
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 7ο ΑΙΩΝΑ0

ΥΠΟ

ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΟΥ+ Δρ- Θ-
Ε-Τ-Ε-Π- τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε-Κ-Π-Α-

Ἡ τέχνη τῆς ἀφήγησης εἶναι αὐτὴ ποὺ μπορεῑ νὰ δείξει πῶς ἕνα κείμενο
τοῦ «χθὲς» μπορεῖ νὰ λειτουργήσει οὐσιαστικὰ στὸν σημερινὸ ἄνθρωπο ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ ν’ ἀκουστεῖ ἢ νὰ διαβαστεῖ εὐχάριστα1- Ὁ ἄνθρωπος σὲ ὅλες τὶς
ἐποχὲς βρίσκεται ἐγκλωβισμένος στὸν κόσμο του- Ὁ τρόπος ζωῆς τῆς κα,
θημερινότητας κάποιου ποὺ ὅμως δὲν καλύπτεται πνευματικὰ καὶ συν ,
αισθηματικά+ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν σκληρὴ πλευρὰ
τῆς πραγματικότητας 'ἀσθένειες+ θάνατος(+ δὲν ἀποτελεῖ διαπίστωση τοῦ
«χθὲς» ἀλλὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση συνάφεια μὲ τὴν σύγχρονη ζωὴ τοῦ ἀνθρώ,

0- Τὸ παρὸν ἄρθρο στηρίζεται σὲ ὑλικὸ ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὴν μελέτη μου μὲ τίτλο
«Ἡ θεραπευτικὴ τῶν ἁγίων σὲ ἁγιολογικὲς διηγήσεις μέχρι τοῦ 7ου αἰώνα»+ ἐκδ- Γρηγόρη+
Ἁθήνα 1/0/+ καὶ ἦρθε σὲ πέρας μὲ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τοῦ Καθηγητῆ κ- Γεωργίου
Φίλια-

1- Σχετικὲς προσπάθειες ἀποτελοῦν οἱ ἐργασίες μου9 α( «Μέθοδοι τοῦ παρελθόντος πρὸς
χρήση τοῦ παρόντος9 Μία κριτικὴ προσέγγιση τοῦ βίου τῶν Ἁγίων Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ»
τῇ ὑποδείξει τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητῆ κ- Ἁλεξάνδρου Μ- Σταυροπούλου- Ἡ συγκεκριμένη
ἐργασία δημοσιεύθηκε στὸν τόμο πρὸς τιμὴ τοῦ Καθηγητῆ κ- Ἠλία Βουλγαράκη Ἁγάπη
καὶ μαρτυρία- Ἁναζητήσεις Λόγου καὶ Ἤθους στὸ ἔργο τοῦ Ἠλία Βουλγαράκη+ ἐκδόσεις
Ἁκρίτας+ Ἁθήνα 1//0+ σσ- 040,051-

β( Στὶς 3,5 Μαΐου 1//6+ στὸ πλαίσιο τοῦ Α΄ Θεολογικοῦ Συνεδρίου Μεταπτυχιακῶν Φοι,
τητῶν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἁθηνῶν+ στὸ Μεσολόγγι+ συμμετεῖχα+ τῇ ὑποδείξει τοῦ Καθηγητῆ κ- Ἐμμανουήλ Περσελῆ+
μὲ εἰσήγηση ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ τέχνη τῆς ἐπικοινωνίας καὶ οἱ παράμετροί της μὲ βάση τὴν
6η διάλεξη τοῦ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου μὲ Πέρση μουσουλμάνο ἀξιωματοῦχο»+ σσ- 08- 
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που ποὺ συνεχῶς ἐπιδιώκει μία ὑλικὴ εὐημερία στὸ πνεῦμα τοῦ καταναλω,
τισμοῦ καὶ κάποια στιγμὴ ξυπνᾶ ἀπὸ τὸν λήθαργο αἰσθανόμενος νὰ αἱμορ,
ραγεῖ μπροστὰ στὰ ἀδιέξοδά του- Τότε πάντα κάποιος χρειάζεται γιὰ νὰ τοῦ
δείξει τὸ δρόμο εἴτε αὐτὸς ὀνομάζεται ἅγιος ἢ ἱεραπόστολος ἢ ποιμένας ἢ
Γέροντας ἢ πνευματικὸς ὁδηγὸς στὸ σήμερα- Ἡ προσέγγιση ἀποτελεῖ ση,
μαντικὸ βῆμα ὅποιου ἀνθρώπου ἀναζητᾶ τὴν Ἁλήθεια- Τὸ πρότυπο μπορεῖ ν’
ἀλλάζει+ ὅμως αὐτὸ ποὺ ὁρίζει τόσο τὸ χθὲς ὅσο καὶ τὸ σήμερα εἶναι ἡ κα,
τανόηση+ ἡ ἀσκητικότητα+ ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ παραδοχὴ τοῦ ἄλλου ποὺ ἀπο,
τελοῦν τὶς βασικὲς καὶ θεμελιώδεις στάσεις γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἐπικοινωνίας-

Ἡ ἁγιολογικὴ ἀφηγηματολογία δὲν περιορίζεται μόνο στὴν ἐφαρμογὴ
τῶν κανόνων,μεθόδων,τεχνικῶν τῆς θεωρίας τῆς ἀφήγησης+ ἀλλὰ συμβάλ,
λει καὶ στὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς θεωρίας της κατόπιν ἀναλύσεως τῶν «ἰδιοτυ,
πιῶν» τῶν ἁγιολογικῶν ἀφηγήσεων- Μιὰ νέα ἐνδιαφέρουσα πτυχὴ εἶναι ἡ
εὕρεση τῆς «πρωτοτυπίας» τῶν ἁγιολογικῶν διηγήσεων ἀπὸ ἄλλες καὶ ἡ
ἀποτελεσματικότητα αὐτῶν γιὰ τὴν καλύτερη μετάδοση τοῦ εὐαγγελικοῦ
μηνύματος- 

Nἱ ἁγιολογικὲς ἀφηγηματολογικὲς ἀναφορὲς σχετικὰ μὲ τὴ θεραπευτικὴ
τῶν ἁγίων+ κινοῦνται στοὺς παρακάτω ἄξονες9 α( αἴτιο ἀσθένειας· β( ἀνι,
κανότητα ἰατρικῆς ἐπιστήμης πρὸς θεραπεία τῆς νόσου· γ( θέληση τοῦ νο,
σοῦντος γιὰ θεραπεία ἀπὸ τοὺς ἁγίους· δ( παράκληση πρὸς τοὺς ἁγίους γιὰ
ἴαση· ε( ἡ πίστη καὶ ἡ κοινωνία τῶν μυστηρίων ὡς προϋπόθεση θεραπείας·
στ( θεραπεία εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ ἁγίου· ζ( δοξολογία Θεοῦ-

Στὴν παροῦσα ἐργασία θὰ ἐπικεντρώσουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας στὶς πρα,
κτικὲς ἀσκήσεως θεραπευτικοῦ ἔργου ἐκ μέρους τῶν ἁγίων ἢ Γερόντων- Οἱ
ἅγιοι δὲν δροῦν ὡς «ἐπιστήμονες» ἰατροί+ ὅπως χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος στὴν
καθημερινότητά μας+ ἀλλὰ δροῦν ἐν χάριτι Θεοῦ καὶ δὲν ὑπόκεινται στὶς ἐπι,
ταγὲς καὶ τὴν δεοντολογία τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης2- Οἱ ἅγιοι θεραπευτὲς
προσπαθοῦν νὰ διαγνώσουν τὴν πνευματικὴ ἀσθένεια+ ποὺ βρίσκεται πίσω
ἀπὸ τὴν σωματική+ ἀναπτύσσοντας πολλὲς φορὲς ὁλόκληρη θεωρία περὶ τοῦ
θέματος αὐτοῦ3-
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2- Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+ Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάν,
νου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ I- Lhfmd+ τ- 76 Γ΄+ σ- 24//-

3- Βλ- Γ- Ν- Φίλια+ «Ἡ θεολογία τοῦ πόνου»+ περ- Σύναξη+ τ- 78+ Ἰανουάριος,Μάρτιος
1//3+ σσ- 33,40· Συναγωγὴ τῶν θεοφθόγγων ρημάτων καὶ διδασκαλιῶν---+ τ- 0+ σ- 58+ 315·
τ- 2+ παρ-0+ σ- 12/· τ- 3+ παρ- 00+ σ- 026· Βυζαντινή Βιβλιοθήκη+ Παλλαδίου+ Λαυσαϊκή ἱ ,
στορία+ τ- Α΄+ Ὀργανισμὸς Κλασσικῶν Ἐκδόσεων+ Ἁθήνα 086/+ σσ- 77,8/+ 103 + τ- Β΄+ ἐκδ-
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Ἡ σορὸς τῶν ἁγίων λειψάνων ἀποτελεῖ πηγὴ ἴασης γιὰ τοὺς προσερχό,
μενους πιστούς- Ὁλόκληρα ἢ τμήματα αὐτῶν μοιράζονται σὲ πόλεις καὶ
κωμοπόλεις+ θεωροῦνται σωτῆρες ψυχῶν καὶ ἰατροὶ σωμάτων καὶ τὰ τιμοῦν
ὡς πολιούχους καὶ φύλακες- Μεσιτεύουν πρὸς τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην καὶ
μέσῳ αὐτῶν κομίζονται δωρεές+ χωρὶς νὰ ἔχει σημασία τὸ μέγεθός τους
'μικρὸ ἢ μεγάλο( καθὼς ἔχουν ἴση δύναμη+ αὐτὴν τὴν τοῦ μάρτυρος4-

Ἡ πίστη στὴν θεία δύναμη ποὺ «ἀναβλύζουν» τὰ ἱερὰ ὀστὰ ἀποτελεῖ θε,
μέλια προϋπόθεση θεραπείας5- Ὁ διάκονος Στέφανος+ ποὺ θεραπεύθηκε ἀπὸ
κάταγμα στοὺς διδύμους+ διηγεῖται πὼς ξάπλωσε πρηνὴς ἐπὶ τῆς ἁγίας σο,
ροῦ τοῦ ἁγίου Ἁρτεμίου+ ὥστε ἡ γωνία τῆς ἁγίας σοροῦ νὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ
μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σώματος ποὺ νοσοῦσε6- 

Ὁ μοναχὸς Παῦλος+ ποὺ εἶχε δαιμονιστεῖ+ ἀναφέρει+ ὅτι μόλις τὸν το,
ποθέτησαν δίπλα στὴν λάρνακα τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου ἀμέσως αἰσθάνθηκε ὅτι
ξαλάφρωσε ἀπὸ ἕνα μεγάλο βάρος- Συνῆλθε καὶ παρακαλοῦσε μὲ θερμὰ

Πρακτικὲς ἀσκήσεως θεραπευτικοῦ ἔργου 364

Τῆνος+ σσ- 5/,51+ 6/,63· «Ἄνθη τῆς Ἐρήμου» 'ἀρ- 06(9 Ἰωάννου Μόσχου+ Λειμωνάριον+
κεφ- 03-+ σ- 11· Jxqhkknr unm Rjxsgnonkhr+ unm Dct`qc Rbgv`qsy+ Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν
Εὐθυμίου- Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐπισκόπου καὶ Ἡσυχαστοῦ τῆς
Λαύρας τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σάβα- Βίος τοῦ ἀββᾶ Κυριακοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Σούκα-
Κυρίλλου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου περὶ τοῦ βίου τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν Θεοδοσίου- Κυρίλλου
τοῦ ὁσίου πρεσβυτέρου τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάβα εἰς τὸν αὐτὸν ὅσιον Πατέρα ἡμῶν Θεό,
γνιον τὸν Ἐπίσκοπον- Βίος τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Ἁβρααμίου τοῦ γεγονότος ἐπισκόπου
Κρατείας+ I-B- Ghmqhbgr Udqk`f . Kdhoyhf+ 0828+ σ- 26· Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+
Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ θαῦμα μθ´+ σσ-
25/4,25/6· θαῦμα λα´+ σ- 210· θαῦμα μα´+ σ- 2314· θαῦμα α´+ σ- 2317· Sgéncnqds cd Bxq+
Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ R-B- 123+ σσ- 055,056· Θεοδώρητου Ἐπισκόπου Κύρου+ Ἑλλη,
νικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων+ O-F-+ τ- 72+ Λόγος Α΄+ στ- 678Β+ Λόγος ΙΒ΄+ στ- 003/Β,B+
0037B· @- O`o`cnontknr,Κdq`ldtr+ U`qh` Fq`db` R`bq`+ Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου
καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Ἁρτεμίου+ Kdhoyhf 0864+ θαῦμα ε´+ σσ- 4,5+
θαῦμα λε΄+ σσ- 44,45· Ghrsnqh` Lnm`bgnqtl hm @dfxosn+ échshnm bqhshptd ct sdwsd fqdb o`q @-
I- Edrstfhèqd+ Rtarhch` G`fhnfq`oghb`+ m-23+ Rnbhésé cdr Ankk`mchrsdr+ Aqtwdkkdr 0850+ σ- 72·
K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m- Sdwsd tmc Dhmkdhstmf+ Kdhoyhf tmc Adqkhm 08/6+ θαῦμα 20+
σσ- 065,066· θαῦμα 1+ σ- 0/3· θαῦμα 8+ σσ- 002,006· θαῦμα 0/+ σσ- 006,010· πρβλ- I- B-
K`qbgds+ Ἡ Θεραπευτικὴ τῶν πνευματικῶν νοσημάτων- Εἰσαγωγὴ στὴν ἀσκητικὴ παράδο,
ση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας+ μτφρ- Χρίστος Κούλας+ τ- Α΄+ ἐκδ- Ἁποστολικὴ Διακονία+
Ἁθήνα 1//7+ σσ- 522,542-

4- Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου+ Ἑλληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων+ O-F-+ τ- 72+ στ-
0/01Β-

5- Πρβλ- Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 123+ σ- 26/-
6- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ

Ἁρτεμίου+ θαῦμα κα´+ σ- 16· πρβλ- θαῦμα λδ´+ σσ- 43,44-
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δάκρυα τὸν Ἅγιο νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ κακοῦ δαίμονος· τοῦ
φάνηκε ὅτι ἕνα μαῦρο κουκούλι γεμάτο μαλλιὰ εἶχε τοποθετηθεῖ πάνω στὸ
κεφάλι του+ ποὺ ὅμως ἐσωτερικὰ δὲν εἶχε μαλλιά+ ἀλλὰ ἀγκάθια σουβλερὰ
σάν καρφιὰ καὶ πίεζαν τόσο δυνατὰ τὸ κεφάλι του+ σὲ σημεῖο ποὺ δὲν μπο,
ροῦσε νὰ ἀναπνεύσει- Καὶ ξαφνικὰ παρουσιάζεται ὁ ἅγιος μπροστά του καὶ
τὸν ρωτάει9 «τί μοι παρενοχλεῖς: τί θέλεις ἵνα σοι ποιήσω:»- Στὴν αἴτηση τοῦ
ἀρρώστου νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸν δαίμονα+ ὁ ἅγιος ἀπαντᾶ9 «ἐπείσθης+ ὅτι
οὐδὲν δύναται λαθεῖν τὸν Θεόν: ἔμαθες ἀφ’ ὧν ἔπαθες ἡλίκον κακόν ἐστι κα,
ταφρονῆσαι διακονίας Χριστοῦ καὶ ὡς ἔτυχεν φέρεσθαι ἐν μοναστηρίῳ:»- 

Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ἐπισημαίνει ἀκριβῶς τὴν αἰτία τῆς πάθησης9 «τοῦτο
γάρ σοι+ συνέβη+ ὅτι διακονίαν ἱερῶν πραγμάτων πιστευθεὶς οὐκ ἐφύλαξας
τῷ θεῷ τὰ πιστά+ ἀλλὰ παρέδωκας ἑαυτὸν τῇ φιλαργυρίᾳ νοσφισάμενος ἐκ
τῶν σοὶ πιστευθέντων καὶ τῇ κενοδοξίᾳ σκορπίσας ἀδεῶς τὰ τοῦ θεοῦ καὶ τῇ
φιληδονίᾳ τοῖς αἰσχροῖς συμμιαινόμενος λογισμοῖς- Δι’ ὃ ἐγκαταλειφθεὶς ὑπὸ
τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος ἐκλυδωνίσθης τοσοῦτον ὑπὸ τῆς πονηροτάτης τρικυ,
μίας+ ὥστε σε ναυαγίῳ δαιμονικῷ περιπεσεῖν δεινοτάτῳ»- Ὁ ἄρρωστος
ὑπόσχεται ὅτι στὸ μέλλον θὰ εἶναι προσεκτικός- Ὁ ἅγιος παίρνει τὸ κουκούλι
μὲ τὸ χέρι του καὶ μετὰ βίας τὸ ἀφήρεσε ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ μοναχοῦ καὶ τὸ
ἔρριξε μέσα σὲ λάκκο· αὐτὸ δὲ εἶχε πάρει μορφὴ κοντοῦ αἰθίοπα μὲ μάτια
ὅμοια μὲ φωτιά- 

Ἁξιοσημείωτα στοιχεῖα τῆς διήγησης τόσο ὁ σωφρονιστικός χαρα κτή ρας
τῆς προσβολῆς ἀπὸ δαίμονα ὅσο καὶ ὅτι ἡ θεραπεία δὲν εἶναι ὁριστική+ ἀλλὰ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἐπιλογές τοῦ προσβαλομένου- Ὁ ἅγιος λέει στὸν δαιμο,
νισμένο9 «ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε+ ἀλλὰ πρόσεχε σεαυτῷ+ ἵνα
μὴ χεῖρόν τί σοι γένηται» 7-

Τὰ προσωπικὰ ἀντικείμενα τῶν ἁγίων ἢ ἐκεῖνα ποὺ φέρουν τὴν «εὐλογία»
τους ἀποκτοῦν θεραπευτικὴ ἰδιότητα+ καθὼς ἡ θεία χάρις ποὺ συνοδεύει
αὐτοὺς καθαγιάζει καὶ τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα ἔρχονται σὲ ἐπαφή- 

Τοῦ ἀσκητῆ Πέτρου ἡ ζώνη εἶχε θεραπευτικὴ δύναμη- Ἡ ζώνη+ ποὺ ἦταν
φαρδιά+ μακριὰ καὶ πλεγμένη ἀπὸ χονδρὸ λινάρι· τὴν μισὴ ἔβαζε πάνω του
καὶ τὴν ἄλλη μισὴ στὸν ἀσθενὴ καὶ ἀπαλλασσόταν ἀπὸ τὴν νόσο 'προσω,
πικὸ βίωμα τοῦ συγγραφέα Θεοδώρητου Κύρου(- Ἁπὸ στόμα σὲ στόμα αὐτὸ
ἔγινε γνωστὸ καὶ ἦταν πολλοὶ οἱ νοσοῦντες ποὺ ζητοῦσαν τὴν συνεπικουρίαν
«τούτῳ τῷ φαρμάκῳ πρὸς ὑγιείαν· καὶ πανταχοῦ τῆς ἐκείνου χάριτος ἐδίδα,
σκε τὴν ἐνέργειαν»-
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7- Jxqhkknr unm Rjxsgnonkhr+ Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν Εὐθυμίου+ σσ- 62,63-

10 R`q`msntk`jnt^K`xnts 0  06.01.1/02  01936 μ-μ-  O`fd 365



Στὴν συγκεκριμένη ὅμως διήγηση παρουσιάζεται καὶ ἡ παράμετρος τῆς
κατακράτησης ἱεροῦ κειμηλίου ἀπὸ κάποιον «ἀσεβὴ» ποὺ δὲν γύρισε πίσω
τὴν ζώνη καὶ αὐτὸ σήμανε τὴν ἄρση τῆς θεραπευτικῆς της δυνάμεως ἐξαι,
τίας τῆς ἀγνωμοσύνης τοῦ εὐεργετηθέντος8- 

Ὁ ἀββᾶς Πατερμούθιος ὅταν ἐν ὀπτασίᾳ στοὺς οὐρανοὺς ἀπήχθῃ καὶ ἐπι,
σκέφθηκε τὸν παράδεισον καὶ δοκίμασε ἀπὸ τοὺς καρπούς του+ γιὰ ἀποδει,
κτικὸ στοιχεῖο ἔφερε ἕνα σῦκο στοὺς μαθητές του+ ποὺ ὅποιος ἀσθενὴς τὸ
μύριζε θεραπεύονταν9 «ἦν γὰρ παμμέγεθες- Μόνον γάρ τις ὀσφρήσατο αὐτοῦ
τῶν κακουμένων+ εὐθέως τῆς νόσου ἀπηλλάττετο»0/- Ὁ ἀββᾶς Ὀρέντιος
πάλι+ δὲν ἐπισκέφθηκε ποτὲ νεαρή δαιμονισμένη γυναίκα+ ἀλλὰ τῆς ἔστειλε
ὡς δῶρο ἕνα τσαμπὶ σταφύλι9 «ὃν θεασάμενος ὁ δαίμων ὁ ἐν τῷ κορασίῳ
ἤρξατο κράζειν· Ἁββᾶ Ὀρέντιε τί ἦλθες ὧδε- Καὶ ῥήξας τὴν κόρην+
ἀνεχώρησεν ἀπ’ αὐτῆς»00-

Ὁ F`qx Uhj`m ἀναφέρεται σὲ ἕνα θεραπευτικό,θρησκευτικὸ φαινόμενο
'ldchbn,qdkhfhntr ogdmnldmnm( ὅπου τὸ «ἀποτύπωμα» τοῦ ἁγίου σὲ «εὐλο,
γία»+ κηρωτή+ εἰκόνα εἶναι ἐφάμιλλο τῆς «ζωντανῆς» παρουσίας του- Φέρνει
μάλιστα ὡς παράδειγμα τὰ λόγια τοῦ ὁσίου Συμεών+ τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ
ὄρει01-

Στὴν διήγηση Περὶ τῆς γυναικὸς τῆς ἐχούσης στρόφους02 'κολικὸς ἐντέ,
ρου(+ ἡ πιστὴ ἀσθενής ξύνει μὲ τὰ νύχια της τὴν τοιχογραφία τῶν ἁγίων
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ποὺ ἔχει στὸ σπίτι της+ βάζει τὸ ξύσμα σὲ νερό+ τὸ πίνει
καὶ θεραπεύεται-

Ὁ Κωνσταντῖνος πάλι «ἐν ἑκάστῃ αὐτοῦ ξενιτείᾳ κατὰ πίστιν ἐπεφέρετο
τὸ ἐκτύπωμα τῶν ἁγίων ἐν εἰκόνι πρὸς ἀσφάλειαν ἰδίαν»- Ἡ σύζυγός του ποὺ
ἔπασχε ἀπὸ ἀπόστημα στὸ σιαγόνι θεραπεύθηκε χάριν τῆς εἰκόνος αὐτῆς
ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἁναργύρους+ παρ’ ὅτι βρίσκονταν σὲ ξένο τόπο+ μακριὰ ἀπὸ
τὸ ναὸ τῶν ἁγίων+ ἀποδεικνύοντας9 «πῶς τῇ πίστει τῶν ἐπικαλουμένων
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8- Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 123+ σ- 323- Πρβλ- Ἁνα,
στασίου ταπεινοῦ μοναχοῦ διηγήσεις διάφοροι περὶ τῶν ἐν Σινᾷ ἁγίων Πατέρων+ N-B-+ 08/1+
διήγηση WWWHHH+ σσ- 68,7/-

0/- Ghrsnqh` Lnm`bgnqtl hm @dfxosn+ Περὶ Κόπρη+ σ- 73- 
00- Ἁναστασίου ταπεινοῦ μοναχοῦ διηγήσεις διάφοροι περὶ τῶν ἐν Σινᾷ ἁγίων Πατέρων+

E- M`t+ N-B-+ 08/1+ Διήγηση WUHHH+ σσ- 6/,60-
01- F- Uhj`m+ Αqs+ ldchbhmd+ `mc l`fhb hm d`qkx Axy`mshtl+ Ctla`qsnm N`jr O`odqr+

Mtladq 37 '0873(+ σσ- 54,75+ Rxlonrhtl nm axy`mshmd ldchbhmd+ ἐκδ- Ctla`qsnm N`jr Qd,
rd`qbg Khaq`qx `mc Bnkkdbshnm+ V`rghmfsnm+ Chrsqhbs ne Bnktlah`9 «Vgdm xnt qdf`qc sgd hl,
oqhms ne ntq hl`fd+ hs hr tr sg`s xnt vhkk rdd»+ σ- 62-

02- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 04+ σσ- 026,027-
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αὐτοὺς οἱ πάνσοφοι οὗτοι ἅγιοι ἀκολουθοῦντες πανταχοῦ οὐ μόνον τῇ ἐνερ,
γείᾳ+ ἀλλὰ καὶ αὐτῇ τῇ παρουσίᾳ εὑρίσκονται»03-

Στὸ Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ
θαυματουργοῦ Ἁρτεμίου+ οἱ νοσοῦντες ἢ προσφιλῆ πρόσωπα τῶν νοσούντων+
προσερχόμενοι στὸν ναό+ σὲ κατάσταση ὕπνου καὶ διὰ ὀνείρου δέχονται τὴν
ἐπίσκεψη τοῦ ἁγίου 'ἰατρικὴ ἐπίσκεψη( ποὺ ψηλαφεῖ τὸ ἄρρωστο μέλος καὶ
τὸ θεραπεύει ἢ προτείνεται 'ἤ ἐφαρμόζεται( θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ τὰ
ἀποτελέσματά της γίνονται φανερὰ ὅταν ξυπνᾶ ὁ ἄρρωστος καὶ εἶναι ὑγιής04- 

