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Κα τ ηχ ητ ι κὰ κε φ ά λ α ι α

( Λειτουργικές προσεγγίσεις)
Κατέθεσα στὰ δύο προηγούμενα
τεύχη κάποιες σκέψεις γιὰ τὸν τρόπο ποὺ διδασκόμαστε τὴν πίστη
τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ τῆς Κατηχήσεως καὶ γιὰ τὸ εἶδος τῆς
σχέσης ποὺ ἑνοποιεῖ
τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Συνοψίζοντας θὰ ἔλεγα
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν κάλεσε
τοὺς
ἀνθρώπους
νὰ πιστέψουν
καὶ νὰ ἀκολουθήσουν
ἰδέες ἀλλὰ νὰ
πιστέψουν καὶ νὰ
ἀκολουθήσουν τὸν
Χριστὸ ὡς πρόσωπο.
Ἡ πίστη αὐτὴ διακρίθηκε
καὶ διακρίνεται σαφῶς ἀπὸ τὴν ἰδεολογικὴ πίστη γιατὶ βιώθηκε καὶ
βιώνεται ὡς σχέση πραγματική,
ἐμπειρική, ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο
ὅμοιο κατὰ χάρη μὲ τὸν Χριστό.

Ὡς ἐκ τούτου τὸ κατηχητικὸ ἔργο
καὶ ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας λειτουργοῦν μέσα στὸ ἴδιο πλαίσιο
τῆς ὀργανικῆς ἔνταξης καὶ παραμονῆς στὸ σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ταυτίζονται μὲ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴ θέωση μέσα ἀπὸ
τὴν κάθαρση
καὶ τὸν φωτισμό. Ἡ πορεία
αὐτὴ τονίζεται ἐμφατικά
μέσα στὰ λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, στὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ στὴν ὑμνολογία, στὶς
εὐχὲς τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ
στὰ μυστήρια, στὴν εἰκονογραφία
καὶ μὲ ἕνα λόγο σὲ κάθε ἔκφανση τῆς
ζωῆς της.
Ἡ μαθητεία στὴν πίστη τῆς Ἐκκλη-

σίας ὡς ἐμπειρικοῦ βιώματος καὶ
ὄχι ὡς γνώσεις περὶ Θεοῦ προσφέρεται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο
μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας. Ἔλεγε ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: «Ἐκεῖνα τὰ χρόνια (ἀναφέρεται στὴν Τουρκοκρατία) δὲν εἶχαν
ἠθικολογικὰ κηρύγματα μορφωμένων θεολόγων, οἱ ὁποῖοι
λένε ὡραῖα πράγματα
γιὰ νὰ ἐπηρεάσουν
μὲ τὴν ὡραιολογία τὸν κόσμο.
Οἱ καλόγεροι
τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη δὲν
ἐνδιαφερόντουσαν
γιὰ τέτοιου εἴδους
κατήχηση
καὶ διδασκαλία.
Ἐκεῖνο ποὺ
τοὺς ἐνδιέφερε
ἦταν τί εἶναι ἡ δύναμη αὐτῆς τῆς πίστεως, τί εἶναι ἡ ἐμπειρικὴ μαρτυρία αὐτῆς τῆς πίστεως, ποὺ κάνει ἕναν ἄνθρωπο νὰ
πιστεύη. Γι’ αὐτὸ βλέπουμε ἐκεῖνα τὰ
χρόνια, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἦταν μὲ τὰ
κομβοσχοίνια»1. Καὶ πιὸ κάτω συμπληρώνει: «Ἄν κάποιος θέλει νὰ
γίνη θεολόγος καλύτερα νὰ διαβάση τοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας. Γι’
αὐτὸ μακάριοι ἦταν οἱ παλιοὶ ποὺ δὲν
εἶχαν οὔτε Πανεπιστήμιο...νὰ σπουδάσουν...καὶ εἶχαν μόνο τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ τοὺς Πατέρες»2.
Τὰ κείμενα αὐτὰ λειτουργοῦν ὡς
δεῖκτες ποὺ μᾶς δείχνουν τὰ ὅριά μας,
μᾶς δείχνουν ποῦ μποροῦμε νὰ φθά-

