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Ἡ ἀσθένεια καί ὁ φυσικός θάνατος προδιαγράφονται ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς 

γεννήσεώς μας. Ἡ πορεία τοῦ μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου διέρχεται μέσα ἀπό τό σωματικό καί 

ψυχικό ἄλγος. Καθένας, ὅλο καί περισότερο κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, συνειδητοποιεῖ ὅτι 

εἶναι καθηλωμένος στή χοϊκότητα, ἀδύναμος καί ἐπιρρεπής στή φθορά. Ἡ ἐμπειρία τῆς 

ἀσθένειας ὑπογραμμίζει κάθε φορά τήν αἴσθηση τῆς ἀδυναμίας καί τῆς προσωρινότητας, 

ἐνισχύει τόν φόβο τοῦ θανάτου καί εἰσάγει τή θλίψη καί τήν ἀνασφάλεια.1 Ἡ παραπάνω 

αἴσθηση συνοδεύεται ἀπό τήν συνειδητοποίηση τῆς ματαιότητας καί τήν ἀναστολή ὅλων τῶν 

ἐπιδιώξεων. Ἡ κοινή ἐμπειρία ὁδηγεῖ στή διαπίστωση ὅτι ἡ ἀσθένεια καί ἡ αἴσθηση διακοπῆς 

τῆς χρονικῆς προεκτάσεως τῆς ζωῆς ὁδηγοῦν συχνά ἕναν ἄνθρωπο στήν ἄβυσσο τῆς 

ἀνυπαρξίας καί στό βάραθρο τῆς ἀπόγνωσης. Ἔχοντας τήν αἴσθηση νεκρώσεως τῶν πάντων ἡ 

ἀνθρώπινη ὕπαρξη προσλαμβάνει μηδενική διάσταση, χωρίς ἐλπίδες καί προσδοκίες. Τό 

τραγικό στοιχεῖο τῆς ἀπελπισίας συνίσταται στήν ἀδυναμία τοῦ «θνήσκειν».2

Ἡ ἐλπίδα τῆς αἰωνιότητας καί τῆς «κρείττονος ἀναστάσεως»3 μεταβάλλει τήν 

τραγικότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπό τό τέλμα τῆς θλίψεως, τῆς 

ματαιότητας καί τῆς καθηλωτικῆς αἴσθησης τοῦ μηδενισμοῦ. Ἀρχίζει νά ἐλπίζει, νά μάχεται 

καί νά παλεύει, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶναι «ὁ πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν ἀφαιρεῖσθαι 

                                              
1 Βλ. «Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στό Ι΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο», Ἐκκλησία 85(2008), 841. 
2 Σταύρου Μπαλογιάννη, «Τά βιώματα της ψυχῆς εἰς τόν φιλοσοφικόν στοχασμόν τοῦ Soren Kierkegaard», 

Πρακτικά ιθ΄ θεολογικοῦ συνεδρίου μέ θέμα «Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, ἔκδ. Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 1999, 321. 
3 Ἑβρ. 11, 35.  

 1



δυνάμενος».4 Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου γίνεται νίκη κατά τῆς φθορᾶς καί τῆς 

ἀνυπαρξίας καί ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ μία προσωπική ἀνάσταση.5

Τή νίκη τοῦ Χριστοῦ κατά τῆς φθορᾶς μαρτυρεῖ ὁλόκληρη ἡ λειτουργική ζωή τῆς 

Ἐκκλησίας, πού συμβάλλει ἀποφασιστικά στήν αἴσθηση τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ 

καί στή βεβαιότητα τῆς αἰωνιότητας. Ἰδιαίτερα μέ τίς εὐχές καί τίς αἰτήσεις ὑπέρ ὑγείας, ὁ 

ἀσθενής ἄνθρωπος ἀφήνεται στό ἔλεος καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ Αὐτός εἶναι «ὁ ἰατρός 

τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων».6 ἀποδεσμεύεται  ἀπό τόν φόβο καί τήν ἀγωνία τῆς 

ἐκμηδενήσεως. συνειδητοποιεῖ τήν πορεία τοῦ προορισμοῦ του νά γίνει κοινωνός τῆς θείας 

φύσεως.7 Ἡ ἀσθένεια χάνει τήν τραγικότητά της καί καθίσταται πηγή δυνάμεως. Συνεχῶς 

μαρτυροῦνται περιπτώσεις ἀνθρώπων, ἄθεων ἤ ἀδιάφορων πρός τή χριστιανική πίστη, πού 

μέσα ἀπό τήν ἀσθένεια ὁδηγήθηκαν στήν ἐλπίδα ὑπερβάσεως τῆς φθορᾶς καί ἀπέκτησαν τή 

θαυμαστή αἴσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.8  Ἔτσι, ἡ σωματική ἀσθένεια μπορεῖ νά γίνει αἰτία 

τῆς πνευματικῆς ὑγείας. Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέει ὅτι «διά τήν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπιφέρει ὁ 

Θεός εἰς τόν ἄνθρωπον τάς ἀρρωστίας».9  

 

Α΄ ΕΥΧΕΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ἐάν ἰσχύει ἡ διαπίστωση ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ καί «τίς πιό 

ἀπίθανες καί ἐπουσιώδεις καθημερινές ἀνάγκες τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ πιστοῦ»,10 

καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ ὑγεία βρίσκεται στό ἐπίκεντρο αὐτοῦ τοῦ ἐνδιαφέροντος. Καί πράγματι! 

                                              
4 «Εὐχή εἰς πᾶν εἶδος ἀσθενείας», Ἁγιασματάριον, 275. 
5 Bλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Ὀψόμεθα τόν Θεόν καθώς ἐστιν, μφρ. ἱερομ. Ζαχαρίου [Ζαχάρου], ἔκδ. Ἱ. Μ. 

Τιμίου Προδρόμου, Essex 1992, 155. 
6 «Εὐχή τῶν ἑπτά παίδων εἰς ἀσθενῆ καί μή ὑπνοῦντα», Ἁγιασματάριον, 277. Βλ. καί «Εὐχή εἰς πᾶσαν 

ἀσθένειαν», ὅ. π., 274. Γιά τόν Χριστό καί τούς θεούς-θεραπευτές βλ. Antoine Duprez, Jésus et des dieux 

guérisseurs, [Cahiers de la Revue Biblique, 12], Paris 1970.    
7 Βλ. 2 Πέτρ., 1, 4. Γιά τήν ἔννοια τῆς ἴασης ὡς σημείου τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν βλ. Εdouard Cothenet, «La 

guérison comme signe du royaume et l’onction des malades (Jc 5,13-16)», La maladie et la mort du chrétien 

dans la liturgie. Conférances Saint-Serge. XXIème semaine d’études liturgiques, [Biblioteca «Ephemerides 

Liturgicae» «Subsidia», 1], ed. Liturgiche, Roma 1975, 101-125. 
8 Βλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, ὅ. π., 83. Περισσότερα γιά τό θέμα αὐτό βλ. καί Georges Crespy, La guérison 

par la foi, [Cahiers Théologiques, 30], Neuchâtel-Paris 1952. 
9 Οἱ ἀσκητικοί λόγοι ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ἔκδ. Ἀστέρος, Ἀθῆναι 1961, 22. 
10 Μητροπ. ∆ράμας ∆ιονυσίου Κυράτσου, «Ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων», Τό ἱερόν μυστήριον τοῦ 

εὐχελαίου, ἔκδ. Ἱ. Μ. ∆ράμας, ∆ράμα 2000, 17.  
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∆έν ὑπάρχει ἐκκλησιαστική ἀκολουθία ἤ αἴτηση ἤ εὐχή ἤ δέηση, πού νά μήν περιέχει κάποιο 

αἴτημα ὑπέρ ὑγείας, εἴτε ἄμεσο εἴτε ἔμμεσο. Καί αὐτό εἶναι ἀπόλυτα κατανοητό, ἀφοῦ ἡ ὑγεία 

ἀποτελεῖ ὕψιστο ἀγαθό ἤ κατά τή λαϊκή ρήση «πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἡ ὑγεία».11

Στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο12 ὑπάρχουν διάφορα εὐχολογιακά καί ὑμνολογικά κείμενα, 

πού ἀφοροῦν τήν ὑγεία: 

α) Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐλαίου ἤτοι τοῦ εὐχελαίου,13

β) Ἀκολουθία εἰς ψυχορραγοῦντα,14

γ) Εὐχαί ἤ ἐξορκισμοί ἐπί πασχόντων ὑπό δαιμόνων καί ἐπί πᾶσαν ἀσθένειαν15 καί 

δ) Εὐχαί εἰς διαφόρους ἀσθενείας.16   

Τήν παροῦσα μελέτη θά ἀπασχολήσουν τά κείμενα τῆς τελευταίας κατηγορίας σέ 

σχέση μέ τίς σύγχρονες εὐχολογιακές ἀνάγκες. 

 

1. Εὐχές ὑπέρ ὑγείας στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο 

α) Τροπάρια ὅταν ὁ ἱερεύς σταυροῖ μετά τῆς ἁγίας λόγχης πάθος νοσήματος:  

 

 

 

 

                                              
11 Βλ. ἐνδεικτικά Λεξικό τῆς κοινῆς νεοελληνικῆς, ἔκδ. Α. Π. Θ., Θεσσαλονίκη 1998, 1162.  
12 Μέ τόν ὅρο αὐτό νοεῖται τό Μικρόν Εὐχολόγιον ἤ Ἁγιασματάριον, πού ἐκδόθηκε ἐπανειλημμένα ἀπό τήν 

Ἀποστολική ∆ιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί γνωρίζει εὐρεῖα χρήση μέχρι σήμερα. 
13 Ἁγιασματάριον, 141-183. 
14 Ἁγιασματάριον, 184-193. 
15 Ἁγιασματάριον, 262-273. 
16 Τόν τίτλο αὐτό χρησιμοποιεῖ τό Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 155. Στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο οἱ εὐχές ὑπέρ ὑγείας 

ἐντάσσονται στήν ἑνότητα ἀκολουθίαι καί εὐχαί εἰς διαφόρους περιστάσεις. Ἁγιασματάριον, 273-279. Μικρόν 

Εὐχολόγιον, 343-349. Γιά τίς ἀντίστοιχες λειτουργικές εὐχές στή ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία βλ. Marcel Dubois, 

Prières liturgiques pour les malades: deuxième série, Uuébec 1967. Γιά τίς εὐχές στήν ἑλληνική γλῶσσα βλ. 