Ἡ πρακτικὴ τῶν «ἐγκοιμήσεων» χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους
Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸ στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων- Οἱ ἅγιοι ἐπισκέ,
πτονται τοὺς νοσοῦντας καθ’ ὕπνον05· ἐπιθέτουν τὰ χέρια τους καὶ ψηλαφί,
ζουν τὰ πονεμένα μέλη ἢ ὑποδεικνύουν θεραπευτικὴ ἀγωγή06· χειρουργοῦν07·
παραπέμπουν τοὺς ἀσθενεῖς σὲ γιατροὺς ὑποδεικνύοντας θεραπευτικὴ ἀγωγὴ
ἢ τρόπο χειρουργικῆς ἐπέμβασης08· ἄλλοτε ἐφαρμόζουν μέθοδο ποὺ ὁ ἀσθενής
δὲν ἀποδέχεται ἄμεσα+ ἀλλὰ στὸ τέλος τὴν κάνει ἀποδεκτή1/· συνιστοῦν
ἀλλαγὴ θεραπευτικῆς ἢ φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς10· προτείνουν συγκεκριμένη
δίαιτα11+ ἢ ἐξάσκηση παραλυμένου μέλους12+ ἢ ἰαματικὰ λουτρά13- Ἡ θερα,
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03- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 02+ σσ- 021,023-
04- Ἐγκοιμάομαι,ῶμαι9 κοιμῶμαι ἐν τίνι τόπῳ+ κυρίως ἐντὸς ναοῦ· λατινικά9 hmbta`qd9

ἐπιζητῶν προφητικὰ ὄνειρα ἢ θεραπεία ἐξ ἀσθενείας+ Gdmqx F- Khccdkk,Qnadqs Rbnss+ Μέγα
Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης+ ἐκδ- Ἰωάννη Σιδέρη+ Ἁθῆναι+ τ- ΙΙ+ σ- 01-

05- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ R`mbsnqtl Ldchbnqtl+ Uhs`l ds Lhq`btk` d bnchbd
Knmchmdmrh 'Mdtd cdtsrbgd Enqrbgtmfdm+ A-0(+ Adqkhm 0824+ θαῦμα 10+ σ- 4/-

06- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαύματα 3+8+03+1/+12· D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds
C`lh`mh+ θαύματα 3+04-

07- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 2/+ σ- 0649 Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔβαλε τοῦ
ἀσθενῆ «τοὺς δύο πόδας ἀνὰ μέσον τοῦ δικτυώματος τοῦ καγκέλου καὶ ἐπισφίγξας+ τε,
θεικὼς αὐτὸν ἐν τῷ σκάμνῳ καὶ λαβὼν τὸ ξίφος ἐχειρούργησεν αὐτὸν βοῶντα»- Πρβλ- K-
Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 06+ σ- 032 · D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα
4+ σ- 08 καὶ 6+ σ- 12-

08- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 0/+ σσ- 16,17 ὅπου στὸν σοφιστὴ Στέφανο
«φανέντες αὐτῷ δέδωκαν οἱ ἅγιοι τὴν ἰατρείαν λέγοντες αὐτῷ τῷ τῆς ἰατρικῆς τέχνης σι,
δήρῳ νυγῆναι τοὺς ὀφθαλμοὺς --- καὶ τοῦ ὕπνου ἀναστὰς τοῖς ἰατροῖς λέγει τὸ κελευσθέν»-
Πρβλ- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 17+ σσ- 060,061+ ὅπου στὸ γιατρὸ μιᾶς ἀσθε,
νοῦς ἔδειξαν «τοὺς τόπους» ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνουν οἱ τομὲς στὸν μαστὸ της καὶ τὸ φάρμακο
ποὺ πρέπει νὰ ἐπιθέσει μετὰ τὴν ἐπέμβαση-

1/- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 13+ σσ- 052,053-
10- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 11+ σ- 429 τὸν γιατρὸ τοῦ γιοῦ τοῦ Σευηρια,

νοῦ «προστάττουσιν μὴ ἀνέχεσθαι μηδὲ ποτίζειν τὴν λεγομένην πικράν»- Στὸν γιατρὸ ἑνὸς
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πεία δὲν ὁλοκληρώνεται πάντοτε ἄμεσα· ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις στα,
διακῆς θεραπείας14 ἢ καὶ ἀποθεραπείας 'π-χ- μετεγχειριτικὴ θεραπευτικὴ
ἀγωγὴ πρὸς ὁλοκλήρωση θεραπείας(15 ἢ καὶ μερικῆς θεραπείας16-

Μὲ τὴν «ἁφὴ» ἐπίσης τοῦ πονεμένου μέλους τοῦ σώματος ἀπὸ τὸν ἅγιο+
ὁ ἀσθενής θεραπεύεται- Βασικὴ προϋπόθεση ὅτι ἡ «θεραπευτικὴ δύναμη τῆς
ἁφῆς» ἀπορρέει ἀπὸ τὸ ἐκ Θεοῦ χορηγηθὲν χάρισμα τῆς ἰάσεως+ γι’ αὐτὸ καὶ
τελεῖται στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ-

Στὴν μητέρα τοῦ Θεοδώρητου Κύρου ποὺ εἶχε πρόβλημα τὸ μάτι της+ ὁ
Γέροντας Πέτρος9 «ἐπέθηκε τὴν χεῖρα τῷ ὀφθαλμῷ καὶ τοῦ σωτηρίου σταυ,
ροῦ τὸ σημεῖον τυπώσας τὴν νόσον ἀπήλασεν»17- 

Ὁ Ἰσίδωρος+ ὁ ναύτης+ διηγούμενος τὴν θεραπεία του ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἁρ ,
τέμιο ἀναφέρει9 «ἥψατο γὰρ τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ τῆς κοιλίας μου+ τῇ δὲ ἀρι,
στερᾷ τῶν ὠμοπλάτων+ καὶ τὸ τρίτον ἔσφιγξέν με λέγων· ‘Ὁ πατὴρ καὶ ὁ
υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον+ ἡ ἁγία τριάς+ κελεύει σοι ἐξελθεῖν+ καὶ εἶδον
ὁμομέλανον κορώνην ἐξελθοῦσαν ἐκ τοῦ στόματός μου+ καὶ ἐποίησεν εἰς τὸ
μέτωπόν μου τὸν τίμιον σταυρόν+ καὶ ἔλυσέν με ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ ἔπε,
σον---»18- 

Στὴν Σκυθόπολη πάλι+ διαβαίνοντας ὁ ἅγιος Σάββας τὴν δυτικὴ στοὰ
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«σχολαστικοῦ» μὲ ἀπόστημα προτείνουν ν’ ἀποφύγει τὴν «ὠμοτομίαν» καὶ «μᾶλλον τὸν
αὐχένα φλεβοτομήσας»· ἐπίσης συνιστᾶ «τοιόνδε φάρμακον»- Ὁ σχολαστικὸς «ἐπέχριε κη,
ρωτὴν τῷ πάθει» καὶ οἱ ἅγιοι τοῦ φανερώνονται γιὰ νὰ τὸν διορθώσουν9 «κηρωτῆς οὐ χρῄζει
τὸ σὸν πάθος+ ἀλλ’ ὃ ἔφημέν σοι φάρμακον ἐπίχρισον»- Πρβλ- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh,
`mh+ θαῦμα 2/+ σ- 52· K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 21+ σσ- 066,067- 

11- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 1+ σ- 0/1+ προτείνεται ἡ ἀσθενής νὰ τρώει
χοιρινὸ ἐνῶ πρόκειται γιὰ ἑβραία· θαῦμα 27+ σ- 0819 «κυάμοις ξηροῖς--- εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπικαλεσάμενον φαγεῖν παρῄνεσαν»· D- Qto,
oqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 08+ σ- 389 «φάβατος πολταρίου μεταλαμβάνων ταχέως
ἰαθήσῃ»· θαῦμα 1/+ σ- 4/9 «τὸ λεγόμενον χίδρον φάγε καὶ τὸν θώρακα θερμῷ ἐλαίῳ χρίε---»-

12- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 05+ σ- 3/9 «δέδωκαν αὐτῷ βακτηρίαν εἰπόν,
τες προσηνῶς· τέκνον+ ἐπερειδόμενος ταύτῃ γύμναζε τοὺς σοὺς πόδας κινεῖν+ ἀεὶ καὶ τὰς
χεῖρας κινῶν»

13- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 03+ σ- 024 καὶ θαῦμα 16+ σ- 06/-
14- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 01+ σσ- 02/,020· θαῦμα 16+ σσ- 058,06/·

θαῦμα 17-
15- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 2/+ σσ- 064,065-
16- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 20+ σ- 065-
17- Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 123+ σ- 31/-
18- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ

Ἁρτεμίου+ θαῦμα ς+ σ- 6-
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τῆς λεγόμενης ἁψίδας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου συνάντησε γυναίκα ποὺ χρόνια
αἱ μορραγοῦσε καὶ κανεὶς δὲν τὴν πλησίαζε ἀπὸ τὴν δυσοσμία- Ἐκείνη+ ἀπο,
καλώντας τον «δοῦλο τοῦ Θεοῦ»+ τοῦ ζητάει νὰ τὴν ἐλεήσει καὶ νὰ τὴν θε,
ραπεύσει- Ἐκεῖνος τῆς ἀπαντᾶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τῆς προσφέρει κάτι παρὰ τὸ
χέρι του γιὰ νὰ τὸ βάλει στὴν πληγή της καὶ στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ πιστεύει
ὅτι θὰ σωθεῖ- Καὶ πράγματι ἐκείνη παίρνει τὸ χέρι του καὶ τὸ βάζει στὰ ἀπό,
κρυφα σημεῖα της ποὺ αἱμορραγοῦσαν καὶ ἀμέσως τὸ αἷμα σταμάτησε νὰ
τρέχει2/-

Ὁ νοσῶν προσκυνητὴς πλησίον τῆς σοροῦ τοῦ ἁγίου+ θεραπεύεται+ λαμ,
βάνει τὴν «εὐλογία»· μακριὰ ὅμως ἀπὸ τὴν σορό+ χρειάζεται ἕναν «μεσολα,
βητὴ» ποὺ θὰ τοῦ προσφέρει τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα20- Μία τέτοιου εἴδους πρα,
κτικὴ ἀποτελεῖ ἡ κηρωτή+ ἀλοιφὴ ποὺ παρασκευάζονταν μὲ βάση τὸ κερί21·
πατέρας τυφλοῦ παιδιοῦ δίνει τὴν πληροφορία ὅτι κατασκευάζεται στὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι καὶ ὁ χορηγὸς τῆς ἰάσεως22- Ἡ κηρωτὴ χρησιμο,
ποιεῖται ὡς ἐπίθεμα σὲ πληγὲς μετὰ ἀπὸ ἐγχειρήσεις23 καὶ στὰ μάτια σὲ
ὀφθαλμολογικὲς παθήσεις24· ἀναμιγνύεται μὲ νερὸ καὶ πίνεται25 ἢ μὲ «ἡγια,
σμένον ἔλαιον»26 ἢ μὲ τὰ φάρμακα τοῦ ἀσθενῆ27- Μοιράζονταν κυρίως κάθε
Παρασκευὴ στοὺς ἀσθενεῖς+ στὶς ἀγρυπνίες «ἐξ ἔθους» μὲ συμμετοχὴ καὶ
εὐσεβῶν ποὺ ἔρχονταν νὰ προσευχηθοῦν28-

Ὁ Σέργιος διηγούμενος τὴν θεραπεία του ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἁρτέμιο+ ἀναφέρει
ὅτι τοῦ παρουσιάζεται ὁ ἅγιος στὸν ὕπνο του καὶ τοῦ δίνει κηρωτὴ μὲ τὴν
μορφὴ νομίσματος ἀπὸ κερὶ ποὺ ἔφερε τὸ ἐκτύπωμα τοῦ ἁγίου9 «καὶ ἐπιδοὺς
αὐτῷ νόμισμα ἔφη· ‘Δέξαι+ ἵνα πίῃς’- Τὸ δὲ ἦν κηρωτή- … παραχρῆμα δὲ τὸ
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2/- Kdr lnhmdr c’ nqhdms+ HHH.1+ Kdr lnhmdr cd O`kdrshmd+ Bxqhkkd cd Rbxsgnonkhr+ Uhd cd
R`hms R`a`r+ σσ- 81,82-

20- F- Uhj`m+ Αqs+ ldchbhmd+ `mc l`fhb hm d`qkx Axy`mshtl+ σ- 619 sgd ohkfqhl ltrs mdb,
drr`qhkx qdkx nm rnld akdrrdc hmsdqldch`qx sn `bbnlokhrg sgd r`ld deedbs-

21- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 11+ σ- 047-
22- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 25+ σ- 0789 «σκευαζομένης ἐν τῷ ὀνόματι

τοῦ Χριστοῦ εὐλογίας καὶ δεήθητι αὐτῶν+ ἵνα ἐπιχρίσωσιν τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τέκνου σου
τοῦ εὐλογημένου ἐκείνου φαρμάκου+ καὶ θεραπεύει αὐτὸ ὁ Χριστός»-

23- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 0+ σσ- 0/0· 18+ σσ- 062· 2/+ σ- 064-
24- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 16+ σ- 5/· K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+

θαῦμα 23+ σ- 62 καὶ θαῦμα 25+ σ- 66-
25- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 05+ σσ- 03/,030-
26- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 22+ σ- 070-
27- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 03+ σ- 24-
28- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 24+ σ- 63-
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σφραγίδιον διαμαλάξας ἤλειψεν αὐτοῦ τὰ αἰδοῖα+ καὶ οἵαν ὥραν ἥψατο αὐτοῦ
τὸ μαλαχθὲν τῆς σφραγῖδος κηρίον+ εὐθέως ὑγιὴς ἐγένετο καὶ ἐδόξασεν τὸν
θεὸν καὶ τὸν ἅγιον μάρτυρα»3/-

Ἡ κηρωτὴ μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ τοποθετημένη σὲ ὕφασμα- Ἡ θεραπεία
παιδιοῦ γίνεται μὲ «παστίλλιν πλακουνταρικόν…» ποὺ στὴν συνέχεια τοῦ
κειμένου ἑρμηνεύεται ὡς9 «ἔμπλαστρον ἐπικείμενον ἀπὸ κηρωτῆς μετὰ
ῥάκους»30- Ἄλλοτε πάλι χρησιμοποιεῖται ὄχι μόνο γιὰ ἐξωτερικὴ χρήση+
ἀλλὰ καὶ τρώγεται- Ὁ ἅγιος Ἁρτέμιος σὲ ὄνειρο προτρέπει τὸν Θεόδωρο ποὺ
τὸν παρακαλεῖ γιὰ τὸν ἄρρωστο γιό του9 «Ἁνάστηθι+ καὶ ἐκ τῆς γενομένης
κηρωτῆς λαβὼν ἄλειψαί σου τὸ στῆθος καὶ φάγε ἐξ αὐτῆς· ἄλειψον δὲ καὶ
τοὺς διδύμους τοῦ σὺν σοὶ ἀνακειμένου παιδίου+ καὶ καλῶς ἕξετε»31-

Στὴν διήγηση Περὶ τοῦ τὴν σύριγγα ἔχοντος+ μετὰ τὸ χειρουργεῖο ποὺ τοῦ
γίνεται ἀπὸ τοὺς ἁγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸ μὲ τὴν μέθοδο τῆς «ἐγκοίμη,
σης»+ καὶ ἀφοῦ περάσει λίγος χρόνος+ στὸν ὑγιὴ πλέον τόπο τῆς τομῆς το,
ποθετεῖται ἀπὸ τοὺς ἁγίους μ’ ἕνα πανὶ «κηρωτὴ» ποὺ ἀλλάζει κατὰ τακτὰ
χρονικὰ διαστήματα πρὸς ἐπούλωση καὶ ἀποθεραπεία32-

Ὁ ρόλος τῆς κηρωτῆς δὲν εἶναι μόνο «θεραπευτικός»+ ἀλλὰ καὶ προστα,
τευτικὸς '«φυλακτό»(- Σὲ γυναίκα ποὺ ἔχει θεραπευθεῖ πλήρως+ παρουσιά,
ζονται οἱ ἅγιοι καὶ τῆς λένε9 «ἔχεις κατὰ τὸ προσκεφάλαιόν σου μέρος τῆς
κηρωτῆς+ καὶ ἐκ ταύτης ἐν ἑκάστῃ ἑσπέρᾳ καθεύδουσα ἀλείφου+ καὶ οὐδέν
σοι τῶν κακῶν τοῦ λοιποῦ ἐνοχλήσει»33-

Στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο τὸ ἔλαιο ἀποτελεῖ τὸ μέσο γιὰ τὴν ἐνίσχυση
τῶν σωματικῶν δυνάμεων καὶ τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν34· γιὰ τοὺς
Ἑβραίους ἡ ἄλειψη μὲ ἔλαιο τῶν ἀσθενῶν ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἰατρικῆς
πρακτικῆς35- Οἱ Ἁπόστολοι 'Μκ-5+01,02( στέλνονται ἀπὸ τὸν Χριστὸ σὲ
ἱεραποστολικὴ περιοδεία9 «καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσι- Καὶ
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3/- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ
Ἁρτεμίου+ θαῦμα ιστ´+ σσ- 05,06-

30- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ
Ἁρτεμίου+ θαῦμα μγ´+ σ- 61-

31- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ
Ἁρτεμίου+ θαῦμα λγ´+ σ- 40-

32- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 2/+ σσ- 064,065-
33- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 02+ σ- 023-
34- @-R- Od`rd+ Nkdtl Ök+ στὸ O`tkx,Vhrrnv`+ Qd`k,Dmbxbknoächd cdr jk`rrhrbgdm @ksdq,

stlrvhrrdmrbg`es 1+ Rstssf`qs 0826+ στ- 1343,1363-
35- Γ-Ν- Φίλια+ Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἄλειψη τῶν ἀσθενῶν μὲ ἔλαιο στὴν εὐλογία

τοῦ ἐλαίου πρίν ἀπὸ τὴν ἄλειψη+ 'Συμβολὴ στὴν μελέτη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου(+
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δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον+ καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθε,
ράπευον»-

Ἡ πρώτη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία ἀλείφει τοὺς ἀσθενεῖς9 «Καὶ προσευξά,
σθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου» 'Ἰακ-
4+ 03 β(- Ἡ ἄλειψη προηγεῖται τῆς προσευχῆς+ ὅπως μαρτυρεῖ ἡ μετοχὴ
ἀορίστου «ἀλείψαντες»- Ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου+ ὑποδηλοῖ τὴν
σύσταση τῆς πράξης αὐτῆς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ 'βεβαιότητα ἐπέμβασής
Του γιὰ τὴν ἴαση( καὶ τὴν διαφοροποιεῖ ἀπὸ ἄλλες παρόμοιες φαινομενικὰ
πράξεις 'π-χ- μαγεία(+ καθὼς ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ πρὸς θεραπεία καὶ σωτηρία μέ,
σα ἀπὸ τὴν ὕλη 'ἔλαιο(- Ἡ σωματικὴ θεραπεία ἀποτελεῖ τὸν πρῶτο διακριτὸ
στόχο τῆς προσευχῆς· ὅμως ἡ πνευματικὴ θεραπεία ποὺ εἶναι συνακόλουθη
'συνοδευτική( τῆς σωματικῆς ἀποτελεῖ τὸν ἐν γένει τελικὸ στόχο 'σωτη,
ρία(- Στοὺς πρώτους αἰῶνες ἡ θεραπεία τοῦ ἀρρώστου διὰ τῆς ἀλείψεως μὲ
ἔλαιο καὶ διὰ τῆς προσευχῆς ἦταν συνδυασμένη μὲ τὴν μετάνοια- Στὴν πρά,
ξη αὐτὴ προστίθεται τὸν 3ο αἰ- μ-Χ- ἕνα καινούριο στοιχεῖο ποὺ μονιμο,
ποιεῖται+ δηλ- τὸ ἔλαιον εὐλογεῖται 'ἁγιάζεται( πρίν ἀπὸ τὴν ἄλειψη τῶν
ἀσθενῶν καθὼς οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ μεταβιβάζονται μέσα ἀπὸ μία
καθαγιασμένη ὕλη36-

Ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία μετὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν ἐκδηλώνει μία
ἀντιπαράθεση τοῦ Χριστοῦ ὡς θεραπευτοῦ τῶν ἀσθενειῶν μὲ τὸν Ἁ σκληπιό+
θεραπευτὴ θεὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων37- Ἡ Ἐκκλησία υἱοθετεῖ τὴν εὐλογία
ἐλαίου+ χωρὶς νὰ ὑπάρχουν ἀκριβεῖς μαρτυρίες+ σὲ μία προσπάθεια διάκρισης
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Οἰκοδομὴ καὶ Μαρτυρία+ Ἔκφρασις ἀγάπης καὶ τιμῆς εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολί,
την Σερβίων καὶ Κοζάνης Κύριον Διονύσιον+ τ- Β΄ 'σσ- 322,338(+ Ἐν Κοζάνῃ 0881+ σ- 323-

36- Γ-Ν- Φίλια+ Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἄλειψη τῶν ἀσθενῶν μὲ ἔλαιο στὴν εὐλογία
τοῦ ἐλαίου πρὶν ἀπὸ τὴν ἄλειψη+ σσ- 324,334· Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ+ Μαρτύριον τῆς
Ἁγίας Εὐγενίας+ 05+ Lhfmd+ O-F- 005+ 517@,A '07/ μ-Χ-(- πρβλ- Γ-Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ
ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες+ Ε-Ε-Θ-Σ-Π-Α-+ τ- ΛΣΤ΄ 'σ-
6/6,621(+ ἐν Ἁθήναις 1//0+ σσ- 606,607- 

37- Γ-Ν- Φίλια+ Τὸ μυστήριο τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου καὶ τὰ θεραπευτήρια τοῦ Ἁσκληπιοῦ+
στὰ Πρακτικὰ ΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου στελεχῶν Ἱ- Μητροπόλεων9 Χρι,
στιανικὴ Λατρεία καὶ Εἰδωλολατρία+ ἐκδ- Ἐπικοινωνιακὴ καὶ Μορφωτικὴ Ὑπηρεσία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος+ Σειρὰ Ποιμαντικὴ Βιβλιοθήκη 00+ σσ- 118,16/- Βλ- Μ- Ἁθανα,
σίου+ Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου+ 38+1+ ἔκδ- B- J`mmdmfhdrrdq+ R-B- 088+ 0862+ σ-
333 '4,00(- Οἱ θεραπευθέντες εἰδωλολάτρες ἀπὸ τοὺς ἁγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸ ἔβρισκαν
«κοινοὺς τόπους» μὲ τὶς ἐγκοιμήσεις τῶν Διοσκούρων Κάστορα καὶ Πολυδεύκη 'ΘΗΕ+ τ-
6+ στ- 77/,771(- Τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννη ποὺ ἀπέκειντο στὴν Βασιλικὴ
τοῦ ἁγίου Μάρκου στὴν Ἁλεξάνδρεια+ ὁ ἅγιος Κύριλλος+ κατὰ τὸ α΄ μισὸ τοῦ ε΄ αἰῶνος+ τὰ
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τῆς θεραπευτικῆς της δραστηριότητας ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη εἰδωλολατρική+
στὴν ὁποία τὸ ἔλαιο ἔπαιζε σημαντικὸ ρόλο38-

Ἡ πρώτη μαρτυρία ἁγιασμοῦ ἐλαίου πρὶν ἀπὸ τὴν ἄλειψη ἀσθενῶν στὴν
Ἱστορία τῆς Χριστιανικῆς Ἁνατολικῆς λατρείας καταγράφεται τὸν 3ο μ-Χ-
αἰ- στὸ Εὐχολόγιο τοῦ Σεραπίωνος 'δὲν πρόκειται περὶ εὐχολογίου κατὰ κυ,
ριολεξία+ ἀφοῦ λείπουν οἱ τυπικὲς διατάξεις+ ἀλλὰ περὶ συλλογῆς εὐχῶν4/( -
Πρὸ τοῦ 4ου αἰ- ἡ συνήθεια χρίσεως τῶν ἀσθενῶν στὶς οἰκίες τους+ μὲ καθα,
γιασμένο ἔλαιο τοῦ Ναοῦ ἦταν διαδεδομένη 'κυρίως στὶς περιοχὲς Αἰγύπτου
καὶ Συρίας(- Ἁπὸ τὸν 4ο αἰ- φαίνεται νὰ ἐπικρατεῖ ἡ δι’ ἐλαίου χρίση τοῦ
ἀσθενῆ στὸν ναό+ τὸν 6ο αἰ- μαρτυρεῖται ὅτι ἐλάμβανε χώρα πλησίον τῆς
Ἁγίας Τραπέζης καὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἑνοποιεῖται –μέσα στὸν χῶρο τοῦ
ναοῦ– τὸ τελετουργικὸ τοῦ μεταγενέστερου ὀνομασθέντος Εὐχελαίου 'κα,
θαγιασμὸς καὶ χρίση ἀσθενοῦς(40-

Οἱ ἀλείψεις δὲν ἐπραγματοποιοῦντο ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς «πρεσβυτέ,
ρους τῆς Ἐκκλησίας» στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες- Ὁ Γέροντας Ἁμούν+ σὲ
λιπόθυμο νέο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ συνέλθει+ ἐφαρμόζει τὴν ἀκόλουθη πρα,
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μετακόμισε στὴ Μανουθὲ γιὰ νὰ ἀντιτάξει ἕνα χριστιανικὸ ναὸ 'ποὺ ἔγινε ὀνομαστὸς ἀπὸ
τὶς προσκυνηματικὲς ἀποδημίες καὶ γιὰ τὶς ἰάσεις ποὺ ἐνήργουν( στὸ ἱερὸ τῆς Ἴσιδος+ τῆς
ὁποίας ἡ λατρεία ἦταν διαδεδομένη 'ΘΗΕ+ τ- 6+ σ- 011/(- 

