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Κατ ηχ ητ ικὰ κεφ άλαια
( Θε ία Λειτουργία Α ´)
Μιλώντας γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὸ
πλαίσιο τῆς κατήχησης θὰ πρέπει νὰ διευκρινήσουμε δύο πράγματα. Τὸ πρῶτο
ἀφορᾶ τὸ «τεχνικὸ» μέρος τῆς Θείας Λειτουργίας, δηλ. τὴ δομή1, τὴν γλώσσα, τὰ
σύμβολα καὶ τοὺς συμβολισμούς ποὺ
ὑπάρχουν
σ’
αὐτήν, τὸ χῶρο
τέλεσης κ.λπ. Τὸ
δεύτερο ἀφορᾶ τὸ
περιεχόμενο, τί
εἶναι στὴν οὐσία
της ἡ Θεία Λειτουργία. Αὐτὸ
ποὺ πρωταρχικὰ
πρέπει νὰ διευκρινήσουμε, μιλώντας γιὰ τὸν
τύπο καὶ τὴν
οὐσία τῆς Θείας
Λειτουργίας, εἶναι ὁ τρόπος κατανόησης
καὶ πρόσκτησης τῶν ὅσων ἔχει νὰ μᾶς
προσφέρει ἡ Θ.Λ. καθὼς καὶ τί ἀκριβῶς
μᾶς προσφέρει.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ
ἔχουν δοθεῖ στὴ χριστιανικὴ λατρεία γενικὰ ἀλλὰ καὶ στὴ Θ.Λ. εἰδικότερα εἶναι καὶ

ὁ χαρακτηρισμὸς «λογικὴ λατρεία». Ἄς
δοῦμε πολὺ σύντομα τί σημαίνει «λόγος» καὶ «λογικὴ λατρεία». Ἡ ἔννοια τοῦ
λόγου καὶ τῆς λογικότητας ἀπὸ τὰ χρόνια
τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας ὥς τὶς μέρες μας
ἔχει ἀποκτήσει πολλὲς καὶ διαφορετικὲς
σημασίες. Ἀπὸ
δυνατότητα μετοχῆς στὸν κοινὸ
λόγο τῆς ζωῆς
ποὺ βιώνεται ὡς
κοινωνία ζωῆς
ἔφθασε νὰ σημαίνει τὴν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου
νά
κατανοεῖ
(αὐτὸς μόνος)
τὴν ἀλήθεια μὲ
τὸ νοῦ, τὴ λογική
του. Στὴ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση
βέβαια ὑπάρχει σαφὴς διάκριση ἀνάμεσα
στὴν καρδιὰ καὶ τὸν λόγο, τὸ νοῦ καὶ τὴν
διάνοια2. Στὴ σημερινὴ γλώσσα ὅμως ὁ λόγος ταυτίζεται μὲ τὸ νοῦ καὶ τὰ δύο μαζὶ
δηλώνουν τὴν ἐγκεφαλικὴ ἐνέργεια, τὴ
διάνοια.

Ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς Θ.Λ. ὡς λογικῆς
λατρείας ἔκανε καὶ κάνει πολλοὺς νὰ θεωροῦν ὅτι ἀπὸ τὴ λογικὴ-διανοητικὴ κατανόηση τῶν ὅσων λέγονται καὶ γίνονται
ἐξαρτᾶται ἡ γνώση καὶ ἡ οὐσιαστικὴ μετοχή μας στὰ δρώμενα (ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζει
καὶ τὸ αἴτημα γιὰ τὴ μετάφραση τῶν λειτουργικῶν κειμένων). Βέβαια, οἱ ἴδιοι
ἄνθρωποι μιλοῦν παράλληλα γιὰ τὸ ὑπέρλογο τοῦ μυστηρίου, τὸ ὁποῖο προσεγγίζεται καρδιακὰ καὶ ὄχι λογικὰ, χωρὶς ὅμως
νὰ διευκρινίζεται
σὲ τί διαφέρει ἡ
καρδιακὴ αὐτὴ
προσέγγιση ἀπὸ
τὴν συναισθηματικὴ (ψυχικὴ) προσέγγιση.
Μὲ αὐτὰ ποὺ λέω δὲν ἀπορρίπτω τὴ λογική, τὴ διάνοια ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ
ἀφοῦ μὲ ὅλο μας τὸ εἶναι, «ὅλῃ ψυχῇ καὶ
διανοίᾳ, καὶ καρδίᾳ...καὶ χείλεσι...» μετέχομε στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Καθετί ἔχει τὴ
θέση του καὶ τὴν προσφορά του. Ἄλλο
πράγμα ὅμως ἡ λογικὴ- διανοητικὴ λατρεία
(προσευχή) καὶ ἄλλο ἡ καρδιακὴ-νοερὴ
λατρεία (προσευχή). Ἄλλοι οἱ καρποὶ τῆς
πρώτης καὶ ἄλλοι τῆς δεύτερης. Τὴ διάκριση αὐτὴ μὲ λίγο διαφορετικὴ ὁρολογία
κάνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας:
«προσεύξομαι τῷ πνεύματι προσεύξομαι
καὶ τῷ νοΐ...»3.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὸ τί κάνει ὁ ἄνθρωπος
ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ ὁποῖος ὡς ἔλλογος
ποὺ εἶναι, ὡς εἰκόνα τοῦ Λόγου, προσφέρει «λογικὴ» λατρεία στὸ Θεό, πρέπει νὰ
δοῦμε τὴν ἔννοια τῆς λογικότητας ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τοῦ Λατρευομένου. Κέντρο τῆς
λατρείας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Θ.Λ. εἶναι ὁ Λόγος4 τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ
χριστιανικὴ λατρεία ὀνομάζεται καὶ εἶναι
«λογικὴ» λατρεία, ὄχι ἐγκεφαλική. Καὶ πάλι