∆ιάταξη τῆς ἀκολουθίας τοῦ μυστηρίου τοῦ εὐχελαίου καί τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας τῶν ἀσθενῶν, ἔκδ. 

Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τή θεία λατρεία, [Ἀθήνα] 2006, 44-59. 
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17

 
 
β) Εὐχή εἰς ἀσθενοῦντα: 

18

 
 
γ) Εὐχή εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν: 

                                              
17 Euchologion Goar, 709. Ἁγιασματάριον, 273. Μικρόν Εὐχολόγιον, 343. Μέγα Εὐχολόγιον, 603. Εὐχολόγιον 

Σιμωνόπετρας, 155. 
18 Euchologion Goar, 550. Ἁγιασματάριον, 274. Μικρόν Εὐχολόγιον, 343-344. 
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19

 
 
Ἡ ἐπιγραφή συναντᾶται καί ὡς εὐχή ἐπί νοσοῦντας.20 Ἡ ἴδια ἡ εὐχή καταχωρίζεται 

καί μέ διαφορετική ἀρχή: «∆έσποτα, δέσποτα πανάγιε, παντοκράτορ, φιλόψυχε, φιλόδουλε, 

Σωτήρ τῶν ἁπάντων, ἰατρέ ψυχῶν καί σωμάτων...», πού προφανῶς εἶναι καί ἡ ἀρχαιότερη.21

 
δ) Εὐχή εἰς πᾶν εἶδος ἀσθενείας: 
 

22

 

                                              
19 Eucologio Barberini, 218-219. Euchologion Goar, 549 καί 680. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 197-198, 344, 

496, 582, 746, 1020. Ἁγιασματάριον, 274-275. Μικρόν Εὐχολόγιον, 344-345. Μέγα Εὐχολόγιον, 231. 
20 Eucologio Barberini, 218. 
21 Γιά τήν ἔκδοση τῆς εὐχῆς στή μορφή αὐτή βλ. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 159. 
22 Euchologion Goar, 549-550. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 287, 417, 496, 577, 582, 769, 839 καί 1020. 

Ἁγιασματάριον, 275. Μικρόν Εὐχολόγιον, 345. 
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Ἡ ἐπιγραφή τῆς εὐχῆς φέρεται συνήθως μέ διαφορετική μορφή, ὅπως: εὐχή ἐπί πᾶσαν 

ἀρρωστίαν,23 εὐχή εἰς πᾶν εἶδος ἀρρωστίας,24 εὐχή ἄλλη ἐπί ἀρρώστου,25 εὐχή ἄλλη ἐπί 

κλίνης ἀρρώστου,26 εὐχή ἑτέρα ἐπί ἀρρώστου,27 εὐχή ἐπί πυρεττόντων,28 εὐχή ἐπί ἀρρώστῳ 

καί μᾶλλον πυρεττοῦντι,29 εὐχή ἐπί πυρέττοντι, 30 εὐχή ἐπί ρίγους καί πυρετοῦ.31 Στό ἐν 

χρήσει Εὐχολόγιο προτιμήθηκε μία γενικότερη διατύπωση τῆς ἐπιγραφῆς, ὥστε ἡ εὐχή νά 

χρησιμοποιεῖται σέ περισσότερες περιπτώσεις καί νά ἐξυπηρετεῖται εὐρύτερα ἡ συνάφεια 

μεταξύ ἀσθένειας καί ὑγείας τῶν πιστῶν. Σέ ὁρισμένα Εὐχολόγια τό κείμενο τῆς εὐχῆς 

παρατίθεται συνοπτικότερα.32

 
ε) Εὐχή ἐπί βασκανίαν: 
 

 

                                              
23 Euchologion Goar, 549. 
24 Euchologion Goar, 549. 
25 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 56. 
26 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 148. 
27 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 363. 
28 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 287, 417, 496, 577, 839 καί 1020. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 167. 
29 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 344. 
30 Euchologion Goar, 549. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 769. 
31 Ὁ Placidio De Meester, Rituale-Benedizionale Bizantino, [Liturgia Bizantina – Studi di rito Bizantino, 2, 

4], ed. Tipografia Leonina, Roma 1930, 300 ἀναφέρει ὅτι ἡ εὐχή μέ τόν τίτλο αὐτό καταχωρίζεται στό Μικρὸν 

Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασματάριον τὸ Μέγα, ἔκδ. Φοίνικος, Ἀθῆναι 1927, 151-152. 
32 Βλ. ἐνδεικτικά Εὐχολόγια Dmitrievskij, 56, 148, 344 καί 363. Γιά τήν ἔκδοση τῆς εὐχῆς στή συνοπτική 

μορφή βλ. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 167-168. 
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33

 
Ἡ περί βασκανίας θεωρία, ὅπως ἐκφράζεται καί στό περιεχόμενο τῆς εὐχῆς, φανερώνει 

τήν εἴσοδο λαϊκῶν ἀντιλήψεων στά εὐχολογιακά καί γενικότερα στά λειτουργικά κείμενα. 

                                              
33 Ἁγιασματάριον, 276-277. Μικρόν Εὐχολόγιον, 346-347. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 161-163. 
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Αὐτό δείχνει καί ἡ ἀπουσία τῆς εὐχῆς ἀπό τά χειρόγραφα Εὐχολόγια καί ἡ ἐμφάνισή της 

ἀποκλειστικά στά ἔντυπα.34

 
ς) Εὐχή εἰς ἀσθενῆ καί μή ὑπνοῦντα: 

 

 

                                              
34 Γιά τό θέμα αὐτό βλ. Πρωτοπρ. Κων/νου Παπαδοπούλου, «Τό μαγικό στοιχεῖο στή χριστιανική λατρεία», 

Σύναξη 67(1998), 27-29. Εἰδικότερα γιά τή βασκανία βλ. Gérard Bartelink, «Βaskanos: designation de Satan et 

des démons chez les auteurs chrétiens», Orientalia Christiana Periodica 49(1983), 390-406.  
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35

 Ἡ εὐχή φέρεται ὑπό διαφόρους τίτλους, ὡς: ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων εἰς 

ἀσθενῆ καί μή ὑπνοῦντα,36 εὐχή τῶν ἑπτά παίδων εἰς ἀσθενῆ καί μή ὑπνοῦντα37 καί εὐχή 

τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων εἰς ἀσθενῆ καί μή ὑπνοῦντα.38

 
ζ) Ἀκολουθία εἰς παράκλησιν ἀσθενῶν, χειμαζομένων ὑπό πνευμάτων ἀκαθάρτων καί 

ἐπηρεαζόντων.39  

 Σέ αὐτήν περιλαμβάνεται Κανών παρακλητικός εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 

εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, εἰς τούς Ἀσωμάτους, εἰς τούς ἀποστόλους καί εἰς πάντας τούς 

                                              
35 Euchologion Goar, 559-560. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 747. Ἁγιασματάριον, 277-278. Μικρόν Εὐχολόγιον, 

347-349. Μέγα Εὐχολόγιον, 387-388. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 163-165.  
36 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 805, 
37 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 916. 
38 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 967. 
39 Euchologion Goar, 575-578. Ἁγιασματάριον, 244-261. Μικρόν Εὐχολόγιον, 303-325. Μέγα Εὐχολόγιον, 

382-387. 
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ἁγίους. Ἐπίσης περιλαμβάνει καί ὁρισμένα ἄλλα τροπάρια. Ἡ ἀκολουθία προβλέπει καί χρίση 

τοῦ ἀσθενῆ μέ τό λάδι τῆς κανδύλας κατά τήν ἀνάγνωση τῆς παρακάτω εὐχῆς:  

 
Ἡ παραπάνω εὐχή συναντᾶται παραλλαγμένη καί στήν ἀκολουθία τοῦ εὐχελαίου, μέ 

τήν προσθήκη τῆς ἐπίκλησης τῶν ὀνομάτων διαφόρων ἁγίων. καί ἐκεῖ χρησιμοποιεῖται ὡς 

εὐχή τῆς χρίσης τοῦ ἁγίου ἐλαίου.40 Ἡ εὐχή συναντᾶται καί ἀνεξάρτητα εἴτε ὡς εὐχή ἐπί 

ἀρρώστου, κυρίως στά χειρόγραφα Εὐχολόγια,41 εἴτε ὡς εὐχή εἰς πᾶσαν ἀρρωστίαν, στά 

ἔντυπα Εὐχολόγια.42

 

η) Εὐχή εἰς γυναῖκα ὅταν ἀποβάληται: 

 

                                              
40 Βλ. ἐνδεικτικά Ἁγιασματάριον, 161-162. Γενικά γιά τή χρίση τῶν ἀσθενῶν μέ λάδι βλ. Bernard Sesboüé, 

L’onction des malades, ed. Profac, Lyon 1972 καί Georges Filias, Les prieres pour les malades et sur l’huile de 

l’onction dans l’Euchologe Barberini Greg 336 (Codex Vaticanus Barberinianus Graecus 336), ed. Ἑταιρείας 

τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Ἀθῆναι 1997.  
41 Eucologio Barberini, 217. Euchologion Goar, 338. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 5, 35, 71, 82,147, 192, 210, 

256, 344, 363, 769. 
42 Ἁγιασματάριον, 260. Μικρόν Εὐχολόγιον, 324. Μέγα Εὐχολόγιον, 386-387. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 160. 
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43

 
Στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο ἡ εὐχή αὐτή δέν ἐντάσσεται στήν ἑνότητα τῶν ὑπέρ ὑγείας 

εὐχῶν ἀλλά στή συνάφεια τῶν προβαπτισματικῶν εὐχῶν, μέ τίς ὁποῖες διατηρεῖ πολλές 

ἐννοιολογικές καί φραστικές ὁμοιότητες.44 Συναντᾶται ἄλλωστε ἡ περίπτωση τοῦ 

χειρόγραφου Εὐχολογίου 105 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους (15ος αἰ.), ὅπου 

παρατίθεται ὡς εὐχή εἰς ἀποβαλοῦσαν ἡ ἀντίστοιχη «∆έσποτα Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πατήρ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πᾶσαν φύσιν ...» ἀπό τήν ἀκολουθία ἐκκλησιασμοῦ τοῦ 

βρέφους.45 Ἡ συμπερίληψη τῆς εὐχῆς στήν παροῦσα μελέτη κρίθηκε σκόπιμη, καθώς ἡ 

ἀποβολή συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ἔννοια ὑγεία τῆς γυναίκας.   