σουμε καὶ πῶς, καὶ ἀκόμα δείχνουν
τὰ θεμέλιά μας, τὰ ἐπάνω στὴν «Πέτρα» χτισμένα, «ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός»3.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σκεφτήκαμε νὰ
παρουσιάσουμε ὅσα λειτουργικὰ
κείμενα μπορέσουμε ξεκινώντας ἀπὸ
τὸ πιὸ πολύτιμο, τὴ Θεία Λειτουργία,
ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς ζωῆς τῆς
Ἐκκλησίας, μὲ τὴν
ἐλπίδα ὅτι ἡ
π ληρέστερη
γνώση τῆς
λειτουργικῆς μας
π αρ άδ ο σης καὶ
οὐσιαστικότερη
μετοχή
μας
σ’
αὐτὴν θὰ
μᾶς γεμίσει
μὲ δύναμη καὶ
ἐλπίδα γιὰ νὰ
ἀντέξουμε στὴ δίνη
τῶν καιρῶν ποὺ ζητᾶ
νὰ μᾶς ξεθεμελιώσει καὶ σὰν
ἀχυρένιο ἄθυρμα νὰ μᾶς παρασύρει
σὲ δρόμους ἀλλότριους.
παπα-Νικόλας Ἀλεξάκης
1. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, «Ἐμπειρικὴ Δογματική», τ. Α΄
σελ. 269.
2. ὅ. π., σελ. 313.
3. Α΄ Κορ. 10,4.
Θὰ προηγηθεῖ ἕνα εἰσαγωγικὸ κείμενο γιὰ τὴν ἀκολουθία τῆς Προθέσεως ἤ Προσκομιδῆς, ἡ ὁποία προηγεῖται τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἀ κ ολ ο υ θ ί α τ ῆ ς Ἁγ ί α ς Πρ ο θέσ εω ς
Ἡ Ἁγία Πρόθεση εἶναι εἰδικός χῶρος πού
βρίσκεται ἀριστερά ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα, ὅπου τοποθετοῦνται (προτίθενταιπρόθεση) τά δῶρα πού προσφέρουν (προσκομίζουν-προσκομιδή) οἱ πιστοί γιά τή
Θεία Εὐχαριστία. Ὁ χῶρος αὐτός συμβολίζει τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό τήν κατασκευή καί τό σχῆμα
του (συνήθως εἶναι μία μικρή κόγχη) καί
μέ αὐτά πού τελοῦνται ἐκεῖ. Στήν πρόθεση λοιπόν γίνεται ἡ ἀναγκαία προετοιμασία γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν λειτουργό ἱερέα μέ μία μικρή
ἀκολουθία πού τελεῖται συνήθως παράλληλα μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Ὁ
ἱερέας προετοιμάζει τά ἱερά σκεύη, τό
Ἅγιο Ποτήριο πού περιέχει κρασί
καί τό Ἅγιο Δισκάριο, ὅπου τοποθετεῖται ὁ προσφερόμενος Ἄρτος καί οἱ
μερίδες πού θά βγάλει ἀπό τά πρόσφορα πού φέρνουν οἱ πιστοί.
Τό ψωμί καί τό κρασί πού προσφέρουν οἱ πιστοί γιά τή Λειτουργία, καί
τά ὁποῖα θά μεταβληθοῦν ἀργότερα
σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, δέν τοποθετοῦνται ἀπό τήν ἀρχή στό Θυσιαστήριο γιά τή θυσία, ἀλλά πρῶτα
τοποθετοῦνται στήν Ἁγία Πρόθεση
καί ἀφιερώνονται στό Θεό σάν δῶρα τίμια, αὐτή εἶναι πλέον καί ἡ ὀνομασία
τους. Ἐδῶ θά μποροῦσε νά πεῖ κάποιος, μά
πῶς συμβαδίζει ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ,
πού ἀναφέραμε ὅτι συμβολίζεται στήν
πρόθεση, μέ τό πάθος; Τό ἴδιο ὅμως συμβαίνει καί στήν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία
ὅταν ὁ ἁγιογράφος ἀπεικονίζει τόν Χριστό
μέσα σέ ἕνα σκοτεινό σπήλαιο καί ἡ φάτνη Του φαίνεται περισσότερο σάν μνῆμα,
σάν τάφος. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς τοῦ
Χριστοῦ καί ἀπό τή γέννησή Του ἀκόμα
προδιαγράφεται τό πάθος Του. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐξάλλου εἶναι δραματοποίηση
ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ πού ξεκινᾶ μέ
τήν ἀκολουθία τῆς προθέσεως καί συνε-

χίζεται σέ ὅλη τή θεία λειτουργία μέχρι τό
τέλος, ὅπου συμβαίνουν ὅλα τά σωτηριώδη
γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας. Σέ ὅλα
αὐτά τά γεγονότα ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἁπλοί
θεατές ἀλλά μέτοχοι καί συμπάσχοντες καί
ἀποδέκτες ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων καί
τῶν συνεπειῶν τους.
Προσφέρουμε στό Θεό ψωμί καί κρασί,
γιατί αὐτά ἀποτελοῦν τροφή ἀποκλειστικά ἀνθρώπινη, μέ τήν ὁποία συντηρεῖται
καί ἐκδηλώνεται ἡ ζωή μας. Γι᾽ αὐτό καί πιστεύεται πώς, ὅταν προσφέρει κανείς τροφή, εἶναι σάν νά προσφέρει τήν ἴδια τή ζωή.
Ἐπειδή λοιπόν μέ τά θεῖα μυστήρια ὁ
Θεός μᾶς χαρίζει τήν αἰώνια ζωή, ἦταν φυσικό καί τό δικό μας δῶρο νά εἶναι κατά