ἡ λατρευτικὴ γνώση τοῦ Χριστοῦ γίνεται
ἐν μέρει μέσα ἀπὸ ὅσα λέγονται γιὰ τὸν
Χριστό -ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔφθασαν στὴ θέωση- μέσα ἀπὸ τοὺς ὕμνους, τὶς εὐχὲς κ.λπ.
ποὺ καταλαβαίνει καὶ τὸ μυαλό, ἀλλὰ ἡ
ἀληθινὴ γνώση ἔρχεται πέρα ἀπὸ λόγια καὶ
ἔννοιες μέσα ἀπὸ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς καρδιακῆς μὲ τὴ χάρη Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐμπειρίας5.
Δύο λόγια τώρα
ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, ἐπειδὴ ἔχω
ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τοῦ
προλογίσματος. Ἡ
Θ. Λ. δὲν ἔχει
σκοπὸ νὰ μεταφέρει μηνύματα καὶ
ἰδέες γιὰ νὰ γίνει ὁ
κόσμος καλύτερος.
Δὲ θέλει νὰ περάσει
ἠθικὰ διδάγματα.
Δὲ θέλει κἄν νὰ διδάξει. Θέλει νὰ προσλάβει θεραπευτικὰ καὶ νὰ μεταμορφώσει
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, ὅπως φαίνεται νὰ γίνεται στὸ παραμύθι ποὺ ἀκολουθεῖ.
παπα-Νικόλας Ἀλεξάκης

1. Αὐτὴ τὴν πτυχὴ θέλει νὰ φωτίσει τὸ
κείμενο ποὺ σχολιάζει τὸ Α΄μέρος τῆς Θ.Λ.
2 Περισσότερα στὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου «Ἐμπειρικὴ
Δογματική», τ. Β΄, σελ. 153 κ.ἑ.
3. Α΄ Κορ. 14,15.
4. Ὀνομάζεται Λόγος τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος γιατὶ στὴ λέξη Λόγος περιέχονται τὰ τρία θεμελιώδη ἐρωτήματα. Ποιά εἶναι: α. ἡ αἰτία, β.ὁ τρόπος
καὶ γ. ὁ σκοπὸς τῆς ὕπαρξης.Ἡ ἀπάντηση
τοῦ Χριστοῦ εἶναι: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 14,6).
5. «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ
μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ...» (Α΄ Κορ. 12,3-4).

Ἡ Θεί α Λειτουργία
Ἡ λέξη Λειτουργία εἶναι ἀρχαία καί σήμαινε κάθε ἔργο πού γινόταν γιά τό
λαό. Στήν Ἐκκλησία μας ἐπικράτησε νά
λέγεται Λειτουργία ἡ τέλεση τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Οἱ Θεῖες Λειτουργίες πού
γράφτηκαν εἶναι: τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, τοῦ Ἀπ. Μάρκου, τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
Ἡ Θεία Λειτουργία χωρίζεται σέ Προσκομιδή, Λειτουργία τῶν Κατηχουμένων
καί Λειτουργία τῶν πιστῶν.
Μετά τήν Προσκομιδή καί μέ τούς
συμβολισμούς πού περιέχει, ὅπως
εἴδαμε στό προηγούμενο τεῦχος,
εἰσερχόμαστε στή Θεία Λειτουργία.
Δοξολογία: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Μ᾽ αὐτή τή
δοξολογία ἀρχίζει ὁ ἱερέας τή Λειτουργία. Γιατί οἱ εὐγνώμονες δοῦλοι
τό ἴδιο κάνουν ὅταν παρουσιάζονται στόν κύριό τους. Πρῶτα τόν
ἐγκωμιάζουν καί ἔπειτα παρακαλοῦν γιά τίς δικές τους ὑποθέσεις.
Εἰρηνικά: «Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
Ἡ πρώτη αἴτηση τοῦ ἱερέα εἶναι γιά τήν
εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μας, πού εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Στή συνέχεια παρακαλοῦμε γιά
τήν Ἐκκλησία, τό κράτος, τούς ἄρχοντες,
γιά ὅλους γενικά τούς ἀνθρώπους. Δέν
προσευχόμαστε μόνο γιά τήν ψυχή,
ἀλλά καί γιά τά ἀναγκαῖα ὑλικά ἀγαθά,
ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ὁ αἴτιος καί ὁ χορηγός ὅλων.
Ἀντίφωνα: Ἔπειτα ἀρχίζουν οἱ ψαλμωδίες πού περιέχουν θεόπνευστα λόγια
ἀπό τούς Προφῆτες. Μᾶς προετοιμάζουν
γιά τό μυστήριο. Μᾶς θυμίζουν τά πρῶτα

