τά λοιπά 
στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν τήν περίοδον 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς οὐδεμίαν 
περίπτωσιν πρέπει νά ἐκλαμβάνωνται ὡς 

ἐπαχθῆ καθήκοντα, ὡς 
βάρη ἀσήκωτα ἤ ὡς 
ἔρ γα καταναγκαστικά 
πού φέρουν ἀθυμίαν καί 
κατήφειαν! Οἱ ἰατροί ὅ-
ταν συνιστοῦν δίαιταν 
ἤ γυμναστικήν ἤ ἄλλας 
ἀσκήσεις, ἀναγκαίας διά 
τήν ψυχοσωματικήν ὑγιείαν καί εὐρωστίαν, 
τό πρῶτον πού ζητοῦν, ὡς ἀπαραίτητον 
προϋπόθεσιν ἐπιτυχίας, εἶναι ἡ εὐχάριστος 
ψυχική διάθεσις τοῦ ἐνδιαφερομένου, τό 
χαμόγελον, καί ἡ ἐλπιδοφόρος θετική σκέ-
ψις! Ἀνάλογα ἰσχύουν καί διά τό ἅγιον στά-
διον τῶν Νηστειῶν πού ἀνοίγεται ἐνώπιόν 
μας. Τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν πρέπει 
νά τήν βλέπωμεν ὡς πολύτιμον θεῖον χάρι-
σμα! Ὡς τήν μεγάλην ὥραν τῆς χάριτος τοῦ 
Θεοῦ, πού θέλει νά μᾶς ἀποτραβήξη ἀπό τά 
ὑλώδη, χαμαίζηλα καί ἀποπνέοντα θάνα-
τον, καί νά μᾶς ἀνεβάση ὑψηλότερα, εἰς τήν 
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πλήρη ὑγείας καί ζωῆς σφαίραν τοῦ πνεύ-
ματος! Ὡς τήν μεγάλην εὐκαιρίαν πού μᾶς 
δίδεται διά νά ἀποτοξινώσωμεν τήν ψυχήν 
ἀπό κάθε πάθος καί νά ἀπαλλάξωμεν τό 
σῶμα ἀπό ὅ,τι περιττόν, ἐπιζήμιον καί θα-
νάσιμον! Ἑπομένως, ὡς μίαν πολύ μεγά-
λην ἀγαλλίασιν καί χαράν μας. Ἀληθινήν 
ἑορτήν καί εὐφροσύνην!

Ἀλλά ἡ νηστεία, ἀγαπητοί, τήν ὁποίαν 
ζητεῖ ἀπό τά τέκνα της ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἐγ-
κρά τεια, ἡ λιτότης, ὁ περιορισμός τῶν 
ἐπι θυμιῶν καί τῶν ἀπολαύσεων καί τῶν 
συ ναφῶν περιττῶν ἐξόδων, ἀποτελοῦν, 
κυριο λεκτικῶς, σωτήριον συνταγήν εἰδικῶς 
ἐφέτος, πού ἔχει ἐκσπάσει ἡ μεγάλη παγκό-
σμιος οἰκονομική κρίσις, ἡ ὁποία ἐγκυμονεῖ 
ἄμεσον κίνδυνον χρεωκοπίας ὄχι μόνον 
«νοικοκυριῶν» καί ἐπιχειρήσεων, ἀλλά καί 
χωρῶν ὁλοκλήρων ἀνά πᾶσαν τήν ὑφήλιον, 
μέ συνακόλουθον ὀλέθριον ἀποτέλεσμα 
τήν κατακόρυφον αὔξησιν τῆς ἀνεργίας, 
τήν δημιουργίαν ὁλοκλήρων στρατιῶν νε-
οπτώχων, τήν ἀπόγνωσιν, τήν ἔκρηξιν κοι-
νωνικῶν ἀναστατώσεων, τήν αὔξησιν τῆς 
ἐγκληματικότητος καί ἄλλα χειρότερα τού-
των. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς διδάσκει 
νά πορευώμεθα καθημερινῶς μέ ὀλιγώτερα, 
χωρίς τήν ὕβριν τῆς ὑπερβολῆς, τῆς σπατά-
λης καί τῆς ἐπιδείξεως! Νά ἀπεμπολοῦμεν 
τήν πλεονεξίαν, νά ἀγνοοῦμεν τάς προκλή-
σεις τῆς διαφημίσεως, ἡ ὁποία προβάλλει 
διαρκῶς νέας ψευδεῖς ἀνάγκας, καί νά πε-

ριοριζώμεθα εἰς τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα 
καί ἀναγκαῖα, μέ ἀξιοπρεπή ἠθελημένην λι-
τότητα! Νά μή εἴμεθα καταναλωτική ἀγέλη 
βουλιμικῶν, ἀπερισκέπτων καί ἀκάρδων 
ἀτόμων, ἀλλά κοινωνία εὐαισθήτων προ-
σώπων, δίδοντες ἐν ἀγάπῃ τόπον καί χεῖρα 
βοηθείας εἰς τόν ἄλλον, τόν «πλησίον» μας, 
πού ὑστερεῖται καί δυσπραγεῖ! Μᾶς διδάσκει 
ἀκόμη τήν ὑπομονήν καί τήν ἐγκαρτέρησιν 
εἰς τήν μικράν ἤ μεγαλυτέραν στέρησιν, 
ἀλλά καί τήν ταυτόχρονον ἐκζήτησιν τῆς 
βοηθείας καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, μέ πολ-
λήν ἐμπιστοσύνην εἰς τήν φιλόστοργον 
πρόνοιάν Του!  Ἔτσι θέλει τήν Τεσσαρακο-
στήν ὁ Χριστός!  Ἔτσι τήν ἐβίωσαν ὅλοι οἱ 
Ἅγιοι!  Ἔτσι ἠγωνίσθησαν τόν ἀγώνα της οἱ 
εὐσεβεῖς πατέρες μας!  Ἔτσι τήν ἐγνώρισε 
παλαιόθεν τό Γένος μας!  Ἔτσι τήν προβάλ-
λει καί τήν κηρύσσει πάντοτε, καί ὅλως 
ἰδιαιτέρως εἰς τήν παροῦσαν δύσκολον 
διεθνῆ συγκυρίαν, ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει 
πολύπειρος καί ἀδιαλείπτως νήφουσα Μή-
τηρ Ἐκκλησία!

Ταῦτα ἀπό τοῦ ἱεροῦ Φαναρῖου ἐν ἀγά πῃ 
Χριστοῦ καί αἰσθήματι εὐθύνης λέγοντες 
καί κηρύσσοντες, εὐχόμεθα πατρικῶς ἐν 
πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ καί καλῇ καρπο-
φορίᾳ τό ἀρχόμενον ἅγιον στάδιον!

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ͵βι΄
†  Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



3

Ἡἐξοµολόγηση, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, εἶναι 
τό µυστήριο ἐκεῖνο τῆς Ἐκκλησίας µας, µέ 

τό ὁποῖο συγχωροῦνται οἱ τυχόν ἁµαρτίες µας 
µέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, πού τίς δια-
πράξαµε µετά τήν Βάπτισή µας.

Τό µυστήριο τῆς ἐξοµολόγησης εἶναι θεο-
σύστατο, τό παρέδωσε αὐτός ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ αἰώνιος δοµήτωρ τῆς Ἐκκλησίας µας: «Ἀµήν, 
λέγω ὑµῖν, ὅσα ἐάν δήσητε ἐπί τῆς γῆς, ἔσται δε-
δεµένα ἐν τῷ Οὐρανῷ καί ὅσα ἐάν λύσητε ἐπί 
τῆς γῆς, ἔσται λελυµένα ἐν τῷ Οὐρανῷ».

Ἡ ἀληθινή ἐξοµολόγηση σώζει τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τήν ἁµαρτία, ἡ ὁποία ἁµαρτία εἶναι παρά-
βαση καί παρακοή τοῦ Θείου Νόµου καί ριζώνει 
µέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν κατα-
στρέφει, ὡς ὁ σκόρος τό ροῦχο καί ὁ σκώληκας 
τό φυτό.

Ἐάν δέν ἀποβάλει ἀπό 
µέ σα του ὁ ἄνθρωπος τήν 
ἁµαρ τία µέ τό µυστήριο τῆς 
ἐξοµολόγησης, τότε χάνεται 
καί ἀποµακρύνεται ἀπό τό 
ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ 
Θεοῦ Πατρός. Ἡ συνεχής δέ 
παρακοή τοῦ Θείου Νόµου 
γίνεται πλέον συνήθεια στόν ἄνθρωπο καί µά-
λιστα δύσκολα δύναται νά ἀπεµπλακεῖ καί νά 
ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας· γίνεται 
δοῦλος αὐτῆς καί «τά ὀψώνια τῆς ἁµαρτίας θά-
νατός ἐστι», θάνατος πνευµατικός, πού εἶναι ὁ 
χωρισµός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό.

Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού εἰλικρινά µετανοεῖ, 
προσέρχεται, ἀνοίγει τήν καρδιά του καί µέ 
δάκρυα µετανοίας ἐναποθέτει τό βάρος τῶν 
ἁµαρτιῶν του στόν Πνευµατικό Πατέρα, πού 
εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στήν γῆ, παίρνει 
τήν ἄφεση, τήν συγχώρηση: «Παιδί µου, ὁ Θεός 
νά σέ συγχωρέσει», τοῦ λέγει ὁ Πνευµατικός.

Ἔτσι, τό Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ἀνοίγει τήν καρδιά 
τοῦ ταπεινῶς ἐξοµολογούµενου καί τοῦ παρέχει 
νέα πνευµατική ζωή, τελεία ἀναµόρφωση. Τό 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΛΟΥΤΡΟ ΔΑΚΡΥΩΝ 
εἶναι του ὁλόκληρο συγκλονίζεται καί θερµαίνε-
ται µέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

Εὐλογία καί συνάµα χαρά καί ἀγαλλίαση 
διά τόν ἐξοµολογούµενο ἀπό τήν ὥρα αὐτή, 
κατά τήν ὁποίαν ἀναµορφώνεται ἠθικά καί µέ-
σα του κυριαρχεῖ ἠρεµία, βασιλεύει ὁ Χριστός, 
ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής, διότι ἡ ἁµαρτία νι-
κήθηκε, ἔχασε τήν ἐξουσία της, ἀπώλεσε τήν 
δύναµή της.

Μέ τήν εἰλικρινή µετάνοια καί ἐξοµολόγηση 
ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται ἀπό τήν ἁµαρτία, 
γίνεται νέος ἄνθρωπος κατά Χριστόν καί µέ τήν 
Θεία Χάρη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός λαµβάνει, ὡς δῶρο πολύτιµο, τήν εἰρήνη 
τῆς ψυχῆς του καί τήν δύναµη νά πράττει τήν 
ἀρετή, τό καλό, τό τέλειο, τό ἀγαθό.