κάποιο τρόπο ζωή, γιά νά μήν εἶναι ἀταίριαστη ἡ προσφορά μας μέ τήν ἀνταπόδοση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ἔχει κάτι συγγενικό. Ἐπίσης ὁ Χριστός δέν θέλει νά Τοῦ
προσφέρουμε τήν ὕλη ἀκατέργαστη, ἔτσι
ὅπως Αὐτός μᾶς τήν ἔδωσε μέ τή δημιουργία, δηλαδή δέν Τοῦ προσφέρουμε
σιτάρι καί σταφύλια, ἀλλά θέλει τήν ὕλη
πού Αὐτός δημιούργησε νά Τοῦ τήν προσφέρουμε βάζοντας τόν κόπο μας καί
τήν προσπάθειά μας. Φτιάχνοντας τό
ἀκατέργαστο σιτάρι ἄρτο καί τό ἀκατέργαστο σταφύλι κρασί συμμετέχουμε καί
ἐμεῖς ἐξ ἀρχῆς μέ τήν προαίρεσή μας καί
τήν προσπάθειά μας σέ ὅλο αὐτό τό σωτηριῶδες ἔργο πού γίνεται. Αὐτό δείχνει ὅτι

ἡ θέωσή μας δέν γίνεται κατά τρόπο μαγικό γιά ἐμᾶς καί χωρίς ἐμᾶς, ἀλλά γίνεται γιά ἐμᾶς καί μέ τή συμμετοχή μας.
Ἄλλωστε ὁ Κύριος παρήγγειλε νά
Τοῦ προσφέρουμε ψωμί καί
κρασί, κι Αὐτός πάλι μᾶς
ἀνταποδίδει «ἄρτον οὐράνιον» καί «ποτήριον
ζωῆς». Θέλησε νά Τοῦ
προσφέρουμε ἐμεῖς ἐφόδια τῆς πρόσκαιρης ζωῆς,
κι Ἐκεῖνος νά μᾶς ἀντιπροσφέρει τήν αἰώνια ζωή.
Ὅταν ξεκινάει ἡ ἀκολουθία, ὁ ἱερέας λέει: «Ἑτοιμάζου
Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ,
Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τό ξύλον τῆς
ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς
Παρθένου· Παράδεισος καί γάρ, ἡ ἐκείνης
γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τό θεῖον φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχί δέ ὡς ὁ
Ἀδάμ τεθνηξόμεθα, Χριστός γεννᾶται,
τήν πρίν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα» καί
«Ἐξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, τῷ τιμίῳ σου αἵματι, τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς, καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς, τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις. Σωτήρ ἡμῶν δόξα σοι». Ὁ ἱερέας
ἀφοῦ πάρει στά χέρια του
τόν ἄρτο, ἀπ’ τόν ὁποῖο θά
κόψει τό ἱερό τμῆμα πού
θά μεταβληθεῖ σέ σῶμα
Χριστοῦ, λέει: «Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τά λόγια αὐτά ἀναφέρονται σ᾽
ὅλη τή Λειτουργία καί ἀνταποκρίνονται στήν παραγγελία
πού ἄφησε ὁ Χριστός ὅταν παρέδωσε τό
μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας: «Τοῦτο
ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ.
22,19). Ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε ὅτι τό πρόσφορο ἀπό τό ὁποῖο θά βγεῖ ὁ Ἀμνός συμβολίζει τήν Θεοτόκο καί ὅπως ἀπό τά
σπλάχνα της σαρκώθηκε καί γεννήθηκε
μόνο ὁ Χριστός, ὅπως στήν Παλαιά Δια-

θήκη στή προφητεία τοῦ Δανιήλ ἀναφέρεται τό «ἀλατόμητον ὄρος», ἔτσι καί
ἀπό αὐτό τό πρόσφορο θά βγάλουμε
μόνο τή μερίδα τοῦ Ἀμνοῦ καί
ὄχι ἄλλη.
Ἀλλά ποιά εἶναι αὐτή ἡ
ἀνάμνηση; Πῶς θά θυμηθοῦμε τόν Κύριο στή Λειτουργία καί τί θά διηγηθοῦμε γι᾽ Αὐτόν; Μήπως
ἐκεῖνα πού Τόν ἀπέδειξαν Θεό Παντοδύναμο;
Ὅτι δηλαδή ἀνέστησε νεκρούς, χάρισε τό φῶς σέ τυφλούς, πρόσταξε τούς ἀνέμους νά κοπάσουν, χόρτασε χιλιάδες ἀνθρώπους μέ λίγα ψωμιά; Ὄχι, ὁ
Χριστός δέν ζήτησε νά θυμόμαστε αὐτά,
ἀλλά περισσότερο ἐκεῖνα πού φανερώνουν
ἀδυναμία, δηλαδή τή σταύρωση, τό πάθος
καί τό θάνατο. Γιατί τά πάθη ἦταν πιό
ἀναγκαῖα ἀπό τά θαύματα. Τά πάθη τοῦ
Χριστοῦ μᾶς προξενοῦν τή σωτηρία καί
τήν ἀνάσταση, ἐνῶ τά θαύματα Του ἀποδεικνύουν μόνο ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Σωτήρας.
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ ἱερέας πεῖ: «Εἰς
ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου...», προσθέτει ἐκεῖνα πού δηλώνουν
τή σταύρωση καί τό θάνατο. Τεμαχίζει δηλαδή μέ
τή λόγχη τόν ἄρτο, λέγοντας τήν προφητεία:
«Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν
ἤχθη καί ὡς ἀμνός ἄμωμος
ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτόν ἄφωνος, οὕτως οὐκ
ἀνοίγει τό στόμα αὐτοῦ. Ἐν τῇ
ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ
ἤρθη, τήν δέ γενεάν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;
Ὅτι αἴρεται ἀπό τῆς γῆς ἡ ζωή αὐτοῦ» (Ἡσ.
53, 7-8). Κι ἀφοῦ ἐναποθέσει στό ἅγιο Δισκάριο τόν Ἀμνό, τόν τοποθετεῖ σέ ὕπτια
θέση καί χαράζει μέ τή λόγχη σταυροειδῶς
λέγοντας: «Θύεται ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ
αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ὑπέρ
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας» (πρβλ.