χρόνια τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στή
γῆ, τότε πού Ἐκεῖνος δέν φαινόταν ἀκόμα στόν πολύ κόσμο καί γι᾽ αὐτό ἦταν
ἀπαραίτητα τά προφητικά λόγια.
Μικρή Εἴσοδος: Τήν ὥρα πού ψάλλεται τό τρίτο ἀντίφωνο γίνεται ἡ εἴσοδος
τοῦ Εὐαγγελίου μέ τή συνοδεία λαμπάδων. Ἡ μικρή εἴσοδος συμβολίζει τή δημόσια ἐμφάνιση καί τήν ἀρχή τοῦ κηρυγματικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό
καί ἡ λαμπάδα συμβολίζει τόν Τίμιο
Πρόδρομο, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδειξε τόν
ἀμνό τοῦ Θεοῦ.
Τρισάγιος Ὕμνος: «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος
ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς».

Ψάλλουμε τόν τρισάγιο ὕμνο μετά τήν
εἴσοδο τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά διακηρύξουμε πώς μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ,
ἄγγελοι καί ἄνθρωποι ἑνώθηκαν καί
ἀποτελοῦν πλέον μία Ἐκκλησία.
Ἀναγνώσματα: Ἀμέσως μετά ὁ Ἱερέας
μᾶς παραγγέλει μέ τό «πρόσχωμεν», νά
ἔχουμε προσηλωμένο τό νοῦ μας σέ
ἐκεῖνα πού θά ἀκολουθήσουν. Καί μέ τό
«Σοφία» ὑπενθυμίζει στούς πιστούς, ὅτι
πρέπει νά παρακολουθοῦμε τή λειτουργία μέ καλούς καί καθαρούς λογισμούς,
γιά νά μήν χάνομε ἄδικα τόν καιρό μας.
Ἡ ἐκφώνηση «ὀρθοί» θέλει νά μᾶς πεῖ,
ὅτι μπροστά στό Θεό νά στεκόμαστε

πρόθυμοι, μέ εὐλάβεια
καί ζῆλο πολύ. Ὕστερα
ἀπό αὐτές τίς ἐκφωνήσεις διαβάζεται τό Ἀποστολικό καί Εὐαγγελικό
Ἀνάγνωσμα, πού εἶναι
τό ἔργο τοῦ Κυρίου καί
ὅσα πρόσταξε τούς
Ἀποστόλους νά κηρύξουν.
Δεήσεις ὑπέρ τῶν
Κατηχουμένων: Πρόκειται γιά εὐχές, γιά
ἐκείνους πού βρίσκονταν ἀκόμα στό στάδιο
τῆς κατήχησης καί δέν εἶχαν βαπτιστεῖ
ἀκόμα. Μετά ἀπό αὐτές τίς εὐχές ἀποχωροῦσαν οἱ κατηχούμενοι ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί μαζί τους ἐκεῖνοι πού εἶχαν
ὑποπέσει σέ βαριά ἁμαρτήματα. Μετά
τήν ἀποχώρησή τους ἀρχίζει τό τρίτο μέρος τῆς Θείας Λειτουργίας, δηλ. ἡ Λειτουργία τῶν πιστῶν, πού θά ἀναφερθοῦμε στό ἑπόμενο τεῦχος.
Ποιός ὅμως εἶναι ὁ σκοπός καί ὁ στόχος τῆς λατρείας γενικότερα καί εἰδικότερα τῆς Θείας Λειτουργίας. Τί συνέπειες
εἶχε καί ἔχει στή ζωή μας; Τί προεκτάσεις
ἔχει σ᾽ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μας;
Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά
ἑνώνει ὀργανικά καί προσωπικά ὅλους
τούς πιστούς μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, νά ζεῖ ὁ Χριστός μέσα σ᾽ αὐτούς.
Ἡ ἀποστολή ἐπίσης τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι νά δημιουργήσει σέ καθένα μέλος
τήν πεποίθηση, ὅτι τήν κανονική κατάσταση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας,
ἀποτελοῦν ἡ ἀθανασία καί ἡ αἰωνιότητα, καί ὄχι ἡ χρονικότητα καί ἡ θνητότητα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρώπινη
αἰωνιότητα ἐνσαρκωμένη στά ὅρια τοῦ
χρόνου καί τοῦ χώρου. Βρίσκεται στόν
κόσμο αὐτό, ἀλλά δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. 18,36).
Οἱ μέθοδοι τῆς πανανθρώπινης ἕνωσης
ὅλων τῶν ἀνθρώπων στό πρόσωπο τοῦ

