
Βρισκόμαστε, ἀγαπητοί μου, στὴν Τετάρτη
(Δ΄) Στάσι τῶν Χαιρετισμῶν. Ὁ Ἀκάθιστος

αὐτὸς ὕμνος εἶνε ἐπανάληψις 144 φο ρὲς ἐ κεί-
 νου τοῦ «Χαῖρε», ποὺ εἶπε «ἄγγελος πρωτο-
στά της» ὅταν «οὐρανόθεν ἐπέμφθη» στὴ Να-
ζαρὲτ νὰ φέρῃ τὸ χαρμόσυνο μήνυμα (Ἀκάθ. ὕμν. Α).

Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια τὰ εὐλογημένα, ποὺ
δὲν ὑπῆρχαν τηλεοράσεις καὶ τὰ ἄλλα μέσα
ἐκμαυλισμοῦ τοῦ λαοῦ, πολλὲς γυναῖκες ἤξε-ραν ἀπ᾽ ἔξω τοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ τοὺς ἔ λε-
γαν συχνά, ὄχι μόνο τὴν περίοδο τῆς ἁγί ας καὶ
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀλλὰ πάν τοτε. Τώρα
θὰ βρεθῇ μία νὰ τοὺς ξέρῃ; Ἄλλα τραγούδια,
ἐρωτικὰ κ.λπ., ξέρουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα.
Δὲν κατηγορῶ, λέω τὴν πραγμα τικότητα.

Ἀπόψε ἂς προσπαθήσουμε νὰ ἐξηγήσουμε
τὸν χαιρετισμὸ «Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐω- δί ας» (Ἀκάθ. ὕμν. Φ 6α΄)· χαῖρε, Παναγία, γιατὶ ἐσὺ εἶ σαι
ἡ εὐωδία τοῦ Χριστοῦ. Τί ἐννοεῖ μ᾽ αὐτό;

* * *Γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀγαπητοί μου, τὸ νό -
ημα τῆς φράσεως αὐτῆς, ἂς ξεκινήσουμε ἀ -
πὸ τὰ γνωστά, αὐτὰ ποὺ ξέρουμε.

Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν
προίκισε μὲ πολύτιμες αἰσθήσεις, τὶς γνωστὲς
σὲ ὅλους μας 5 αἰσθήσεις. Αὐτὲς εἶνε· ἡ ὅρα-
σις, ἡ ἀκοή, ἡ γεῦσις, ἡ ἁφή, καὶ τέλος ἡ ὄ -
σφρησις ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ τώρα.

Τί εἶνε ἡ ὄσφρησις; Εἶνε ἡ φυσικὴ ἱκανότης
ποὺ μὲ ὄργανο τὴ μύτη μᾶς πληροφορεῖ γιὰ
τὶς διάφο ρες ὀσμές, εὐχάριστες (εὐωδίες) ἢ
δυσάρεστες (δυσωδίες). Πάνω στὴ γῆ ὑπάρ-
χουν μυριάδες φυτά, ὠφέλιμα, ὡραῖα καὶ δια-
φορε τι κὰ τὸ ἕνα ἀπὸ τ᾽ ἄλλο. Τὰ περισσότε ρα
ἔ χουν καὶ εὐωδία· εὐωδιάζει τὸ κρίνο, τὸ τρι -
αν τάφυλ λο, ὁ βασιλικός κ.τ.λ.. Ὑπάρχουν ὀ -
σμὲς θαυμάσιες. Ὁ Δημιουργὸς γέμισε μὲ ἀ -
ρώμα τα τὴ φύσι κ᾽ ἔδωσε σ᾽ ἐμᾶς τὴν ὄσφρη-
σι, τὸ μέσο νὰ τ᾽ ἀπολαμβάνουμε ἐπάνω σὲ
τοῦτο τὸ μικρὸ ἀλλὰ τόσο πλούσιο σὲ χάρες

πλανήτη. Μεγά λο δῶρο ἡ φυσικὴ ὄ σφρησις
καὶ ἂς εὐγνωμονοῦμε τὸ Θεὸ γι᾽ αὐ τήν.