Ἰω. 1, 29) καί «σταυρωθέντος σου Χριστέ
ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, ἐπατήθη ἡ δύναμις
τοῦ ἐχθροῦ, οὔτε γάρ ἄγγελος οὔτε ἄνθρωπος ἀλλ’ αὐτός ὁ Κύριος ἔσωσεν ἡμᾶς,
δόξα σοι». Ὕστερα, μέ τή λόγχη, κεντάει
τόν Ἀμνό στό δεξί μέρος καί λέει: « Εἷς τῶν
στρατιωτῶν λόγχῃ τήν πλευράν αὐτοῦ
ἔνυξε, (καί χύνοντας μέσα στό ἅγιο Ποτήριο κρασί καί νερό, συμπληρώνει) καί
εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καί ὕδωρ καί ὁ
ἑωρακώς μεμαρτύρηκε καί ἀληθινή ἐστίν
ἡ μαρτυρία αὐτοῦ» (Ἰω. 19, 34).
Ὁ ἱερέας συνεχίζει τήν Προσκομιδή.
Ἀφαιρεῖ τώρα μικρά κομμάτια (μερίδες)
ἀντιπροσωπευτικά
γιά τή Θεοτόκο,
τούς Ἀγγέλους καί
γιά ὅλες τίς τάξεις
τῶν Ἁγίων καθώς
καί γιά τούς ζῶντες
καί κεκοιμημένους
ἀπό ἄλλα πρόσφορα, καί σάν δῶρα
ἱερά τά τοποθετεῖ
στό ἅγιο Δισκάριο, λέγοντας γιά τό καθένα: «Εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς ὑπερευλογημένης ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας», «Εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Ἁγίων...» καί «ὑπέρ
ὑγείας καί σωτηρίας (τῶν ζώντων) καί ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν
μας». Τί σημαίνουν αὐτά; Εὐχαριστία στό
Θεό καί ἱκεσία. Γιατί μέ τά δῶρα μας εἴτε
ἀνταποδίδουμε στόν εὐεργέτη τήν εὐεργεσία πού μᾶς ἔκανε εἴτε παρακαλοῦμε κάποιον γιά νά μᾶς εὐεργετήσει.
Ἔτσι κι ἐδῶ, ἡ Ἐκκλησία, μέ τά δῶρα πού
προσφέρει στό Θεό, τόν εὐχαριστεῖ γιατί
στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων της δόθηκε ἡ
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Καί τόν ἱκετεύει νά δοθοῦν
αὐτά τά ἀγαθά καί στά παιδιά της ἐκεῖνα
πού ἀκόμα ζοῦν καί τό τέλος τους εἶναι
ἀβέβαιο, καθώς ἐπίσης καί σ᾽ ἐκεῖνα πού
ἔχουν πεθάνει. Γι’ αὐτό λοιπόν μνημονεύει
ὀνομαστικά πρῶτα τούς Ἁγίους, ἔπειτα
τούς ζῶντες καί τέλος τούς κεκοιμημένους.

Καί γιά τούς Ἁγίους εὐχαριστεῖ, ἐνῶ γιά
τούς ἄλλους ἱκετεύει.
Τά ὅσα εἰπώθηκαν καί ἔγιναν πάνω στόν
Ἀμνό, γιά νά συμβολίσουν τή γέννηση πού
ὅμως ἀναφέραμε ὅτι προδιαγράφει καί τό
θάνατο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἁπλές περιγραφές καί σύμβολα. Ὁ Ἀμνός παρέμεινε
ἄρτος, μόνο πού τώρα ἔγινε δῶρο ἀφιερωμένο στό Θεό καί συμβολίζει τό σῶμα
τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό ὁ ἱερέας ἀναπαριστᾶ
τά θαύματα πού ἔγιναν στόν νεογέννητο
Κύριο στή φάτνη. Βάζει πάνω στόν ἄρτο
τόν λεγόμενο Ἀστερίσκο καί λέει: «Καί
ἐλθών ὁ ἀστήρ ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό Παιδίον» (Ματθ. 2, 9).
Ὁ Ἀστερίσκος πού
εἶναι ἕνα ἀπό τά
Ἅγια Σκεύη συμβολίζει τόν ἀστέρα
πού ὁδήγησε τούς
μάγους ἀπό τήν
Περσία στόν νεογέννητο Χριστό.
Ὕστερα σκεπάζει τό
Δισκάριο καί τό Ποτήριο μέ πολυτελῆ καλύμματα καί θυμιάζει. Γιατί ἀρχικά ἦταν
συγκαλυμμένη ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ
μέχρι τόν καιρό πού Αὐτός ἄρχισε νά
θαυματουργεῖ καί ὁ Θεός Πατέρας ἔδινε
τή μαρτυρία Του ἀπό τόν οὐρανό. Ἐπίσης
τά καλύμματα συμβολίζουν τά σπάργανα
τοῦ Χριστοῦ μέ τά ὁποῖα τόν σπαργάνωσε ἡ Παναγία κατά τή Γέννηση ἀλλά καί
τό σεντόνι μέ τό ὁποῖο τόν περιέβαλαν ὁ
Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας καί ὁ Νικόδημος
κατά τόν ἐνταφιασμό. Αὐτή εἶναι ἀκολουθία τῆς προσκομιδῆς καί μέ τούς συμβολισμούς πού περιέχει μᾶς εἰσάγει στή
Θεία Λειτουργία.
Ἀναστάσιος Παπίδης,
Θεολόγος καθηγητής
Πηγές:
1) Εὐχολόγιον τό Μέγα.
2) Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας, Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα.