Χριστοῦ, ἔχουν δοθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία,
καί εἶναι τά μυστήρια. Ἰδιαίτερα δέ, μέ τό
μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, μέ τό
ὁποῖο ἑνώνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τό Χριστό καί μέ ὅλους τούς πιστούς. Ἔτσι οἱ
ἱερές ἀκολουθίες ὄχι μόνο μᾶς ἀνοίγουν παράθυρα πρός τή Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν, ἀλλά μᾶς μεταποιοῦν σέ
ἀνθρώπους μετανοίας, κατανύξεως, ἀγάπης. Κυρίως ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ
πνευματική πανδαισία. Μέ τή Θεία Μετάληψη, γιά τήν ὁποία μιλήσουμε στό
ἑπόμενο τεῦχος, εὐφραίνεται ἡ ψυχή,
εἰρηνεύει ὁ νοῦς, ἡμερεύει τό σῶμα,
τρέφεται καί ἰσορροπεῖ ὅλη ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Γιά τήν ἁγιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ὁ σκοπός
τῆς Λειτουργίας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες (Ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος), ἔχουν συναρμόσει τήν ἔκφραση
τοῦ κτιστοῦ καί τοῦ ἀκτίστου, μέ ὅρους
θεολογικούς, ψυχολογικούς, ἀνθρωπολογικούς καί παιδαγωγικούς.
Μέσα ἀπό τή Θεία Λειτουργία σφυρηλατεῖται ἡ ἑνότητα μέ τό Θεό καί μέ τούς
συνανθρώπους, ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ
νά διαφυλάξει τόν ἑαυτό του στήν ἁγιότητα, ζεῖ ὁ ἴδιος προσωπικά τό Χριστό,
σάν τήν ἑνότητα τῆς προσωπικότητάς
του καί τήν οὐσία τῆς ἑνότητάς του μέ
τά ἄλλα μέλη τοῦ Ἁγίου Σώματος τοῦ

Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Ἀποτέλεσμα
αὐτῆς τῆς ἑνότητας ὑπῆρξαν ἀπό τά
παλαιότερα χρόνια οἱ ἀγάπες, ἡ κοινοκτημοσύνη, ὁ κοινοτισμός καί τόσα
ἄλλα. Ἐπίσης, μέσα ἀπό τή Λειτουργία
πηγάζει ἕνας πολιτισμός ὁλόκληρος,
πού λίγοι μποροῦν νά ψηλαφήσουν. Ὁ
ἄφθονος καί ἐμμελής τέλειος ἑλληνικός
λόγος, πού ἐκφράζεται μέ τή μουσική μέ
τά πολλά διαστήματα, τά ποικίλα θεανθρώπινα σύμβολα, τά ἱερά σκεύη, τίς
ἅγιες εἰκόνες, τά ἱερατικά ἀρχιετεκτονικά μνημεῖα (ἱερούς ναούς, μονές) καί
κάθε μορφῆς τέχνη τῆς Ἐκκλησίας

ἐκφράζουν μιά λογική, ἕνα λαϊκό πολιτισμό, ἄγνωστο στούς πολλούς, ἕνα πολιτισμό πού ἐκφράζει αὐτήν τήν ἑνότητα, τήν ἁρμονία, τό μέτρο.
Ἔτσι λοιπόν ἡ Θεία Λειτουργία, προσλαμβάνει τά ἐπίγεια καί καθημερινά,
χωρίς νά ἐγκλωβίζεται σ᾽ αὐτά καί τά κάνει νά μαρτυροῦν ὅλα, ὄχι τόν κόσμο τῶν
αἰσθήσεων καί τῶν συγκινήσεων, ἀλλά
τό κόσμο ἐλευθερωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀνακαινισμένο «ἐν Θεῷ», πλημμυρισμένο μέ τό φῶς καί τή μαρτυρία τῆς
Ἀναστάσεως.
Γεώργιος Ζωγραφίνης,
Θεολόγος καθηγητής

Ἡ Λαμπρινή πού ἔγινε Σουλτάνα
«Μιά φορά ἐπάνω στ᾽ Ἄγραφα ἦταν
μιά τσομπανοοικογένεια, ὁ γεροτσομπάνος, ἡ γριά τσομπάνισσα κι εἶχαν μιά
κόρη προκομμένη, τή Λαμπρινή. Ἡ Λαμπρινή, ἐπειδή τά γονικά της εἶχαν γεράσει,
ἔβγαζε τά πρόβατα στό βουνό μόνη της καί
τά βοσκοῦσε. Κάθε βράδυ τά γύριζε,
τἄρμεγε καί τά ἔκλεινε στό μανδρί. Ὕστερα ἄναβε τό καντηλάκι της στό εἰκόνισμα
καί ἔπιανε τό κέντημα καί τό γνέσιμο. Κάθε
Σάββατο ἔβαζε κάρβουνα στό λιβανιστήρι καί λιβάνιζε τό σπίτι καί τό μαντρί.
Ἕνα Σάββατο ἐκεῖ πού μπῆκε στή μάντρα
καί λιβάνιζε τά πρόβατα, ἕνα καρβουνάκι τινάχθηκε κι ἔπεσε πάνω σ᾽ ἕνα μικρό
νεογέννητο ἀρνάκι.
Ἡ Λαμπρινή δέν τό πρόσεξε καί βγῆκε
ἀπ᾽ τή μάντρα. Τήν ἄλλη μέρα ὅμως,
ὅταν μπῆκε στή μάντρα νά ταΐσει τά πρόβατα, βλέπει ἕνα ἀρνάκι ὁλόχρυσο. Τἄχασε ἀπ᾽ τήν ὀμορφιά του ἡ Λαμπρινή κι
ἔτρεξε νά τό πεῖ στούς γονεῖς της.
Tό εἶδαν οἱ γονεῖς της, θαμπώθηκαν κι
αὐτοί ἀπ᾽ τήν ὀμορφιά του καί τότε ὁ πατέρας της τούς εἶπε:
-Αὐτό εἶναι ἤ σημάδι θεϊκό ἤ πειρα-