Γιά σκεφτῆτε· ὑπάρχουν καὶ συνάνθρω  ποί
μας, σπάνιες βέβαια περιπτώσεις, ποὺ στε-
ροῦν ται αὐτὴ τὴν αἴσθησι· δὲν ἔχουν ὄσφρη-σι. Συναντήσατε τέτοια περίπτω σι; Φαντάσου
τώρα ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὴ νιώ θῃ ὀσμή! Μπο-
ρεῖ αὐτὸς νὰ ζῇ καὶ δίπλα μας, ἐ μεῖς οὔ τε κἂν
τὸ ὑποψιαζόμεθα, κ᾽ ἐκεῖνος ὑ  πομέ νει σι ωπη -
ρὰ αὐτὴ τὴν στέρησι. Τὸ ἐ λάτ τωμα αὐ    τὸ μπο-
ρεῖ νὰ εἶνε ἄλλοτε ἐκ γενε  τῆς καὶ ἄλ λοτε λό -
γῳ ἴ σως κάποιου ἀτυχήματος ποὺ ἔ βλαψε τὸ
κέν τρο τῆς ὀσφρήσεως στὸν ἐγ κέφα λο.

Ἡ ὄ σφρη σι προσ φέρει ἀ  πόλαυ σι στὴν ἀ να-
πνοὴ ποὺ φέρνει εὐ χάριστη διάθεσι. Θέλε τε
παραδείγματα; Ἡ πνοὴ τοῦ δάσους ἢ ἡ αὔ ρα
τῆς θαλάσσης ζωογονοῦν τὸν ὀργανισμὸ καὶ
τονώνουν τὶς δυνάμεις γιὰ ἐργασία. Ἡ ὀσμὴ
τοῦ φαγητοῦ ἀ π᾽ τὸ φοῦρνο ἢ τὴν κουζίνα ἀ -
νοίγει τὴν ὄρεξι. Καὶ ἡ εὐωδία τοῦ θυ μιάμα-
τος στὸ ναὸ ἢ στὸ σπίτι δημιουρ γεῖ ψυχικὴ ἠ -
ρε μία καὶ προδιαθέτει γιὰ προσ ευχή.

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν εὐχαρίστησι, ἡ ὄσφρη-
σι μᾶς προστατεύει ἀ πὸ βλαβερὲς ὀσμὲς καὶ
ἀν θυγιεινὲς ἀ ναθυμιάσεις, ἀ πὸ τοξικὰ ἀέρια.
Ὅλοι λίγο ἢ πολὺ γνωρί ζουμε τὸ νέφος στὶς
πόλεις ἀπὸ καυσαέρια, τὴ διαρροὴ ὑγραερίου,
τὰ ἀναπνευ στικὰ προβλήματα ἀπὸ τὸ κά πνι-
σμα σὲ κλειστοὺς χώρους, τὴν πνιγηρὴ ἀτμό-
σφαιρα σὲ κέντρα, τὴν ἀποφορὰ ἀπὸ χνῶτα ἢ
ἀπλυσιὰ ἐκεῖ ποὺ γίνεται συνωστισμός.

* * *Ἀλλ᾽ ἐκτὸς τῆς φυσικῆς ὀσφρήσεως στοὺς
πιστοὺς ἀνθρώπους ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου,
καὶ ἡ πνευματι κὴ ὄσφρησις· λειτουρ γεῖ ὡς μία
ἕκτη αἴσθησι, μὲ τὴν ὁποία ἡ ψυχὴ αἰ σθάνε-
ται ἄλλες πρα  γματικότητες, πνευματικές· θεϊ -
κὲς - οὐράνιες, ἢ χθόνιες - δαιμονικές. Γιὰ τὴν
πνευματικὴ ὄσφρησι λοι πὸν ὑπάρχει πνευμα -
τι κὴ εὐωδία ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ δυσωδία.
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Ἡ κορυφαία πνευματικὴ εὐωδία καὶ τέρψις,
«τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον» (Καν. Ἀκαθ. α΄ 3), ὁ «ὡραῖος κάλ-
 λει παρὰ πάντας βροτούς» (ἐγκώμ. Ἐπιταφ. θρήν., στάσ. Α΄· βλ.
Ψαλμ. 44,3), εἶνε ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτόν, ὡς Νυμφίο,
λέ ει ἡ νύμφη στὸ ᾎσμα ᾀσμάτων, ὅτι τὸ «ὄ -
νο μά» του εἶνε «μύρον ἐκκενωθέν», ἄρωμα
ποὺ χύθηκε καὶ εὐωδίασε (ᾎσμ. 1,3). Εὐωδία τὸ ὄ -
νομά του, ἡ μορφή του, ἡ ζωή του, ἡ διδαχή
του, τὰ θαύματά του, τὰ σεπτὰ πάθη του, ὁ
τά φος του, ἡ χάρις του, ἡ θεία κοινωνία του.