Ψυ χ ή ἀχ υρ ο πο ί ητο ς
Ξαφνικά! Ἐκεῖ πού κοίταζα ἕνα κόκκινο
ἡλιοβασίλεμα, ἀνήμπορος νά ἀποτρέψω
τόσο κόκκινο (γιατί «ὅλο τό κόκκινο στίς
μέρες μας εἶναι αἷμα!», κόκκινες οἰκογένειες, κόκκινα σχολεῖα, κόκκινη ἐκκλησία,
ὅλα κόκκινα), πέρασε ἀπό μπροστά μου
ἕνα «σπουδαῖο» καί ἐπίσημο ἀχυράκι ἀφημένο ἀνήμπορο στίς διαταγές μιᾶς ἐλαφριᾶς ἐκπνοῆς ἑνός ἀέρα.
-Ἔλα κι ἐσύ! (μοῦ φώναξε)
-Ποῦ;
-Στούς πέντε ἀνέμους!
-Νά κάνομε τί;
-Θά ἀποφασίσομε ποιός ἄνεμος ἔφτιαξε τόν κόσμο!
-Ποιός ἄνεμος ἔφτιαξε τόν κόσμο;!
-Πότε;
-Ὅταν θά φυσήξει Νοτιοδυτικός.
-Καί πότε θά φυσήξει Νοτιοδυτικός;
-Ὅταν τό ἀποφασίσομε ἐμεῖς!
Ἀπορημένος κοίταξα τό ἀχυράκι πού τρεμόπαιζε πάνω σέ ἕνα ξερόκλαδο, τόσο ἀδύναμο κι ἀνίσχυρο νά λέει τέτοια μεγάλα
λόγια.
Μέχρι νά σκεφτῶ καί νά ἀποσκεφτῶ
αὐτά ἦρθε δυνατός ἄνεμος μέ φοβερή
δύναμη καί τρομαχτική βοή καί σήκωσε τό
ἀχυράκι στό πουθενά καί μαζί μέ τό ἀχυράκι σήκωσε καί τό φλύαρο ξερόκλαδο. Σήκωσε τό χῶμα μέ τίς βαριές πέτρες, σήκωσε
ὅλο τόν τόπο κι ὅ,τι φαινόταν ὅτι ἦταν ριζωμένο καί στέρεο.
Κι ὅλα αὐτά μέχρι νά γυρίσω τό βλέμμα
μου ἀπό τή μιά στήν ἄλλη!
Ἔντρομος ἔπεσα καταγῆς. Ἡ ψυχή μου
ἀχυροποίητη ἀπό τό μέγεθος τῆς δειλίας
καί τῆς πίστης πού σάν τσίπα λεπτή διαλύθηκε, γυμνή κόλλησε στό ἔδαφος.
Ποῦ εἶναι ὁ τόπος, ὅπως πρίν;! Ποῦ εἶναι
τό ἀχυράκι;! Κι ἐγώ ἀχυράκι; Ἀλίμονό μου!
Τρεμόπαιξε ἡ ἀχυροποίητη ψυχή μου
στήν ὀργή τοῦ ἀνέμου.
Ἀχυράκι ποῦ εἶσαι!! Μ’ ἀκοῦς!! (τό ἀχυράκι πουθενά. Ἄφαντο! κι ὁ τόπος του)