Ὅπως τό δένδρο γνωρί-
ζεται ἀπό τόν καρπό πού 
προσφέρει, ἔτσι καί ἡ ἀληθινή 
µετάνοια καί ἐξοµολόγηση 
καταφαίνεται ἀπό τά ἔργα καί 
τίς πράξεις τοῦ µετανοοῦντος.

Μέ τό Μυστήριο τῆς Μετα-
νοίας καί τῆς Ἐξοµολόγησης 
ὁ ἀληθῶς ἐξοµολογούµενος 

παίρνει γνώση καί συναίσθηση τῆς ἠθικῆς κα-
τάστασής του ἀπό τόν πνευµατικό του πατέρα 
καί χαίρεται δι’ αὐτό πού πράττει, ὡς ἄνθρωπος 
πλέον ἐλεύθερος ἀπό τήν ἁµαρτία.

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Τό µυστήριo τῆς Ἐξοµολόγησης εἶναι ἡ 

πνευµατική κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ, εἶναι ἡ 
οἰκία ἐκείνη τήν ὁποία ἀπεστέγασαν οἱ τέσσερεις 
τραυµατιοφορεῖς τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, 
προκειµένου ὁ παράλυτος νά ἀκού σει ὑπό τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ τό «τέκνον, ἀφέ ωνταί σοι αἱ 
ἁµαρτίαι σου, καί σοί λέγω, ἔγειρε καί ἄρον τόν 
κράββατόν σου καί ὕπαγε εἰς τόν οἶκον σου».

«Μετάνοια», λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστοµος, 
«πάσης ψυχικῆς καί σωµατικῆς ἀσθενείας 
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ἰατρεῖον καί σωτήριον φάρµα-
κον».

Ἡ κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ 
καί ἡ οἰκία τῆς Καπερναούµ δέν 
βρίσκονται µακριά ἀπό ἐµᾶς καί 
δέν εἶναι ἀνάγκη νά δαπανή-
σουµε χρήµατα, µιά καί σήµερα 
ὑπάρχει πρόβληµα οἰκονοµικό! 
Εἶναι πλησίον µας, ἀρκεῖ νά 
ἐπιδείξουµε θέληση ἀγαθή καί νά 
συναισθανθοῦµε τό βάρος τῶν 
ἁµαρτιῶν µας.

«∆εῦτε πρός µέ πάντες οἱ 
κοπιῶντες καί πεφορτισµένοι κἀγώ ἀναπαύσω 
ὑµᾶς».

Ὁ Ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς, Κύριος, µᾶς 
καλεῖ νά µᾶς θεραπεύσει ἀπό τίς πληγές µας, 
νά µᾶς ἀνακουφίσει ἀπό τό βάρος τῆς ἁµαρτίας 
καί νά µᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τίς κακίες µας.

Μᾶς καλεῖ πάντοτε, ἰδιαιτέρως τίς ἅγιες αὐτές 
ἡµέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
νά προστρέξουµε στόν πνευµατικό πατέ-
ρα µας καί ἐν µετανοίᾳ καί ἐξοµολογήσει νά 
ἐναποθέσουµε σ’ αὐτόν τό βάρος τῶν ἁµαρτιῶν 
µας, διά νά λάβουµε παρά αὐτοῦ τήν ἄφεση καί 
συγχώρηση.

Ἔτσι θά γνωρίσουµε καί ἐµεῖς τήν ἀνόρθωση 
καί ἀνακαίνιση τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώµατός µας, 
πού εἶναι θεῖο δῶρο καί ἔτσι, ὑγιεῖς στήν ψυχή 
καί τό σῶµα θά διανύσουµε τόν χρόνο τῆς ζωῆς 
µας στόν κόσµο αὐτό ὡς τέκνα φωτός.

Ἄς µήν ἀναβάλουµε γιά τό 
τέλος τῆς ζωῆς µας τήν ἱερά 
ἐξοµολόγηση, διότι δέν γνωρί-
ζουµε τήν ὥρα τοῦ θανάτου µας, 
ὁ ὁποῖος ὡς κλέπτης ἐν νυκτί 
ἔρχεται. Μετά τόν θάνατο δέν 
ὑπάρχει µετάνοια καί διόρθωση. 
Μετά θάνατον ὑπάρχει κρίση καί 
ἀνταπόδοση.

Ἄς µήν ἀπελπιζόµαστε, ἐάν 
πράξαµε πολλές ἁµαρτίες. Ὁ 
Θεός Πατέρας µας, ἀγαθός, πο-
λυεύσπλαχνος καί οἰκτίρµων, θά 

συγχωρήσει διά τοῦ αἵµατος τοῦ Μονογενοῦς 
Υἱοῦ Αὐτοῦ ὅλες τίς ἁµαρτίες µας· «ἔστιν ἐλπίς 
καί µετά τήν ἁµαρτίαν, ἔστιν ἴασις καί µετά τό 
ἕλκος», µᾶς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ἄς προσέλθουµε, λοιπόν, τώρα πού 
ὑπάρχει καιρός µετανοίας στό λουτρό τῆς Ἱερᾶς 
Ἐξοµολόγησης µέ συντετριµµένη τήν καρδιά καί 
µέ εἰλικρινή ταπείνωση ἐνώπιοι ἐνωπίῳ στόν 
πνευµατικό πατέρα µας.

Καί ἔτσι, κάτω ἀπό τό πετραχήλι του µέ λου-
τρό δακρύων καί µέ εἰλικρίνεια νά ἐναποθέσουµε 
τίς ἁµαρτίες µας, διά νά ἀκούσουµε ἀπό τά χεί-
λη του, ἐκεῖνο πού ἄκουσε καί ὁ παράλυτος τῆς 
Εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἀπό τό ἀψευδές στόµα 
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ: «τέκνον, ἀφέωνταί σοι 
αἱ ἁµαρτίαι σου, ἄρον τόν κράββατόν σου καί 
περιπάτει». 

Ο.Λ.Κ.Α. Παΐσιος

«Μή λησµονεῖτε τήν µοναξιά τοῦ Πατριάρ-
χη», παιδιά. Γιατί µετά ἀπό τόσα µαθήµατα 
ἱστορίας θά ἔπρεπε νά ἔχουµε µάθει ὅτι ἡ πιό 
πικρή Ἅλωση εἶναι ἡ λησµονιά. Ἡ ἐγκατάλειψη 
ἐκείνων τῶν λίγων «ἐλεύθερων πολιορκηµέ-
νων», ὅσων ἀπέµειναν πιστοί πάνω στίς ντά-
πιες τῆς Πόλης, προσδοκώντας τό στόλο τῆς 
ἐλευθερίας, τόν οὔριο ἄνεµο τῆς Ἀνάστασης.

Κωνσταντῖνος Μπλάθρας

ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
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Ἁγιολόγιο

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ὁ νέος τῆς Καλύµνου 

OἍγιος Σάββας ὁ νέος γεννήθηκε τό 
1862 στήν Ἠρακλείτσα τῆς Ἀνατολι-

κῆς Θράκης ἀπό πτωχούς γονεῖς καί 
ἔλαβε τό ὄνομα Βασίλειος. Τά πρῶτα 
γράμματα τά διδάχτηκε στήν γενέτειρά 
του, δείχνοντας ἀπό μικρός τήν ἐπιθυμία 
του νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό. Σέ ἡλικία 12 
ἐτῶν, ὁ πατέρας του ἀποφάσισε νά τοῦ 
ἀνοίξει μικρό κατάστημα. Ὁ Βασίλει-
ος ὅμως διαπίστωνε καθημερινά ὅτι τό 
ἐπάγγελμα αὐτό δέν ἦταν τῆς φύσεώς 
του. Μετά ἀπό ἔντονο προβληματισμό 
ἔλαβε πλέον ἀμετάκλητη τήν ἀπόφαση 
νά φύγει. Ἀφοῦ ἔβαλε, λοιπόν, τό κλειδί 
τοῦ καταστήματος κάτω ἀπό μία πέτρα, 
ἔφυγε γιά τό «Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς». 

Ἐκεῖ, στό Ἅγιον Ὄρος, στή Σκήτη τῆς 
Ἁγίας Ἄννης, θά παραμείνει γιά 12 ἔτη ὡς 
«δόκιμος» μοναχός. Ἐκεῖ ἀσκεῖται στήν 
ἁγιογραφία καί τήν βυζαντινή μουσική. 
Ὅμως τήν ψυχή του κατατρώγει ὁ πόθος 
του νά προσκυνήσει καί νά ἀσκητέψει 
στούς Τόπους πού ἔζησε ὁ Σωτήρας 
Χριστός. Ἔτσι, τό 1887 ἀναχωρεῖ γιά τά 
Ἱεροσόλυμα καί, ἀφοῦ προσκύνησε τόν 
Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου, μεταβαί-
νει στήν ἱστορική Μονή Ἁγίου Γεωργί-
ου Χοτζεβᾶ, παρά τόν Ἰορδάνη ποταμό, 
ὅπου, μετά τριετῆ ἐνάρετο βίο, κείρεται 
μοναχός τό 1890. Τό 1902 γίνεται διά-
κονος καί τόν ἑπόμενο χρόνο πρεσβύ-
τερος. Κύρια χαρακτηριστικά του: ἡ τα-
πείνωση, ἡ διάκριση καί ἡ περιφρόνηση 
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὁ κίνδυνος τῶν 

Ἀραβικῶν ἀπειλῶν ὅμως τόν ἀναγκάζει 
νά ἀφήσει τήν Μονή τῆς μετανοίας του 
καί νά ἀναζητήσει νέο τόπο ἀσκήσεως. 

Ὕστερα ἀπό ἀλλεπάλληλα ταξίδια 
στήν Πάτμο, στήν Ἀθήνα, στό Ἅγιο Ὄρος, 
καταλήγει στήν Αἴγινα, κοντά σέ ἕναν 
ἄλλο Ἅγιο τῆς ἐποχῆς του, τόν πρώην 
Πενταπόλεως Νεκτάριο. Φαίνεται ὅτι ὁ 
π. Σάββας γνώριζε ἀπό ἄλλοτε τόν Ἅγιο 
Νεκτάριο. Τώρα ὅμως ἀξιώνεται νά μείνει 
κοντά του. Ἐκεῖ τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά 
διδαχθεῖ, ἀλλά καί νά διδάξει. Νά διδαχθεῖ 
ἀπό τόν ἅγιο Νεκτάριο, νά συλλειτουργή-
σει μαζί του καί νά ἀκούσει τίς πατρικές 
νουθεσίες του, ἀλλά καί νά διδάξει στίς 
μοναχές τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος 
ἁγιογραφία καί ἐκκλησιαστική μουσική. 