Ὅπως συμβαίνει καί σέ ἄλλες εὐχές, παρατηρεῖται καί ἐδῶ μία ποικιλία στήν 

διατύπωση τῆς ἐπιγραφῆς: εὐχή ὅταν ἀποβάλληται οἷον σκοτωθῇ (sic),46 εὐχή εἰς ἀπόβλυσιν 

                                              
43 Euchologion Goar, 271. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 600, 793, 796, 835, 854, 926. Ἁγιασματάριον, 57-58. 

Μικρόν Εὐχολόγιον, 52-53. Μέγα Εὐχολόγιον, 125-126. Λανθασμένα διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι «τήν εὐχήν 

αὐτήν δέν τή συναντοῦμε στή χειρόγραφη παράδοση τῶν Εὐχολογίων». Πρωτοπρ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, 

Γιά σένα μητέρα πού ἔφερες παιδί στόν κόσμο. Εὐχές γιά τίς λεχῶνες. Λειτουργική προσέγγιση στίς 

προβαπτισματικές εὐχές, [Λειτουργικά Θέματα, 1], ἔκδ. Ὁμολογία, Ἀθήνα 32005, 89.  
44 Βλ. Ἰωάννου Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικάς ἀπορίας, τ. 1, ἔκδ. Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας, Ἀθῆναι 
31988, 81. Βλ. καί Παναγιώτη Σκαλτσῆ, «Λοχεία καί καθαρότητα τῆς γυναίκας. Ἀναφορά στίς σχετικές εὐχές 

τῆς Ἐκκλησίας», Λειτουργικές Μελέτες, τ. 2, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, 354-355. 
45 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 632. Βλ. καί Euchologion Goar, 267 (καί ὄχι 367, ὅπως παραπέμπεται λανθασμένα 

στά Εὐχολόγια Dmitrievskij, 396). 
46 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 719. 

 11



γυναῖκα (sic),47 εὐχή εἰς γυναῖκα λεχοῦσαν ὅταν ἀποβαλθῇ παιδίον,48 εὐχή εἰς ἀπόβλησιν 

γυναικός καί μή ζῶν τό παιδίον (sic),49 εὐχή εἰς γυναῖκα λεχοῦσαν ὅταν ἀποβαλθῇ παιδίον.50 

Σέ ἄλλη περίπτωση ἐπιγράφεται ὡς ἀκολουθία εἰς γυναῖκα ὅταν ἀποβάλλῃ ἤγουν σκοτωθῇ τό 

νήπιον.51   

Ὡς πρός τό περιεχόμενο τῆς εὐχῆς, ἰσχύει ἡ διαπίστωση ὅτι οἱ προβαπτισματικές εὐχές 

γενικά δέν ἐναρμονίζονται μέ τίς σημερινές συνθῆκες. Ὁ ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, 

ἀναφερόμενος στίς προβαπτισματικές εὐχές, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «ὁ ἱερεύς παραγίνεται καί 

δοξολογεῖ τόν Θεόν εὐχαριστῶν ὅτι ἄνθρωπος γεγένηται ἐν τῷ κόσμῳ καί σφραγίσας εὐλογεῖ 

τό τεχθέν».52 Εἶναι φανερό ὅτι ὁ ἅγιος Συμεών εἶχε ὑπόψη του ἄλλες εὐχές, διαφορετικές ἀπό 

τίς ἐν χρήσει, στίς ὁποῖες ὄχι μόνον δέν ὑπάρχουν λόγοι εὐχαριστίας πρός τόν Θεό, ἀλλά 

κυριαρχεῖ τό αἴτημα τῆς συγχώρησης τῆς λεχώνας, σάν νά ἔκανε κάτι ἐνάντιο στό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ. Εἰδικότερα ἡ συγκεκριμένη εὐχή εἶναι σκληρή καί ἀπάνθρωπη, καθώς ἡ λεχώνα 

ἀντιμετωπίζεται ὡς ἔνοχη. Στή θλίψη τῆς μητέρας γιά τήν ἀπώλεια τοῦ παιδιοῦ της 

προστίθεται, μέσῳ τῆς εὐχῆς, ὁ χαρακτηρισμός τῆς φόνισσας. Μία γυναίκα πού ἀπέβαλε ἔχει 

ἀνάγκη παρηγοριᾶς καί ὄχι ἐπιπλήξεως.53 Συνεπῶς ἡ εὐχή δέν ἐξασφαλίζει τή συνάφεια 

ὑγείας καί ἀσθένειας τῆς λεχώνας πού ἀπέβαλε. 

Ἐκτός ἀπό τήν παραπάνω εὐχή, σέ χειρόγραφο ὑπό τόν τίτλο Εὐχολόγιον σύν Θεῷ 

περιέχον τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ (14ος αἰ.), ὑπάρχει καί ἄλλη εὐχή εἰς ἀπόβλησιν 

γυναικός καί μή ζῶν τό παιδίον: 

                                              
47 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 747. 
48 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 779. Ἡ τυπική διάταξη τοῦ συγκεκριμένου Εὐχολογίου προβλέπει τριπλή ἀνάγνωση 

τῆς εὐχῆς. 
49 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 859. 
50 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 922. 
51 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 952. 
52 Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τῶν ἱερῶν τελετῶν, νη΄, PG 155, 208 C. 
53 Γιά τίς διαπιστώσεις αὐτές βλ. Πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη, «Ὁ μετά τήν γέννησιν καθαρμός τῶν 

γυναικῶν», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 46(1963), 229 καί τοῦ ἴδιου, «Οἱ εὐχές τῆς γεννήσεως», Ἐφημέριος, τχ. 

3/Μάρτιος 2003, 18. 
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54

 Ἡ εὐχή αὐτή εἶναι ἐκτενέστερη τῆς ἐν χρήσει ἀντίστοιχης, ἔχει ἠπιότερο περιεχόμενο, 

ἀναφέρεται στούς πιθανούς λόγους τῆς ἀποβολῆς, ὅπως ἀμέλεια, θυμός, κόπος, πικρία, κακή 

ψυχική κατάσταση, ἀτύχημα κ. ἄ., καί χρησιμοποιεῖ τήν ὁρολογία τῶν προβαπτισματικῶν 

εὐχῶν, πού δέν ἀνταποκρίνεται στίς σημερινές ἀνάγκες.55

 Ἡ ἀδυναμία αὐτή προφανῶς ὁδήγησε τόσο τόν γνωστό λειτουργιολόγο Πρωτοπρ. 

Κων/νο Παπαγιάννη ὅσο καί τόν καθηγητή Ἀναστάσιο Κάλλη στή σύνταξη νέων εὐχῶν:  

i) Εὐχή εἰς γυναῖκα ὅταν ἀποβάληται:  
 

                                              
54 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 584-585. 
55 Γιά τήν ποικιλία τῶν προβαπτισματικῶν εὐχῶν στά χειρόγραφα βλ. ἐνδεικτικά Παναγιώτου Τρεμπέλα, 

Μικρόν Εὐχολόγιον, τ. 1, Ἀθῆναι 1950, 319-323. 
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56

   Ἡ εὐχή ἀποτελεῖ τμῆμα μιᾶς μικρῆς ἀκολουθίας, πού περιλαμβάνει τήν ἔναρξη, τό 

τρισάγιο, τό ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας ἤ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ καί τό θεοτοκίο «Τῇ πρεσβείᾳ, 

Κύριε, πάντων τῶν ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου ...». Ἀκολουθεῖ ἡ εὐχή, ἡ ἐκτενής καί ἡ ἀπόλυση. 

Ἡ εὐχή χαρακτηρίζεται ἀπό ρεαλισμό καί ἐναρμόνιση τοῦ περιεχομένου της μέ τίς 

συνθῆκες πού προκαλεῖ τό δυσάρεστο γεγονός τῆς ἀποβολῆς. Χρησιμοποιεῖ ἐπιδέξια τήν 

κατάλληλη γιά τήν περίσταση εὐχολογιακή ὁρολογία, περιλαμβάνει τό αἴτημα τῆς 

συγχώρησης καί τοῦ καθαρισμοῦ, χωρίς νά ἐνοχοποιεῖ τή λεχώνα, καί παρακαλεῖ γιά τήν 

περιφρούρησή της. 

 

ii) Εὐχή ὅταν ἀποβάληται:  

                                              
56 Πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη, «Αἱ εὐχαί ἐπί τῇ γεννήσει παιδίου», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 79(1996), 503-

504. 
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∆έσποτα, Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τεχθείς ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου 

καί ἀειπαρθένου Μαρίας, καί ἐν φάτνῃ ὡς βρέφος ἀνακλιθείς. 

αὐτός ἐλέησον κατά τό μέγα σου ἔλεος τήν δούλην σου (δεῖνα). 

Χάρισαι αὐτῇ δύναμιν ὑπερνικῆσαι τήν θλῖψιν τῆς ἀπωλείας καί 

δώρησαι αὐτῇ, φιλάνθρωπε, ὑγείαν ψυχῇ τε καί σώματι καί 

προστάτευσον αὐτήν ἀπό παντός πειρασμοῦ. Ναί, Κύριε, ἀπό 

νόσου καί μαλακίας, ἅς ἡ ἀπώλεια τοῦ πεφιλημένου καρποῦ τῆς 

κοικίας της ἐπωδύνως αὐτῇ ἐπέφερε. Ἐν ἐλπίδι τῆς ἀφάτου σου 

εὐσπλαχνίας βοῶμεν καί λέγομεν. ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε 

τήν ἀσθένειαν ἡμῶν καί ἐνδυνάμωσον τήν δούλην σου (δεῖνα) τήν 

διαψευθείσην τῇ ἐλπίδι αὐτῆς, ἀπώλεσε γάρ τό προσδοκούμενον 

παιδίον. Ἐλέησον καί πάντας τούς ἐνθάδε εὑρισκομένους, τούς 

ὑπηρετοῦντας αὐτήν καί εὐδόκησον αὐτούς τῆς φιλανθρωπίας 

σου. Σύ γάρ εἶ ὁ χορηγός καί προστάτης τῆς ζωῆς καί σοί τήν 

δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί καί τῷ ζωοποιῷ 

σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν.57

Ἡ εὐχή αὐτή ἀποσιωπᾶ τελείως τό αἴτημα τῆς συγχώρησης καί τοῦ καθαρισμοῦ. 

Ἀντίθετα περιλαμβάνει τά αἰτήματα ὑπέρ ἐλέους, ὑγείας, προστασίας καί ἀντιμετώπισης τῆς 

θλίψεως. 