Ποιός ἔφτιαξε τόν κόσμο;!! Τί εἶναι
αὐτός ὁ χαλασμός; Ἡ ὀργή τοῦ Δημιουργοῦ ἤ ἡ ἀπειλή τῶν «δημιουργῶν»;
Καί ξαφνικά γεννήθηκα πάροικος
(εὐτυχῶς) τῆς ἀχυροποίητης ζωῆς πού
ἔκτιζα ἐπιμελῶς τόσα χρόνια -καί νόμιζα
ὅτι εἶχα πετύχει κάτι σπουδαῖο! Σανός καί
ἄχυρα.
Ποῦ εἶναι τά θεμέλια τῆς σκεπῆς; Τά θεμέλια!! γιά τή σκεπή οὔτε σκέψη.
Ποῦ εἶναι ἡ ἀνάπαυση τῆς προηγούμενης
ζωῆς; Ὕπνος καί λήθαργος ἀμελείας ἦταν!
Δέν ἦταν ἀνάπαυση.
Ποῦ εἶναι ἡ ἀνεμελιά τῆς καλοπέρασης;! Καλοπέραση; Παγίδα ἦταν. Τρώγαμε τά ψίχουλά τους γιά νά ’χουν δικαίωμα
νά μᾶς φᾶνε τώρα ὁλόκληρους! Μέ τήν
ψυχή μαζί!
Ἔσυρα μέ δάκρυα στά μάτια τήν ἀπό πάντα πληγιασμένη ψυχή μου καί τώρα καταπληγωμένη καί κατατρομαγμένη (εἶχε νά
σύρει μαζί της καί τό καλοζωισμένο καί
ἀπρόθυμο σῶμα!). Τεράστια δυσκολία!
Τεράστια προσπάθεια! Στό βάθος ὅμως...
μετά αἷμα… φῶς!
Κι ἐκεῖ πού οἱ ὠδίνες τοῦ θανάτου ἔγιναν
ἡ ζωή μου καί ἡ ἄβυσσος τοῦ Ἅδη καθημερινός κίνδυνος! Κι ἐκεῖ πού ἡ ἴδια ἡ μητέρα μου κι ὁ πατέρας μου ἀνήμποροι μ’
ἐγκατέλειψαν πνιγμένο σ’ ἕνα πέλαγος
ἀρρωστημένης ἀγάπης ἤ ἀδιαφορίας κι
ὅλοι οἱ ἀδελφοί, συγγενεῖς καί φίλοι ἔγιναν ἄφαντοι (στήν ἐποχή τῆς εὔκολης ἐπικοινωνίας) κι ἐκεῖ πού οἱ ἐχθροί μου ἦταν
ἕτοιμοι νά κατασπαράξουν τίς σάρκες
μου καί νά ἀφανίσουν τήν ψυχή μου… τό
πελέκι!!! Τό θυμᾶμαι. Πέτρα καλοφτιαγμένη πελεκημένη. Στά ἀζήτητα τῆς ἀχυροποίητης ζωῆς μου. Δέν τολμοῦσα οὔτε
νά τή χτίσω οὔτε νά τήν πετάξω. Τό χτίσιμό
της ἀπαιτοῦσε ἰδιαίτερα πολύ κόπο καί ἀτέλειωτες θυσίες, τό πέταγμά της ἔκρυβε
φόβο γιά βάσανα καί θλίψεις. Οὐδέτερος
διπλωμάτης, ὅπως λέμε: ἄθλιος συμφε-

ροντολόγος, καί τήν πίτα ὁλάκερη καί
τόν σκύλο χορτάτο. Ὥσπου ἦρθαν οἱ ἀχυράνθρωποι καί ἔδιωξαν φοβίες καί τύψεις.
Ἄρχισαν καί νά ἀπειλοῦν. Κατέβασαν ἀπ’
τούς ὑπολογιστές τους ἀτέλειωτα καί
ἀναμφισβήτητα σχέδια! Κανείς δέν τολμοῦσε νά πεῖ «ὄχι». Εἶχαν πειθώ, ἐμφάνιση,
χαμόγελο, τρόπους, «γνώσεις», γλῶσσες…
χρῆμα, ὅλα ἀπό ἄχυρο. Κατέστρωσαν καί
στόλισαν τό μέλλον μέ ὄνειρα ἀτελείωτης εὐημερίας, καλοπέρασης, ἡδονῆς…
ὅλα μέ ἄχυρο.
Τό πελέκι εἶχε
ἐπικίνδυνους γιά
τή δημόσια ὑγεία
μύκητες… (μεγάλοι φακοί, χημικά
ὑγρά, λαβίδες, μάσκες…Ἐρευνητές!
Ἀποδείξεις χειροπιαστές… ἄντε νά
τούς ἀμφισβητήσεις) νά τό πετάξεις στό γκρεμό
νά τό ἐξαφανίσεις.
Στό τέλος ψηφίστηκε καί νομοθετική ρύθμιση: «Τό πελέκι εἶναι ἐπικίνδυνο! Ὅποιος βρεθεῖ νά ἔχει
στήν κατοχή του τό πελέκι θά θεωρεῖται
τρομοκράτης καί θά τιμωρεῖται αὐστηρά».
Μετά τό πόρισμα ὑποσχέθηκαν μία μπάλα ἄχυρο ἐπιδοτούμενη, νά χτίσουμε τήν
ζωή μας, τά ὄνειρά μας. «Σωτῆρες» μεγαλόκαρδοι καί ἁπλόχεροι. Πανηγύριζα γιά
τή μεγάλη ἐπιτυχία. «Μοῦ ἄνοιξαν τά μάτια!».
Συμπλήρωσα τάκα-τάκα μιά αἴτηση ἠλεκτρονική στόν ὑπολογιστή μου. Τήν ἔστειλα στό ἅψε-σβῆσε στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς.
Τάκα-τάκα μοῦ ἐπέστρεψαν πίσω τήν αἴτηση ζητώντας μου νά ἐπισυνάψω καί μία
ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι «θά πετάξω τό πελέκι» (ἔ! μ’ αὐτό τό πελέκι. Τόσο πολύ τούς
ἐνδιαφέρει;) Τάκα-τάκα τούς ἔστειλα ξανά
πίσω ὅσα χαρτιά ζητοῦσαν. Ἐγκρίθηκε!
Τάκα-τάκα παρέλαβα τό ἄχυρο.