Ὁ π. Σάββας ἦταν αὐτός πού ἀν τι-
κατέστησε τόν ἅγιο, ὅταν ἐκεῖνος νο-
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σηλεύονταν κατά τούς δύο τελευταίους 
μῆνες τῆς ζωῆς του σέ Νοσοκομεῖο τῶν 
Ἀθηνῶν, καί ὅταν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
κοιμήθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 1920, ὁ π. 
Σάββας ἦταν αὐτός πού ἔζησε ἕνα ἀπό τά 
θαυμαστά γεγονότα τῆς ταφῆς τοῦ Ἁγίου. 
Εἶχε τήν εὐλογία δηλαδή νά δεῖ τόν Ἅγιο 
νά ἀνασηκώνει τό κεφάλι του, γιά νά τοῦ 
φορέσει ὁ ἴδιος τό ἐπιτραχήλιο, καί με-
τά νά τό ἐπαναφέρει στή θέση του. Με-
τά τήν ταφή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπως 
μαρτυροῦν οἱ μοναχές, ὁ π. Σάββας γιά 
τρία μερόνυκτα παρέμεινε πάνω ἀπό τόν 
τάφο τοῦ Ἁγίου συνομιλώντας μαζί του. 
Ζητώντας ἀπό τήν γερόντισσα Ξένη νά 
μήν τόν ἐνοχλήσει κανείς γιά τίς ἑπόμενες 
40 ἡμέρες, παρέμεινε ἔγκλειστος στό κελλί 
του καί μέ πολλή προσευχή ἁγιογράφησε 
τήν πρώτη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου. 

Τελικά ὁ π. Σάββας ἐξαιτίας τοῦ πλή-
θους τῶν πιστῶν πού κατέκλυζε καθη-
μερινά τό μοναστήρι, λόγω τῆς φήμης 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἀποφάσισε νά φύ-
γει καί νά πάει νά ἐγκατασταθεῖ στήν Ἱ. 

Μονή Ἁγίων Πάντων Καλύμνου. Ἐκεῖ 
θά τοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά ζήσει ἔντονη 
πνευματική ζωή. Ἡ ὑπoδειγματική τέλε-
ση τῶν ἀκολουθιῶν, τό κήρυγμα καί ἡ 
ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας ἦταν τά κύ-
ρια μελήματά του. Στό μικρό κελλί του 
ἐξομολογοῦσε μέ τίς ὧρες, χωρίς διακοπή 
γιά τροφή καί ἀνάπαυση. Κάτω ἀπό τό 
ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἁγίου εὕρισκαν παρηγο-
ριά καί ἀνακούφιση ἀναρίθμητες ψυχές. 

Ἐκεῖ πού μεταρσιωνόταν πραγματι-
κά ἦταν ἡ Θεία Λειτουργία. Ἔνιωθε πώς 
συλλειτουργοῦσε μέ ἁγίους καί ἀγγέλους. 
Πολλοί ἱερεῖς πού εἶχαν λειτουργήσει μα-
ζί του, μαρτυροῦν ὅτι εἶδαν πολλές φορές 
νά φουσκώνει τό Ἅγιο Ποτήριο, χωρίς 
ὅμως νά πέφτει ἔξω ἡ Θεία Κοινωνία. 

Ὁ π. Σάββας εἶχε κατορθώσει νά μειώ-
σει τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες στό ἐλάχιστο, 
ἀκόμη καί τήν τροφή του. Ἔτρωγε καθη-
μερινά ἕνα μικρό κομμάτι ἀπό τό πρό-
σφορο τῆς θείας Λειτουργίας βουτηγμέ-
νο στό νάμα καί λίγο δενδρολίβανο. 

Τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς του φαινόταν νά βρίσκεται σέ ἄμε-
ση ἐπικοινωνία μέ τόν οὐράνιο κόσμο, 
πού τόσο πολύ ἐπιθυμοῦσε. Ἔτσι, τήν 25η 
Μαρτίου τοῦ 1948 παρέδωσε τήν ἁγία 
ψυχή του στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖον 
ἀγάπησε καί ὑπηρέτησε πιστά γιά ἑξῆντα 
καί πλέον χρόνια. Καί ὅταν, ὕστερα ἀπό 
δέκα χρόνια, ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν λει-
ψάνων του, νέφος θείας εὐωδίας πλημ-
μύρισε ὁλόκληρο τό νησί τῆς Καλύμνου, 
ἐπιβεβαιώνοντας περίτρανα τήν ἁγιότητα 
τοῦ π. Σάββα. 

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἑορτάζεται στίς 
5 Δεκεμβρίου μαζί μέ τό συνώνυμό του 
Ἅγιο Σάββα τόν Ἡγιασμένο, στίς 7 Ἀπρι-
λίου, καί τήν ἡμέρα ἀνακομιδῆς τῶν 
Ἱερῶν λειψάνων του, ἤτοι τήν Ε΄ Κυριακή 
τῶν Νηστειῶν. 
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Εἶναι ἡ σκωπτική φράσις, ἀγαπητοί 
μου ἀναγνῶσται, πού προφέρει ὁ Πι-
λάτος, δείχνοντας τόν Θεάνθρωπο 

στούς ἀνθρώπους. «Ἴδε ὁ ἄνθρωπος». Τόν 
εἶχαν μαστιγώσει, τόν εἶχαν ἐξευτελίσει καί 
μέσα σ’ αὐτή τήν ἐξουθένωσι καί τήν τα-
πείνωσι τόν δείχνει στούς ἀνθρώπους καί 
λέγει «Ἴδε ὁ ἄνθρωπος». Θέαμα φοβερό 
καί συγκλονιστικό. Πῶς ἔκαμε ὁ Θεός τόν 
ἄνθρωπο καί πῶς κατήντησε ὁ ἄνθρωπος 
τόν Θεό. Αἱμόρφυτον, ἄτιμον, χωρίς εἶδος 
καί κάλλος, ἐγκαταλελειμένον στό μίσος 
τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολύπητον. 

Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό ἀγάπη στό 
πλάσμα του. Κι αὐτό μέ περισσή ἀχαριστία 
τόν ἀνέβασε πάνω στό Σταυρό. Ὁ Θεός 
ἐξήντλησε τά ἀποθέματα τῶν εὐεργεσιῶν 
του, καί ὁ ἄνθρωπος ἐκόρεσε ἐπάνω του τήν 
μανία τοῦ μίσους του. Ὁ Θεός ἐκάλεσε τόν 
ἄνθρωπο νά γίνη Θεάνθρωπος καί αὐτός 
«παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις 
καί ὡμοιώθη αὐτοῖς». Ὁ Θεός ἐξηγόρασε 
τόν ἄνθρωπο «ἐκ κατάρας τοῦ νόμου τῷ 
τιμίῳ του αἵματι τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς 
καί τῇ λόγχη κεντηθείς» καί ὁ ἄνθρωπος μέ 
πεῖσμα του ἠρνήθη τήν χάριν. «Ἀπόστα ἀπ’ 
ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι». 

Ἀλήθεια, φίλοι μου, τήν ἴδια φράσι πού 
εἶπε τότε ὁ Πιλάτος δείχνοντας τόν Ἰησοῦ 
στούς ὄχλους, θά ἠμποροῦσε κάλλιστα 
σήμερα νά πῆ ὁ Ἰησοῦς δείχνοντας ὅλους 
ἐμᾶς. Δείχνοντάς μας μέ τό δάκτυλό του, θά 
ἠμποροῦσε νά διακήρυξη: 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. 
Ναί, ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Ἰδέτε τους. Ἐπαί-

ρονται διά τίς ἐπιστημονικές καί τεχνολογι-
κές τους κατακτήσεις καί ταυτόχρονα σφίγ-