38- Γ-Ν- Φίλια+ Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ἄλειψη τῶν ἀσθενῶν μὲ ἔλαιο στὴν εὐλογία
τοῦ ἐλαίου πρὶν ἀπὸ τὴν ἄλειψη+ σσ- 335,336· O- Cd K`aqhnkkd+ K` qé`bshnm o`hdmmd 'Éstcd
rtq k` onkélhptd `msh,bgqéshdmmd ct Hdq `t Uhèld rhèbkd(+ O`qhr 0823+ σσ- 064,066 καὶ 07/,
074· Α- Fdnqfd+ Lhq`bkdr c`mr kd lnmcd Gdkkémhrshptd+ 4ο κεφ- τῆς μελέτης του Kdr Lhq`bkdr
cd Iértr rdknm kd Mntud`t Sdrs`ldms+ O`qhr 0866+ σσ- 0/3,0/7· περίπτωση θεραπευτῆ στὸν
εἰδωλολατρικὸ χῶρο ποὺ χρησιμοποιοῦσε «ἁγιασμένο» ἔλαιο γιὰ θεραπεία ἀρρώστων εἶναι
τοῦ Ἁπολλωνίου τοῦ Τυανέως- Ἁσχολεῖτο μὲ τὴν μαγεία καὶ ἡ διδασκαλία του εἶχε στοι,
χεῖα ἀπὸ πολλὰ θρησκεύματα- Ὁ μαθητής του Δούστουμος Θύλασσος ἀναφέρει ὡς θερα,
πευτικὴ συνταγὴ τοῦ δασκάλου του τὴν μίξη ἐλαίου καὶ ὕδατος καὶ στὴν συνέχεια τὴν χρη,
σιμοποίηση «ἁγιασμοῦ» γιὰ ἄλειψη ἀρρώστου 'Ἁπολλωνίου τοῦ Τυανέως+ Ἁποτελέσματα+
στὸ O`sqnknfh` Rxqh`b`+ O`qr Oqhl`+ τόμ- ΙΙ+ O`qhr 08/6+ σ- 027/(· ὁ D- Qdm`m ὑποστηρίζει
τὴν ὕπαρξη ἐπίδρασης τῶν θεραπευτικῶν πρακτικῶν τοῦ Ἁπολλωνίου στοὺς Γνωστικοὺς
καὶ γι’ αὐτὸ θεωρεῖ ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἐκκλησία τὴν ἄλειψη μὲ ἔλαιο υἱοθέτησε ἀπὸ τοὺς
Γνωστικούς-

4/- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶ ,
νες+ σ- 6/6-

40- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους
αἰῶνες+ σ- 613· S- Ro`bhk+ Cnbsqhm` Sgdnknfh`d Nqhdmshr Rdo`q`sh cd R`bq` Hmehqlnqtl Tmb,
shnmd+ Qnl` 0820+ σ- 62 'Nqhdms`kh` Bgqhrsh`m` 13(· E-V- Otkkdq+ Sgd `mnhmshmf ne sgd rhbj hm
Rbqhostqd `mc Sq`chshnm+ vhsg rnld Bnmrhcdq`shnmr nm sgd Mtladqhmf ne sgd R`bq`ldmsr+ Knm,
cnm 080/+ σ- 75-
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κτική9 «---καὶ ἐλαίῳ αὐτὸν χρίσαντος ἀνέστη ὁ παῖς διηγούμενος τὸ ὁρα,
θέν»41- 

Ὁ ἀββᾶς Μακάριος μὲ ἔλαιον θεράπευσε γυναίκα ποὺ εἶχε μεταμορφωθεῖ
ἀπὸ μάγο σὲ φοράδα9 «--- ἑπτὰ ἡμέρας ἐγκλείσας αὐτὴν καταμόνας+ τῶν
γονέων αὐτῇ παραμενόντων+ αὐτὸς εἰς ἕτερον κελλίον τῇ δεήσει  ἐ σχόλαζεν+
τῇ δὲ ἑβδόμη ἡμέρᾳ εἰσελθὼν μετὰ τῶν γονέων ἔλειψεν αὐτὴν ὅλην ἐλαίῳ
καὶ κλίνας τὰ γόνατα ηὔξατο σὺν αὐτοῖς καὶ ἀναστάντες εὗρον αὐτὴν εἰς
κόρην μεταβληθεῖσαν»42-

Μαρτυρίες καταδεικνύουν ὅτι ὁ πρεσβύτερος εὐλογεῖ τὸ ἔλαιο πρὸς χρίση
τῶν ἀσθενῶν+ ἀφοῦ τὴν λειτουργικὴ αὐτὴ πράξη δὲν μπορεῖ νὰ τελέσει κά,
ποιος λαϊκὸς καὶ ὅτι ἡ χρίση τῶν ἀσθενῶν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ἱερω,
σύνη- Τὸν 4ο αἰ- ὁ Καλλίνικος ἀναφέρει ὅτι ὁ μοναχὸς Ὑπάτιος μετέφερε τὸ
«ἔλαιο τῶν ἀσθενῶν» πρὸς τὸν ἡγούμενό του Ἰωνᾶ γιὰ νὰ τὸ εὐλογήσει9 «ἦν
γὰρ πρεσβύτερος»43- 

Κάποιοι μοναχοί+ μὴ κληρικοί+ εὐλογοῦσαν οἱ ἴδιοι τὸ ἔλαιο· τέτοια εἶναι
ἡ περίπτωση τοῦ Συμεών τοῦ Στυλίτου ποὺ ἦταν λαϊκὸς καὶ ἀπὸ τὸν ὁποῖο
ζητεῖτο9 «ἔλαιον τῆς τούτου εὐλογίας ἠξιωμένον»44- Ἐκτὸς τοῦ καθαγια,
σμένου ἐλαίου πρὸς χρίση ἀσθενῶν ὑφίστατο καὶ ἕνα «ἔλαιο μοναχῶν»45- Ἡ
φήμη τους ὡς πνευματικῶν καθοδηγητῶν κάνει τοὺς χριστιανοὺς νὰ ζητοῦν
ἐπίμονα ἀπὸ αὐτοὺς εὐλογία ἐλαίου πρὸς χρίση τῶν ἀσθενῶν- Ὑπάρχει καὶ
περίπτωση μοναχῶν νὰ μὴν ἀποδέχονται τὴν «καθαγιαστικὴ δικαιοδοσία»-
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ἡ διήγηση γιὰ τὸν ἀββὰ Μαρκιανό9 Εὐγενής+ ποὺ
εἶχε τιμηθεῖ μὲ στρατιωτικὰ ἀξιώματα ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Βέροια Συρίας καὶ
ἔφτασε στὴν ἔρημο γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Γέροντα Μαρκιανὸ μὲ σκοπὸ τὴν
θεραπεία τῆς κόρης του+ «ἐπὶ χρόνῳ πολλῷ κορυβαντιώσης καὶ ὑπὸ πονηροῦ
δαίμονος ἐνοχλουμένης καὶ λυττώσης»- Καὶ ἐπειδὴ ὁ πατέρας παρὰ τὶς προ,
σπάθειές του δὲν μπόρεσε νὰ συναντήσει τὸν Μαρκιανό+ παρακάλεσε κάποιον
πρεσβύτη ποὺ διακονοῦσε τὸν Γέροντα «μικρὸν ληκύθιον ἐλαίου» νὰ τοποθε,
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41- Ghrsnqh` Lnm`bgnqtl hm @dfxosn+ σσ- 63,64-
42- Ghrsnqh` Lnm`bgnqtl hm @dfxosn σ- 017· Στὴν Λαυσαϊκή ἱστορία+ τ- Α΄+ σσ- 83,85+

συναντᾶται τὸ ἴδιο περιστατικὸ ὄχι μὲ ἔλαιον ἀλλὰ μὲ ραντισμὸ ὕδατος καὶ προσευχή-
43- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους αἰ ,

ῶνες+ σ- 612· Καλλινίκου+ Βίος Ὑπατίου+ 3+ 7+ ἐκδ- Rntqbdr Bgqéshdmmdr 066 '0860(+ σ- 75-
44- Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 146+ σσ- 1/0,1/1-
45- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶ ,

νες+ σ- 614· I- Bnoodmr+ K’hlonrhshnm cdr l`hmr ds kdr qhsqdr bnmmdwdr c`mr kd Mntud`t Sdrs`,
ldms ds c`mr k’Éfkhrd `mbhdmmd+ O`qhr 0814+ σ- 36- 
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τήσει ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα του- Ὅταν ὁ Μαρκιανὸς μαθαίνει τὸν λόγο ὕπαρξης
τοῦ «ληκυθίου» ἀπὸ τὸν πρεσβύτη9 «---ἠγανάκτει μέν+ ὡς εἰκὸς ἦν τὸν δει,
κνύναι αὖθις τοιαῦτα τολμήσειε+ καὶ τῆς συνουσίας ἐκείνης στερηθήσεσθαι+
καὶ τὴν διακονίαν ἀφαιρεθήσεται –μεγίστη δὲ ἦν ἡ ζημία τοῖς τὸ κέρδος ἐπι,
σταμένοις–+ ἀπέπεμψεν ἀποδοῦναι τῷ δεδωκότι κελεύσας»46- Ἁπὸ τὸν 4ο αἰ-
οἱ τοπικὲς ἐκκλησίες τῆς Συρίας ὁρίζουν ἐκκλησιαστικὸ ὑπεύθυνο ὥστε νὰ
προλαμβάνονται περιπτώσεις «ἐπικάλυψης» δραστηριοτήτων τῶν ἱερέων
ἀπὸ μὴ κληρικοὺς μοναχούς47- 

Ἡ προέλευση ἐλαίου τῆς ἄλειψης ἢ χρίσης μπορεῖ νὰ ἦταν9
α( ἔλαιον λυχνίας9 ἔλαιο προερχόμενο ἀπὸ τὴν κανδήλα τῆς Ἁγίας Τρά,

πεζας ἢ ἀπὸ τὶς κανδῆλες τῶν ἁγίων· ἦταν καθαγιασμένο+ ἡ δὲ πράξη κα,
θαγιασμοῦ γινόταν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ ἱερέ,
ως· ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἀναφέρει9 «Καὶ γὰρ ἡ τράπεζα αὕτη
πολλῷ τιμιωτέρα καὶ ἡδίων+ καὶ ἡ λυχνία τῆς λυχνίας- Καὶ ἴσασιν ὅσοι μετὰ
πίστεως καὶ εὐκαίρως ἐλαίῳ χρισάμενοι νοσήματα ἔλυσαν»- Γίνεται ἀνα,
φορὰ ὄχι σὲ μία ὁποιαδήποτε λυχνία τοῦ ναοῦ+ ἀλλὰ σὲ συγκεκριμένη ποὺ
ἦταν τοποθετημένη ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ προφανῶς τὸ ἔλαιό της θε,
ωρεῖτο καθαγιασμένο '«θρησκευτικὴ ἰατρική»(· ὁ καθαγιασμὸς πιθανὸν νὰ
γίνονταν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εἴτε διὰ εἰδικῆς εὐχῆς εἴτε
διὰ ἁπλῆς εὐλογίας+ μὲ τόπο τελέσεως τοῦ καθαγιασμοῦ τὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ
τελοῦντα τὸν ἱερέα48-

Ὁ μοναχὸς Ὑπάτιος ὅταν τοῦ ἔφεραν παραλυτικό9 «--- λαβὼν ἔλαιον τῆς
κανδύλας καὶ εὐξάμενος ἤλειψεν αὐτόν+ καὶ εὐθέως ὁ Κύριος αὐτὸν ἐστερέ,
ωσεν»5/-

Στὴν παρακάτω διήγηση ἐντοπίζεται «ἡ κρατοῦσα συνήθεια» τῆς καν,
δήλας ἀπὸ τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν ἴαση τῶν ἀσθενῶν- Μάλιστα καταδεικνύε,
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46- Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 123+ σ- 15/,153· συναντᾶται
καὶ ἡ περίπτωση τοῦ μοναχοῦ Πολυχρονίου ποὺ ἱερεῖς τοῦ ζητοῦν νὰ εὐλογήσει ἔλαιο σὲ πε,
ρίοδο ξηρασίας' Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 146+ σ- 037(-

47- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶ ,
νες+ σ- 614· πρβλ- Kd lnm`bghrld rxqhdm rdknm Sgdncnqds cd Fxq+ O`qhr 0866+ σσ- 178,18/
'Sgdnknfhd Ghrsnqhptd 31(-

48- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους
αἰῶνες+ σ- 616· Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου+ Ὁμιλία 21 εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον+ 5+ OF46+ 273·
O- Kdi`x+ «@mbhdmmd oghknknfhd bgqéshdmmdr»+ Qdutd c’Ghrsnhqd ds cd Khsséq`stqd Qdkhfhdtrd
00'08/5(+ σ- 23