 

Ὁρισμένες ἀπό τίς εὐχές ὑπέρ ὑγείας τοῦ ἐν χρήσει Εὐχολογίου δέν χρησιμοποιοῦνται ἤ 

δέν χρησιμοποιοῦνται πολύ. Ἀντίθετα, οἱ πιστοί συχνά ζητοῦν εὐχές πού δέν ὑπάρχουν σέ αὐτό. 

Τό πιό συνηθισμένο ἴσως αἴτημα ἀφορᾶ μία εὐχή γιά φόβο. Συνεπῶς προβάλλει τό αἴτημα 

ἀναθεωρήσεως, βελτιώσεως καί προσαρμογῆς στίς σημερινές ἀνάγκες τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐν 

χρήσει Εὐχολογίου, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ συνάφεια μεταξύ ὑγείας καί ἀσθένειας τῶν 

πιστῶν. 

                                              
57 Anastasios Kallis, Βάπτισμα/Taufe, ed. Theophano, Münster 1999, 40-43. Πρόκειται γιά δίγλωσση ἔκδοση 

(γερμανικά-ἑλληνικά), πού περιλαμβάνει τήν ἀκολουθία τοῦ βαπτίσματος καί τίς εὐχές γιά τή γέννηση ἑνός 

παιδιοῦ. Ὁ συγγραφέας ἔχει προβεῖ στή σύνταξη νέων εὐχῶν γιά «τή γέννηση καί τόν ἐκκλησιασμό ἑνός παιδιοῦ, 

εὐχές πού στηρίζονται σέ ἀρχαιότερα χειρόγραφα σέ σχέση μέ τίς ἐν χρήσει». [Πρωτοπρ.] Γεωργίου Μπασιούδη, Ἡ 

δύναμη τῆς λατρείας. Ἡ συμβολή τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν στή λειτουργική θεολογία, ἔκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 

2008, 292. 
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 Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτή ἀντικατοπτρίζεται ἐν μέρει στή βελτιωμένη 17η ἔκδοση τοῦ 

Μικροῦ Εὐχολογίου ἀπό τήν Ἀποστολική ∆ιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σέ αὐτή τήν 

ἔκδοση, γιά πρώτη φορά, καταχωρίζεται ἡ ἀκολουθία μεταδόσεως τῶν ἀχράντων μυστηρίων 

εἰς ἀσθενῆ, πού περιλαμβάνει ἕνα μικρό τμῆμα εὐχῶν καί τροπαρίων τῆς ἀκολουθίας τῆς θ. 

μεταλήψεως, καθώς καί μία σύντομη αἴτηση τοῦ ἱερέα.58 Ἡ πολύ χρήσιμη αὐτή ἀκολουθία 

ἀπουσίαζε ἀπό τίς προγενέστερες ἐκδόσεις τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου.  Ὅπως συμβαίνει συνήθως 

σέ αὐτές τίς περιπτώσεις, οἱ αὐτοσχεδιασμοί τῶν κληρικῶν ἀναπλήρωναν τήν ἔλλειψη. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ πρόταση ἀναθεωρήσεως τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐν χρήσει 

Εὐχολογίου μπορεῖ νά θεωρεῖται ὡς τολμηρή καί ἀσεβής. Ὑπάρχει, ἴσως καί νά ἐπικρατεῖ, ἡ 

ἄποψη ὅτι εἶναι ἱεροσυλία ἡ τροποποίηση τοῦ περιεχομένου τοῦ Εὐχολογίου ἤ ἡ 

χρησιμοποίηση ἄλλων εὐχῶν, πού δέν περιέχονται σέ αὐτό. Σύμφωνα μέ αὐτή τή λογική θά 

μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς ἀσέβεια καί ἡ ἀρχική σύνταξη τῶν εὐχῶν. Τό Εὐχολόγιο ὅμως 

ἔλαβε τή σημερινή του μορφή μετά τήν ἐφεύρεση τῆς τυπογραφίας. Ἡ ἔκδοσή του βασίστηκε 

σέ συγκεκριμένα χειρόγραφα, πού εἶχε στή διάθεσή του ὁ ἐκδότης, καί ὄχι ἀσφαλῶς στά 

καλύτερα ἤ πληρέστερα κείμενα.  

 

2.  Εὐχές ὑπέρ ὑγείας σέ χειρόγραφα Εὐχολόγια 

 

Ἀντίθετα μέ ὅ,τι συνέβη στά ἔντυπα, στά χειρόγραφα Εὐχολόγια παρατηρεῖται 

ποικιλία τόσο ὡς πρός τίς διατάξεις, ὅσο καί ὡς πρός τίς εὐχές τῶν ἀκολουθιῶν.59 Ἰδιαίτερη 

ποικιλία παρατηρεῖται στίς εὐχές καί τίς ἀκολουθίες ὑπέρ ὑγείας. Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἐν 

χρήσει Εὐχολογίου μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει τίς παλαιές εὐχές καί ἀκολουθίες ὑπέρ ὑγείας πού 

ὑπάρχουν ἐγκατεσπαρμένες σέ χειρόγραφα Εὐχολόγια, ὅπως παρουσιάζονται παρακάτω.60

 

α) ∆ιακονικά εἰς ἀσθενοῦντας: 

                                              
58 Μικρόν Εὐχολόγιον, 326-329. 
59 Βλ. Πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη, «Αἱ εὐχαί ἐπί τῇ γεννήσει παιδίου», ὅ. π., 490. 
60 Τό αἴτημα ἀναθεωρήσεως τοῦ περιεχομένου ὁρισμένων εὐχῶν προκάλεσε ἔντονο διάλογο. Βλ. σχετικά 

Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, «Νεοβαρλααμισμός ἤ λειτουργική ἀναγέννησις», Ὀρθόδοξος Τύπος, φ. 27-12-2002 

καί Πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη, «Αἱρετικοί;», Ἐφημέριος , τχ. 2/Φεβρουάριος 2003, 17-21.   
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61

 
β) Στό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 957 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (9ος-10ος αἰ.) περιέχεται ἡ 

παρακάτω εὐχή ἐπί νοσούντων: 

 

                                              
61 Eucologio Barberini, 314-315. 
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62

 
γ) Στό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 959 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (11ος αἰ.) συναντᾶται εὐχή 

καθολική ἐπί πάντα ἄνθρωπον ἐπί θλίψει ὄντα: 

63

 
δ) Στό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 973 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (1153) σώζεται εὐχή ἐπί 

ἐκβρασμάτων (δηλ. ἐξανθημάτων): 

Πρός σέ τόν ἔχοντα πέλαγος οἰκτιρμῶν καί τήν 

ἀκένωτον εὐσπλαχνίαν κεκτημένον, Χριστέ, ἐν πάσῃ 

ἀνάγκῃ τυγχάνοντες, ἀτενίζομεν, παρ’ ᾧ καί τήν ἴασιν 

συντόμως εὑρίσκομεν τῶν παθῶν. ἔπιδε, Κύριε, ἐκ τοῦ 

ἁγιαστηρίου σου ἐπί τοῖς ἕλκουσι τούς κινδυνεύοντας καί 

ἐπίταξον τοῖς (sic) ἀλγηδόσι τοῦ φυγεῖν, καί ἀφάνισον 

αὐτῶν τήν ἀπειλήν. ἰδού μέν καί τό πρόσωπον 

ἀτιμάζεται ὅ ἀνέλαβες ἐν οὐρανοῖς ἤρεμον καί οἱ τῇ δόξῃ 

σου ἀντιλέγοντες ἡμᾶς ὄνειδος ἔχουσι, ὡς μή ἰσχύοντος 

τοῦ φοβεροῦ σου ὀνόματος, ὅν ἐφ’ ἡμᾶς ἐπικέκληται τοῦ 

πάθους ἐξελέσθαι τούς πεποιθότας ἐπί σοί, ἀλλ’ 
                                              

62 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 6.  
63 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 51-52. 
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ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡμᾶς καί στεῖλον ἀπό παντός προσώπου τά 

δάκρυα, ἡ χαρά ἡμῶν καί λύτρωσις. Ὅτι σύ εἶ ἡ 

ἀνάστασις τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί σοί τήν δόξαν 

ἀναπέμπομεν, σύν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί καί τῷ 

ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.64

 
ε) Στό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 966 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (13ος αἰ.) ὑπάρχει εὐχή 

παρακλητική εἰς ἀρρώστους εἰς ἁγίαν (sic) ὑπεραγίαν Θεοτόκον: 

65

 
ς) ∆έν σπανίζουν καί εὐχές μέσα σέ ἀκολουθίες σάν τήν ἀκολουθία εἰς ἀσθενοῦντας ἐπί 

τῶν ἑπτά πρεσβυτέρων, πού περιέχει τό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 960 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 

(13ος αἰ.). Ἐκεῖ συναντοῦμε, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τίς παρακάτω δύο ἄγνωστες εὐχές: 

i) [Εὐχή]:  

                                              
64 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 123. Βλ. καί Placidio De Meester, Rituale-Benedizionale Bizantino, ὅ. π., 300.  
65 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 211-212. 
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66

 
 

ii) [Εὐχή ἄλλη εἰς νοσοῦντας67]:  

68

 
 

ζ) Παρόμοια στό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 973 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (1153) ὑπάρχει μία 

ἰδιότυπη τάξις καί ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐλαίου.69 Μεταξύ τῶν εὐχῶν ἀξιομνημόνευτες εἶναι οἱ 

παρακάτω τρεῖς πού συναντῶνται γιά πρώτη φορά:  

i) [Εὐχή δ΄]: 

70

                                              
66 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 197. 
67 Γιά τήν ἐπιγραφή τῆς εὐχῆς βλ. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 243. 
68 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 198.  
69 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 101-109. 
70 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 107. 
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ii) [Εὐχή ς΄]: 

71

 
 

iii) [Εὐχή] τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου ἐπάνω τοῦ ἀσθενοῦντος: 

72

 
 

                                              
71 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 108. 
72 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 108-109. 
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η) Μία παρεμφερής ἀκολουθία εἰς νοσοῦντας καταχωρίζεται στό χειρόγραφο Εὐχολόγιο 

982 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (13ος αἰ.). Ἐκτός ἀπό γνωστές εὐχές, περιλαμβάνει τίς παρακάτω 

τρεῖς ἄγνωστες: 

i) [Εὐχή]: 

73

 
ii) Εὐχή ἄλλη εἰς ἀσθενοῦντας: 

74

 
iii) Εὐχή ἄλλη εἰς νοσοῦντας: 

75

                                              
73 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 243. 
74 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 244. 
75 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 244. 
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θ) Ὄχι σπάνια στά χειρόγραφα βρίσκονται εὐχές γνωστές ἀπό ἄλλες ἀκολουθίες 