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος 

Τό Θεῖο Πάθος 
«ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

γονται ἀπό τήν ἀγω  νίαν 
τοῦ αὔριον. Τό ἄγ χος 
κυριαρχεῖ στίς ψυχές 
των καθώς πλέουν μέσα στά ἀγαθά των. 
Ἐκέρδισαν τήν ὕλην καί ἔχασαν τήν ψυχή. 
Παρεδόθησαν στήν σάρκα καί ἐλησμόνησαν 
τό πνεῦμα. Ἀποπνευματοποιήθησαν σταδι-
ακά κι ἐστέγνωσαν ἀπό κάθε πνευματική 
ἰκμάδα, μένοντας ξένοι πρός τίς πνευμα-
τικές ἐμπειρίες, πού τροφοδοτοῦν τόν ἔσω 
τῆς καρδίας ἄνθρωπο, πού ὁλοκληρώνουν 
τήν προσωπικότητα καί δίνουν νόημα στή 
ζωή. 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Κυττάξτε τους. 
Τούς ἐχάρισα ὅλα τά ἀγαθά τῆς γῆς, τούς 
ὥρισα κορωνίδες τῆς δημιουργίας, τούς 
ἐτοποθέτησα βασιλεῖς τῆς κτίσεως ὅλης. 
Ὅλα τά ἔθεσα στή διάθεσί τους, γιά νά τά 
ἀπολαμβάνουν ὅλοι, μέ ἀγάπη, μέ ἑνότητα 
καί ὁμοφροσύνη. Καί ὅμως, αὐτοί χωρί-
σθηκαν σέ τάξεις καί παρατάξεις καί οἱ μέν 
στεροῦν τά ἀγαθά ἀπό τούς δέ. Τό κοινωνικό 
πρόβλημα βρίσκεται σέ ἔξαρσι. Ἄλλοι μεθοῦν 
πάνω στή γῆ κολυμβώντας στήν ἀφθονία 
καί στήν περίσσεια καί ἄλλοι πεινοῦν καί 
πεθαίνουν. Τά 2/3 τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς 
πεινοῦν, ἐνῶ τό 1/3 καρπώνεται τό μεγα-
λύτερο μέρος τῆς παραγωγῆς. Ἐξητμίσθη ἡ 
ἀγάπη. Ὁ νόμος τῶν συμφερόντων διέπει 
τίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Ἕνας κυνισμός πού 
προδίδει τήν ἀνθρωπιά καί ὁδηγεῖ σέ κατά-
ντια τόν ἄνθρωπο. 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Κυττάξτε τους. Μιλοῦν 
γιά εἰρήνη καί προετοιμάζουν πυρετωδῶς 
τούς ἐξοπλισμούς των. Τά ἐργοστάσια τοῦ 
μαζικοῦ θανάτου ἐργάζονται πυρετωδῶς, 
ἐνῶ διασκέψεις ὀργανώνονται κάθε λίγο 
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καί λιγάκι γιά νά κάψουν λιβανωτό στήν 
εἰρήνη, ἐνῶ ἀπό τά παρασκήνια οἱ μεγά-
λοι ἐνισχύουν τό ἄναμμα τῶν πολεμικῶν 
πυρῶν καί μεθοδεύουν τήν κλαγγή τῶν 
ὅπλων. Στίς τράπεζες τῶν διαπραγματεύσε-
ων μιλοῦν γιά ἀφοπλισμούς, ἐνῶ πιστεύουν 
στούς ἐξοπλισμούς. Σέ μία δεδομένη στιγμή 
οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι θά αὐτοκαταστραφοῦν, 
καθώς μέ τήν πίεσι ἑνός διακόπτου θά 
ὁλοκληρώσουν τήν καταστροφή τοῦ πλα-
νήτη τους. Φοβερή κατάντια γιά τό τιμη-
μένο πλάσμα τοῦ Θεοῦ, πού στήν ὄμορφη 
ἀτμόσφαιρα τῆς εἰρήνης βρίσκει τήν ὁλο-
κλήρωσί του καί τήν ἔκπληρωσι τῶν μύχιων 
πόθων του. 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Κυττάξτε τους. Μι-
λοῦν γιά ἐλευθερία καί μεταξύ των κατα-
δυναστεύονται. Ἄνθρωπος ἐκμεταλλεύεται 
ἄνθρωπο, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα κατα-
πατιοῦνται καί βαναυσότητες ἐπικρα τοῦν. 
Συγκαλοῦν διεθνεῖς συσκέψεις τύπου 
Ἐλσίνκι καί ὑπογράφουν ἀναγνωρίζοντας 
τήν ἀνθρώπινη ἀξία. Καί πρίν στεγνώ-
ση ἡ ὑπογραφή τους κλείνουν τούς ἀντι-
φρονοῦντες σέ φοβερά στρατόπεδα, σέ 
ψυχιατρικά ἄσυλα, ἀστυνομεύουν τή σκέ-
ψι, ἀρνοῦνται τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες. 
Λαοί ὁλόκληροι πάσχουν κάτω ἀπό κα-
ταπιέσεις ἀπανθρωπιᾶς καί τό δίκαιο τοῦ 
ἰσχυροτέρου ἔχει γίνει νόμος. Γιά τήν ἐλευ-
θερία γράφηκαν διθύραμβοι, καί ἐν ὀνόματί 
της ὑψώθηκαν ἑκατόμβες. Καί ὅμως δέν τήν 
ἀπολαμβάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅπως θά 
ἔπρεπε. Δεσμά καί ἁλυσίδες χαλκεύονται 
ἀπό τούς δυνατούς γιά τούς ἀδυνάτους 
καί φίμωτρα κατασκευάζονται καί μαρ-
τύρια ἐπινοοῦνται μόνο καί μόνο γιά νά 
στραγγαλισθῆ ἡ ἐλευθερία καί νά ὑψωθῆ 
ἀπειλητική ἡ γροθιά τῆς σκλαβιᾶς, πού 
ἐξουθενώνει σώματα καί ψυχές. 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Μιλοῦν γιά πολιτι-
σμό καί γιά πρόοδο. Καί οἱ κοινωνίες τους 
ὑποφέρουν ἀπό ἀδίστακτους δολοφόνους, 

ἐκβιαστές, ἀναρχικούς, ἐξτρεμιστές. Φό-
βος καί τρόμος τούς ἔχει καταλάβει ἀπό τίς 
ἀεροπειρατεῖες, τίς ἀπαγωγές, τίς δολοφο-
νίες, τίς ἐκρήξεις, τίς ἀπειλές. Κατήντησε ἡ 
ζωή στίς μεγαλουπόλεις ἕνα μαρτύριο πού 
ἡ ἀνασφάλεια τό ἐπιτείνει καί δημιουργεῖ 
ἀδιέξοδο. Ποῦ εἶναι τώρα ὁ πολιτισμός 
τῶν εὐρωπαίων; Ἔπεσαν χαμηλά, γεύθη-
καν τή βία, δοκιμάζουν κάθε μέρα τήν 
ἀναρχία. Καί ἡ κατάστασις ἐπιδεινώνεται, 
λές καί οἱ δυνάμεις τῆς ἀνωμαλίας βάλθη-
καν νά ἐκριζώσουν καί νά ἀφανίσουν τίς 
ἀνθρώπινες κοινωνίες. Σκέψου κατάντη-
μα, ἡ Ἰταλική μαφία ἀνέλαβε νά ξεδιαλύνη 
τήν ὑπόθεσι τῆς ἀπαγωγῆς ἑνός πολιτικοῦ, 
μπροστά στήν ἀδυναμία τοῦ Κράτους νά 
ἀνακάλυψη τούς ἐνόχους. 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Κυττάξτε τους. Μιλοῦν 
γιά εἰλικρίνεια καί τιμιότητα καί ζητοῦν 
ἀπό τά παιδιά τους συμμόρφωσι σ’ αὐτές. 
Ἀρέσκονται στά λόγια καί στίς θεωρίες. Εἰς 
τήν πράξιν ὅμως ἐφαρμόζουν τήν ψευτιά 
καί τήν ὑποκρισία. Δύσκολη ἔγινε ἡ ζωή 
τους. Δέν ἐμπιστεύεται ὁ ἕνας τόν ἄλλον. 
Οἱ κοινωνίες ἔγιναν ζοῦγκλες καί Σαχάρες. 
Φυλάγεται ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο. Μαρτύ-
ριο κατήντησε ἡ κοινωνική συμβίωσι, πού 
ἐπιτείνεται μέ τίς συμβατικότητες καί τίς 
ψευτοευγένειες πού δείχνουν πνευματική 
φτώχεια καί τίποτε ἄλλο. 

Ἴδε οἱ ἄνθρωποι. Κυττάξτε τους. Ἔμα-
θαν πολλά καί τώρα μέ ἀρνοῦνται. Ἔγινε 
τῆς μόδας ἡ ἀθεΐα. Θεωροῦν πώς τούς δί-
δει ἀξία, πώς γίνονται προσωπικότητες. 
Καί πιπιλίζουν στά στόματά τους παλη-
ές ξεπερασμένες ἀνθρώπινες θεωρίες τῆς 
ἀποστασίας, νομίζοντας πώς προσβάλλουν 
ἐμέ. Καί δέν κατανοοῦν, ὅτι, ἀντιθέτως, ἐγώ 
τούς ἠθέλησα ὑψηλά, κοντά μου, κι αὐτοί 
προτιμοῦν τήν πεζότητα, τά χαμηλά. 

Ἴδε οι ἄνθρωποι. Ὤ, τούς λυπᾶμαι. 
Ἔφθα σαν σέ ἀδιέξοδο. Δέν ξέρουν πῶς νά 
σωθοῦν. Ἀπ’ ἐδῶ ἡ μόλυνσις τοῦ περιβάλλο-
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ντος, ἀπειλεῖ νά ἐξαλείψει 
τή ζωή ἀπό τόν πλανήτη. 
Ἀπ’ ἐκεῖ ἡ μηχανοποίησι 
τῆς ζωῆς καί ἡ μαζοποίη-
σι τοῦ ἀνθρώπου θυσιάζει 
στόν Μολώχ τοῦ κέρδους 
τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου 
προσώπου. Πιό πέρα ἡ 
προσβολή τῆς ἠθικῆς τά-
ξεως, μέ τίς κάθε λογῆς 
ἀσχήμιες, μέ τήν ἔξαρσι τοῦ 
ἐγκλήματος, μέ τό σώρια-
σμα κατά γῆς τῆς ἀρετῆς, 
ἔχουν καταντήσει τή ζωή 
μία δοκιμασία. Κι ἔπειτα ἡ 
ἰδεολογική σύγχυσι πού χαρακτηρίζει τήν 
ἐποχή αὐτή, τά ποικίλα ἀντιπνευματικά 
ρεύματα πού μαστίζουν τούς νέους καί τούς 
ὥριμους, ὅλα μαζί χτυποῦν κατακέφαλα τόν 
δύστυχο ἄνθρωπο, τόν ἐξουθενώνουν, τόν 
ὁδηγοῦν στόν τάφο. Τίποτε δέν φαίνεται 
ἱκανό νά τόν σώση. Οὔτε ἡ φιλοσοφία, οὔτε 
ἡ ἐπιστήμη, οὔτε τό χρῆμα, οὔτε οἱ ἀνέσεις, 
οὔτε ἡ τεχνολογία. Ὅλα δοκιμάσθηκαν καί 
ἀπεδείχθησαν ἀνίκανα καθεαυτά νά δώ-
σουν λύσι στά ὑπαρξιακά προβλήματα τῶν 
ἀνθρώπων καί νά ὑποδείξουν διεξόδους 
ζωῆς καί σωτηρίας. 