σμός τοῦ διαβόλου. Ὅπως κι ἄν ἔχει τό
πρᾶγμα ὅμως, τό χρυσό ἀρνί δέν πρέπει νά
μείνει στό κοπάδι μας, δέν μᾶς ταιριάζει.
-Μπορεῖ νά εἶναι κανένα καλό σημάδι γιά
τήν τύχη τῆς Λαμπρινῆς μας, εἶπε ἡ μάννα της. Ποιός, ξέρει ἄν ἡ τύχη της θά εἶναι
χρυσή;
-Ἐγώ λέω νά τό στείλομε πεσκέσι στό βασιλιά τό χρυσό ἀρνί, κι ὅποια εἶναι ἡ
τύχη τῆς κόρης μας, θά φανεῖ.
Ἔτσι ἀποφάσισαν καί τήν ἄλλη μέρα
παίρνει ἡ Λαμπρινή τό κοπάδι της μέ τό
χρυσό ἀρνί καί τό φέρνει στό παλάτι. Χτυπάει τήν πόρτα καί ζητάει νά ἰδεῖ τή μάννα τοῦ σουλτάνου (Βλέπεις ἦταν ἡ ἐποχή,
πού εἴχαμε σουλτάνο στό βασίλειο) καί τῆς
δείχνει τό χρυσό ἀρνί. Ἐκείνη τρελάθηκε
ἀπ᾽ τήν ὀμορφιά του καί ζήτησε νά τό ἀγοράσει.
-Ἐγώ χάρισμα τό φέρνω στόν πολυχρονεμένο, λέει ἡ Λαμπρινή.
Δέχτηκε τό χάρισμα ἡ μάννα τοῦ σουλτάνου καί κράτησε καί τή Λαμπρινή γιά
βασιλική τσομπάνισσα μαζί μέ τό κοπάδι
της.
Τώρα ἡ Λαμπρινή ἔβοσκε τό κοπάδι

της στά βασιλικά λιβάδια καί κάθε Σάββατο ἐπήγαινε στό σπίτι της κι ἔφερνε
στούς γονεῖς της ἀπ᾽ ὅλα τά καλά τοῦ παλατιοῦ. Τήν ἄλλη μέρα, πού ἦταν Κυριακή, πήγαιναν κι οἱ τρεῖς στή λειτουργία κι
ὕστερα ἡ Λαμπρινή ξαναγύριζε στό παλάτι. Οἱ γονεῖς της ἦταν πολύ εὐχαριστημένοι, πού καλοπερνοῦσαν στά γηρατειά τους κι ἐλυποῦνταν, πού δέν εἶχαν
ἄλλο τίποτε νά δώσουν στή θυγατέρα
τους ἐκτός ἀπ᾽ αὐτό τό κοπάδι.
-Πῶς δέν ἔχομε! Λέει τότε ἡ μάννα της.
Νά τῆς δώσομε
τήν εὐχή μας καί
καμιά συμβουλή
καλή.
-Δίκιο ἔχεις,
λέει ὁ πατέρας
της καί τῆς εὐχήθηκαν νἆναι ἡ
τύχη της βασιλική καί τή συμβούλεψαν ἀκόμα
ποτέ νά μή λείπει
ἀπ᾽ τή λειτουργία, ὅσα ἐμπόδια
κι ἄν ἔχει.
Ἐκεῖ τήν Κυριακή τούς ἐχαιρέτισε πάλι
ἡ Λαμπρινή κι ἔφυγε νά γυρίσει στό παλάτι. Ἔβοσκε τό κοπάδι της κι ἦταν καλή
καί ταχτική καί ὄμορφη μέ τίς ἀρετές της
καί τήν εὐχή τῶν γονιῶν της. Κάποτε ὅμως
μιά δούλα τοῦ παλατιοῦ τή φθόνησε γιά
τά χαρίσματά της καί τήν κατηγόρησε στή
μάννα τοῦ σουλτάνου ὅτι τἄχα ἦρθε στό
παλάτι, γιά νά ξελογιάσει τό γιό της καί
νά τόν ἀλλαξοπιστήσει. Ἡ βασίλισσα τό
πίστεψε καί παραγγέλνει τοῦ γιοῦ της:
-Θά σοῦ στείλω μιά δούλα νά τήν ἀποκεφαλίσω καί νά βάλεις τό κορμί της σ᾽
ἕνα σακί καί νά μοῦ τό στείλεις.
Τότε φωνάζει τή Λαμπρινή καί τή στέλνει στό σουλτάνο γιά θέλημα. Χωρίς ὑποψία κινάει ἡ Λαμπρινή νά πάει στό σουλτάνο ἀλλά στό δρόμο ἀπάντησε μιά συν-