5/- Καλλινίκου+ Βίος Ὑπατίου+ 3+ 7+ ἐκδ- Rntqbdr Bgqéshdmmdr 066 '0860(+ σ- 0/5-
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ται τόσο ὁ τρόπος «μεταφορᾶς» τοῦ ἐλαίου στὸν ἀσθενή+ καθὼς καὶ τὸ γε,
γονὸς ὅτι ἡ ἀπόσταση δὲν παίζει ρόλο στὴν θεραπευτική του δυνατότητα9
Πατέρας «τῷ γένει Ἄφρος» ποὺ ὁ γιός του ἀσθενεῖ ἀπὸ νόσο τῶν διδύμων+
πηγαίνει στὸν ναὸ τοῦ Προδρόμου+ ὅπου βρίσκονταν ἡ σορὸς τοῦ ἁγίου Ἁρτε,
μίου9 «ποιεῖ τὴν κανδήλαν κατὰ τὴν κρατοῦσαν συνήθειαν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπ’
ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ … τὸ ἀπόκαυμα τῆς κανδήλης εἰς ἄγγος βαλὼν
ὑελοῦν εἰς Ἁφρικὴν ἀπεκόμισεν- Εἶτα τῆς εὐλογίας ἀλεῖψαι ὁρμήσας τὸν
υἱόν+ ὁρᾷ αὐτὸν ὑγιῆ- Πυθόμενος οὖν παρὰ τῶν οἰκείων+ πότε ἔγνωσαν αὐτὸν
ὑγιῆ καθεστάναι+ εὗρεν ἐκ τῶν παρ’ αὐτῶν ἀπαγγελθέντων καὶ τὴν ἡμέραν
καὶ τὴν ὥραν+ ἐν ᾗ τὴν κανδήλαν ἐποίησεν+ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῷ τῆς ἰάσεως
ἐκ τοῦ ἁγίου μάρτυρος γεγονέναι+ καὶ ηὐλόγει τὸν κύριον εὐφραινόμενος ἐν
τῇ ῥώσει τοῦ τέκνου»50- 

Στὸν Σαραπάμμωνα+ ποὺ εἶχε καρκίνο στὸ πόδι+ οἱ ἅγιοι Κῦρος καὶ
Ἰωάννης συστήνουν9 «ἐλαίῳ καὶ κηρωτῇ τοῖς τὸν πυρσὸν τὸν τὴν ἁγίαν
αὐτῶν σορὸν φωτίζοντα τρέφουσιν+ τὸν πόδα τὸν πάσχοντα λιπαίνειν κε,
λεύουσιν»51- Τὸ ἴδιο προτείνουν καὶ στὸν Νῶννο ποὺ ἔχει παράλυτο τὸ ἕνα του
πόδι9 «ἐλαίῳ τὸ φέγγος ἀκοίμητον παρὰ τὴν αὐτῶν σορὸν ἀπαυγάζοντι+ ἢ
κηρωτῇ τῇ κατὰ πάσης ἐχούσῃ νόσου τὸ δύνασθαι ἀλείφειν τὸν πόδα κε,
λεύουσιν»52-

β( ἔλαιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ9 Τὸ ἔλαιο ποὺ ἔκαιε στὴν κανδήλα μπροστὰ
ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴν Βασιλικὴ τῆς Ἁναστάσεως 'Ἱεροσόλυμα(· οἱ
προσκυνητὲς τῶν Ἁγίων Τόπων μετέφεραν τὸ συγκεκριμένο ἔλαιο σὲ εἰδικὰ
χρυσὰ ἢ ἀργυρὰ σκεύη γιὰ νὰ χρίσουν τοὺς ἀσθενεῖς· ἕνα τέτοιο σκεῦος εἶχε
μαζί του καὶ ὁ ἅγιος Σπυρίδων Τριμυθοῦντος '3ος αἰ-(9 «ὥσπερ ἦν ἔθος τοῖς
τὴν ἁγίαν πόλιν οἰκοῦσιν+ ἔλαιον τοῦ Θείου Σταυροῦ φέρειν προῃρημένοις»53-
Αὐτὰ τὰ σκεύη 'ἀμποῦλες( φέρουν εἰκοναγραφικὲς παραστάσεις ποὺ μελε,
τήθηκαν ἀπὸ τὸν Fq`a`q καὶ ἀναδεικνύεται ἡ συνάφεια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
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50- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ
Ἁρτεμίου+ θαῦμα δ+ σ- 4· πρβλ- θαῦμα ια+ σ- 00-

51- Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+ Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάν,
νου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ Θαῦμα κβ´+ Περὶ Σαραπάμμωνος σκίρον 'μορφὴ καρκίνου( εἰς
τὸν πόδα ἔχοντος+ σ- 2374-

52- Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+ Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰω ,
άννου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ Θαῦμα ν´+ Περὶ Νωννοῦ τοῦ τὸν πόδα ἡμίξηρον ἔχοντος+ σ-
25/8-

53- Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος+ ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος+ 07+ OF 005+
33/@-
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μὲ τὸ δένδρο τοῦ Παραδείσου· ὁ Τίμιος Σταυρὸς θεωρεῖται ἀντίδοτο στὴν
φθορὰ καθὼς δι’ Αὐτοῦ «ὁδηγούμεθα ἐκ νέου στὸν Παράδεισο»+ κάτι ποὺ δὲν
εἶχε ἐπιτευχθεῖ μὲ τὸ «δένδρο τοῦ Παραδείσου»· τὸ δὲ ἐξ Αὐτοῦ προερχόμενο
ἔλαιο θεωρεῖται ὡς φάρμακο γιὰ τὴν ἀσθένεια54-

Ἕνας εὐσεβὴς ποὺ ὀνομαζόταν Γερόντιος ἀπὸ τὴν πόλη Μοδαπά+ ἀνα,
τολικὰ τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ+ ποὺ εὐλαβεῖτο τὸν ἅγιο Σάββα+ ἐπειδὴ ἦταν
ἄρρωστος θέλησε ν’ ἀνέβει γιὰ προσκύνημα στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν- Καθὼς
πήγαινε ἔφιππος+ τὸ ζῶο τὸν ἔρριξε κάτω καὶ συνετρίβησαν ὅλα τὰ ὀστά του
'καθολικὰ κατάγματα(· οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν βοηθήσουν καὶ πε,
ρίμεναν τὸ μοιραῖο- Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Γερόντιου+ ὁ Πορφύριος+ βλέποντας τὴν
κατάστασή του+ πηγαίνει στὸν ἅγιο Σάββα καὶ ζητάει τὴν βοήθειά του- Ὁ
Σάββας πηγαίνει στὸ σπίτι τοῦ Γεροντίου+ προσεύχεται στὸν Θεὸ γιὰ τὴν
σωτηρία του καὶ τὸν χρίει μὲ ἔλαιον τοῦ Σταυροῦ καὶ ὁ πρώην συνθλασμένος
Γερόντιος μὲ ἄμεση θεραπεία ἀποκαθίσταται ὑγιής55-

Ὁ O- B`mhuds ἀναφέρεται σὲ δύο σαρκοφάγους μαρτύρων σὲ ἐρείπια ναοῦ
στὴν Ἁπάμεια μὲ ἐπιγραφὲς 4ου καὶ 5ου αἰ- στὶς ἐπιφάνειες τῶν ὁποίων
ὑπῆρχαν τρύπες γιὰ νὰ ρίχνεται ἔλαιο ποὺ θὰ διήρχετο μέσῳ τῶν λειψάνων
καὶ θὰ συνελέγετο ἀπὸ μία ὀπὴ τῆς σαρκοφάγου πρὸς χρίση τῶν ἀσθενῶν56-
Τὸ ἔλαιο αὐτὸ θεωρεῖται ἱερὸ ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του-

Τὸ ἔλαιο+ συναντᾶται περίπτωση σὲ διήγηση νὰ δίνεται ἀπὸ τὸν ἅγιο
Ἁρτέμιο πρὸς κατάποση· συγχρόνως ὅμως καταδεικνύεται ὅτι ἡ θεραπευτι,
κή του δύναμη δὲν ἔγκειται στὸ καθ’ αὑτὸ στοιχεῖο+ ἀλλὰ σὲ Αὐτὸν ποὺ ἐνερ,
γεῖ τὴν θεραπεία+ δηλ- τὸν Θεό-57- 
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54- Γ-Ν-Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέσεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους
αἰῶνες+ σσ- 617,618· Α- Fq`a`q+ @lontkdr cd Sdqqd R`hmsd 'Lnmy`,Anaahn(+ O`qhr 0847+ σ-
52· V-D- Rbtc`lnqd+ Nhk 'Gnkhmf(+ @ Chbshnmm`qx ne Bgqhrsh`m `mshpthshdr+ HH+ Knmcnm 077/+
σ- 0342-

55- Kdr lnhmdr c’ nqhdms+ HHH.1+ Kdr lnhmdr cd O`kdrshmd+ Bxqhkkd cd Rbxsgnonkhr+ Uhd cd
R`hms R`a`r+ σ- 51-

56- Τgéncnqds cd Bxq+ Sgéq`odtshptd cdr l`k`chdr gdkkémhptdr+ HH+ R-B-46+ O`qhr 0847+ σ-
203+ ὑποσ- 0· ὑπάρχει καὶ περίπτωση συλλογῆς μύρου ποὺ ἀνάβλυζε ἀπὸ τάφους κάποιων
ἁγίων 'μυροβλητῶν( γιὰ χρίση ἀσθενῶν· ἡ ἁγία Μυρόπη ὀνομάστηκε ἔτσι γιατὶ κατὰ τοὺς
χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου+ στὴν Χίο ὅπου ζοῦσε+ διατηροῦσε τὸ μύρο ἀπὸ τοὺς τάφους
τῶν μαρτύρων πρὸς χρίση καὶ ἴαση ἀσθενῶν· πρβλ- Γ- Ν- Φίλια+ Ὁ τελῶν καὶ ὁ τόπος τελέ,
σεωςτοῦ Εὐχελαίου κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες+ σ- 620-

57- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ
Ἁρτεμίου+ θαῦμα λ+ σσ- 32,33- Ὁ ἅγιος Ἁρτέμιος τοὺς τέσσερις ἀπὸ τοὺς πέντε πάσχοντες
θεράπευσε ὡς ἑξῆς9 «φαίνεται οὖν ὁ ἅγιος τῷ ἔχοντι τὴν ἐκ τοῦ σπασμοῦ νόσον+ κοιμωμένῳ
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Στὶς ἁγιολογικὲς ἀναφορές μας γίνεται συχνότερη χρήση τοῦ ρήματος
«ἀλείφω» γιὰ νὰ δηλώσει τὶς χρήσεις τοῦ σώματος· ἀλλὰ συναντᾶται καὶ τὸ
ρῆμα «χρίω» ποὺ ἔχει περισσότερο πνευματικὴ διάσταση58- Ὁ Γέροντας
Ἁφραάτης+ τὴν ἀριστοκράτισσα ποὺ ζητᾶ τὴν βοήθειά του+ καθὼς ὁ ἄνδρας
της τὴν ἀπατᾶ μὲ παλλακίδα9 «… οἰκτείρας τὴν γυναῖκα ποτνιωμένην+ εὐχῇ
τῆς γοητείας ἀμαυροῖ τὴν ἐνέργειαν καὶ ἐλαίου ληκύθιον ὑπ’ αὐτῆς προσε,
νεχθὲν τῇ θείᾳ ἐπικλήσει καθαγιάσας χρίσασθαι τούτῳ προσέταξεν- Ταύτας
ἡ γυνὴ πληρώσασα τὰς ὑποθήκας+ μετέθηκεν εἰς ἑαυτὴν τὸν τοῦ ὁμοζύγου
ἔρωτα καὶ πέπεικε προαιρεῖσθαι τῆς παρανόμου κοίτης τὴν ἔννομον»6/-

Τὸ νερὸ ἀποτελεῖ ἀκόμη ἕνα στοιχεῖο ποὺ οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ μεταβιβά,
ζονται μέσα ἀπὸ μία καθαγιασμένη ὕλη- Ἐνδεικτικὰ ἁγιολογικὲς ἀφηγή,
σεις καταγράφουν9

Ὁ χριστιανὸς Σαρακηνὸς Θαλαβᾶς φέρνει στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Εὐθυμίου τὴν ἀνηψιά του ποὺ «ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου» ἐνοχλεῖτο καὶ
ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρεπόταν ἡ εἴσοδος σὲ γυναῖκες+ «ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας προσκαρ,
τερήσας αὐτῇ ἀλειφομένῃ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐκ τοῦ ἁγιάσματος τῆς τοῦ
πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου θήκης τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ σπαραχθεῖσαν αὐτὴν καὶ ἀπο,
θεραπευθεῖσαν καὶ τελείως καθαρισθεῖσαν ἀπολαβὼν αὐτὴν ἀπῆλθεν μετὰ
χαρᾶς εἰς τὰ ἴδια»60- Ἄλλη δὲ πάλι γυναίκα+ «---ἔμεινεν τρία νυχθήμερα
ἔμπροσθεν τοῦ μοναστηρίου νηστεύουσα καὶ προσευχομένη ἐκτενῶς καὶ
καθ’ ἑσπέραν λαμβάνουσα ἁγίασμα ἀπὸ τῆς τοῦ ἁγίου θήκης καὶ τὸ ὕδωρ
τῆς ἀσβέστου αὐτοῦ κανδήλας πίνουσα- Καὶ οὕτως ἠλευθερώθη ἀπὸ τοῦ