φερόμενες ὅμως ἀνεξάρτητα καί ὑπό ἄλλες ἐπιγραφές, ὅπως συμβαίνει στήν περίπτωση τοῦ 

Εὐχολογίου 964 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (13ος-14ος αἰ.), ὅπου καταχωρίζεται ὡς εὐχή ἑτέρα ἐπί 

κλίνης ἀρρώστου ἡ γ΄ εὐχή τῆς ἀκολουθίας τοῦ εὐχελαίου «Κύριε παντοκράτορ ἅγιε βασιλεῦ 

...».76

 
ι) Στά χειρόγραφα Εὐχολόγια συναντοῦμε καί κολοβές εὐχές εἴτε λόγῳ 

δυσαναγνωσιμότητας τοῦ κειμένου: 

77

εἴτε λόγῳ ἀποκοπῆς σελίδων: 

78

 
ια) Σέ ἰδιαίτερη κατηγορία ἀνήκουν εὐχές πού διασώζονται σέ ἄλλες γλῶσσες, ὅπως 

εἶναι ἡ εὐχὴ κατά πόνου ὀδόντων πρὸς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Ἀντίπα: 

Ἔνδοξε μάρτυς Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἅγιε Ἀντίπα, Ἀποστόλων συνόμιλε 

καὶ ἀρχιερέων καλλώπισμα, ὁ καὶ Περγάμου πρῶτος χρηματίσας 

ἐπίσκοπος, τῆς Ἐκκλησίας φωστὴρ καὶ τῆς πίστεως ὑπέρμαχος, ὁ τὸν 

Χριστὸν ἐναντίον τῶν τοῦ Θεοῦ ἐχθρῶν ἀφόβως ὁμολογήσας καὶ 

δοξάσας, καὶ ὡς ἄκακος ἀμνὸς σφαγείς, εἰς ὁλοκαύτωμα βληθεὶς ὡς 

εὔοσμον θυμίαμα ἔνδον ταύρου χαλκοῦ πυρακτουμένου, οὕτινος ἐν 

τοῖς σπλάγχνοις ἀποθνῄσκων τὸν θεῖον Πατέρα ἐδόξαζες, ὁ καὶ ὑπὸ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν ψυχήν σου ὥσπερ ἡλίου σελαγοῦντος 

καταυγαζόμενος τὸ μαρτύριον βαστάσας καὶ τὸ δαιμόνιον ὑποτάξας 

                                              
76 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 256. 
77 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 49. 
78 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 58-59. 
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εἰς τέλος, τοσαύτῃ δὲ ἀξίᾳ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς δόξαν ἀπὸ Ἰησοῦ δεξάμενος, 

ὥστε λάμπειν τῷ κόσμῳ διὰ τῆς ἐμπεπιστευμένης σοι χάριτος τοῦ 

θεραπεύειν τὴν ὀδονταλγίαν εἰς παραμυθίαν τῶν θλιβομένων τῶν τῇ 

σῇ πρεσβείᾳ μετὰ πίστεως προστρεχόντων, ἐπάκουσόν μου τοίνυν 

μετὰ σπουδῆς καὶ φιλανθωπίας καὶ σπλαγχνίσθητι ἐπὶ τῷ ἀναξίῳ 

δούλῳ σου (δεῖνι) τῷ εἰς σὲ προσφεύγοντι διὰ τῆς εὐχῆς ταύτης. 

Εἶτα μετ' εὐλαβείας ἐρεῖ ὁ πάσχων: 

Θεοῦ ἀρχιερεῦ καὶ μάρτυς ἅγιε Ἀντίπα, πρόσδεξαι τὴν ταπεινὴν 

δέησιν τοῦ ἀναξίου δούλου σου (δεινός) καὶ ἐπάκουσον αὐτῆς 

παραυτίκα ἐν τῷ δεηθῆναί με πρὸς σέ καὶ πρέσβευε παρὰ τῷ Κυρίῳ 

καὶ Θεῷ ἡμῶν ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ ταχείας 

ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τῆς ἐμῆς θλιβερᾶς ὀδοντοαλγίας ταύτης. Τοῦτο δὲ 

ἐλπίζω διὰ τῆς χάριτος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά τῆς ἰσχυρᾶς σου 

πρεσβείας. Ἀμήν.79

 Ἡ εὐχή αὐτή δέν συναντᾶται στά ἑλληνικά Εὐχολόγια, χειρόγραφα ἤ ἔντυπα. Ἀντίθετα 

χρησιμοποιεῖται μέχρι σήμερα ἀπό τούς ὀρθόδοξους σέρβους.80  

 
3. Παλαιές εὐχές ὑπέρ ὑγείας σέ νεότερες ἐκδόσεις 

 
 Σέ νεότερες ἐκδόσεις εὐχολογίων ἤ ἀλλων λειτουργικῶν φυλλάδων συμπεριλήφθηκαν 

καί παλαιές εὐχές, πού δέν εἶχαν γνωρίσει στό μεταξύ τό φῶς τῆς δημοσιότητας:  

α) Κανών εἰς τήν ἁγίαν Τριάδα καί εἰς πάντας τούς ἁγίους εἰς ἀπειλήν λοιμικῆς 

ἀσθενείας.81 Περιέχονται κανόνας σέ ἦχο πλ. δ΄ κατά τό Ἁρματηλάτην Φαραώ, εὐχή εἰς 

λοιμικήν νόσον, εὐχή εἰς πληγήν θανατικοῦ, εὐχή ἑτέρα [εἰς πληγήν θανατικοῦ] καί εὐχή 

ἱκετήριος πρός Θεόν λεγομένη ἐν καιρῷ λοιμοῦ καί λιμοῦ.82

                                              
79 Ἡ μετάφραση τῆς εὐχῆς στά ἑλληνικά ἔγινε ἀπό τήν ἀντίστοιχη στά στά ἰταλικά, πού παραθέτει ὁ Placidio 

De Meester, Rituale-Benedizionale Bizantino, ὅ. π., 301-302.  
80 Βλ. Τrebnik, Beοgrad 1891, 232 κ. ἑ. Βλ. καί τή νεότερη ἔκδοση τοῦ σερβικοῦ Εὐχολογίου, Beοgrad 1979, 

414-415. Εὐχαριστίες ἀπευθύνονται στόν ἱερομ. Sergije Karanovic, φοιτητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α. Π. 

Θ. γιά τίς χρήσιμες πληροφορίες του. Στό σλαβωνικό Εὐχολόγιο ὑπάρχει ὁμότιτλη εὐχή μέ διαφoροποιημένο 

περιεχόμενο. Βλ. σχετικά Molitvoslov. Molitvi na vsaku potrebu, ἔκδ. Opsestvo Vasilija Velikovo, Sankt 

Peterburg 1998, 371-372. 
81 Μέγα Εὐχολόγιον, 543-557. 
82 Euchologion Goar, 627-636, ὅπου ὑπάρχουν καί ἄλλες ἐκτενεῖς εὐχές. 
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β) Εὐχή εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν: 

83

 
γ) Εὐχή ἑτέρα εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν 

 

84

 

                                              
83 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 583. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 156. 
84 Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 156-157. Σύμφωνα μέ τήν ἀπό 29-12-2008 ἐπιστολή τοῦ ἱερομ. Ἱερωνύμου 

Σιμωνοπετρίτου, ἡ εὐχή προέρχεται ἀπό ἀντίγραφο παλαιοῦ χειρογράφου Εὐχολογίου, πού κατεῖχε κάποιος 

ἁγιορείτης πνευματικός. Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, πρόκειται γιά τήν εὐχή πού περιέχεται σέ χειρόγραφο Εὐχολόγιο 

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (15ος αἰ.). Βλ. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 582-583. Ἐγκάρδιες εὐχαριστίες ὀφείλονται στόν π. 

Ἱερώνυμο, ἐπιμελητή τῆς ἐκδόσεως τῶν εὐχῶν, γιά τίς σημαντικές του πληροφορίες. 
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δ) Εὐχή ἑτέρα εἰς πᾶσαν ἀσθένειαν: 

 

85

ε) Εὐχή εἰς νοσοῦντας: 

86

 

ς) Εὐχή εἰς ἀσθενοῦντας καί μή ὑπνοῦντας τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ: 

                                              
85 Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 157-158. Σχετικά μέ τήν προέλευση τῆς εὐχῆς, ἰσχύουν ὅσα ἀναφέρονται στήν 

προηγούμενη παραπομπή μέ τή διαφορά ὅτι τό κείμενο δέν ἐντοπίστηκε σέ κάποιο ἀρχαῖο Εὐχολόγιο.  
86 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 45. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 158. 
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 Ἡ εὐχή συναντᾶται μέ παραλλαγμένο τόν τίτλο, ὡς εὐχή εἰς ἀσθενοῦντας καί τῶν ἁγίων 

ἑπτά παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ88 ἤ ὡς εὐχή εἰς ὕπνον τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων εἰς τούς 

ἀσθενοῦντας καί μή ὑπνοῦντας.89  

 

ζ) Εὐχή εἰς ἄϋπνον: 

90

                                              
87 Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 165-166. 
88 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 74. Στή μορφή αὐτή ἡ εὐχή ἀναφέρει τά ὀνόματα τῶν ἑπτά παίδων. 
89 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 168. 
90 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 473. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 166. 
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η) Εὐχή ἑτέρα εἰς ἄϋπνον: 

 

91

 
θ) Εὐχή εἰς ἀσθενοῦντας ἀσκητάς: 

 

92

 
 
ι) Εὐχή ἐπί παντός φόβου: 

                                              
91 Εὐχολόγια Dmitrievskij, 782. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 166-167. 
92 Eucologio Barberini, 296-297. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 45. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 169-170. Στό 

χειρόγραφο Εὐχολόγιο 982 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ (13ος αἰ.) ἡ εὐχή, ἐλαφρά παραλλαγμένη, ἀποτελεῖ τμῆμα μίας 

ἀκολουθίας ὑπό τόν τίτλο ἀκολουθία εἰς νοσοῦντας. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 243. 
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93

 
ια) Ἡ ἀδυναμία τεκνοποίησης ἀφορᾶ ἀσφαλῶς τήν ὑγεία τῶν συζύγων. Ἔτσι στό 

ἐνδιαφέρον τῆς μελέτης συμπεριλαμβάνεται καί ἡ εὐχή εἰς τεκνοποίησιν: 

 

94  
 
 
ιβ) Εὐχή ἑτέρα εἰς τεκνοποίησιν: 