τροφιά, δυό γυναῖκες μ᾽ ἕνα παπᾶ, πού πηγαίνανε νά λειτουργήσουν ἕνα ξωκκλήσι.
Ἡ Λαμπρινή θυμήθηκε τότε τή συμβουλή
τῶν γονιῶν της καί κόλλησε στίς γυναῖκες,
πού πήγαιναν μέ τά πρόσφορα στά χέρια,
πῆγε μαζί τους, λειτουργήθηκε καί μετά τό
ἀντίδωρο ξεκίνησε νά πάει στό σουλτάνο.
Ἡ δούλα τώρα, πού τήν εἶχε κατηγορήσει, περίμενε μέ χαρά νά ἰδεῖ νά φέρνουν
τό κορμί της στό σακκί, ἀλλά ἀργοῦσε καί
γι᾽ αὐτό ἀνησύχησε. Ἀπ᾽ τήν ἀγωνία της
δέν ἄντεξε καί πῆγε ἡ ἴδια ὥς τό σουλτάνο νά ἰδεῖ τί ἔγινε.
Μόλις τή βλέπει ὁ
μπόγιας τῆς δίνει
μιά μέ τό μπαλτά
του καί τήν ἔβαλε
σ᾽ ἕνα σακκί πού
εἶχε ἕτοιμο. Τότε
εἶναι πού φάνηκε
ἡ Λαμπρινή, πού
ἔρχονταν ἀπ᾽ τή
λειτουργία, καί ὁ
μπόγιας τῆς φορτώνει τό σακκί καί
τή στέλνει στή
μάννα τοῦ σουλτάτου.
Ἐκεῖ φτάνει ἡ Λαμπρινή, ἀφήνει κάτω τό
σακκί, τό ἀνοίγουν καί βλέπουν μέσα
στή δούλα χτυπημένη ἀλλά ζωντανή
ἀκόμα. Ὁ μπόγιας ἦταν μεθυσμένος φαίνεται καί τή χτύπησε μέ τήν ἀνάποδη τοῦ
μπαλντᾶ καί δέν τή σκότωσε. Ἡ δούλα,
ὅταν συνῆλθε σέ λίγη ὥρα, κατάλαβε ὅτι
ἀπ᾽ τό κρῖμα τῆς Λαμπρινῆς κόντεψε νά
χάσει τή ζωή της κι ἐξομολογήθηκε στή
βασίλισσα τήν ἀλήθεια.
Ὕστερ᾽ ἀπ᾽ αὐτό ὅλοι στό παλάτι συζητοῦσαν γιά τή Λαμπρινή, μελετοῦσαν τίς
ἀρετές της, τήν ὀμορφιά της καί τήν τύχη
της. Ἔφτασε ὁ λόγος καί στό σουλτάνο κι
ὁ σουλτάνος διέταξε νά παρουσιαστεῖ
μπροστά του.
Ἡ Λαμπρινή τότε κατάλαβε ὅτι εἶναι ἡ

ὥρα τῆς τύχης της καί πῆγε πρῶτα καί λετουργήθηκε, κοινώνησε καί ὕστερα κίνησε γιά νά παρουσιαστεῖ στό σουλτάνο. Ἔλεγε μέσα της ὅτι τώρα δέν θά λαθέψω τόν μπόγια καί θά μοῦ πάρει ἀληθινά τό κεφάλι.
Μόλις μπαίνει στήν αἴθουσα, πού ἦταν
ὁ θρόνος, ὁ σουλτάνος τῆς λέει. Ἐσύ εἶσαι
ἡ ἔξυπνη καί τυχερή, πού ἔβαλες ἄλλη νά
χάσει τή ζωή της ἀντί γιά σένα;
-Ἐγώ εἶμαι, ἀπαντάει ἡ Λαμπρινή. Δέν
ἀπολογήθηκε τίποτε σ᾽ αὐτά πού τῆς
εἶπε,γιατί τί θά καταλάβαινε ὁ σουλτάνος;
-Καί δέν φοβᾶσαι τώρα πού ἦρθε ἡ ὥρα
νά πληρώσεις γιά τήν πονηριά σου; Τήν
ξαναρώτησε ὁ σουλτάνος ἐπίτηδες γιά νά
τήν τρομάξει.
-Ἔχω κάτι μέσα μου πού δέν μ᾽ ἀφήνει νά
φοβηθῶ, ἀπαντάει ἡ Λαμπρινή.
-Καί ποιό εἶν᾽ αὐτό τό κάτι; ῾Ρωτάει περίεργος ὁ σουλτάνος.
-Εἶναι μυστικό καί δέν στό λέω, ἀπάντησε
θαρρετά ἡ Λαμπρινή.
Τότε ὁ σουλτάνος θυμωμένος ἀλλά καί
περίεργος τῆς λέει νἄρθει πιό κοντά, γιά
νά ἰδεῖ μήπως φαίνεται τίποτε ἐπάνω της.
Καθώς ἐπλησίασε ἡ Λαμπρινή, νιώθοντας ὅτι ἦρθε ἡ ὕστερη ὥρα της σήκωσε τό
κεφάλι της στόν οὐρανό νά προσευχηθεῖ.
Ἐκείνη τήν ὥρα μιά εὐωδιά μεγάλη βγῆκε
ἀπ᾽ τό στόμα της κι ἐγέμισε τήν αἴθουσα
τοῦ θρόνου. Ὁ σουλτάνος ἐμέθυσε ἀπό τήν
εὐωδία καί τότε πρόσεξε τό ὡραῖο της πρόσωπο καί τήν ἐρωτεύτηκε.
-Πές μου, τῆς λέει, τί εἶναι τοῦτο, πού
ἔχεις μέσα σου καί δέν φοβάσαι. Τί εἶναι
αὐτό, πού εὐωδιάζει τόσο ἀπό τό στόμα
σου.
-Δέν θά καταλάβεις, πολυχρονεμένε
μου, τοῦ λέει τότε ἥσυχα ἡ Λαμπρινή· δέν
θά καταλάβεις κι ἄν σοῦ τό πῶ, γιατί εἶσαι
ἀβάφτιστος.
-Ἄν σέ πάρω γυναῖκα μου καί σέ κάνω
σουλτάνα, θά μοῦ τό πεῖς; Λέει πάλι ό
σουλτάνος.