ἐν νυκτί+ κατέχων ῥογία σεμνά+ ἃ καλεῖται ἀνακλαστάρια+ καὶ ἔλαιον εἰς ἄγγος ἄλλο διαυ,
γέστατον+ ὀμφάκιον· καὶ ἔγεμεν τέσσαρα- καὶ τὸ ἓν ἐπιδοὺς αὐτῷ λέγει· ‘Πίε αὐτό’- καὶ ἔπιεν
αὐτὸ καθ’ ὕπνους- Ἐπέδωκεν δὲ αὐτῷ καὶ τὰ λοιπὰ τρία καὶ εἶπεν αὐτῷ· ‘Δὸς αὐτὰ τοῖς τρι,
σίν+ τοῖς πλησίον σου+ ὅπως πίωσιν αὐτά’---»- Ὁ Θεόδωρος ὁ πέμπτος τῆς ἱστορίας θεραπεύε,
ται ὅταν ἐμφανίζεται ὁ ἅγιος σὲ αὐτὸν σὲ ὄνειρο9 «ἐπιδοὺς αὐτῷ φακὸν ἐλαίου ὀμφάκινον καὶ
ἄρτους καθαροὺς καὶ λέγει αὐτῷ· ‘Ἔχε αὐτά+ καὶ ἐὰν χρήσῃ αὐτοῖς καλῶς+ οὐ μὴ λειφθῇς
ἔν τινι’»· ὁ Θεόδωρος ὁμολογεῖ9 «τίς ἰατρὸς ἐν κόσμῳ κήλας ἐλαίῳ+ καὶ τούτῳ διὰ στόματος
ληφθέντι+ ἐθεράπευσεν: ἀλλ’ ὁ ἐλεήμων θεός+ ὁ ἀγαπήσας τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων+ταύτης
τῆς ἐλεημοσύνης διὰ τοῦ πιστοτάτου αὐτοῦ μάρτυρος τοὺς χρῄζοντας καὶ πιστῶς αὐτὸν δυ,
σωποῦντας ἠξίωσεν- Δῶμεν γὰρ λέγειν+ ὅτι οὐχ ὡς ἐν ὁράματι+ ἀλλ’ ἔλαιον ἦν οὐ νοητὸν τῆς
ἰάσεως τὸ ἐπιδοθέν+ ἀλλὰ τὸ φύσει καὶ τῆς ἀληθείας ἔλαιον+ εἰ καὶ οἱ ἰαθέντες οὐκ εἶδον τὸ
ὅραμα ἀλλ’ ἕτερος ἐπιστεύθη ὑπουργῆσαι τῷ θαύματι»

58- Πρβλ- I- Vhkjhmrnm+ Gd`khmf hm sgd Dohrskd ne I`ldr+ στὸ Rbnshrbg Intqm`k ne Sgdnknfx
13+ 086/+ σ- 227· K- Rhlnm+ Tmd ésghptd cd k` r`fdrrd 'Bnlldms`hqd cd k’Éoîsqd cd I`bptdr(+
Fdmèud 0850+ σ -067-

6/- Sgéncnqds cd Bxq+ Ghrsnhqd cdr lnhmdr cd Rxqhd+ RB+ τ- 123+ σ- 3//-
60- Jxqhkknr unm Rjxsgnonkhr+ Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν Εὐθυμίου+ σσ- 64,65-
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δαίμονος φανέντος αὐτῇ τῇ τρίτῃ νυκτὶ τοῦ ἁγίου καὶ εἰπόντος· ἴδε ὑγιὴς γέ,
γονας· πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου»61- 

Τὸ «λουτρὸν τῶν ἁγίων» ἔχει ἰαματικὴ δύναμη- Ὁ ἀσθενής ποὺ εἶχε προ,
σέλθει στοὺς ἁγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό9 «ἑσπέρας δὲ καταλαβούσης ἀπήρ,
χετο λούσασθαι εἰς τὸ λουτρὸν τῶν ἁγίων+ ὃ καλοῦσιν ἰαματικόν»62- Στὴν
ἑπόμενη διήγηση ἡ καθαγιαστικὴ δύναμη τοῦ λουτροῦ κάνει τοὺς πιστοὺς
νὰ τὸ θεωροῦν «νεών»+ δηλ- ναὸ ὅπου προσερχόμενοι «ἐλούοντο καὶ ηὔχον,
το»- Τὸν Ζώσιμον τὸν ἀρχίατρο οἱ ἅγιοι Κῦρος καὶ Ἰωάννης9 «εἰς λουτρὸν
ἐλθεῖν προσετάττετο καὶ θερμοῖς τὸ σῶμα λούσασθαι νάμασιν· --- ὅθεν πα,
ράλυτον λαβοῦσα τὸν Ζώσιμον+ ἐῤῥωμένον ἀπεδίδου τῷ στείλαντι· καὶ μὴ κι,
νούμενον δεξαμενὴ τὸν ἄῤῤωστον+ ὑγιᾶ τοῦτον ἀπέλυε καὶ εὐκίνητον---- μεθ’
οὗ καὶ πάντες οἱ βλέποντες οἰκεῖοί τε καὶ ἀλλότριοι+ μίαν εὐφημίας ᾠδὴν ἀνε,
φέρεντο+ αἰνοῦντες Χριστοῦ τὴν εὐμένειαν+ καὶ τὴν ἐναργῆ τῶν μαρτύρων
ἐπίσκεψιν- Καὶ τὸ λουτρὸν ὡς τὸν νεὼν κατελάμβανον+ καὶ ἔνδον εἰσιόντες
ἐλούοντό τε καὶ ηὔχοντο+ νεὼν αὐτὸ καὶ λουτρὸν ὁριζόμενοι+ καὶ διπλῆν
ἐκεῖθεν τὴν εὐλογίαν καρπούμενοι»63- Τὸν Πατρίκιο πάλι ποὺ εἶχε λευκώμα,
τα στὰ μάτια οἱ ἅγιοι Κῦρος καὶ Ἰωάννης9 «εἰς τὸ λουτρὸν γὰρ τοῦτο ἰέναι
κελεύουσι+ καὶ λαβνείῳ τὰς ὄψεις ἐγχρίεσθαι+ καὶ διὰ τούτου τὸ βλέπειν κο,
μίζεσθαι»64-

Τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ ἐπίσης θεραπεύει καὶ καθαγιάζει- Ὁ ἅγιος Σάβ,
βας θεραπεύει τὴν ἀδελφὴ τοῦ πατριάρχη Πέτρου+ τὴν Ἡσυχίαν+ ποὺ ἦταν
βαριὰ ἄρρωστη καὶ κανεὶς γιατρὸς δὲν μποροῦσε νὰ τὴν θεραπεύσει+ μὲ προ,
σευχὴ καὶ σταυρώνοντάς την τρεῖς φορές65-

Ὁ ἀββᾶς Γεώργιος Ἁρσελαΐτης «σφραγίσας τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ»
νεκρὸ μαθητή του ἀπὸ δάγκωμα φιδιοῦ+ τὸν ἀνασταίνει66- 

61- Jxqhkknr unm Rjxsgnonkhr+ Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις ἡμῶν Εὐθυμίου+ σ- 65-
62- D- Qtooqdbgs+ Bnrl`d ds C`lh`mh+ θαῦμα 21+ σ- 57- πρβλ- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc

C`lh`m+ θαῦμα 03+ σ- 0249 «ἰδοὺ καὶ τοῦτο ἰαματικὸν λέγεται εἶναι τὸ πριβάτον»-
63- Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+ Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάν,

νου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ Θαῦμα νβ´+ Περὶ Ζωσίμου τοῦ ἀρχιήτρου ἔχοντος πάρεσιν+ σσ-
2506,251/- 

64- Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+ Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάν,
νου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ Θαῦμα μζ´+ Περὶ Πατρικίου ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐσχηκότος λευ,
κώματα+ σ- 25//-

65- Kdr lnhmdr c’ nqhdms+ HHH.1+ Kdr lnhmdr cd O`kdrshmd+ Bxqhkkd cd Rbxsgnonkhr+ Uhd cd
R`hms R`a`r+ σ- 88-

66- Ἁναστασίου ταπεινοῦ μοναχοῦ διηγήσεις διάφοροι περὶ τῶν ἐν Σινᾷ ἁγίων Πατέρων+
N-B-+ 08/1+ διήγηση WH+ σ- 56- 
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Ὁ Ἰουλιανός+ ἐπίσκοπος Βόστρων+ γνωρίζοντας '«ἀπὸ Θεοῦ»( ὅτι τοῦ δί,
νουν νὰ πιεῖ κρασὶ μὲ δηλητήριο+ τὸ σταυρώνει τρεῖς φορὲς καὶ λέγοντας9
«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πίνω
τοῦτο τὸ ποτήρι» ἔμεινε ἀβλαβής67-

Ὁ Ἰσίδωρος διηγούμενος τὴ θεραπεία του ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἁρτέμιο ἀναφέρει9
«--- ἥψατο γὰρ τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ τῆς κοιλίας μου+ τῇ δὲ ἀριστερᾷ τῶν
ὠμοπλάτων+ καὶ τὸ τρίτον ἔσφιγξέν με λέγων· ‘Ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς καὶ τὸ
πνεῦμα τὸ ἅγιον+ ἡ ἁγία τριάς+ κελεύει σοι ἐξελθεῖν+ καὶ εἶδον ὁμομέλανον
κορώνην ἐξελθοῦσαν ἐκ τοῦ στόματός μου+ καὶ ἐποίησεν εἰς τὸ μέτωπόν μου
τὸν τίμιον σταυρόν+ καὶ ἔλυσέν με ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ ἔπεσον---»68-

Οἱ ἅγιοι θεραπευτὲς προτείνουν «φάρμακα» ποὺ χορηγοῦνται ὡς θερα,
πευτικὰ μέσα+ ποὺ ὅμως πολλὲς φορὲς ξενίζουν γιὰ τὸ ἁπλὸ ἢ καὶ ἰδιόμορφο
χαρακτήρα τοῦ περιεχομένου τους- Προϋπόθεση βέβαια ὅλων αὐτῶν τῶν
χορηγήσεων «φαρμάκων» εἶναι ὅτι ἔχουν συνοδευτικὸ καὶ βοηθητικὸ χαρα,
κτήρα τῆς ἰάσεως ποὺ προσφέρεται μόνο ἀπὸ τὸν Θεὸ μέσῳ τοῦ ἁγίου-
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε9

Στοῦ Σωφρονίου μοναχοῦ τοῦ σοφιστοῦ+ Διήγησις θαυμάτων τῶν Ἁγίων
Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν σοφῶν Ἁναργύρων+ οἱ ἅγιοι προτείνουν στοὺς ἀ ,
σθενεῖς9 σὲ πάθηση πνεύμονα νὰ φάει κίτρο 'σ- 2321(· σὲ κατάσταση ἔμφρα,
ξης κοιλίας δίνεται «σῦκον» 'σ- 2322(· σὲ συρίγγιο βουβωνικῆς χώρας δίνε,
ται μίγμα ἀπὸ σισάμι+ μέλι καὶ τριμμένο παξιμάδι σὲ μορφὴ ἐπιχρίσματος
ποὺ ἁπλώνεται πάνω στὴν πληγή+ ὥστε νὰ βοηθήσει στὴν ἀπορρίζωση καὶ
τὴν ἐπούλωση τοῦ τραύματος 'σ- 2325(· σὲ δερματοπάθεια . ἐρυθρὲς κηλί,
δες 'φύματα( οἱ ἅγιοι ἀρχικὰ προτρέπουν τὸν ἀσθενὴ νὰ λουστεῖ καὶ νὰ κα,
θαριστεῖ καὶ στὴ συνέχεια νὰ ψήσει πισσάριον 'εἶδος ὀσπρίου( καὶ νὰ χρίσει
μὲ αὐτὸ ὅλο του τὸ σῶμα+ ὥστε κάθε δερματικὴ κηλίδα καὶ ἀπομεινάρι τῆς
ἀσθενείας νὰ ἐξαφανιστεῖ 'σ- 2330(· σὲ περίπτωση κώφωσης μωροῦ προτεί,
νεται ἔκχυση μελιοῦ στὰ αὐτιά του 'σ- 2338( ἐνῶ σὲ περίπτωση εὐσεβοῦς
γυναίκας ποὺ πάσχει ἀπὸ τὸ ἴδιο+ δίνεται τριμμένο μίγμα κηρωτῆς καὶ σύ,
κων ποὺ τοποθετεῖται ὡς ἐπίχρισμα στὰ αὐτιά 'σ- 2341(7/· σὲ κατάσταση
σηψαιμίας μηρῶν δίνεται μίγμα ἁλατιοῦ μὲ κύμινο μὲ τὸ ὁποῖο τρίβονται οἱ

67- Ἰ- Μόσχου+ Λειμωνάριον+ κεφ- 83+ σσ- 0/3,0/4-
68- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ

Ἁρτεμίου+ θαῦμα ς΄+ σ- 6-
7/- Καταγράφεται διαφοροποίηση θεραπευτικῆς ἀγωγῆς ἀναλόγως ἡλικίας καὶ

ἀντοχῶν τοῦ πάσχοντος- Γίνεται κατανοητὴ ἐπίσης τόσο ἡ ἐξειδίκευση τῶν γνώσεων τῶν
ἁγίων ὅσο καὶ ἡ εἰς βάθος μελέτη τους περὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως-
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μηροὶ πρὸς ἀνάπλασή τους 'σ- 2365(· σὲ γυναίκα τυφλὴ προτείνεται νὰ ἐπι,
χρίσει τὰ μάτια της μὲ κρέας κροκοδείλου καλὰ ψημένο+ τριμμένο μαζὶ μὲ
τούγια 'τὸ κωνοφόρο δένδρο θυΐα( καὶ ξηραμένο 'σ- 2381(· σὲ αἱμορραγοῦσα
γυναίκα δίνεται νὰ πιεῖ μυρτιὰ μέσα σὲ κρασὶ 'σ- 2385(· σὲ δερματοπάθεια
κάτω ἄκρων προτείνεται ὁ ἀσθενής νὰ τρίψει παστὸ ὀρτύκι καὶ νὰ χρίσει τὰ
πόδια του 'σ- 2477(· σὲ ἐπίχυση ὀφθαλμῶν συστήνεται τριμμένο τυρὶ ἀνα,
μεμιγμένο μὲ κηρωτὴ καὶ τὸ δημιουργηθὲν ὑλικὸ νὰ ἁπλωθεῖ στὰ μάτια 'σ-
2502(· σὲ ὑπερσάρκωση ρινὸς προτείνεται νὰ βάλει στὴ μύτη του ὁ ἀσθενής
πιπέρι καβουρντισμένο 'σ- 251/(· σὲ κύρτωση κάτω ἄκρων δίνεται ἐπίχρι,
σμα φτιαγμένο ἀπὸ πνευμόνι χοίρου καλὰ ψημένο+ τριμμένο καὶ ἀναμεμιγ,
μένο μὲ κρασὶ 'σ- 2514(· σὲ χοιράδες 'ἐξόγκωση ἀδένων μὲ πύον( τραχήλου
συστήνεται ἐπίθεμα γιὰ πέντε ὧρες ζεστὸ ψωμὶ ποὺ εἶχε διασπριστεῖ καὶ
στὴν συνέχεια πλύση μὲ ζεστὸ νερὸ ὥστε νὰ ξεκολλήσει τὸ ἐπίθεμα· σ’ αὐτὴ
μάλιστα τὴν περίπτωση καταγράφεται καὶ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐπαναλη,
πτικῆς θεραπείας μέχρι τὴν τέλεια ἴαση 'σ- 2521(· σὲ πύρωμα δίνεται ἐπί,
χρισμα πηλοῦ λιωμένου σὲ νερὸ 'σ- 2525(· σὲ πάθηση ἥπατος προτείνονται
οἱ χλωρὲς ἐλιὲς καὶ σὲ συρίγγιο ἐπίχρισμα ἀπὸ τριμμένα κιτρόφυλλα 'σ-
2526(-

Ἡ χιλιομετρικὴ ἀπόσταση τοῦ ἀσθενῆ ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου ποὺ βρίσκε,
ται ἡ σορός του ἢ ἡ μὴ ὕπαρξη δυνατότητας ἐπισκέψεως τοῦ ἀσθενῆ στὸν
Γέροντα+ δὲν θεωρεῖται ἱκανὴ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἰάσεως 'ἐξ ἀποστάσεως
θεραπεία(-

Συγκλητικοῦ γυναίκα ποὺ εἶχε χάσει τὴν ὅρασή της+ ὁ Ἰωάννης ὁ ἐν
Λυκῷ –χωρὶς νὰ ἀθετήσει τὸν ὅρκο του νὰ μὴ συναναστρέφεται γυναῖκες–9
«ἔλαιον ἐξαπέστειλεν χρίσασα ἐπὶ μόνον τρίτον τοὺς ὀφθαλμοὺς μετὰ τρεῖς
ἡμέρας ἀνέβλεψεν καὶ τῷ θεῷ φανερῶς ηὐχαρίστησεν»70- 

Σὲ ἄλλη πάλι περίπτωση συγγενὴς ἀσθενοῦς ποὺ βρισκόταν στὴν Ἁφρι,
κή+ ἦρθε στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἁρτεμίου9 «τὰ πρὸς παννυχίδα ἐπιτήδεια συλλέ,
ξας ἔδραμε πρὸς τὸν ἅγιον· --- ἐν ᾗ ἡ παννυχὶς ἐγένετο ἐν τῷ Βυζαντίῳ+ ἐν
Ἁφρικῇ ὁ ἅγιος τὸν νοσοῦντα ἰάσατο»71- 

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει+ ἐνοχλεῖται ὅταν πατέρας+ ποὺ
τοῦ ἔχει φέρει τὸ δευτερότοκο γιό του γιὰ θεραπεία καὶ ἀφοῦ ὁ ἅγιος τὸν
«εὐλογεῖ» καὶ τοῦ ζητάει νὰ γυρίσουν στὸ σπίτι τους+ ἐκεῖνος τοῦ λέει ὅτι δὲν

70- Ghrsnqh` Lnm`bgnqtl hm @dfxosn+ Περὶ Ἰωάννου τοῦ ἐν Λυκῷ+ σ- 02-
71- Διήγησις τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ

Ἁρτεμίου+ σ- 66-
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πρόκειται νὰ φύγουν ἀπὸ κοντά του+ καθὼς ἡ «παρουσία» του εἶναι αὐτὴ ποὺ
θὰ «ἀσφαλίσει» τὸ ἀποτέλεσμα τῆς θεραπείας- Καὶ τότε ὁ Συμεών ἀπαντᾶ
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ θεραπεύει καὶ ἡ δύναμή του εἶναι ἀποτελεσματικὴ
παντοῦ· συγχρόνως ὅμως τοῦ δίνει καὶ «εὐλογία» ἀπὸ «χῶμα» καὶ τοῦ ζη,
τάει νὰ φύγει72- 

Στὴν θεραπευτικὴ μεθοδολογία τῶν ἁγίων συναντᾶται καὶ ἡ πρακτικὴ
τῶν «διπλῶν θεραπειῶν»+ δηλ-+ μέσῳ ἑνὸς ἀσθενῆ νὰ θεραπεύεται καὶ ἄλλος-

Ἡ διήγηση Περὶ τοῦ παρέτου καὶ τῆς ἀλάλου γυναικός+ ἀναφέρει γιὰ
τοὺς ἁγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό9 «καὶ ὁρᾶτε τῶν ἁγίων τὴν δύναμιν· δὺο
γὰρ κατ’ αὐτὸν θαύματα ἐργάσασθαι βουλόμενοι θάτερον διὰ τοῦ ἑτέρου κα,
τασκευάζουσιν---»- Σὲ «ἐγκοίμηση» ὁ παράλυτος μέσα στὸν ναὸ βλέπει τοὺς
ἁγίους νὰ τοῦ λένε9 «εἰ θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι+ κοιμήθητι μετὰ τῆς πλησίον
σου ἀνακειμένης ἀλάλου γυναικός»· καὶ ὅταν ξυπνάει+ σύρεται πρὸς τὴν
ἄλαλη πού9 «τὸν ὕπνον μετὰ τῆς ἀφωνίας ῥῖψαν ἐκάλει τε καὶ ἀνεκάλει σὺν
μεγάλῃ τῇ φωνῇ τοὺς παρόντας τὸν ἐπελθόντα κακοῦργον ἀνελεῖν- Ὁ δὲ
δρασμῷ χρήσασθαι βουληθεὶς ἥλλατο τοῖς ποσίν --- οὔτε ἡ ἄλαλος τὸν πάρε,
τον οὔτε ὁ πάρετος τὴν ἄλαλον ἔσωσεν+ ἀλλ’ ὁ Θεὸς τὴν σωτηρίαν διὰ τῶν
ἁγίων αὐτοῦ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἀμφοτέροις χαριζόμενος»73-

Στὴν διήγηση πάλι Περὶ τῆς φανερώσεως τῆς σώφρονος γυναικός+ σὲ κά,
ποιον «πάσχοντα τοὺς ὀφθαλμούς»+ σὲ κατάσταση «ἐγκοίμησης»+ οἱ ἅγιοι
Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς τοῦ λένε9 «εἰ θέλεις τὸ φῶς τηλαυγῶς ἰδεῖν καὶ ἀπο,
λαύειν τούτου γνησίως+ λαβὼν γάλα γυναικὸς σώφρονος»· αὐτὸ γίνεται
αἰτία+ ὅταν ξυπνάει καὶ ἀναζητεῖ ἀπὸ τοὺς γύρω ἱκέτες στὸν ναὸ τὸ ζητού,
μενο+ νὰ ἀποδειχτεῖ ἡ σωφροσύνη μιᾶς παντρεμένης γυναίκας ποὺ θεωρεῖτο
μοιχαλίδα στὰ μάτια τοῦ ζηλότυπου συζύγου καὶ νὰ γιατρευθεῖ ψυχικὰ ὁ τε,
λευταῖος9 «ὦ μιᾶς ἰατρείας δύο θεραπείας ἐργασαμένης+ ὦ δύο θαυμάτων
ἑνὸς ἐπιτάγματος γενομένων· ἄλλος ἐζήτει τὸ φάρμακον+ καὶ ἄλλος ἐλάμ,
βανεν τὴν ἴασιν+ καὶ νόσος μὲν ἐπαύετο σωματική+ συνεπαύετο δὲ καὶ ψυ,
χικὴ ἀσθένεια ταύτῃ»74-

Στὴν θρησκευτικὴ μάθηση δὲν ἁρμόζει μία ἀναπαραγωγικὴ ἄποψη+ ἡ
ὁποία δίνει ἔμφαση στὸν προκαθορισμὸ τῆς κατευθυντήριας ἰδέας+ στὴν μη,

72- F- Uhj`m+ Αqs+ ldchbhmd+ `mc l`fhb hm d`qkx Axy`mshtl+ σ- 61 'bg`osdq 120(9 «Sgd
onvdq ne Fnc --- hr deehb`bhntr dudqxvgdqd- Sgdqdenqd+ s`jd sghr dtknfh` ne lx ctrs `mc cd,
o`qs»-

73- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 13+ σσ- 051,053-
74- K- Cdtamdq+ Jnrl`r tmc C`lh`m+ θαῦμα 14+ σσ- 053,055-
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χανικὴ μεταφορὰ γνώσεων καὶ στὴν παραγωγὴ «ἕτοιμων» θέσεων- Ἁντίθε,
τα+ πιὸ λειτουργικὴ ἢ συμβατὴ μὲ αὐτὴν ἀποδεικνύεται μία διαδικασία+ ποὺ
ἐμπλέκει τὸν ἀναγνώστη σὲ ἐνεργητικὴ μαθησιακὴ διεργασία καὶ διευκο,
λύνει τὴν αὐτοδιαμόρφωση τῆς συνείδησής του+ τοῦ τρόπου+ δηλαδή+ μὲ τὸν
ὁποῖο ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτό του στὸν κόσμο δρώντας μέσα σὲ αὐτόν-
Αὐτὸ ἀκριβῶς ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ τὶς ἁγιολογικὲς ἀφηγήσεις σὲ σχέση
μὲ τὴν χριστιανικὴ θεραπευτικὴ καὶ τὴν πρακτική της μεθοδολογία ποὺ δὲν
ἐξαντλεῖται στὸ πλαίσιο τῆς ἰατρικῆς δραστηριοποιήσεως75+ ἀλλὰ ἐνδιαφέρε,
ται γιὰ ἐμβάθυνση στὸ μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης ἀσθένειας- Πρόκειται γιὰ
μία πράξη ποὺ ἀποσκοπεῖ μὲν στὴν θεραπεία+ ἀλλὰ ἐκτείνεται καὶ πέρα ἀπὸ
τὴν βιολογικὴ διάσταση μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ διὰ τῶν ἁγίων πρὸς
θεραπεία καὶ σωτηρία- Ἡ πίστη πρὸς Αὐτὸν καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀνθρώπου
ὅτι ὁ Θεὸς καθορίζει τὴν ζωή του+ ἀναδεικνύει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο+ ποὺ
προσεγγίζει ἑρμηνευτικὰ τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ἀσθένειας καὶ συμβάλλει
πνευματικὰ στὴν θεραπεία του-

75- Πρβλ- Α-Φ- Μεντής+ Ε- Καραρίζου+ «Ἡ διαλεκτικὴ μεταξὺ ἰατρικῆς καὶ θαυμάτων
στὴν Ἁνατολικὴ Χριστιανικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία»+ Ἁρχεῖα Ἑλληνικῆς Ἰατρικῆς 1/00+
17'3(9 450,457-
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