Εὐωδία ἔπειτα ἡ Παναγία. Αὐτὴ εἶνε τὸ «ἡ -
δύπνοον κρίνον» τὸ «πιστοὺς εὐωδιάζον, θυ-
μίαμα εὔοσμον, μύρον πολύτιμον»· αὐτὴ εἶνε
τὸ «σκεῦος» ποὺ δέχτηκε νὰ κενωθῇ ἐντός
της τὸ «ἀκένωτον μύρον», ὁ Χριστός (Καν. Ἀκαθ. α΄
4· θ΄ 3). Καί, ὅπως λέει ἐδῶ ὁ χαιρετισμός, αὐτὴ
εἶνε ἡ «ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας» (Ἀκάθ. ὕμν. Φ 6α΄). 

Εὐωδία κατόπιν εἶνε οἱ ἅγιοι. Εὐωδιάζουν
τόποι ποὺ ἔζησαν, ἀντικείμενά τους, εἰ κόνες
τους, ἱερὰ λείψανά τους. Προσκυνηταὶ στὸ
Ἅ γιο Ὄρος καὶ ἀλλοῦ τὸ ἔχουν αἰσθανθῆ.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ πνευματικὴ δυσωδία,
τὴν ὁποία ἀντιλαμβάνονται ὄχι ὅλοι ἀλλὰ ὅσοι
ἔχουν «γεγυμνασμένα τὰ αἰσθητήρια πρὸς δι -
άκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ» (Ἑβρ. 5,14). Δυσωδία
εἶνε ἡ δαιμονικὴ παρουσία καὶ ἐνέργεια, σκο-
τεινὰ ἔργα ὅπως π.χ. ὁ πνευματισμός - ἡ μα-
γεία - ὁ σατανισμός, ἀντίχριστα σχέδια καὶ δι -
εστραμμένα ἔργα. Ὅποιος ἀσχολεῖται μ᾽ αὐτὰ
«ὄζει» (Ἰω. 11,39), βρωμάει ὅπως ὁ νεκρὸς ποὺ ἄρ -
χισε νὰ σαπίζῃ. Ἔτσι ὄζουν τώρα πολλοί· τὸ
αἰσθάνονται κ᾽ οἱ ἴδιοι – κι αὐτὸς εἶνε ἕνας λό-
 γος ποὺ παρατηρεῖται κατάχρησι ἀρωμάτων,
χω ρὶς ἐν τούτοις –παρ᾽ ὅλες τὶς δαπάνες– νὰ
κατορθώνουν ν᾽ ἀποσείσουν τὴν δυσωδία.

Ἐν τέλει ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος συνηθίζεικαὶ ἀρέσκεται στὴν δαιμονικὴ δυσωδία. Γι᾽ αὐ -
τὸ ἀντιδρᾷ ὅταν ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν εὐ -
ωδία τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγί ων.
Ξέρετε πῶς μοιάζει; Εἶνε σὰν τὸν χοῖρο, ποὺ ἀ -
ρέσκεται στὴ λάσπη, ὄχι στὰ ἄνθη, κι ἂν βρεθῇ
μέσα σ᾽ ἕνα ῥοδῶνα, δὲν θὰ χαρῇ τὰ ῥόδα· θὰ
τὰ ξερριζώσῃ, θὰ τὰ φάῃ, θὰ τὰ κά νῃ κόπρια.
Εἶνε καὶ σὰν τὸν γῦπα, ποὺ θέλει πτώμα τα, τὰ
ὀ σφραίνεται ἀπὸ μακριά, τὰ βρίσκει καὶ τὰ τρώ-
ει (εἶνε ὁ νεκροθά  φτης τῆς ἐρήμου)· λένε ὅτι,
ἂν στὴ φω λιὰ ἑνὸς γύπα πάῃ κανεὶς καὶ στάξῃ
λίγες σταγόνες μύρο, οἱ γῦ πες ψοφοῦν.

Τέτοιοι εἶνε πολλοὶ σήμερα, σαρκοβόροι γῦ -πες, χοιρώδεις ὑπάρξεις· ἀποστρέφον ται τὴν εὐ -
ωδία τῆς πίστεως, τὸ θυμίαμα τῆς λατρείας.
Ἔτσι ἦταν καὶ στὰ χρόνια τῶν ἀποστόλων.