- Δέν θέλω νά γίνω γυναίκα ἑνός ἀβάφτιστου, λέει τότε ἡ Λαμπρινή κι εὐώδιασε ἀκόμα περισσότερο τό στόμα της ἀπό
τή θεία Κοινωνία πού εἶχε πάρει.
Τότε ὁ σουλτάνος τῆς λέει.
-Θά βαφτιστῶ, γιά νά σέ κάνω γυναίκα
μου.
-Ἅμα βαφτιστεῖς, τοῦ λέει τότε ἡ Λαμπρινή, θά εὐωδιάζει κι ἐσένα τό στόμα σου
καί ἡ καρδιά σου.
Τότε ό σουλτάνος παραγγέλνει στή μάννα του νά ἔχει τή Λαμπρινή σάν γυναίκα
του κι αὐτός ἐπῆγε στούς Ἁγίους Τόπους,
γιά νά βαφτιστεῖ νά γίνει καί χατζής καί
ὕστερα νἄρθει νά παντρευτεῖ τή Λαμπρινή.
Ἔφυγε ὁ σουλτάνος καί τότε ἡ μάννα του
ἐσκύλιασε μέ τή Λαμπρινή, γιατί εἶδε ὅτι
οἱ φόβοι της ἔβγαιναν σωστοί. Γι᾽ αὐτό
ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε, γιά νά χαλάσει
αὐτόν τό γάμο. Πιάνει καί λέει τῆς Λαμπρινῆς.
-Ἄκουσε ἐσύ. Μή ξεχνᾶς ὅτι ἀκόμα
εἶσαι δούλα. Αὔριο Κυριακή νά πιάσεις νά
σκουπίσεις ὅλο τό παλάτι μοναχή σου.
Ἡ Λαμπρινή εἶπε «μάλιστα» καί τήν
ἄλλη μέρα, πού ἦταν Κυριακή, σηκώθηκε
νύχτα καί πῆγε καί λειτουργήθηκε. Μόλις
σκόλασε ἡ ἐκκλησία, γρήγορα ἔτρεξε νά
γυρίσει στό παλάτι γιά τό σκούπισμα
κρατώντας ἀκόμα τό ἀντίδωρο στό χέρι.

Στό δρόμο περνώντας ἔξω ἀπό ἕνα καλυβάκι ἀκούει βογγητά. Σταμάτησε, μπαίνει
μέσα καί βρίσκει μιά γριούλα πού ψυχοπαράδωνε μοναχή της. Τή φίλησε μέ τά
χείλη, πού εὐωδίαζαν ἀπ᾽ τήν Ἁγία Κοινωνία, τῆς ἔβαλε στή γλῶσσα καί ἕνα ψίχουλο ἀπ᾽ τό ἀντίδωρο κι ἐκείνη τῆς
εὐχήθηκε:
-Διαμάντια νά σκουπίζεις καί χρυσάφια
νά γνέθεις στή ρόκα σου. Καί ξεψύχησε ἡ
γριά.
Φεύγει τότε ἀπό κεῖ ἡ Λαμπρινή γρήγορα καί φτάνει στό παλάτι. Πιάνει ἀμέσως
τή σκούπα κι ἀρχίζει τό σκούπισμα. Παράξενο ὅμως, τά σκουπίδια γίνονταν διαμάντια καί τά μάζευε μέ τό φαράσι. Κι ἐπειδή ἡ βασίλισσα εἶχε ἀφήσει ἐπίτηδες
ἀσκούπιστα πολλές μέρες τό παλάτι, ἐμάζεψε πολλά σακκιά διαμάντια καί τἄκρυφε κάτω ἀπ᾽ τό κρεβάτι της. Τό βράδυ πῆγε
κουρασμένη νά κοιμηθεῖ.
Τό πρωί πῆγε πάλι ἡ μάννα τοῦ σουλτάνου ἀποφασισμένη νά χαλάσει τό συνοικέσιο καί τῆς λέει:
-Αὔριο θἄρθουν οἱ βασιλικές φάντρες,
γιά νά φάνουν τά νυφικά. Ἐσύ δέν ἔφερες
μαλλί ἀπ᾽ τή μάννα σου. Καί νἄφερνες δέν
θἄκανε γιά βασιλικό νυφικό. Δέν κάνεις
γιά νύφη μου.
-Καί τί μαλλί κάνει γιά βασιλικό νυφικό;
ρωτάει ἡ Λαμπρινή.
-Χρυσό βέβαια, ἀπαντάει ἡ βασίλισσα.
-Καλά, ἄς ἔρθουν αὔριο οἱ φάντρες,
λέει τότε ἀσυλλόγιστα ἡ Λαμπρινή.
Μόλις ἔφυγε ἡ μάννα τοῦ σουλτάνου, ἡ
Λαμπρινή τρέχει στό κοπάδι της, κουρεύει
τά πρόβατά της, πλένει τό μαλλί, τό στεγνώνει, τό ξαίνει καί τό βάζει στή ῥόκα νά
τό γνέσει. Τό μαλλί πάνω στή ῥόκα γινόταν χρυσό! Ἦταν ἡ εὐχή τῆς γριᾶς. Κάθισε ὅλη τή νύχτα ἡ Λαμπρινή καί ἔγνεσε
πολύ μαλλί καί ἔφτιαξε διακόσια κουβάρια.
Τήν ἄλλη μέρα ἦρθαν οἱ φάντρες μέ τούς
ἀργαλειούς καί τἄχασαν. Τί κουβάρια
ἦταν αὐτά, τί χρυσά νήματα! Θαύμασαν.