   
Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται. Τοῦτα τά λό-

για τά ἔβαλε ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός στό 
στόμα μου, θέλοντας νά μᾶς καλέση ὅλους 
μας σέ στοχασμό καί συλλόγισι. Ἀλήθεια 
ἔχουμε ἄραγε σκεφθῆ ὅσο πρέπει ποῦ μᾶς 
ὡδήγησε μέχρι σήμερα ὁ τρόπος τῆς ζωῆς 
μας; Ἔχουμε σκεφθῆ ποιά θέσι δώσαμε μέσα 
μας στόν Κύριο; Ἔχουμε ἀναλογισθῆ ἄν τόν 
ἔχουμε ἀναγνωρίσει προσωπικό μας Λυτρω-
τή καί Σωτήρα; Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς μας –τό 
βλέπουμε ἤδη– εἶναι σπαρμένος μέ ἀγωνίες, 
μέ ἀνικανοποίητες ἐφέσεις, μέ τό κενό. Ἀπ’ 
τό ἕνα μέρος αὐτό. Καί ἀπό τό ἄλλο μέρος 
ὁ πελώριος Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, σύμ-

βολο τῆς αἰώνιας ἀγάπης 
Του γιά μᾶς καί ὄργανο 
τῆς σωτηρίας μας. Μα-
κρυά ἀπό τόν Σταυρό βλέ-
πετε πῶς καταντήσαμε. 
Ἀπελπισμένοι, προδομένοι, 
ἐλεεινοί. Ἄς πλησιάσουμε 
μέ θάρρος καί τόλμη τόν 
Ἐσταυρωμένο, πού σήμερα 
κρεμᾶται ἐπί τοῦ ξύλου καί 
ὑψώνεται στούς ναούς. Ἄς 
τόν ἀτενίσουμε μέ κατανυ-
κτικό στοχασμό καί μέ συ-
ναίσθημα. Ἄς ἀφήσουμε νά 
τοῦ μιλήσει περισσότερο ἡ 

καρδιά μας παρά τό στόμα μας. Ἐκεῖνος δέ-
χεται κάθε τί πού θά τοῦ ἐκμυστηρευθοῦμε. 
Ἡ ἀγάπη του δέν ἔχει ὅρια. Κοντά του θά 
βροῦμε ὅ,τι μακριά του ἔχουμε χάσει. Τήν 
ἀξία μας, τήν εἰρήνη μας, τήν ἐλευθερία 
μας. Ὅ,τι ποθεῖ ἡ οὐρανόπλαστη ψυχή μας. 
Εἶναι καιρός πιά νά σταματήσουμε τήν ξέ-
φρενη πορεία τῆς ἀρνήσεως. Ὅλοι μας, νέοι 
καί μεγάλοι, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι εἶναι 
καιρός νά γυρίσουμε πρός τά πίσω, νά πλη-
σιάσουμε τόν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή μας. 
Τά χέρια του εἶναι ἀνοικτά ἐπάνω στόν 
Σταυρό γιά νά μᾶς δεχθοῦν. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά 
κάμουμε τό ἀποφασιστικό βῆμα. Τί λέτε, 
φίλοι μου ἀναγνῶσται, θά ἀρνηθοῦμε στόν 
Κύριό μας αὐτό τό βῆμα; Θά προδώσουμε 
τήν ἀγάπη του; Θά μείνουμε μακριά του 
αὐτοκαταδικαζόμενοι; Ἄς ἀπαντήσουμε μέ 
θάρρος καί μέ γενναιότητα: Κύριε, πρός τίνα 
ἄλλον ἀπελευσόμεθα; Σύ εἶσαι ὁ Λυτρωτής 
καί Σωτήρας μας. Σέ εὐγνωμονοῦμε καί σέ 
ἀγαποῦμε. Σέ ἀναγνωρίζουμε ἀρχηγό μας. 
Ἐλθέ καί μεῖνε μαζί μας. Καί ὡδήγησέ μας 
στήν ἀλήθεια καί στό φῶς. Σοῦ τό ζητοῦν 
τά παιδιά σου μετανοημένα καί εἰλικρινά. 
Κύριε κοντά Σου ζητοῦμε τό πᾶν, γιατί ἐσύ 
εἶσαι γιά μᾶς ἡ Ἀρχή καί τό Τέλος, τό Α καί 
τό Ω, ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. 
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Τά θεῖα Μυστήρια εἶναι Τελετές τῆς Ἐκκλησίας 
πού συστάθηκαν καί παραδόθηκαν στούς 

ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό. Σκοπός τῶν ἱερῶν 
µυστηρίων εἶναι ἡ µετάδοση τῆς ἀόρατης ἁγιαστικῆς 
χάρης τοῦ ἁγίου Πνεύµατος στά ὀρθόδοξα µέλη 
τῆς Ἐκκλησίας διά σηµείων αἰσθητῶν καί ὑλικῶν, 
ὅπως τό νερό, τό νάµα, τό λάδι κ.ἄ. Καίτοι τά µυ-
στήρια του Θεοῦ γιά τόν ἁγιασµό καί σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου καί τήν ἐπαναφορά του στήν βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν εἶναι ἄπειρα, ὡστόσο γιά ποιµαντι-
κούς λόγους ἀλλά κυρίως διά τό ἀπαραίτητο αὐτῶν 
γιά τήν σωτηρία ὅλων µας, ξεχωρίζουµε ἑπτά µεγά-
λα µυστήρια: Βάπτισµα, χρίσµα, εὐχαριστία, µετά-
νοια-ἐξοµολόγηση, εὐχέλαιο, ἱεροσύνη, γάµος. Ἄν 
καί πολλοί τῶν θεολόγων καί πατέρων διακρίνουν 
τά µυστήρια σέ ὑποχρεωτικά (Βάπτισµα, χρίσµα, 
εὐχαριστία, µετάνοια-ἐξοµολόγηση) καί προαιρε-
τικά (εὐχέλαιον, ἱερωσύνη, γάµος), ὡστόσο ὅλοι 
οἱ πιστοί µετέχουµε τῶν µυστηρίων κατά τρόπον 
πνευµατικό καί µυστηριακό, ἀφοῦ ὅλοι µας λ.χ. 
µετέχουµε τῆς γενικῆς ἱεροσύνης (πού ξεχωρίζει 
ἀπό τήν ἱεροσύνη τῶν πρεσβυτέρων) ἤ ἔχουµε 
µυστικό Νυµφίο τῆς ψυχῆς µας τόν Χριστό (πνευ-
µατικός γάµος). Ἐξάλλου εἶναι ἀδιανόητο γιά τόν 
εὐσεβῆ ὀρθόδοξο χριστιανό, ὅταν ἀσθενεῖ νά µήν 
καταφεύγει µέ πίστη καί ἐµπιστοσύνη στό ἰαµατικό 
µυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου. 

Ὅλα τά Μυστήρια µεταδίδουν τή µία Θεία Χά-
ρη, τό καθένα µέ εἰδική τελετή καί εἶναι ἀναγκαία 
γιά τή σωτηρία µας. Κανονικά εἶναι τά µυστήρια 
πού τελοῦνται ἀπό χειροτονηµένο ὀρθόδοξο ἱερέα 
σέ ὀρθοδόξους πιστούς καί στά ὁποῖα τηρεῖται 
ἀκριβῶς ὅλη ἡ ἱερολογία (τά λόγια καί τά αἰσθητά 
σηµεῖα) τοῦ µυστηρίου. Ἐνῶ τά ψευδοµυστήρια 
πού τελοῦνται ἀπό σχισµατικούς (π.χ. παλαιοη-
µερολογίτες), αἱρετικούς ἤ καθηρηµένους ἀπό 
τήν Ἐκκλησία ἱερεῖς, θεωροῦνται ἄκυρα. Ἐπίσης 
ὅλα τά µυστήρια δίδονται «εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν», 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ή ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
π. Παντελεήμων Κροῦσκος, 

Ἐφημέριος Ι. Μ. Ν Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου 

ἀλλά τό ἕνα δέν καταργεῖ τό ἄλλο. Π.χ. καί ἡ θεία 
εὐχαριστία καί ἡ ἐξοµολόγηση καί τό εὐχέλαιον 
µᾶς δίδουν τήν ἄφεση ἀλλά, ἄλλη ἡ λειτουργία τοῦ 
ἑνός καί ἄλλη τοῦ ἄλλου καί ὅλα εἶναι ἀπαραίτητα 
καί χρηστικά µέ τόν δικό του ἰδιαίτερο µυστικό 
(πνευµατικό καί αἰσθητό) τρόπο τό καθένα.

Τό µυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, πού θά µᾶς 
ἀπασχολήσει τίς κατανυκτικές ἡµέρες τῆς µεγάλης 
ἑβδοµάδας, εἶναι µυστήριο παραδιδόµενο ἀπό τόν 
ἴδιο τόν Κύριο εἰς ἴαση ψυχῶν καί σωµάτων καί 
ἀφέση ἁµαρτιῶν. Ἡ σύσταση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Μυστη-
ρίου στηρίζεται στήν ἐξουσία πού ἔδωσε ὁ Χριστός 
στούς Μαθητές Του, «...ὥστε (µ’ αὐτήν τήν ἐξουσία) 
θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν µαλακίαν» 
(Ματθ. ι΄, 1) καί οἱ Ἀπόστολοι πιστοί ἐκτελεστές τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐπέστρεφαν ἀπό τίς περιοδεῖες 
τους καί µέ ἐνθουσιασµό ὁµολογοῦσαν: «Κύριε καί 
τά δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου» 
(Λουκ. ι΄, 17). Γι’ αὐτό καί ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος 
ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἀπόστολοι «...ἤλειφον ἐλαίῳ πολ-
λούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον» (Μάρκ. στ΄, 
13).

Αὐτή ἡ θεραπευτική τακτική τηρήθηκε καί µετά 
τήν Πεντηκοστή ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς δι-
αδόχους τους καί εἶναι προνόµιο πού χορηγήθηκε 
ἀπό τόν Χριστό στήν Ἐκκλησία Του. Αὐτό τό προνό-
µιο καθιερώνει πρακτικά ἀργότερα (µεταξύ 55-60 
µ.Χ.) ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος, ὁ Ἀδελφόθεος, στήν 
ἐπιστολή του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ἐάν κά-
ποιος εἶναι ἄρρωστος, νά προσκαλέσει τούς πρε-
σβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ 
αὐτόν καί νά τόν ἀλείψουν µέ λάδι, ἐπικαλούµενοι 
τό ὄνοµα τοῦ Κυρίου. Καί ἡ προσευχή πού γίνεται 
µέ πίστη θά σώσει τόν ἄρρωστο» (Ἰακ. ε΄, 13-15).

Καίτοι πολλοί ὑποστηρίζουν πώς τό εὐχέλαιο 
τελεῖται ἀπό δυό πρεσβυτέρους κατά τό παράδειγ-
µα τῶν ἀποστόλων ἤ ἀπό ἑπτά πρεσβυτέρους κατά 
τόν ἀριθµό τῶν εὐαγγελικῶν ἀναγνωσµάτων τῆς 
τελετῆς τοῦ µυστηρίου, τό µυστήριο οἰκονοµικῶς 
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καί συνηθέστερα τελεῖται καί ἀπό ἕναν κανονικό 
ἱερέα καί δή τόν ἐφηµέριο τῆς ἐνορίας µας, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ὁ πνευµατικός µας ἰατρός καί πατέ-
ρας. Καλόν εἶναι νά προσκαλοῦνται περισσότεροι 
ἱερεῖς (τουλάχιστον ἕνας ἀκόµα) διότι ἡ προσευχή 
εἶναι ἰσχυροτέρα καί δίδεται ξεχωριστή ἐπισηµότητα 
στήν τελετή. Ὡστόσο στήν ὀρθόδοξη παράδοση 
τίποτα δέν εἶναι ἀσφυκτικά σχολαστικό καί πε-
ριοριστικό, ἡ δέ χάρη τοῦ ἁγίου πνεύµατος εἶναι 
ἀπεριόριστη καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἀριθµό τῶν 
ἱερέων, σάν νά ἐπρόκειτο γιά κάτι τί τό µαγικό. Οἱ 
µόνες πνευµατικές προϋποθέσεις εἶναι ἡ κανονι-
κότητα τοῦ ἱερέως καί ἡ πίστη τοῦ ἀσθενοῦς, πού 
εἶναι καί ἀπαραίτητη γιά τήν σωτηρία του.