Ἄρχισα νά χτίζω τή ζωή μου! Ἀπελευθερωμένος. Χωρίς τό ἐπικίνδυνο πελέκι.
Ἀπολάμβανα τήν ἡδονή τῆς ἐπιδοτούμενης ἀχυροποίητης ζωῆς μου. «Καλοπέραση». Ὅλα γιά τή σάρκα. Καλά νά περνᾶμε!
Ὑγεία, οἰκολογία, ἀθλητισμός, τεχνολογία, ὅλα γιά τή σάρκα. Νά μήν παραπονεθεῖ. Νά μή στεναχωρηθεῖ. Νά μή μπεῖ σέ
κίνδυνο. Νά μήν κουραστεῖ! Σιγά-σιγά
ἄρχισα νά ἐξομοιώνομαι μέ τά ζῶα. Ὕπνος,
φαΐ, sex καί ἀτέλειωτη μελέτη πῶς νά
προφυλάξομε τή σάρκα, πῶς νά βελτιώσομε
τό… sex. Κι ὅταν
ἡ σάρκα πῆρε τά
ἡνία τῆς ἀχυροποίητης ζωῆς μου
ἦρθαν πάλι οἱ
ἀχυράνθρωποι: μ’
ἕνα χαλινάρι στά
χέρια, μιά σέλα
καί σπιρούνια στίς
μπότες τους. Γιά
ποιόν;
Ἀνήσυχος τάκατάκα ἔστειλα ἕνα
e-mail σ᾽ ἕνα
φίλο μου, στή διπλανή πόρτα:
«Anisixo! Ti ginete;»
Μοῦ ἀπάντησε ἀμέσως:
«etiki skepsi, mi ta vlepis ola mavra. Ola
pane kala! Ise kaxipoptos, pame barakia!»
Moῦ ἔστειλε κι ἕνα ἀνέκδοτο.
Ὡραῖο ἀνέκδοτο. Γέλασα! Τάκα-τάκα
πῆρα θάρρος κι ἔστειλα ἕνα e-mail σ’ ἕνα
ἀχυράνθρωπο πού τοῦ εἶχα θάρρος:
«Αnisixo! Ti ginete;»
Πῆρα ἀπάντηση ἀμέσως. Ἐπίσημη: «Νά
ἔχεις ‘‘θετική σκέψη’’ (τά ἴδια). Ὅ,τι γίνεται,
γίνεται γιά τό καλό σας. Γιά τήν ἀσφάλειά
σας. Κάποιοι σᾶς φάγανε τό ψωμί σας, σᾶς
πίνουν τό αἷμα σας. Στήν ἀρχή θά δυσκολευτεῖτε. Μήν ἀνησυχεῖτε ὅμως ἐμεῖς μέ
κάθε τρόπο θά σᾶς φυλάξομε! Μέ κάθε
τρόπο».
Τοῦ ἔστειλα πίσω ἀπάντηση.
«Ἐμεῖς δέ θέλουμε ‘‘φύλαξη’’. Νομίζω