Κι ὕφαναν τά ὡραιότερα νυφικά. Ἡ Λαμπρινή χαίρονταν καί ἡ μάννα τοῦ σουλτάνου λύσσαγε ἀπ᾽ τό κακό της. Ἐπαράγγειλε στά γύρω βασίλεια νά στείλουν
προξενιές γιά τό γιό της τόν σουλτάνο κι
ἐκεῖνοι ἔστειλαν αὐλικούς μέ θησαυρούς
γιά δῶρα στό σουλτάνο καί στή μάννα του.
Ἐκεῖνες τίς μέρες ἔφτασε κι ὁ σουλτάνος
πού εἶχε βαφτιστεῖ κι ἔγινε χριστιανός καί
τόν ἔλεγαν ῥήγα πλέον κι ὄχι σουλτάνο.
Ἡ μάννα του τοῦ εἶπε:
-Νά τό σκεφτεῖς, γιέ μου, πρίν νά πάρεις
γυναῖκα σου αὐτή τή φτωχιά. Ἀπό τά
γύρω βασίλεια μᾶς ἔστειλαν τόσα προξενιά καί τά δῶρα τους εἶναι ἕνα σακκί διαμάντια. Ἀπ᾽ αὐτό καταλαβαίνεις τόν
πλοῦτο τους. Ἄν σοῦ κινήσουν πόλεμο
αὐτοί, θἄχουν νά πληρώσουν πλῆθος
στρατιῶτες καί θά σοῦ πάρουν τό βασίλειος καί τό κεφάλι ἀκόμα.
Ὁ λόγος τῆς μάννας του ἐτάραξε τό βασιλιά καί δέν ἤξερε τί νά κάνει. Ἡ Λαμπινή, πού τόν εἶδε συλλογισμένον, πῆγε κοντά του τόν καλωσόρισε καί τόν ρώτησε τί
εἶχε. Ὁ ῥήγας τῆς εἶπε τί εἶχε.
Ἀπό τώρα πού εἶσαι βαφτισμένος, τοῦ
λέει τότε ἡ Λαμπρινή, δέν ἔχεις ἀνάγκη
ἀπό τά πλούτη. Ἄν χρειαστεῖς πλούτη ἔχω
πολλά κάτω ἀπό τό κρεβάτι μου.
Πάει ὁ ῥήγας κοιτάζει κάτω ἀπ᾽ τό κρεβάτι της καί βλέπει τά σακκιά μέ τά διαμάντια. Βλέπει καί τά χρυσά νυφικά καί κατάλαβε τώρα τί δύναμη κρύβονταν μέσα
σ᾽ αὐτή τήν ταπεινή βοσκοπούλα. Καί γι᾽
αὐτό παράγγειλε γρήγορα νά ἑτοιμαστοῦν οἱ βασιλικοί γάμοι καί παντρεύτηκε ἡ Λαμπρινή τό ῥήγα, πού ἔγινε χριστιανός, γιά χάρη της.
Καί γιά νά δείξει ὅτι ἔγινε καλός χριστιανός ἐκάλεσε στό γάμο ὅλους τούς
φτωχούς τοῦ βασιλείου καί μοίρασε σέ
ὅλους πολλά χρυσά νομίσματα κι ὅλοι τόν
εὐχαρίστησαν καί ζῆσαν αὐτοί καλά κι
ἐμεῖς καλύτερα».
Κώστα Γανωτῆ: «Ὁ βοσκός Νικάνορας καί
τό Ρωμαίικο», ἐκδόσεις Πηλός, σελ. 96 κ.ἑ.