Ὁ ἱερεύς προσκαλεῖται νά τελέσει εὐχέλαιο στίς 
ἑξῆς περιπτώσεις:

Α) Σέ ἀσθενή σωµατικά ἤ 
ψυχικά ὀρθόδοξο χριστιανό. Ἡ 
ἐπίκληση τοῦ ἁγίου πνεύµατος, 
ἡ ἐπάλειψη τοῦ ἀσθενοῦς µέ τό 
ἁγιασµένο ἔλαιον καί ἡ πίστη 
τοῦ ἀσθενοῦς στήν πρόνοια 
καί φροντίδα τοῦ Θεοῦ, ὅπως 
καί οἱ προσευχές τῶν παριστα-
µένων πιστῶν εἶναι δυνατές 
καί ἰσχυρές ὥστε νά ἐπιφέρουν τήν ἴαση καί τήν 
ἀνακούφιση στόν πάσχοντα, πάντα κατά τό συµ-
φέρον τῆς ψυχῆς του καί ὅταν καί ἄν οἰκονοµήσει 
οὕτως ὁ Θεός. ∆ιότι καί αὐτή ἡ ἴδια ἡ ἀσθένεια, ἄν 
καί εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς ἁµαρτίας καί τῆς πεσµέ-
νης ἀνθρώπινης φύσης µας, µπορεῖ νά εἶναι κατά 
παραχώρηση καί φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, προνό-
µιο καί δοκιµασία τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν πνευµατι-
κή τελείωσή του καί ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν του.

Β) Σέ ὀρθοδόξους χριστιανούς µέ γνήσια µε-
τάνοια, πού ἐξοµολογήθηκαν πρόσφατα καί πρό-
κειται νά κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων µυστηρίων. 
Ὅπως προείπαµε ὅλα τά µυστήρια εἶναι εἰς ἄφεσιν 
ἁµαρτιῶν. Τό εὐχέλαιο µετά ἀπό ἐξοµολόγηση 
δέν καταργεῖ τήν δύναµη καί ἰσχύ τῆς µετανοί-
ας-ἐξοµολογήσεως, οὔτε ἀντικαθιστᾶ τήν ἐξο-
µολόγηση. Ἀντίθετα µάλιστα τό ἕνα µυστήριο 

συµπληρώνει µυστικά τό ἄλλο. Ἐξάλλου, τό ἱερόν 
εὐχέλαιον ὅπως καί ἡ θεία κοινωνία ἐξαλείφουν 
µικρά ἤ µεγάλα ἁµαρτήµατα πού κάναµε ἐν ἀγνοίᾳ 
µας καί ἔτσι δέν τά γνωρίζουµε ὥστε νά µετανοή-
σουµε γιά ἐκεῖνα καί νά τά ἐξοµολογηθοῦµε. Αὐτό 
δέν σηµαίνει πώς µποροῦµε συνειδητά νά παρα-
λείψουµε νά ἐξαγορευτοῦµε κάποιες ἁµαρτίες µας 
στόν πνευµατικό, γιά διαφόρους λόγους µέ τό σκε-
πτικό πώς αὐτές θά καλυφθοῦν διά τοῦ εὐχελαίου 
ἤ διά τῆς θείας κοινωνίας. Αὐτός ὁ τρόπος σκέψης 
ἀποτελεῖ ἐµπαιγµό τῶν µυστηρίων καί τοῦ ἁγίου 
Θεοῦ, ἀλλά καί οἰκτρό ξεγέλασµα τοῦ ἑαυτοῦ µας. 
Ἐπίσης, τό εὐχέλαιο εἶναι διάφορο µυστήριο µέ τό 
ἅγιον Χρίσµα διά τοῦ µύρου, πού τελεῖται ἀµέσως 
µετά τήν βάπτισή µας ἐφ’ ἅπαξ καί δέν πρέπει νά 
τρέφουµε καί νά συντηροῦµε τέτοιες παρανοήσεις.

Εἶναι λοιπόν φανερό πώς τό Ἱερό Εὐχέλαιο 
δέν γίνεται «γιά τό καλό τοῦ 
σπιτιοῦ ἤ γιά νά µᾶς πᾶνε 
καλά οἱ δουλειές», οὔτε «γιά 
νά σπάσει ἡ γρουσουζιά» καί 
«γιά νά ἀποφύγουµε τήν βα-
σκανία». Πολλῷ δέ µᾶλλον τό 
εὐχέλαιον δέν γίνεται ἐπειδή 
ἀκριβῶς «τό τέλεσε καί ἡ γει-
τόνισσα» ἤ γιά νά προσκαλέ-

σουµε κάποιους φίλους καί γνωστούς πρός συνε-
στίαση καί νά ἐπιδείξουµε τήν ψεύτικη εὐσέβεια καί 
εὐλάβειά µας. Τό εὐχέλαιο δέν εἶναι «τελετή τοῦ 
σαλονιοῦ», οὔτε «µαγική διαδικασία», ἀλλά καί 
ἡ ἐπιλογή συγκεκριµένων ἱερέων, πού φαίνεται 
ὅτι ἔχουν περισσότερη πνευµατικότητα ἀπό τούς 
ἄλλους, πρός τέλεσιν εὐχελαίου, εἶναι καί προσω-
ποληψία καί βαρύ ἁµάρτηµα διότι τοιουτοτρόπως 
ὑβρίζουµε καί ἀµφισβητοῦµε τό µέγα καί ὑψηλό 
ὑπούργηµα τῆς ἱεροσύνης, γενόµενοι εὔκολοι 
κριτές καί δικαστές τῶν ἄλλων καί µάλιστα τῶν 
ἁγίων του Θεοῦ ἱερουργῶν. Ἡ ἀξία ἤ ἡ ἀναξιότητα 
ὁρισµένων ἱερέων δέν εἶναι ὑπόθεση δική µας, 
οὔτε µειώνει στό ἐλάχιστο τήν προσευχητική τους 
ἱερατική µεσιτεία, ἀλλά οὔτε καί αὐτή τήν χάρη τοῦ 
ἁγίου πνεύµατος. Ἄπαγε τῆς βλασφηµίας!

Καλό εἶναι πρίν ἀπό τήν τέλεση τοῦ µυστηρίου 
τοῦ εὐχελαίου νά προετοιµαστοῦµε, ὅπως ἀκριβῶς 



12

κάνουµε καί γιά τό µυστήριο τῆς Θείας κοινωνίας. 
Νά νηστέψουµε, νά προσευχηθοῦµε, νά δώσουµε 
ἐλεηµοσύνη ἀκόµα, ὥστε νά µᾶς ἐλεήσει καί ἐµᾶς 
ὁ Θεός µέ τήν χάρη Του, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς 
ἐπίκλησης τοῦ ὀνόµατός Του καί τῆς χρίσης µας µέ 
τό ἔλαιο. Νά ταπεινωθοῦµε καί νά δείξουµε ἐπίσης 
τήν µετάνοιά µας ἐνώπιον τοῦ Ἐλεήµονα Θεοῦ, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή τῶν ἰάσεων καί ὁ Κύριος τῆς 
ζωῆς καί τοῦ θανάτου καί νά ἀποδεχτοῦµε τό ἅγιο 
θέληµά Του, ὅποιο καί ἄν εἶναι αὐτό µέ βρεφική 
ἐµπιστοσύνη, ὅπως ἁρµόζει σέ παιδιά ἐνώπιον τοῦ 
Πατέρα τους.

Τέλος, τό µυστήριον τοῦ ἁγίου Ἐλαίου τελεῖται 
σέ πολλούς ναούς σποραδικά πρός διακονία καί 
ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσθενῶν καί ἐξοµολογουµένων. 
Σύµφωνα µέ ἀρχαία λειτουργική παράδοση πού 
ἰσχύει ὥς σήµερα, τό εὐχέλαιον τελεῖται στούς να-
ούς τό ἑσπέρας τῆς Μεγά-
λης Τετάρτης γιά τούς ἑξῆς 
δυό λόγους:

Α) Συµβολίζει τήν θυ-
σία τοῦ Σταυροῦ ἀλλά καί 
τελεῖται µυστικῶς τό ἴδιο 
τό ἐπαναλαµβανόµενο καί 
αὐτό µυστήριο τοῦ Σταυροῦ, 
τό ὁποῖο θυµόµαστε καί 
ἑορτάζουµε τίς σωτήριες 
καί φρικώδεις ἡµέρες τῆς µεγάλης ἑβδοµάδας. Ὁ 
Χριστός µέ τό πανάγιο αἷµα Του µᾶς ἔδωσε Ζωή 
καί ἄφεση ἁµαρτιῶν, συµφιλιώνοντάς µας µέ τόν 
παράδεισο, καταργώντας τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου 
πάνω µας καί ἀνακαινίζοντας τήν ἀµαυρωµένη 
ἀπό τήν ἁµαρτία φύση µας.

Β) Γιά τήν προετοιµασία καί τελείωση πολλῶν 
χριστιανῶν πού κατά τίς ἡµέρες τοῦ Πάσχα καί 
ἰδιαίτερα τήν ἑποµένη τοῦ µυστηρίου, Μεγάλη Πέ-
µπτη, προσέρχονται ἀθρόον καί ἐξοµολογηµένοι 
στήν µετάληψη τῶν Ἀχράντων µυστηρίων, ἤτοι τῆς 
Θείας Κοινωνίας.

Πρακτικά θέµατα: 
Γιά τό µυστήριον τοῦ Εὐχελαίου θά χρεια-

στοῦµε:
1. Ἕνα καντήλι, γεµάτο κατά 3/4 µέ λάδι καλό 

(ἐλαιόλαδο) καί µέ 1/4 νάµα. Καίτοι, τό λάδι εἶναι 
πού θά µετατραπεῖ σέ εὐχέλαιο καί ὄχι τό νάµα, ἡ 
ὕπαρξη τοῦ οἴνου µᾶς θυµίζει τήν παραβολή τοῦ 
καλοῦ σαµαρείτου, κατά τήν ὁποία ὁ σαµαρείτης 
ἐκεῖνος ἄλειψε τόν «περιπεσόντα εἰς τούς ληστάς» 
µέ ἔλαιον καί οἶνον. Τό λάδι συµβολίζει τήν µετά-
νοια καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί τήν θυσία καί 
τό κρασί µᾶς θυµίζει τό πανάγιο αἷµα Του, ἀλλά 
καί τήν πληρότητα τῆς ψυχῆς τοῦ Χριστιανοῦ, ὅπως 
καί τήν µεστότητα τῆς κατά Χριστόν καί ἐν Χριστῷ 
ζωῆς, µέσα σέ ἕνα κόσµο ὑδαρό καί ἄχαρο. 