                                              
93 Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 170. Ἡ εὐχή αὐτή εἶναι διαφορετική ἀπό ἐκείνη πού ἐπιγράφεται ὡς εὐχή ἐν λιτῇ 

λεγομένη διά φόβον ἤ ὡς εὐχή διά φόβον ἐν λιτῇ ἤ εὐχή ἐν λιτῇ γινομένη διά φόβον. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 58, 

80, 114 ἀντίστοιχα. Ἡ ἴδια εὐχή ἐπιγράφεται καί ὡς εὐχή ἐπί ἀπειλήν βροντῶν καί ἀστραπῶν. Euchologion 

Goar, 636.  
94 Euchologion Goar, 563. Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 194-195. 
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95

 
ιγ) Ἀκολουθία εἰς τεκνοποίησιν 

Ὁ  ἱερέας ὁδηγεῖ τούς συζύγους μπροστά στό ἱ. βῆμα, τούς δίνει ἀναμμένα κεριά, 

τοποθετεῖ τό εὐαγγέλιο στά κεφάλια τους, ἀφοῦ τό προσκυνήσουν, καί διαβάζει τήν εὐχή: 

 

96

                                              
95 Euchologion Goar, 563. 
96 Euchologion Goar, 562. Εὐχολόγια Dmitrievskij, 251. Σέ ἄλλη περίπτωση ἐπιγράφεται ὡς εὐχή εἰς 

τεκνοποίησιν κάποια εὐχή πού ἀνήκει στήν ἀκολουθία εἰς υἱοθεσίαν. Euchologion Goar, 561. Εὐχολόγια 

Dmitrievskij, 167. Βλ. καί Εὐχολόγια Dmitrievskij, 238. 
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Μετά τήν ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς, ὁ ἱερέας ἐκφωνεῖ: ἀπέλθετε, παιδία, ἐν εἰρήνῃ. ὁ Κύριος 

μεθ’ ὑμῶν καί κάνει τήν ἀπόλυση. 

 
4. Ἔκδοση νέων εὐχῶν ὑπέρ ὑγείας 

 

Σέ νεότερες ἐκδόσεις εὐχολογίων ἤ ἄλλων συναφῶν βιβλίων καί ἐντύπων ἐμφανίζονται 

νέες εὐχές. Ἡ σύνταξη καί δημοσίευση τῶν νέων εὐχῶν ἔγινε γιά τρεῖς λόγους:  

α) Οἱ νέες εὐχές ἀφοροῦν σύγχρονες ἀσθένειες.  

i) Μία τέτοια περίπτωση εἶναι ἡ εὐχή εἰς ψυχικῶς νοσοῦντας, ποίημα τοῦ ἱερομονάχου 

Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου, ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας:  
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97

 
 Στή σύνταξη τῆς συγκεκριμένης εὐχῆς ὁδήγησαν ἡ ἔξαρση τῶν ψυχικῶν νοσημάτων, 

κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἀλλά καί ἡ διαφορετική ἀντίληψη ἀπέναντι στίς ψυχικές 

ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων παλαιοτέρων ἐποχῶν. 

 

ii) Στήν ἑνότητα αὐτή θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ καί ἡ εὐχή εἰς ὀνοματοθεσίαν νέαν ἐπί ἀλλαγῇ 

φύλου, ποίημα τοῦ μητροπ. Ν. Ἰωνίας Τιμοθέου Ματθαιάκη.98  

Ἡ εὐχή αὐτή δέν περιλαμβάνει κάποιο αἴτημα ὑπέρ ὑγείας, ἀλλά ἀφορᾶ τή συνάφεια 

μεταξύ ὑγείας καί ἀσθένειας. Συγκεκριμένα ἀφορᾶ τήν κατάσταση ἑνός νηπίου, μετά τήν 

ἀποκατάσταση μιᾶς γενετήσιας ἐπιπλοκῆς. Μέ τήν πρόοδο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἡ 

ἀμφιφυλία σέ νεογέννητα βρέφη ἀποκαθίσταται χειρουργικά. Ἡ εὐχή χρησιμοποιεῖται μόνον 

ὅταν τό βρέφος ἔχει λάβει ἤδη ὄνομα. Ἡ ὀργανική ἀλλαγή φύλου ἤ ἡ διόρθωση γενετήσιων 

χαρακτηριστικῶν γίνεται ἀποκλειστικά μέσῳ ἰατρικῶν μέσων, ὁπότε καθίσταται ἀναγκαία ἡ 

                                              
97 Εὐχολόγιον Σιμωνόπετρας, 168-169. 
98 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 309-310. 
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ἀλλαγή ἤ μεταβολή τοῦ ὀνόματος. Ἡ εὐχή χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικά καί μόνο σέ αὐτή τή 

συγκεκριμένη περίπτωση.99   

β) Γράφονται νέες εὐχές γιά νά καλύψουν τήν ἀνάγκη τῆς συνάφειας μεταξύ ἀσθένειας 

καί ὑγείας τῶν πιστῶν, χωρίς ὁ συντάκτης νά γνωρίζει τήν ὕπαρξη παρόμοιων εὐχῶν σέ 

χειρόγραφα Εὐχολόγια πού μέχρι τότε δέν εἶχαν ἐκδοθεῖ. Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκουν καί 

τρεῖς εὐχές πού συνέταξε ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί ᾿Αλμωπίας Ἰωήλ Φραγκάκος:   

i) Εὐχή εἰς πᾶν εἶδος φοβίας καί παραλόγου συντριμμοῦ: 

 

100

                                              
99 Περισσότερα γιά τό θέμα αὐτό βλ. [Ἀρχιμ.] Γεωργίου Χρυσοστόμου, Ὀνοματοδοσία, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, 

Θεσσαλονίκη 1991, 122.  
100 Μητροπ. Ἐδέσσης Ἰωήλ Φραγκάκου, Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί οἱ φοβίες τῶν ἀνθρώπων. Παρακλητικός κανών εἰς 

τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης Ἰησοῦν Χριστόν καί τρεῖς εὐχές γιά τίς φοβίες, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Ἔδεσσα 2[2005], 34-
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ii) Εὐχή ἑτέρα διά βρέφη, παιδία καί μειρακίσκους μή ἔχοντας ὕπνον γαλήνιον, ἀλλ’ 

ἐκταρασσόμενον ὑπό φοβιῶν καί ὀνείρων ἀπατηλῶν καί ἐπηρείας δαιμόνων:  

 

101

 

                                                                                                                                  
36. Βλ. καί τοῦ ἴδιου, «Ποικίλες περιστασιακές ἐκκλησιαστικές εὐχές», Σπουδή στήν κατακόρυφη καί ὁριζόντια 

κοινωνικότητα. Τιμητικός τόμος στόν ὁμότιμο καθηγητή Βασίλειο Τ. Γιούλτση, ἔκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

2007, 106-107. 
101 Μητροπ. Ἐδέσσης Ἰωήλ Φραγκάκου, Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί οἱ φοβίες τῶν ἀνθρώπων, ὅ. π., 36-37. Βλ. καί τοῦ 

ἴδιου, «Ποικίλες περιστασιακές ἐκκλησιαστικές εὐχές», ὅ. π., 107-108. 
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iii) Εὐχή ἑτέρα εἰς πᾶσαν ἐπήρειαν δαιμονικήν τε καί μαγγανείαν καί εἰς ἀπειλήν μαγειῶν 

καί σκοτεινῶν ἐπινοήσεων τῶν κακῶν καί φθοροποιῶν ἀνθρώπων:  

 

102

                                              
102 Μητροπ. Ἐδέσσης Ἰωήλ Φραγκάκου, Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί οἱ φοβίες τῶν ἀνθρώπων, ὅ. π., 36-37. Βλ. καί τοῦ 

ἴδιου, «Ποικίλες περιστασιακές ἐκκλησιαστικές εὐχές», ὅ. π., 108-110. Ἡ σύνδεση τῆς ἀσθένειας καί τῆς 

δαιμονικῆς ἐπενέργειας παρατηρεῖται ὄχι μόνο στούς γνωστούς ἐξορκισμούς, ἀλλά καί σέ παλαιά εὐχολογιακά 

κείμενα. Βλ. ἐνδεικτικά τήν εὐχή ἐπί πασχόντων ὑπό δαιμόνων, Eucologio Barberini, 226-227. Euchologion 

Goar, 584. 
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Οἱ παραπάνω τρεῖς εὐχές ἔτυχαν τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, ἀπαραίτητης γιά ὑμνολογικά καί εὐχολογιακά κείμενα πού ἐντάσσονται στή θ. 

λατρεία.103

 
5. Ἀνέκδοτες εὐχές ὑπέρ ὑγείας 

 

Στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκουν νέες εὐχές πού δέν ἐκδόθηκαν, ἀλλά κυκλοφοροῦν σέ 

χειρόγραφη μορφή ἤ σέ φωτοτυπίες ἀπό κληρικό σέ κληρικό, ὅπως ἐνδεικτικά εἶναι οἱ 

παρακάτω: 

 

α) Εὐχή εἰς κατεχόμενον ὑπό φόβου:  

   
                                              

103 Βλ. τό ὑπ’ ἀριθμ. 5393/3045/19-12-2005 ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού 

στηρίχθηκε στήν ὑπ’ ἀριθμ. 44/25-11-2005 εἰσήγηση τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί 

Ποιμαντικοῦ Ἔργου. 
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β) Οἱ περισσότερες εὐχές τοῦ εἴδους αὐτοῦ εἶναι αὐτοσχέδιες, ἀνώνυμες καί ὅλες ὄχι καί 

ἰδιαίτερα δόκιμες, ὅπως ἡ παρακάτω εὐχή εἰς ἐφιάλτας καί κακοϋπνίας: 

Πολυΰμνητε Κύριε, ἀμόλυντε, μόνε ἀναμάρτητε, κάθαρον τόν δοῦλον 

σου (δεῖνα) ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος, ἄσπιλον 

ἀνάδειξον αὐτόν διά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ σου καί ἁγίασον αὐτόν 

διά τῆς χάριτος τοῦ (sic) καί ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἵνα 

ἀνανήψας ἐκ τῆς ὁμίχλης τῶν ἀκαθάρτων φαντασιῶν τοῦ διαβόλου καί 

παντός πειρασμοῦ καταξιωθεῖ (sic) ἐν καιρῷ εὐθέτῳ προσελθεῖν καί 

ἀπογέσηται (sic) τῶν φρικτῶν καί φοβερῶν μυστηρίων. Ὅτι σύ (sic) ὁ 

εὐλογῶν καί ἁγιάζων τά σύμπαντα καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ 

Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων.105

 

γ) ∆έν λείπουν καί εὐχές ὑπέρ ὑγείας διά πρεσβειῶν κάποιου ἁγίου, σάν τήν παρακάτω 

εὐχή εἰς ἀσθενοῦντας, ποίημα τοῦ ἀρχιμ. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου:  

                                              
104 Ἡ εὐχή αὐτή εἶναι ποίημα τοῦ πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη, ὁ ὁποῖος πρόθυμα καί εὐγενικά συνέβαλε 

στόν ἐμπλουτισμό τῆς παρούσας μελέτης.  
105 Εὐχαριστίες ἀνήκουν στόν ἱερέα Γεώργιο Γιόνδη, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Ἔδεσσας, γιά τήν 

παραχώρηση τοῦ κειμένου τῆς εὐχῆς. 
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Οἱ εὐχές, ἀκολουθίες καί δεήσεις ὑπέρ ὑγείας δείχνουν ὅτι «ἡ ἐπανάκτηση τῆς ὑγείας 

δέν εἶνο μόνο ἀτομική ὑπόθεση τοῦ καθενός».107 Ὁ ἀσθενής ὡς μέλος τοῦ Σώματος τοῦ 

Χριστοῦ ἔχει συνοδοιπόρους στή δοκιμασία του καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Στίς 

εὐχές ὑπέρ ὑγείας ὁ ἀσθενής ἐπικαλεῖται τή χάρη ἰάσεως σώματος καί ψυχῆς, χωρίς νά τήν 

ἀπαιτεῖ. Μέσα στά πλαίσια τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, «εἶναι ἕτοιμος νά ἀποδεχθεῖ καί τή θεία 

‘‘παραχώρηση’’ καί τή θεία ‘‘οἰκονομία’’».108 Ἀκόμη καί ἄν δέν συμβεῖ ἡ σωματική ἴαση, ἡ 

ψυχική ὑγεία ἐπιτυγχάνεται πάντοτε, ὅπως ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 

Παλαμᾶς.109 Ἀλλά καί ὁ καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας συμπληρώνει ὅτι ἀκόμη καί ἄν 

πάντοτε δέν παρέχεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἀσθενῆ, αὐτό συμβαίνει, διότι ἡ θεία 

πρόνοια ἀποβλέπει κυρίως στήν πνευματική ὠφέλεια καί τήν ψυχική σωτηρία τοῦ 

                                              
106 Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως 

καί Κριμαίας τοῦ ρώσου, ἔκδ. Ἱ. Μ. Σαγματᾶ, Θήβα 2008, 59. 
107 «Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στό Ι΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο», ὅ. π., 842. 
108 Μητροπ. ∆ράμας ∆ιονυσίου Κυράτσου, «Ὁ παραμυθητικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου», Τό ἱερόν μυστήριον 

τοῦ εὐχελαίου, ὅ. π., 207. 
109 «Ὁ δέ πρός τόν Θεόν καί τούς ἁγίους αὐτοῦ προστρέχων ἐν ἀνάγκαις καί ἀσθενείαις, εἰ συμφέρει τούτῳ, καί 

τῶν σωματικῶν ἀναγκῶν λύεται καί τῶν νοσημάτων ἀπαλλάττεται. τῆς δέ κατά ψυχήν ὑγείας καί τῆς τῶν 

ἁμαρτημάτων ἀφέσεως ἀεί ἐπιτυγχάνει», Ὁμιλίαι, λα΄, PG 151, 400 C. 
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ἀσθενῆ».110 Ἔτσι μέ τίς εὐχές ὑπέρ ὑγείας ἡ Ἐκκλησία δέεται γιά τή θεραπεία ἑνός ἀσθενῆ, 

χωρίς ὅμως νά τήν ἐπαγγέλλει.111 Ἡ διαπίστωση αὐτή εἶναι πολύ χρήσιμη καί πρέπει νά 

ἀξιοποιεῖται ἀπό τούς ἱερεῖς-ποιμένες, ὥστε νά μήν δημιουργοῦνται αὐταπάτες στούς πιστούς 

οὔτε καί παράλογες ἀπαιτήσεις, ἀσυμβίβαστες μέ τήν πίστη καί τή διδασκαλία τῆς 

Ἐκκλησίας.112 Ἔλεγε συγκεκριμένα ὁ π. Παΐσιος «Ὁ Χριστός ἀπό ψηλά βλέπει τόν καθένα μας 

πῶς ἐνεργεῖ καί ξέρει πῶς καί πότε θά ἐνεργήσει γιά τό καλό μας. Ξέρει πῶς καί ποῦ θά μᾶς 

ὁδηγήσει, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά ζητοῦμε βοήθεια, νά τοῦ λέμε τίς ἐπιθυμίες μας καί νά ἀφήνουμε 

Ἐκεῖνον ὅλα νά τά κανονίζει».113

Οἱ εὐχές καί δεήσεις τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ ὑγείας ἔχουν ἀναμφίβολη πνευματική καί 

ψυχική ἰσχύ, πού μεταβιβάζεται στόν πιστό ἄνθρωπο. Ἡ ἰσχύς αὐτή ὁδηγεῖ συχνά τόν ἀσθενῆ 

στήν ὑπέρβαση τῶν δυνατοτήτων του. στήν ὑπέρμετρη ἀντοχή τοῦ σωματικοῦ πόνου. στήν 

κατανίκηση ἀσθενειῶν. στή μετατόπιση τῶν ὁρίων τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ἀκόμη καί 

ὅταν ὑφίσταται σαφής ἀνεπάρκεια ζωτικῶν ὀργάνων καί ἡ βιολογική ὑπόσταση τοῦ ἀσθενῆ 

ἀκολουθεῖ φθίνουσα πορεία.  Ἐπιπλέον ὁ ἀσθενής, ὅταν μετέχει σέ κάποια ἱερή ἀκολουθία 

συνειδητά καί ὄχι παθητικά σάν σέ μαγική τελετή, ἀποδέχεται τόν σωματικό πόνο μέ 

ὑπομονή καί καρτερία. ἀνακαλύπτει μέσα του τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ Αὐτός 

εἶναι «ὁ παιδεύων συμπαθῶς καί ἰώμενος ἀγαθῶς».  114 αἰσθάνεται τή μυστική χαρά τῆς 

μετοχῆς, διά τοῦ σωματικοῦ πόνου, στό πάθος τοῦ Χριστοῦ.115 Γίνεται συνεπῶς ἀντιπληπτό 

ὅτι οἱ εὐχές ὑπέρ ὑγείας δέν χαρίζουν μία αὐτόματη ἤ μηχανιστική θεραπεία, ἀλλά τή σωστή 

                                              
110 Βλ. ∆ογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. 3, Ἀθῆναι 21979, 361. 
111 Βλ. Παύλου Εὐδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία, ἔκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1972, 404. 
112 Βλ. Μητροπ. ∆ράμας ∆ιονυσίου Κυράτσου, «Ὁ παραμυθητικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου», ὅ. π., 214. 
113 Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β'. Πνευματική ἀφύπνιση, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής 

᾿Ιωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή 1999, 250 καί 255. Εἰδικότερα γιά τό θέμα αὐτό βλ. Miguel Arranz, 

«Christologie et ecclesiologie des prières pour les malades de l’ Eucologe Slave du Sinai», L’ Églige dans la 

liturgie. Conférances Saint-Serge. XXVIème semaine d’ études liturgiques, [Biblioteca «Ephemerides 

Liturgicae» «Subsidia», 18], ed. Liturgiche, Roma 1980, 19-66 καί Il sacramento dei malati. Aspetti 

anthropologici e teologici della malattia. Liturgia e pastorale, ed. Leumann, Torino 1985. 
114 «Εὐχή εἰς πᾶν εἶδος ἀσθενείας», Ἁγιασματάριον, 275. 
115 Βλ. Σταύρου Μπαλογιάννη, «Ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου καί τό θαῦμα τῆς ζωῆς», Τό ἱερόν μυστήριον τοῦ 

εὐχελαίου, ὅ. π., 169. Βλ. εἰδικότερα τοῦ ἴδιου, «Ἡ βιολογική διάσταση τῶν βασανισμῶν καί τῶν τρόπων 

θανατώσεως τῶν νεομαρτύρων», Πρακτικά θεολογικοῦ συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν νεομαρτύρων, 

Θεσσαλονίκη 1988, 357 κ. ἑ. 
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ἀντιμετώπιση μιᾶς δύσκολης κατάστασης.116 Τά μυστήρια καί οἱ ἐκκλησιαστικές τελετές 

περιλαμβάνουν καί τό σῶμα καί τό πνεῦμα, ἀφοῦ «τό ἀνθρώπινο πρόσωπο πρέπει νά θεωρηθεῖ 

κάτω ἀπό ὁλιστική σκοπιά.117 Ἄλλωστε, «ἡ συνθετική ἀνθρωπολογία τῆς Ἐκκλησίας, πού 

ἐπιμένει στήν ψυχοσωματική ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι φυσικό νά βλέπει θετικά ὄχι μόνο 

τήν ψυχική ἀλλά καί τή σωματική του ὑγεία».118

 

Β΄ ΕΥΧΕΣ 

ΥΠΕΡ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ἡ συνάφεια μεταξύ ὑγείας καί ἀσθένειας τῶν ἀνθρώπων, στά πλαίσια μιᾶς 

ὀργανωμένης κοινωνίας, ἐξασφαλίζεται σέ ἐξειδικευμένα πλέον νοσηλευτικά ἱδρύματα. 

Εἰδικότερα ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας, ἡ ἰατρική περίθαλψη καί ἡ ὑγεία προϋποθέτουν 

τήν καλή λειτουργία τῶν ἰατρικῶν μονάδων, πού δέν ὑπῆρχαν παλαιότερα. Γιά τόν λόγο αὐτό 

δέν ὑπῆρχαν καί ἀνάλογες εὐχές.  Ἔτσι προῆλθε, κατά τά νεότερα χρόνια, ἡ ἀνάγκη συντάξεως 

εἰδικῶν εὐχῶν. 

