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Το Μυστήριο του 
Αγίου Ευχελαίου και 
η Ακολουθία του Ιερού 
Νιπτήρος στο Σύδνεϋ
Με κατάνυξη τελέστηκαν τη Μεγάλη Τε-
τάρτη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγ-
γελισµού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του 
Σύδνεϋ, χοροστατούντος του Σεβασµιωτά-
του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μα-
καρίου, το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου 
και η Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος. 
Το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου είναι 
ένα από τα επτά Ιερά Μυστήρια της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας, το οποίο τελείται στον 
ναό ή στο σπίτι «εις ίασιν ψυχής τε και 
σώµατος». Για την τέλεση του Μυστηρίου 
τοποθετείται πάνω σε ένα τραπέζι το Ευ-
αγγέλιο, µια εικόνα του Χριστού ή της Πα-
ναγίας ή κάποιου Αγίου, ένα κανδήλι µε 
λάδι ελιάς και λίγο κόκκινο κρασί, ένα θυ-
µιατό αναµµένο µε θυµίαµα και ένα σκεύ-
ος µε αλεύρι, δίπλα στο οποίο ανάβονται 
επτά κεριά. Σύµφωνα µε το Τυπικό της 
Εκκλησίας, τη Μεγάλη Τετάρτη τελείται 
στους ναούς η Ακολουθία του Μυστηρίου 
του Αγίου Ευχελαίου, κανονικά από επτά 
Ιερείς, όπου διαβάζονται επτά ευαγγελικές 
περικοπές και ισάριθµες ευχές. Στο τέ-
λος της Ακολουθίας γίνεται η χρίση µε το 
αγιασµένο έλαιο. 
Η Ακολουθία του Νιπτήρος, που είναι και 
ο Όρθρος της Μεγάλης Πέµπτης, τελείται 
σε ανάµνηση τεσσάρων σηµαντικών γεγο-
νότων: Του Ιερού Νιπτήρος, δηλαδή της 
µεγαλειώδους πράξης του Ιησού Χριστού 
να πλύνει τα πόδια των µαθητών σε ένδει-
ξη ταπείνωσης και διακονίας, του Μυστι-
κού ∆είπνου, της Προσευχής του Κυρίου 
στο Όρος των Ελαιών και της προδοσίας 
του Ιούδα, δηλαδή της αρχής των Παθών 
του Χριστού.
Λόγω των περιοριστικών µέτρων που 
εφαρµόζονται για την αποτροπή της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού, αµφότερες οι 
Ακολουθίες τελέστηκαν κεκλεισµένων 
των θυρών, όµως µεταδόθηκαν ζωντανά 
µέσω του διαδικτύου, από όπου είχαν την 
δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν χι-
λιάδες πιστοί. 

Γρηγόρης Χρονόπουλος: Το Πάσχα έρχεται από 
την αρχαιότητα στολισµένο µε την χριστιανική αγάπη
Γιώργο,  γεια σου, Καλό Πάσχα,

∆εν το µπορώ, µου λείπετε. Ήρθα να 
σας ευχηθώ κι εσένα και στους συνερ-
γάτες µας και όλους τους φίλους που 
µας κρατούσαν συντροφιά στην πο-
λύχρονη κουβεντούλα µας, ήρθα λέω 
να σας ευχηθώ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΚΑΛΗ ΛAΜΠΡΗ!

Μεγάλη Εβδοµάδα, Γιώργο, κι όπως 
τίποτα, ακόµα κι ο εκκλησιασµός µας 
απαγορεύεται. Ο νους αποζητάει κά-
ποιες αναµνήσεις για να χαρεί το 
πνεύµα και την ατµόσφαιρα των ηµε-
ρών. Κι  αναθυµάται κάποιες Πασχα-

λιές που έζησε κάπου στο χτες KΑΙ ΝΑ 
ΧΑΡΕΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, το στολισµό 
του επιτάφιου, την πένθιµη καµπάνα 
των ηµερών, τα “... κύµατι  θαλάσσης”  
και τα ‘ ...όν παίδες ευλογήτε..”, τους 
επιτάφιους ύµνους…, το «Ω, γλυκύ 
µου Εαρ... Οι ωραιότεροι εκκλησια-
στικοί ύµνοι είναι για µένα, αυτοί της 
Μεγάλης Εβδοµάδας, οι Αναστάσιµοι, 
οι Χαιρετισµοί και τα νεκρώσιµα. Όλη 
η Μεγάλη Εβδοµάδα ήταν ντυµένη 
αυτά τα πένθιµα χαρακτηριστικά όπως 
κι από την Κυριακή τα Αναστάσιµα, τα 
χαρούµενα κι ελπιδοφόρα.

Πόση γοητεία στην παιδική ψυχή! 

Και κάποιες άλλες Πασχαλιές,  µεγά-
λος πια µε τον ερχοµό στο σπίτι για τη 
µεγάλη Ηµέρα, τα πρώτα χρόνια στην 
ξενιτειά, µε τη νοσταλγία και την έλ-
λειψη της γιορταστικής ατµόσφαιρας... 
Αυτό είναι το Πάσχα το ελληνικό, δεν 
είναι µόνο το µήνυµα το θρησκευτικό, 
είναι κατάσταση, είναι ελπίδα σκορπι-
σµένη στην ατµόσφαιρα,  στολισµένη 
µε την οµορφιά  της άνοιξης. 

Το Πάσχα το Ελληνικό δεν είναι η Με-
γάλη ΓΙΟΡΤΗ. Είναι....εορτών εορτή 
και...πανήγυρις πανηγύρεων. Κι έρ-
χεται από την Αρχαιότητα, η Ελπίδα, 
ο Θρίαµβος της Ζωής στολισµένα µε 

την Χριστιανική Αγάπη. Πολύτιµα τα 
διδάγµατα από την Εβδοµάδα των Πα-
θών, πολύτιµες κι οι διδαχές. Ας τις 
µελετήσουµε και τη µε σπουδή και τη 
σκέψη ας γιορτάσουµε κι εµείς το φθι-
νοπωρινό µας Πάσχα, στην αποµόνω-
ση, ευχόµενοι να είναι ειρηνικό και  
ιδιαίτερα στους ανήµπορους, ασθε-
νούντες, πικραµένους, ελπίζοντες. ΚΙ 
ΑΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟ 
ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑ ∆Ι-
ΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ καταστρεπτική πανδη-
µία που βασανίζει την ανθρωπότητα.

   ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, 
ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΙ ΕΛΠΙ∆Α.

ΣΧΟΛΙΑ