2. Μία εἰκόνα, κατά προτίµηση τοῦ Χριστοῦ.
3. Ἑπτά κεριά στερεωµένα σέ σιτάρι ἤ ἀλεύρι. 
4. Θυµίαµα.
5. Βαµβάκι ἤ µπατονέτες γιά τήν χρίση, τά 

ὁποῖα µετά φυλάττουµε στό εἰκονοστάσιο, γιά νά 
τά ἐπαναχρησιµοποιήσουµε µέ φόβο Θεοῦ καί 

διάκριση. Ὁµοίως καί τό πε-
ρίσσευµα τοῦ εὐχελαίου τό 
ὁποῖο ὅµως τινές, ἀφήνουν 
νά κατακαεῖ στό καντήλι. 

Τά κεριά, τό ἀλεύρι-σιτά-
ρι καί τό κρασί δέν ἀποτελοῦν 
αἰσθητά σηµεῖα τοῦ µυστη-
ρίου, οὔτε εἶναι «µαγικά ἀν-
τικείµενα». Ἁπλῶς, βοη θοῦν 
στήν τέλεση τοῦ µυστηρίου. 

Ἔχουν δηλαδή ἀσήµαντη καί πρακτική σηµασία καί 
δέν εἶναι πάντα ἀπαραίτητα. 


Καλόν εἶναι ἐπίσης πρίν ἀπό τό εὐχέλαιο νά 

ἐρχόµαστε σέ συννενόηση µέ τόν ἱερέα πού θά τό 
τελέσει, γιατί ἐκεῖνος θά ἀποφασίσει τελικά ἄν τό 
εὐχέλαιο χρειάζεται ἤ ὄχι. Ὅπως δέν κάνουν ὅλα 
τά φάρµακα γιά ὅλες τίς ἀσθένειες καί γιά ὅλους 
τους ἀσθενεῖς, ἀλλά µάλιστα ἄλλα εἶναι ὠφέλιµα 
καί ἄλλα ὄχι κατά τήν κρίση τοῦ ἰατροῦ, ἔτσι συµ-
βαίνει καί µέ τά µυστήρια της Ἐκκλησίας µας: πό-
τε συντελοῦν πραγµατικά στήν σωτηρία µας ὅταν 
ἰσχύουν οἱ κατάλληλες πνευµατικές προϋποθέσεις, 
ἐνῶ ἄλλες φορές (ὅταν εἴµαστε ἀπροετοίµαστοι 
καί ἀνάξιοι) ἡ ἀδιάκριτη καί δίχως συναίσθηση καί 
πίστη τέλεση καί µετοχή µας, µᾶς ἐπιβαρύνουν µέ 
φορτικές καί ὑψηλές ἁµαρτίες. 
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Μιά ἀπό τίς πιό δηµοφιλεῖς, ἄν ὄχι ἡ δηµοφιλέστε-
ρη, ἄν µοῦ ἐπιτρέπεται νά χρησιµοποιήσω αὐτή 

τήν ἔκφραση, ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι 
ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου ἤ ἀλλιῶς «οἱ Χαι-
ρετισµοί», ὅπως τήν ξέρει καί τήν ὀνοµάζει προσδιορι-
στικά ὁ Ἑλληνικός λαός.

Ὁ πληθυντικός τοῦ ὅρου προέρχεται ἀπό τό ὅτι 
ἡ ἀκολουθία πού ἐπαναλαµβάνεται πανοµοιότυπα 
πέντε φορές, κάθε Παρασκευή, στήν περίοδο τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς, κυρίως ὅµως ἐπειδή κατά τή λει-
τουργική ψαλµώδησή της ἀκούγεται πολλές φορές 
ἡ λέξη χαῖρε· λέξη πού ἀπευθύνεται ἀπό τούς ἱερεῖς 
καί τούς ψάλτες (τό λαό), πρός τήν Ὑπέρµαχο Θεο-
τόκο. Καί δέν εἶναι τυχαία αὐτή ἡ ἔκφραση, αὐτός ὁ 
χαιρετισµός πρός τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν Πανα-
γία. ∆έν εἶναι τυχαῖο ἐπίσης καί τό ὅτι ἡ ἀκολουθία 
τῶν χαιρετισµῶν εἶναι τόσο βαθειά ἐντυπωµένη 
στούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες, ὥστε νά χαρα-
κτηρίζει συνειδησιακά, ἴσως καί περισσότερο 
ἀπό τίς θαυµάσιες Κυριακές ἀκολουθίες 
(Ὀρθοδοξίας, Σταυροπροσκύνησης 
κ.ἄ.), τήν ἐκκλησιαστική αὐτή περίοδο.

Μπορεῖ σ’ αὐτό νά συντελεῖ τό ὅτι 
οἱ χαιρετισµοί συνυφαίνονται καί µέ 
τόν ἐρχοµό τῆς ἄνοιξης, τῆς ἐποχῆς, 
δηλαδή, πού µέ τήν ἀναγέννηση τῆς 
φύσης σηµατοδοτεῖται καί ἡ δυνατό-
τητα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, µε-
τά ἀπό τό ἄγγελµα τοῦ Ἀγγέλου πρός 
τή Θεοτόκο «Χαῖρε Κεχαριτωµένη 
Μαρία ὁ Κύριος µετά σου...». Μπορεῖ 
νά εἶναι ἡ ὡραιότητα τῶν ὕµνων τοῦ 
Κανόνα «Ἀνοίξω τό στόµα µου...» εἴτε 
ἡ ἀνυπέρβλητη σέ φαντασία ποιητική 
ἀρτιότητα τοῦ ἰδίου τοῦ Κοντακίου τοῦ 
Ἀκαθίστου Ὕµνου «Ἄγγελος πρωτοστά-
της οὐρανόθεν ἐπέµφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ 
τό Χαῖρε...» πού ἐκφωνεῖ ὁ ἱερέας µπροστά 
στήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου· µπορεῖ καί 
ἄλλα πολλά. Ὅµως τό ξεχωριστό καί 
καθοριστικό γεγονός πού συνετέλεσε, 
ὥστε ἡ ἀκολουθία αὐτή νά χαραχθεῖ 

OI   XAIΡETIΣMOI
τόσο βαθειά στήν ἑλληνική χριστιανική συνείδηση, 
εἶναι τό ὅτι µᾶς πηγαίνει πίσω πολλούς αἰῶνες, σέ 
ἐποχές ἔνδοξες ἀλλά καί πολύ δύσκολες καί σέ γεγο-
νότα πού σφράγισαν µέ τήν ἔκβασή τους τήν πορεία 
τῆς Χριστιανικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Τῆς 
Αὐτοκρατορίας, πού ὅσο καί ἐάν δέν θέλουν νά τό 
παραδεχθοῦν πολλοί –φίλοι καί ἐχθροί, ξένοι καί 
ἡµεδαποί–, ὑπῆρξε γενικότερα ὁ συνδετικός κρί-
κος µεταξύ τοῦ ἀρχαίου κόσµου καί τοῦ σηµερινοῦ. 
Καί πιό εἰδικά, ἡ συνέχεια τῆς ἀρχαίας πορείας τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ στή συνείδηση, τά γράµµατα, τήν τέ-
χνη καί τόν πολιτισµό.

∆έν εἶναι βέβαια γνωστό στούς πολλούς ὅτι τό ποί-
ηµα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου πρός τή Θεοτόκο, ἴσως εἶχε 
γραφτεῖ πολύ πρίν, ἤ καί γιά συγκυρίες ἄλλες ἐκτός 

ἀπό τή γνωστή πού θά ἀναφερθῶ πιό κάτω, ἤ 
ἀκόµα ποιός τόν ἔγραψε, ἀφοῦ καί σήµερα 

δέν ἔχουν καταλήξει οἱ εἰδικοί ἐπιστήµονες-
ἐρευνητές. Ἄν εἶναι δηλαδή ὁ Ρωµανός ὁ 
Μελωδός ἤ οἱ Πατριάρχες Κωνσταντινου-
πόλεως Γερµανός Α΄, Σέργιος, Φώτιος 

ἤ ὁ Γεώργιος Νκοµηδείας, ὁ Γεώργιος 
Πισίδης, ὁ Μοναχός Κοσµᾶς ὁ Μελω-
δός κ.λπ., µέγιστοι λόγιοι ποιητές, πού 
ἔζησαν µεταξύ τῶν Ζ΄καί Θ΄αἰώνων 
κ.ἄ. Ἐκεῖνο πού γνωρίζει ὁ πολύς κό-
σµος εἶναι ὅτι ἡ ἀκολουθία αὐτή εἶναι 
ἀφιερωµένη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
καί ψάλθηκε γιά πρώτη φορά τό 626, 
νύχτα τῆς 7ης πρός 8η Αὐγούστου στήν 
ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν 
ὡς εὐχαριστία γιά τή βοήθειά της στή σω-
τηρία τῆς Πόλης ἀπό τούς Ἀβάρους.

Πρίν ἀπό ἑνάµισυ χρόνο βρέθηκα 
στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν Παναγία 
τῶν Βλαχερνῶν. Εἶναι µία µικρή, πολύ µικρή 
ἐκκλησία, δίπλα, σύριζα θά ἔλεγα, στά παρα-
θαλάσια χαµηλά τείχη τοῦ Κερατίου κόλπου. 

Ἀπόρησα γιά τό πῶς κατάφεραν οἱ Βυζα-
ντινοί νά ἀποκρούσουν τόν ἐχθρό στό 

σηµεῖο αὐτό, τό τόσο εὐάλωτο (αὐτός 
Συνέχεια στή σελίδα 15
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος 
κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιον Πάσχα 2010, 

θά ἀκολουθήσῃ τό κάτωθι πρόγραμμα τῶν  Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν:

Κυριακή τῶν Βαΐων: ὥρα 07:30 π.μ.- 10.30 π.μ., Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό 
Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου. 
Ὥρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ Λέρου.

Μεγάλη Δευτέρα: ὥρα 07:30 π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ν. Σωτῆρος 
Χριστοῦ Λέρου.
Ὥρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Τεσσαράκοντα Ἀλίντων Λέρου.

Μεγάλη Τρίτη: ὥρα 07:30 π.μ., Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ὁσίας 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.
Ὥρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Νυμφίου στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίας Μαρίνης Λέρου.