 

1. Ἐκδόσεις εὐχῶν ὑπέρ νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων 

 

α) Εὐχή εἰς οἶκον ἤ σχολήν κωφαλάλων119

β) Εὐχή εἰς οἶκον τυφλῶν120

γ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις νοσηλευτικοῦ ἱδρύματος, νοσοκομείου, κλινικῆς κ. λπ. 121

δ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις σταθμοῦ πρώτων βοηθειῶν ἤ ὑγειονομικοῦ σταθμοῦ122

ε) Εὐχή ἐπί θεμελιώσει ἤ ἐγκαινίοις ἀσύλου ἀνιάτων123

                                              
116 Βλ. Μητροπ. ∆ράμας ∆ιονυσίου Κυράτσου, «Ὁ παραμυθητικός χαρακτήρας τοῦ μυστηρίου», ὅ. π., 205 καί 

212. Γιά τή θέση τῶν ὑπέρ ὑγείας εὐχῶν στή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας βλ. καί Πρωτοπρ. Γεωργίου 

Μεταλληνοῦ, Ἡ θεολογική μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς λατρείας, ἔκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 21996, 366-368. 
117 Βλ. Ἐπισκόπου (νῦν Μητροπολίτου) ∆ιοκλείας Καλλίστου Ware, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔκδ. Ἀκρίτας, 

Ἀθήνα 1996, 435. 
118 Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική, τ. 2, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, 601. 
119 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 238-239. 
120 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 240-241. 
121 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 111-112. 
122 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 348-349. 
123 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 281-282. 

 40



ς) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις ἱδρύματος ἀπροσαρμόστων καί ἀναπήρων παίδων124

ζ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις σταθμοῦ αἱμοδοσίας ἤ τραπέζης αἵματος125

η) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις νευρολογικῆς κλινικῆς126

θ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις παιδιατρικῆς κλινικῆς127

ι) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις μαιευτικῆς κλινικῆς128

 

2. Ἐκδόσεις εὐχῶν ὑπέρ μονάδων ὑγείας 

 

α) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις ἰατρείου, ἰατρικοῦ συλλόγου κ.λπ. 129

β) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις καρδιολογικοῦ ἰατρείου130

γ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις ὠτορινολαρυγγολογικοῦ ἰατρείου131

δ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις ὀφθαλμιατρείου132

ε) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις ὀδοντιατρείου133

ς) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις κέντρου φυσιοθεραπείας134

ζ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις ἀκτινολογικοῦ ἐργαστηρίου135

η) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις μικροβιολογικοῦ ἐργαστηρίου136

θ) Εὐχή ἐπί ἐγκαινίοις φαρμακείου, φαρμακαποθήκης137

 

3. Ἀνέκδοτες εὐχές  

                                              
124 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 344-345. 
125 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 197. 
126 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 350. 
127 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 351-352. 
128 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 188-189. 
129 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 170-171. 
130 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 357-358. 
131 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 359-360. 
132 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 361-362. 
133 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 363-364. 
134 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 386-387. 
135 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 353-354. 
136 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 355.356. 
137 Εὐχολόγιον Ματθαιάκη, 208-209. 
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 Ἐκτός ἀπό τίς εὐχές αὐτές, κυκλοφοροῦν καί ἄλλες παρόμοιες, εἴτε μεμονωμένες εἴτε ὡς 

τμῆμα μιᾶς εἰδικῆς ἀκολουθίας. Ἐνδεικτικά καταχωρίζεται στήν παροῦσα μελέτη ἡ 

παρακάτω ἀκολουθία, ποίημα τοῦ λειτουργιολόγου Πρωτοπρ. Κων/νου Παπαγιάννη: 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ψάλλομεν τά τροπάρια: 
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138

                                              
138 Θερμές εὐχαριστίες καί πάλι στόν συντάκτη τῆς ἀκολουθίας γιά τήν καλλιγραφική ἀντιγραφή τοῦ κειμένου 

ἀπό τόν ἴδιο, τήν παραχώρηση της ἄδειας δημοσίευσής του, ἀλλά καί γιά τήν καθοριστική του συμβολή στήν 
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Οἱ εὐχές ὑπέρ νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων καί μονάδων ὑγείας φανερώνουν ὅτι ἡ 

καταφυγή στήν πίστη καί ἡ μετοχή στίς λειτουργικές εὐχές ὑπέρ ὑγείας δέν ὑποκαθιστοῦν, 

οὔτε –πολύ περισσότερο- καταργοῦν τήν ἐπιστήμη. Ἐπίκαιρος ἐδῶ εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: 

«Τίμα ἰατρόν πρός τάς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καί γάρ αὐτόν ἔκτισε Κύριος ... Ἐπιστήμη 

ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλήν αὐτοῦ, καί ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται. Κύριος ἔκτισεν ἐκ 

γῆς φάρμακα ... Ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καί ᾖρε τόν πόνον αὐτοῦ».139 Ἔτσι, «ὁ χριστιανός δέν 

ἔχει κανένα λόγο νά ἀποφεύγει τήν ἰατρική ἤ νά μήν ἀναζητεῖ τούς πιό ἔμπειρους 

γιατρούς»,140 χωρίς βέβαια νά ἐναποθέτει σέ αὐτούς ὅλες τίς προσδοκίες του.141  

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ καταφυγή στήν ἰατρική ἐπιστήμη δέν ἀναιρεῖ τήν ἐπίκληση 

τῆς θείας βοήθειας. Ἀντίθετα ὁ ἀσθενής ἔχει χρέος νά προβεῖ σέ ἀξιοποίηση ὅλων τῶν μέσων 

τῆς ἰατρικῆς καί συνεργασθεῖ μέ τόν ἰατρό του. Ἐπιπλέον νά προσευχηθεῖ στόν Θεό νά 

φωτίσει τόν ἰατρό γιά τή σωστή διάγνωση καί τήν ἐξεύρεση τῆς ἐνδεδειγμένης θεραπείας.142 

Ἡ Ἐκκλησία ἀπέκρουσε τήν οὐμανιστική ἀνθρωπολογία, «γιατί ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο στά 

ὅρια τῆς κτιστότητας καί τῆς θνητότητας».143 Εἰδικότερα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη ἐνδιαφέρεται 

γιά τή βιολογική δομή τοῦ ἀνθρώπου καί τή βιολογική διατήρησή του, χωρίς νά ἐνδιαφέρεται 

γιά τήν ὀντολογική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.144 Παρόλα αὐτά ἡ ἰατρική, ὅπως 

καί κάθε ἄλλη ἐπιστήμη, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή, ὅπως 

κάθετι πού ἀνήκει στόν Θεό καί προέρχεται ἀπό Ἐκεῖνο. 

 
 

                                                                                                                                  
προσέγγιση τοῦ ὑπό διαπραγμάτευση θέματος. 
139 Σοφία Σειράχ, 38, 1-14. 
140 Γεωργίου Μαντζαρίδη, ὅ. π., 602. 
141 «Σπουδαστέον οὕτω κεχρῆσθαι τῇ τέχνῃ, εἴποτε δέοι, ὡς μή ἐν αὐτῇ τήν πᾶσαν αἰτίαν τοῦ ὑγιαίνειν ἤ νοσεῖν 

τίθεσθαι». Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατά πλάτος, νε΄, 2, PG 31, 1045B.  
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Ἡ συνάφεια ἀσθένειας καί ὑγείας τῶν πιστῶν ἦταν ἀνέκαθεν κύριο αἴτημα ὅλων τῶν 

ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ἡ συνάφεια αὐτή ἀποτέλεσε ζητούμενο τῶν εἰδικῶν ἀκολουθιῶν καί εὐχῶν 

τοῦ ἐν χρήσει Εὐχολογίου τήν ἐποχή πού ἐκδόθηκε.  

Ὅπως ὅμως συμβαίνει καί σέ πολλές ἄλλες περιπτώσεις, ἡ συνάφεια αὐτή σήμερα δέν 

ἐξασφαλίζεται ἀπόλυτα, διότι ὁρισμένα εὐχολογιακά κείμενα δέν χρησιμοποιοῦνται πλέον. σέ 

ἄλλα πάλι ἀπηχοῦνται ἀντιλήψεις περί ἀσθένειας, πού σήμερα δέν εἶναι ἀποδεκτές. 

Παράλληλα διατυπώνονται αἰτήματα πιστῶν ὑπέρ ὑγείας, πού δέν ἱκανοποιοῦνται ἀπό τίς 

εὐχές τοῦ ἐν χρήσει Εὐχολογίου.  

Τό κενό αὐτό καλύφθηκε κατά καιρούς ἀπό μεμονωμένες ἐκδόσεις εὐχῶν ἤ 

εὐχολογίων, εἴτε ἀπό ἰδιῶτες εἴτε ἀπό  ἐκκλησιαστικούς φορεῖς. ∆έν ἔλειψε καί σύνταξη νέων 

εὐχῶν, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις χωρίς τήν ἀπαιτούμενη ἐκκλησιαστική ἔγκριση ἤ ἔστω μέ 

τήν ἐκ τῶν ὑστέρων χορήγησή της. Αὐτοσχεδιασμοί τῶν ἱερέων κάλυψαν ἐν μέρει τή 

συνάφεια ὑγείας καί ἀσθένειας τῶν πιστῶν. Οἱ παραπάνω προσπάθειες, ὅσο ἀξιόλογες κι ἄν 

εἶναι, λειτουργοῦν ἀποσπασματικά. 

Ἐπιβάλλεται λοιπόν ἡ Ἐκκλησία νά ἀναλάβει πρωτοβουλία γιά τήν κάλυψη τῶν 

σύγχρονων εὐχολογιακῶν ἀναγκῶν. Εἰδικότερα, γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς συνάφειας μεταξύ 

ὑγείας καί ἀσθένειας τῶν πιστῶν. Στό πλαίσιο αὐτό θά πρέπει νά γίνει:  

α) ἀξιολόγηση καί ἀξιοποίηση τῶν ἐπιμέρους πρωτοβουλιῶν. 

β) ἐπανεξέταση τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐν χρήσει Εὐχολογίου. 

γ) ἐπανεξέταση τοῦ περιεχομένου ὁρισμένων εὐχῶν. 

δ) βελτιωμένη ἐπανέκδοση τοῦ Εὐχολογίου. 

ε) εὐρεῖα κυκλοφορία ἑνός νέου Εὐχολογίου σέ εὔχρηστη μορφή καί σχῆμα. 

ς) λειτουργική ἀγωγή τῶν πιστῶν γιά τήν ἀποφυγή μαγικῶν καί δεισιδαιμονικῶν 

νοοτροπιῶν. 

ζ) κατάργηση τῶν αὐτοσχεδιασμῶν, πού διαιωνίζουν μία πελατειακή σχέση μεταξύ 

κληρικῶν καί πιστῶν. 
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