Στὴν Δευτέρα (Β΄) πρὸς Κορινθίους ἐπιστο-
 λή, κεφάλαιο 2ο, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ λος· Οἱ

ἀπόστολοι εἴμαστε «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ
ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυ μένοις»·
γιὰ ἄλλους εἴμαστε «ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνα-
τον», καὶ γιὰ ἄλλους «ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν» (Β΄ Κορ.
2,15-16). Πῶς συνυπάρχουν αὐτὰ τὰ δυό, «ὀσμὴ ζω -
ῆς» καὶ «ὀσμὴ θανάτου»; συμβιβάζονται; Συμ-
βιβάζονται ὡς ἑξῆς. «Ὀσμὴ θανάτου» εἶνε γιὰ
τοὺς ἀπίστους, ἐνῷ γιὰ τοὺς πιστοὺς εἶνε «ὀ -
σμὴ ζωῆς». Ὅσοι πιστεύουν, δέχονται τὸ εὐ -
αγγέλιο καὶ θεωροῦν τὴν ἡμέρα ποὺ τὸ δέχτη-
 καν ἡμέρα σωτηρίας. Οἱ ἄπιστοι τὸ ἀπορρί-
πτουν, ἀρνοῦνται τὴν σωτηρία, καταδικάζουν
τὸν ἑαυ τό τους στὸν αἰώνιο θάνατο, καὶ ἑπο-
μένως ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶνε γι᾽ αὐτοὺς ὀλεθρία.

Τὴ δοκιμασία αὐτὴ τὴν πέρασαν πρῶτα οἱ
ἴ διοι. Λέει ὁ Χρυσόστομος· Θέλεις νὰ δῇς σὲ τί
ὕψος μπορεῖ νὰ φτάσῃ ὁ ἄνθρωπος; δὲς τὸν ἀ -
πόστολο Παῦλο, ποὺ «ἡρπάγη εἰς τὸν πα ράδει-
σον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν
ἀν θρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορ. 12,4)· καὶ θέλεις νὰ δῇς
ποῦ μπορεῖ νὰ καταντήσῃ; δὲς τὸν Ἰούδα.

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στοὺς ἀκροατὰς τῶν ἀπο-
 στόλων. Στὴν Ἀθήνα ὁ ἀπόστολος Παῦ λος ἔκα-
 νε βαρυσήμαντη ὁμιλία. Πόσοι πίστεψαν; Οἱ πολ-
 λοὶ κορόιδευαν· λίγες ψυχὲς «ἐπίστευσαν, ἐν
οἷς καὶ Δι ονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀ -
νόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς» (Πράξ. 17,34).
Τὸ ἴδιο ἔπειτα στὴν Κόρινθο, καὶ ἀλλοῦ.

Ἂς ἐπιτραπῇ νὰ πῶ ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδα κ᾽ ἐγώ.
Κάποιος θυμᾶ ται κήρυγμα, ποὺ ἔκανα πρὶν πε-
 νήντα χρόνια στὴν Κοζάνη. Τότε, λέει, μετανό -
ησα, ἐξωμολογήθηκα, κ᾽ ἔχω γράψει τὴν ἡμέρα
αὐτὴ στὸ ἡμερολόγιο τῆς ζωῆς μου. Σὲ ἁγιο-
γραφικὸ ὅμως μάθημα στὴ Φλώρινα δὲν παρα-
 κολουθοῦσαν περισσότεροι ἀπὸ 30-35 ἄντρες,
ἐνῷ ἔξω στὰ κέντρα ἦταν ἑκατοντάδες. Πέ-
ρα σα εἴκοσι πόλεις τῆς Μακεδονίας· καὶ παν -
τοῦ τὸ ἴδιο. Ὅποιος θέλει ἂς διαβάσῃ τὸ βι βλίο
«Ἡ ἀντίστασι τῆς ἀγάπης». Σπάνιο πρᾶ γμα ἡπνευματική ὄσφρησις. Ἂν δὲν πίστευα στὸ
Θεό, θὰ εἶχα ἀπογοητευθῆ.

* * *Παρὰ ταῦτα, ἀγαπητοί μου, παρ᾽ ὅλες τὶς
ἀν  τιξοότητες, μὲ τὴν πίστι στὸ Χριστὸ καὶ τὴν
ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀπευθυνόμενοι στοὺς λί-
γους ποὺ διασῴζουν τὴν πνευματικὴ ὄσφρη-
σι συνεχίζουμε τὸ κήρυγμα, ἔστω καὶ ἂν δὲν
μᾶς ἀκούσῃ κανένας, σὲ χρόνια ἀποστασίας
καὶ σατανολατρίας, ποὺ κυριαχεῖ ὁ τηλε-άν-
θρωπος. Ἀκόμα καὶ ἂν κανένας δὲν μᾶς ἀκού -
σῃ, ὑπάρχει Ἐκεῖνος, ποὺ ἡ εἶνε εὐωδία τοῦ
κόσμου, καὶ ἡ Παναγία, στὴν ὁποία θὰ λέμε·
«Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας». 
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