Μεγάλη Τετάρτη: ὥρα 07:30 π.μ., χοροστασία στήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
στὸν Ἱ. Ναό Ἁγίου Φανουρίου Λέρου.
Ὥρα 04:00 μ.μ., Εὐχέλαιο στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου συμπαραστα-
τούμενος ὑπό τῶν Ἱερέων τῆς Νήσου καί ὥρα 05:30 μ.μ. – 8.30 μ.μ. Προηγιασμένη – Θ. 
Λειτουργία.

Μεγάλη Πέμπτη: ὥρα 07:30 π.μ., Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
Καλύμνου.
Ὥρα 07:30 μ.μ., Ἀκολουθία Παθῶν στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Πόθειας Καλύμνου.

Μεγάλη Παρασκευή: ὥρα 08:00 π.μ. -12.00, Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν - Ἑσπερινός 
– Ἀποκαθήλωση στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου. Ἀποκα-
θήλωση στὸν Ἅγιο Μάμα, ὥρα 1.30 μ.μ. καί Δέηση στήν Ἱ. Μονή Εὐαγγελισμοῦ 
Ἄργους, ὥρα 5.30 μ.μ. 
Ὥρα 07:30 μ.μ., Ἐπιτάφιος Θρῆνος στὸν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Κα-
λύμνου.
Ὥρα 09:45 μ.μ., Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ.
Ὥρα 10:00 μ.μ., Συνάντησις Ἱερῶν Ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν στόν προκαθορισμένο 
χῶρο.

Μέγα Σάββατο: ὥρα 07:30 π.μ., Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
Καλύμνου.

Ἁγία Νύκτα τοῦ Πάσχα:  Ὑποδοχὴ Ἁγίου Φωτός στό Λακκί Λέρου, ὥρα 22:30.
Ὥρα 23:00, Ἀκολουθία Ἀναστάσεως στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου. 
Ἀνάσταση, ὥρα 24.00. Θεία Λειτουργία, 1 π.μ. -2 π.μ.

Κυριακή τοῦ Πάσχα: ὥρα 10:00 π.μ., ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν  Ἱ. Μητροπολιτικό 
Ναό Εὐαγγελισμοῦ Λέρου, βάσει του σχετικοῦ προγράμματος τοῦ ἐκδοθέντος ὑπό τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου Λερίων. Ἀπόγευμα Κυριακῆς Πάσχα, Ἑσπερινός 
τῆς Ἀγάπης στήν Ἱερά Μονή Ἀγγέλων, ὥρα 18.00.



15

Ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Ἀλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ 
θά ἀκολουθήσῃ τό κάτωθι πρόγραμμα: 

Κυριακή τῶν Βαΐων: ὥρα 07:30 π.μ., Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Πανα-
γίας Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου, ἔνθα θά λάβῃ χώρα περί ὥραν 10:30 π.μ. ἡ 
Δοξολογία διά τήν ἐπέτειον τοῦ Πετροπολέμου.
Ὥρα 7:30 μ.μ., Νυμφίος στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου.

Μεγάλη Δευτέρα: ὥρα 07:30 μ.μ., Νυμφίος στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Βασιλείου Καλύμνου.

Μεγάλη Τρίτη: ὥρα 07:30 μ.μ., Νυμφίος στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας 
Καλύμνου.

Μεγάλη Τετάρτη: ὥρα 06:00 μ.μ., Εὐχέλαιο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος 
Χριστοῦ Καλύμνου.

Μεγάλη Πέμπτη: ὥρα 07:30 π.μ., Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων 
Πάντων καί ὥρα 7:30 μ.μ. Ἀκολουθία Παθῶν.

Μεγάλη Παρασκευή: ὥρα 08:00 π.μ., Ὧραι – Ἑσπερινός – Ἀποκαθήλωσις στὴν Ἱερά 
Μονή Ἁγίων Πάντων καί ὥρα 07:00 μ.μ. ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος.

Μέγα Σάββατο: ὥρα 7:30 π.μ. Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων.

Ἁγία Νύκτα τοῦ Πάσχα: Ἀκολουθία Αναστάσεως καί Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου, ὥρα 11 μ.μ. – 2 π.μ.

Κυριακή τοῦ Πάσχα: ὥρα 5 μ.μ., ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στὸν Ἱερό Ναό Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου Καλύμνου. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

ἦταν ἄλλωστε καί ὁ λόγος πού τό ἐπέλεξαν γιά τήν 
ἐπίθεσή τους οἱ Ἄβαροι). ∆ύσκολο νά τό ἐκτιµήσει 
κανείς µέ τήν ἁπλή λογική ἤ ἀκόµα µέ τή ψυχρή λο-
γική τοῦ πολέµου καί τῶν ἀριθµῶν. Μόνο θαῦµα! Καί 
ἦταν πράγµατι θαῦµα τό πῶς σώθηκε τότε ἡ Πόλη, τή 
στιγµή πού αὐτή ἦταν ἐντελῶς ἀπροστάτευτη, ἀφοῦ 
ὁ στρατός της µέ τόν Αὐτοκράτορα Ἡράκλειο ἔλειπε 
στά βάθη τῆς Ἀσίας,γιά νά πολεµήσει τόν προαιώνιο 
ἐχθρό, τούς Πέρσες τοῦ Χοσρόη. Θαῦµα ὅπως πί-
στεψαν ἀκράδαντα οἱ Βυζαντινοί της Παναγίας, προ-
στάτιδας τῆς τοῦ Κωνσταντίνου-πόλης. Αὐτήν πάντα 
ἐπικαλοῦνταν οἱ Βυζαντινοί καί αὐτή τούς ἔσωσε. 

Ἡ παράδοση αὐτό µᾶς µαρτυρεῖ, ὁ Συναξαρι-
στής αὐτό γράφει, ὁ ἑλληνικός λαός αὐτό πιστεύει. Γι’ 
αὐτό τιµᾶ καί ἀγαπᾶ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου, 
τούς Χαιρετισµούς, προσέρχεται στίς ἐκκλησιές καί 
τούς παρακολουθεῖ ὄρθιος, ὅπως τότε οἱ Βυζαντινοί 
(ἀκάθιστοι) στά τείχη καί στόν ἱερό ναό τῆς σωτη-
ρίας, τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν.

Ψάλθηκε, λοιπόν, γιά πρώτη φορά ὁ εὐχα ρι-
στή ριος αὐτός εἰδικά γιά τήν περίπτωση αὐτή· τό τε 
ἀκριβῶς πρωτοακούστηκε καί ὁ ὑπέροχος ὕµνος 
«Τῇ Ὑπερµάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια...» πού ἀντι-
κατέστησε τό µέχρι τότε «κουκούλιον» τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕµνου «Τό προσταχθέν µυστικῶς...» καί ἀποτέλεσε 
ἔκτοτε τόν ἀριστουργηµατικό ποιητικό καί µουσι-
κό θούριο ὕµνο τῶν Βυζαντινῶν, πού καί σήµερα 
ἐξακολουθεῖ νά συγκινεῖ καί συναρπάζει τούς  Ἕλληνες 
καί νά φέρνει στή µνήµη τους, χρόνους ἔνδοξους, 
ὅταν ἡ ἑλληνική γλώσσα ἦταν ἡ καθοµιλουµένη, ὅταν 
στό χῶρο τοῦ Βυζαντίου, ἐκτός ἀπό τή θρησκευτική 
πίστη καί εὐλάβεια, κυριαρχοῦσε ἡ ἑλληνική παιδεία 
καί κουλτούρα, ὅταν ἡ Ἑλλάδα, ἔστω καί ἐάν δέν γρά-
φεται πουθενά, ἦταν µεγάλη ὅσο ποτέ ἄλλοτε. 
Κάλυµνος 1-3-2010      

Γεώργιος Χατζηθεοδώρου 
Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας 

τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ
Πρός Τράπεζα Ἀγάπης:  Μαρία Κάννη 30, Σεβαστή Μαστώρου 10, Πολυξένη 
Καλαϊτζῆ 20, Καλλιόπη Δαμίγου-Καλιγέρου 100, Χαράλαμπος Βαβλάς 50, Καλλιό-
πη Ζερβοῦ 200.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γιά δεύτερη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυµνο ἡ 
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς µητροπό-
λεώς µας, ἀναγνωρισµένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Πολιτισµοῦ (ΦΕΚ Β 1663/18-8-2008). Διευθυ-
ντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ’’ θεο-
δώρου καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές 
µουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ µας. Σκοπός 
τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης 
ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς στή σύγχρονη κοινω-
νία καί ἡ ἀνάδειξη ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πλη-
ρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς µητρο-
πόλεώς µας. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
τήν ἐπιστασία 

τοῦ µητροπολίτου µας καί 
τήν συγκινητική προσφορά 
τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν 

καί τῶν δωρητῶν, 
συνεχίζεται γιά τέταρτη 

χρονιά τό ἔργο 
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, 

µέσα ἀπό τό ὁποῖο 
σιτίζονται καθηµερινά 

περισσότεροι 
ἀπό 120 ἀδελφοί µας, 

πού ἔχουν ἀνάγκη. 

Παραδοσιακές Συνταγές: 

ΥΛΙΚΑ
1 ποτήρι ταχίνι 
1κιλό ἀλεύρι 
1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι 
1 φλιτζάνι ζάχαρη 
1 φακελάκι μπέϊκιν πάουντερ 
1 κουτ. κανέλα 
σταφίδες - καρυδόψιχα - γαρυ-

φαλλόκαρφα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ἀνακατεύουμε τό ταχίνι μέ 1 ποτήρι χλια-
ρό νερό. Μετά προσθέτουμε τά ὑπόλοιπα 
ὑλικά, ἐκτός ἀπό τίς σταφίδες καί τήν κα-
ρυδόψιχα. Ἀφοῦ φτιάξουμε τή ζύμη, παίρ-
νουμε ἕνα κομμάτι, τό κάνουμε μακρόστε-
νο καί πλατύ στή μέση, μέ μία λακουβίτσα 
ὅπου προσθέτουμε λίγες σταφίδες καί κα-
ρυδόψιχα (κοιλιά τοῦ Λαζάρου). Μέ λίγη 
ζύμη φτιάχνουμε τό σαρίκι (καπέλο) καί 
τοῦ βάζουμε καί χεράκια πού εἶναι σταυ-
ρωμένα. Στή θέση τῶν ματιῶν, βάζουμε 2 
γαρυφαλλόκαρφα. Ψήνουμε γιά 40 λεπτά 
στό φοῦρνο, στούς 180ο C. 

ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ ΚΑΛΥΜΝΙΚΑ