ὅμως πώς θέλουν φυλάκιση αὐτοί πού πίνουν τό αἷμα μας».
Ποιοί πίνουν τό αἷμα μας; Ποιοί ἀπομυζοῦν κάθε ἰκμάδα δροσιᾶς καί ὑγρασίας
ἀπό τό μίσχο τῆς ζωῆς μας; Καί τέλος τό
ἐρώτημα πού δέ συμφέρει κανένα: Ποιοί
ἔφεραν τούς ἀχυράνθρωπους; Ποιοί τούς
ἔδωσαν ἐξουσίες; Γιατί ὑπακούσαμε ἤ ὑπακοῦμε καί ἀνταλλάσσομε τά πελέκια μας
γιά μία μπάλα ἄχυρο;
«Κύριε Δημιουργέ τῶν πάντων ἄν εἶσαι
Σύ πίσω ἀπό τό χαλασμό, λυπήσου μας!
Ἐλέησόν μας!
Ἡ ψυχή μου ἡ ἀχυροποίητη ἐπεπόθησε
τόν οἶκο τοῦ Πατρός της ὡς ἄσωτη.
Ἐπεπόθησε τά δροσερά νερά τῶν πηγῶν
τῆς Πατρικῆς ἀγάπης, πού τόσο ἔχει στερηθεῖ. Ὁμοιώθη ὡς ἀνόητη, κτήνεσι ἀνοήτοις, κι ἐκυλίσθη μές τό βόρβορο καί τή λάσπη ἀκατονόμαστων παθῶν, κι ἀνομιῶν.
Ποῦ εἶσαι; Σάν φθινοπωρινό κιτρινιάρικο
ἀρρωστημένο φυλλαράκι, σάν ἀπολιχνισμένο ἀχυράκι ἡ ψυχή μου στή δίκαιη ὀργή
σου. Μή ἀποστρέφεις τό πρόσωπό Σου.
Εἰσάκουσόν μας.
Κάθε βράδυ καί πρωί-πρωί τά μάτια πύρινοι ποταμοί βγαίνουν πρός ἀναζήτησή
Σου!!
Κύριε τώρα πού ἔχομε ἀφεθεῖ δίκαια
στήν ἄδικη ὀργή τῶν ἐπίδοξων ‘‘Δημιουργῶν’’, τώρα πού ἡ ἁμαρτία κι ὁ ἁμαρτωλός ἐπαινοῦνται, καί ἡ ἀδικία καί ὁ
ἀδικῶν ἐπιβάλλονται νομοθετικά, τώρα
πού οἱ ὀφθαλμοί τῶν πλουσίων ἀποβλέπουν στήν ἔτσι κι ἀλλιῶς στερημένη μπουκιά τοῦ φτωχοῦ κι ὡς λέοντες εἶναι ἕτοιμοι νά κατασπαράξουν μαζί μέ τή μπουκιά
του καί τόν φτωχό, τώρα λοιπόν δέ ζητᾶμε
αἷμα κι ἐκδίκηση ἀπό Σένα ἀλλά ζητᾶμε τόν
καθαρό καί ἄσπιλο νόμο Σου, τήν ἀληθινή ἀγάπη Σου, νά δώσεις ζωή, φῶς, ἐλπίδα στήν ἀχυροποίητη ζωή μας! Ζωή καί
φῶς κι ἄν χρειαστεῖ… ἄς πεθάνομε».
Ἐκεῖ λοιπόν πού ἡ ἀχυροποίητη ψυχή μου
ἔντρομη κραύγαζε γιά ἔλεος καί βοήθεια!
Ὤ! τοῦ θαύματος! πάνω σέ ἔρημο καί ἀπα-

ρηγόρητο βραχότοπο γεννήθηκε Πύργος
ἰσχυρός καί ἄσειστος. Ἐκεῖ μές στό χαλασμό, τόν χωρίς ἐλπίδα, ξανάδα τό ‘‘ἄχρηστο’’ πελέκι στήριγμα ὅλου τοῦ Πύργου,
ὅλων τῶν ἀπελπισμένων.
Ποιός εἶναι αὐτός; μέ τό ματωμένο πρόσωπο, τά τρυπημένα χέρια, τή λογχισμένη
πλευρά;
Μοναδικό καί ἀναντικατάστατο ὅλου
τοῦ Πύργου; Ἐκεῖ μές στό χαλασμό, τήν
ὀδύνη, τήν ἐκμετάλλευση, τή φαγωμάρα (ὁ
ἕνας νά φάει τόν ἄλλο), τήν ὑποδούλωση,
εἶδα τό ματωμένο πρόσωπο μέ τά τρυπημένα χέρια καί πόδια, τή λογχισμένη πλευρά, λουσμένο, ἀντί μέ ἱδρώτα, μέ θρόμβους
αἵματος νά περιμένει μέ ἀγωνία νά περιμαζέψει ὅ,τι κι ὅποιον θέλει νά σωθεῖ!
Γεμάτος ἀπορία προσπαθῶ νά καταλάβω,
νά θυμηθῶ ποιός εἶναι Αὐτός! Αὐτός πού
διψάει γιά νά μή διψῶ! Αὐτός ποῦ ἑτοιμάζει δεῖπνο στήν πείνα μου! Αὐτός πού γυμνός δέ θέλει νά κρυώνω;!
Ποιός εἶναι Αὐτός πού κλαίει μέ αἱμάτινα δάκρυα γιά τό ἐκτρωμένο ἔμβρυο καί τή
μάνα του, γιά τά ἀδικοφονευμένα γυναικόπαιδα καί τούς φονιάδες τους, γιά τόν
ἀδικοχαμένο ναρκομανή καί τούς προμηθευτές του, γιά τόν ἀδικοφυλακισμένο
οἰκογενειάρχη καί τούς ἄσπλαχνους κατήγορους, γιά τήν ἀδικοεγκαταλελειμμένη παιδομάνα καί τόν ἄστοργο πατέρα, γιά
…γιά…γιά ὅλους.
Μές στό χαλασμό γεμάτος χαρά ἄρχισα
νά φωνάζω.
-Ἀχυράκι ποῦ εἶσαι; Σέ παρακαλῶ μήν
πᾶς. Μήν πᾶς στούς πέντε ἀνέμους. Ἐκεῖ
μόνο λόγια ἀέρα θ’ ἀκούσεις. Ἄς μήν ἐπιδεινώνομε ἄλλο τή θέση μας! Νά ψάξομε
νά βροῦμε ποιός θά σώσει! αὐτόν τόν κόσμο. Καί θά τόν σώσει Αὐτός πού τόν ἀγαπάει. Κι Αὐτός πού τόν ἀγαπάει μέχρι αἵματος νά ’σαι σίγουρος ὅτι εἶναι ὁ Δημιουργός του.
Στέλιος Χατζάκης,
καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς

