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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Παναγία μας, το όνομά Της, το πρόσωπό Της, η υπόστασή Της, έχουν
πνευ ματοφόρα και αγιαστική δυναμική παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας
μας, στην προσωπική και συλλογική μας εν Χριστώ πορεία. Εγγίζοντος
του Δεκαπενταυγούστου, αναζήτησα ομιλίες για την Παναγία, στο
διαδίκτυο. Άκουσα τον Γέροντα Βασίλειο Ιβηρίτη να ομιλεί για την Πανα -
γία μας βιωματικά, αποκαλυπτικά, αγιοπνευματικά, διαχρονικά, όπως
έγραφαν και μιλούσαν οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας.

Τον προφορικό λόγο, με την ευλογία του Γέροντος Βασιλείου, τον
οποίο θερμά ευχαριστώ, τον καταγράψαμε στο ανά χείρας κείμενο και
του δώσαμε τον τίτλο, «Η θέση της Παναγίας στην ορθόδοξη διδασκαλία
της Εκκλησίας μας», έχοντας βεβαία την πεποίθηση ότι παραδίδουμε
στους αδελφούς μας ένα κείμενο που αποτελεί τη συνέχεια των μεγάλων
Πατερικών λόγων για την Παναγία. 

Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στον μαθητή
μου, Αρχιμ. Τύχωνα Ανδρέου Δρ. Θ, ο οποίος υπομνημάτισε το κείμενο,
στον π. Μιχαήλ Παπαϊωάννου, για την συμβολή του στην απομαγνη -
τοφώνηση, αλλά και τον κ. Γεώργιο Στειακάκη, ο οποίος συνέβαλε όχι
μόνο στην απομαγνητοφώνηση, αλλά δακτυλογράφησε το κείμενο. 

Επικαλούμενος και ως επίσκοπός σας τις προσευχές της Παναγίας
μας ταπεινώς προσεύχομαι παρακαλώντας, «Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ
σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι
καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ
σὴν προστασίαν κεκτήμεθα» (Από το Δοξαστικό του Εσπερινού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου»).

Αρκαλοχώρι, 25 Ιουλίου 2017
Η Κοίμησις της Αγίας Ἀννης

†Ο Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
Ανδρέας
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ1

Η θέση της Παναγίας
στην ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας

Παναγιώτατε, ιδιαίτερα απόψε ζητώ τις ευχές σας ακριβώς γιατί η αγάπη
σας με κάλεσε στο βήμα αυτό και κάνοντας υπακοή ήρθα, παρόλο που
δεν είμαι ικανός να μιλήσω γι’ αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα.

Θα ήθελα να σας διάβαζα στην αρχή ένα μικρό κομματάκι, ένα
κείμενο του Μεγάλου Φωτίου, που νιώθει το πόσο δύσκολο πράγμα είναι
να μιλάει κανείς για την Παναγία· «Τί ἄν τις εἴποι, τί δ’ οὐκ ἄν τις πάθοι,
τῶν τῆς Παρθένου χαρισμάτων καί κατορθωμάτων διαπλέων τό πέλαγος;
Δειλιᾷ καί χαίρει και ἠρεμεῖ καί ἐξάλλεται� καί πάλιν σιγᾷ καί
ἀναφθέγγεται καί συστέλλεται καί πλατύνεται, τά μέν τῷ φόβῳ, τά δέ τῷ
πόθῳ συμμεθελ κόμενος»2.

Από τη μια μεριά φοβάται και από την άλλη αγαπά κι έτσι
συμμεθέλκεται· έλκεται από τη μια μεριά και από την άλλη και
κυριολεκτικά σχίζεται. Εάν τυχόν αυτό αισθάνεται ο Φώτιος ο Μέγας,
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1 Η ομιλία του Γέροντος Βασιλείου του Ιβηρίτου Προηγουμένου, είναι
αναρτημένη στο διαδίκτυο: https://www.youtube.com/watch?v=vHtVl27kP20. Η
ομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής
στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

2 Βλέπε Φωτίου Πατριάρχου, ὁμιλία θ΄, εἰς τό Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας. ΕΠΕ,
Φωτίου Πατριάρχου τόμος 12, ὁμιλίαι Α΄- ΙΘ’, ἐκδόσεις «Τό Βυζάντιον», Θεσ -
σαλονίκη 2005, σ. 270.

Πανοραμική άποψη της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους



αντικείμενο ή σαν σε ένα ζώο, το οποίο έχει προορισμό να διαγράψει μια
τροχιά ενός ενστίκτου. Εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν δημιουργημένος με
την πνοή του Θεού μέσα του και όπως είπα προηγουμένως, είναι ένα
πλάσμα δραματικό και τραγικό και δεν μπορεί να σωθεί δια της βίας, γιατί
δια της βίας εάν σωθεί σημαίνει ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος. 

Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ακόμα και όταν είναι άρρωστος, κι αν
τυχόν δεν τον σεβόταν θα τον κατέστρεφε, οπότε έπρεπε κάποιος εκ των
ανθρώπων να καταλάβει τι θέλει ο Θεός, να καταλάβει τον Θεό και να
συμπεριφερθεί προς τον Θεό θεοπρεπώς, γιατί ο Θεός έτσι φέρθηκε στον
άνθρωπο. Γι’ αυτό λοιπόν έπρεπε να περιμένομε αιώνες και αιώνες έως
ότου έρθει ένα πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι άξιο του Θεού,
θα είναι ικανό να καταλάβει το λόγο του Θεού, ικανό να κάνει υπακοή
στο θέλημά του, να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και από
τη δημιουργία όλου του κόσμου. 

Εν τέλει το πρόσωπο αυτό ήρθε και ήταν μια γυναίκα άγνωστη· «ὅτε
δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον
ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»6. Το πλήρωμα του χρόνου
είναι η Παρθένος Μαρία. 

Βλέπετε ότι ένα δένδρο έχει ένα σκοπό, να βγάλει ένα λουλούδι και το
λουλούδι αυτό να δέσει ένα καρπό. Εάν τυχόν αυτό δεν κάνει, δεν έκανε
τίποτα. Η ανθρωπότης ολόκληρη είχε ένα σκοπό, να γεννήσει τη Θεοτόκο
Μαρία και όταν αυτή γεννήθηκε, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε
ο Θεός μπορούσε να βρει έναν άνθρωπο, με τον οποίο μπορούσε να
διαλεγχθεί, να συζητήσει μαζί του, να είχε μια σχέση μαζί του και
μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος, όχι απλά να έχει μια σχέση με το Θεό αλλά
να γίνει μητέρα του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι ήδη πλησιάζουμε υπέρ νουν
και λόγον και αίσθησιν μυστήρια. «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα
ὑπερένδοξα, τα σὰ Θεοτόκε μυστήρια»7. Γιατί λοιπόν όταν γεννάται η
Παρθένος, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. 

Σ΄ αυτό το σημείο θα ήθελα να έλεγα αυτό που λένε οι Ρωμαιο -
καθολικοί, ότι η Παρθένος, έχει άσπιλο σύλληψη, δεν έχει προπατορικό
αμάρτημα. Στην ορθόδοξη Εκκλησία δεν το λέμε αυτό, αλλά η Παρθένος
είναι ο πιο καθαρός ανθός της δημιουργίας και βλέπετε ότι ο Ιωακείμ και
η Άννα, οι γονείς της Παρθένου, είναι Άγιοι και είναι αφιερωμένοι στο
Θεό και ο τόκος τους, η γέννα τους, η κόρη τους δεν είναι συνέπεια ενός
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πόσο μάλλον εγώ ο ελάχιστος. Στηριζόμενος όμως στην αγάπη σας και
υπακούοντας στην πρόσκλησή σας και στη στοργή της Παναγίας, που
είναι Μητέρα όλων μας, τολμώ να πω λίγα λόγια για την Παναγία απόψε. 

Νομίζω ότι για να δούμε το θέμα, μπορούμε να αρχίσουμε από την
προς Γαλάτας Επιστολή του αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος
λέγει, «πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα
συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι» και παρακάτω
λέγει ότι, «ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν»3. Πριν να έλθει
η πίστη η καινούργια, η καινή κτίση, η σημερινή κατάσταση της
Εκκλησίας, ήμασταν συγκεκλει σμένοι από το νόμο και ο νόμος ήταν
παιδαγωγός για τον Χριστό. Αλλά ξέρομε όλοι ότι ο νόμος, οποιοσδήποτε
νόμος ιερός και καλός και τέλειος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, γιατί
ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο ή μικρό· πάντως είναι κάτι δραματικό και
δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με κανένα νόμο, γιατί όπως λέγει ο αββάς
Ισαάκ ο Σύρος, «ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπον, τό ἀνθρώπινο σῶμα ἐκ
τῶν ἀρχέγονων στοιχείων καί ἐνεφύσησε σ΄ αὐτό πνεῦμα ζωῆς»4. 

Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος «ἔδωσε μοῖραν της χάριτός του»5,
δηλαδή ένα κομμάτι της χάριτός του, ένα κομμάτι της θεότητός του σ’
εμάς και ο προορισμός ήταν από το κατ’ εικόνα να φτάσουμε στο καθ’
ομοίωσιν, να γίνομε Θεοί κατά χάριν, αλλά αυτό δεν έγινε και εδώ πέρα
βλέπομε το πόσο επικίνδυνο είναι να είναι κανείς άνθρωπος και να είναι
ελεύθερος. Δεν έγινε γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλο δρόμο, χρησιμο -
ποιήσαμε την ελευθερία μας με έναν τρόπο φιλαυτίας και έτσι
παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε στον θάνατο και περνούσαν γενεές και
αιώνες και βασανιζόταν ο άνθρωπος και η ανθρωπότης.

Λέει κανείς, εντάξει εφόσον λένε ότι ο Θεός μας αγαπά γιατί μας
άφησε να βασανιστούμε τόσους αιώνες; Ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα
μπορούσε να μας σώσει; Πάλι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι
εύκολη. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ο Θεός στον άνθρωπο σαν σε ένα
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3 Γαλάτας 3, 23 – 24.
4 «Ἐν ἐξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου, καὶ

συνεστήσαντο τὰ στοιχεῖα, καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει
πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως, καὶ ἐκ
τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα
ἡμῶν». Βλέπε Οἱ Ἀσκητικοί Λόγοι Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ἐπιμ. Παύλου μοναχοῦ
Χοζεβίτου, ἐκδόσεις «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1961, σ. 257, λόγος 74ος.

5 PG 29, 449B. Μεγάλου Βασιλείου, ὁμιλία εἰς τόν ΜΗ΄ Ψαλμόν· «ἐνεφύσησε
γάρ εἰς τό πρόσωπον· τουτέστι, μοῖράν τινα τῆς ἰδίας χάριτος ἐναπέθετο τῷ
ἀνθρώπῳ». 

6 Γαλάτας 4, 4 – 5.
7 Θεοτοκίον ἦχος β’. Βλέπε ἐν τῇ Παρακλητικῇ· τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας.



θεολογικά, δεν απήντησε με άλλο τρόπο. Ο αγράμματος μοναχός ο
οποίος ζούσε μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία είπε ακριβώς αυτό που λέει
ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι, όποιος δεν δέχεται την Παναγία
Παρθένο ως Θεοτόκον, «χωρίς ἐστί τῆς Θεότητος»12 είναι έξω από την
Θεότητα.

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι, «αὐτό τό ὄνομα τῆς Θεοτόκου
συνιστᾶ καί ἐκφράζει ὅλο τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας»13. Λέγει πάλι
ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «δέν διῆλθε διά τῆς Θεοτόκου, διά τῆς
Παναγίας, ὡς διά σωλῆνος ὁ Χριστός»14. Οι Νεστοριανοί έλεγαν ότι δεν
μπορείς να πεις την Παναγία Θεοτόκο ακριβώς γιατί είναι άνθρωπος και
δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος15. Το
μέγα θαύμα που έγινε και είναι η δωρεά, η φανέρωση του μεγαλείου της
καθαρότητος, της ταπεινότητος και της υπακοής της Παναγίας, δηλαδή
αυτά που δεν έκανε η πρώτη Εύα είναι ότι η ανθρώπινη φύση δια της
Παναγίας αναδεικνύεται όχι σε Θεοφόρος αλλά Θεοτόκος και αυτό είναι
το σκάνδαλο της λογικής και της αγάπης. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός ότι ἡ Παναγία μέ τήν ζωή της, μέ τήν συμπεριφοράν της, μέ
τόν τόκον της δημοσίευσεν, φανέρωσεν τήν ἄβυσσον τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. 

Έτσι λοιπόν η Παναγία, γίνεται Θεοτόκος, γεννάται δι’ αυτής ο Υιός
του Θεού και δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι είναι άλλος ο υιός του Θεού και
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πάθους σαρκικού, αλλά είναι ευλογία και απάντηση του Θεού. Μια
προσευχή που έκαναν και ήθελαν να μην έχουν αυτή την ντροπή να είναι
στείροι, αλλά να γεννήσουν ένα παιδί, το οποίο θα αφιερώσουν στο Θεό.
Έτσι λοιπόν συνήλθαν υπακούοντας στο θέλημα του Θεού και γέννησαν
την υπέραγνον μητέρα του Εμμανουήλ. Ακριβώς γι’ αυτό μόλις εγεννήθη,
ηγιασμένη εκ κοιλίας μητρός, της ήταν προορισμένη να δοθεί στο Θεό και
γι’ αυτό από τριών ετών μπαίνει στο ναό και όπως λέγει η ακολουθία, «ἡ
Ἁγία καί ἄμωμος ἐν ἁγίῳ πνεύματι εἰσοικίζεται εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων»,8

και μένει εκεί η Παρθένος και τρέφεται από τον Άγγελο και τρέφεται ο
νους της με θεία νοήματα και μεγαλώνει σωματικά και πνευματικά μέσα
στο ναό9.

Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «εἶναι τό ὑπόδειγμα τῆς
Παρθένου ἀλλά καί τοῦ Ἡσυχαστοῦ»10 δηλαδή δίδει τον εαυτό της στο Θεό
και να μην κάνει τίποτα άλλο εξωτερικά με το να δέχεται τη χάρη του
Θεού, γίνεται το σημείο της αναφοράς και ο τόπος της ελπίδος, της
σωτηρίας μας. 

Αφού λοιπόν η Αγία και πανάμωμος Παρθένος μεγαλώνει μέσα εις
τα Άγια των Αγίων, είναι έτοιμη να δεχθεί τον ασπασμό τον Αρχαγγελικό
και έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και χαιρετά την Παρθένο και
αναφέρει σ’ αυτήν το γεγονός και την απόφαση την θεία. Εκείνη αφού
ερωτά, πείθεται, είναι έτοιμη να καταλάβει και λέει, «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου·
γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου».11 Ας γίνει σε μένα, στη ζωή μου, στον εαυτό
μου, στο πνεύμα μου και στο σώμα μου αυτό που θέλεις και γίνεται το
μεγάλο θαύμα. Ένας άνθρωπος, μια παρθένος αγνή να μην είναι απλώς
αφιερωμένη στο Θεό αλλά να σαρκωθεί τον υιό και λόγο του Θεού, να
γίνεται μητέρα του Θεού και να δεικνύεται Θεοτόκος. 

Ένας μοναχός νέος, είχε ρωτήσει έναν γέροντα, «τί κατάλαβες τόσα
χρόνια που είσαι στην άσκηση; Τί πρέπει να κάνει ένας μοναχός για να
σωθεί;» Ο γέροντας του λέει, «πρέπει να πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι
Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος». Αυτό που μου
έκανε εντύπωση είναι ότι και ο αγράμματος μοναχός απήντησε
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8 Βλέπε ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς 21ης Νοεμβρίου· Στιχηρόν.
9 Ὅ. π. «καὶ δι᾿ Ἀγγέλου ἐκτρέφεται, τῷ ὄντι ὑπάρχουσα, ἁγιώτατος ναός…».
10 Βλέπε ΕΠΕ Γρηγορίου Παλαμᾶ ἔργα, τόμος 11, πατερικαί ἐκδόσεις Γρηγόριος

ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1986. Βλέπε τήν ὁμιλία ΝΓ΄, εἰς τά Εἰσόδια, σ. 330 καί
ἑξῆς. Καί Ἱεροθέου Βλάχου μητρ. Ναυπάκτου, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς
Ἁγιορείτης, Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Λεβαδειά 1992, σ. 285 – 288.

11 Λουκᾶν 1, 38.

12 PG 37, 177C· «εἴ τις οὐ Θεοτόκον τήν ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαμβάνει, χωρίς ἐστί
τῆς θεότητος». Γρηγορίου θεολόγου, ἐπιστολή 101, πρός Κληδόνιον Πρεσβύτερον.

13 «Ὅθεν δικαίως καὶ ἀληθῶς Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Μαρίαν ὀνομάζομεν· τοῦτο
γὰρ τὸ ὄνομα ἅπαν τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι». Βλέπε ΕΠΕ Ἰωάννου
Δαμασκηνοῦ ἔργα, τόμος 1, ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1976, σ.
334.

14 PG 37,177C. Γρηγορίου θεολόγου, ἐπιστολή 101, πρός Κληδόνιον
Πρεσβύτερον.

15 Ἡ Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ (431) διεκήρυξε τήν Παναγία ὡς
«Θεοτόκον» καί ὄχι «Χριστοτόκον» ὅπως πίστευε ὁ αἱρετικός Πατριάρχης Νεστόρι -
ος� μέ τόν ὅρο Χριστοτόκον ἐννοοῦσε ὅτι ἡ Παναγία δέν γέννησε τόν Θεόν Λόγον
ἀλλά τόν ἄνθρωπον Ἰησοῦ, τόν Χριστόν. Βλέπε Ἀγαπίου ἱερομονάχου καί
Νικοδήμου μοναχοῦ, Πηδάλιον, ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Ἀθήνα 1998, σ. 166 –
170: «ὁ Νεστορίος…δι’ ὃ καὶ τὴν ἁγίαν Παρθένον καὶ κατὰ σάρκα μητέρα αὐτοῦ
(τοῦ Χριστοῦ) δέν ἤθελε νά ὀνομάζῃ Θεοτόκον. Λοιπὸν ἡ ἁγία Σύνοδος αὐτή, διὰ
ταῦτα τοῦτον ἀναθεματίσασα...». Ἐπιπρόσθετα βλέπε Γεωργίου Μαρτζέλου,
Ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καί Πνευματικότητας, Θεσσαλονίκη 1992 – 93,
σ. 69 – 81.



είναι αδύνατον δι’ αυτών των κτιστών ωραιότατων να παρουσιαστεί αυτή
η οποία είναι «λαμπροτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν»22, και λένε,
«ὑπερίπταται Θεοτόκε ἁγνή τό κάλλος σου τήν δύναμιν τῶν λόγων»23. Το
μυστήριο της Θεοτόκου είναι πάνω από τη δύναμη των λόγων. Όλη η
ιστορία καταλήγει στην Παναγία, όλες οι προρρήσεις, όλες οι
υποτυπώσεις που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη, υποτυπώνουν
την Παναγία γι’ αυτό ψάλουμε και λέμε ότι, «ἄνωθεν οἱ προφῆται σε
προεμήνυσαν, ὡς στάμναν, τράπεζαν, κλίμακα, ὡς ἀκατάληπτον βάτον, ὡς
πόκον τοῦ Γεδεών, ὡς Ἐρυθράν θάλασσαν»24. 

Αλλά τώρα πια όταν γεννάται η Παρθένος, δεν έχουμε τις
προτυπώσεις, αλλά έχουμε το γεγονός και όταν έχουμε την Παρθένο δεν
έχουμε το κάλλος το κτιστό, αλλά «τό κάλλος τό ἀληθινόν καί ἐράσμιον, τό
περί τήν θείαν καί μακαρίαν φύσιν»25. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η
Παρθένος είναι το κάλλος της ανθρωπότητας, είναι το καύχημα και
μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να καυχόμεθα επειδή είμαστε άνθρωποι
και να μη ντρεπόμαστε επειδή έχουμε την Παρθένο Μητέρα και μπορούμε
να ελπίζουμε και να ζούμε και βλέπουμε ότι αυτή είναι που μας τρέφει και
μας φωτίζει. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να έλεγα το εξής, ότι δεν μπορούμε
από αγάπη προς όλους να χωρίζουμε την Παρθένο και Θεοτόκον από την
ορθόδοξη Εκκλησία. Η ορθόδοξη Εκκλησία είναι η εικόνα η πραγματική
της Θεοτόκου, γι’ αυτό μπορούμε να δούμε και τι θέση έχει μέσα στην
ορθόδοξη Λειτουργία. 

Συνεχώς απευθυνόμεθα εις την Παναγία με ύμνους και δοξολογίες,
αλλά στην ορθόδοξη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων
Δώρων και αφού ο ιερεύς έχει πει το, «ἄξιον καί δίκαιον» προς τον Θεόν
«σε ὑμνεῖν, σε εὐλογεῖν, σε αἰνεῖν». Αφού λοιπόν τελειώσουμε με τον
καθαγια σμό ψάλλει όλος ο λαός το, «Ἄξιόν εστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν
σε τήν Θεοτόκον…» ή το αντίστοιχο που ψάλουμε στις λειτουργίες του Μ.
Βασι λείου, «Ἐπί σοι χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις...».26
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άλλος είναι ο υιός της Παρθένου. Είναι ένας και ο αυτός. Πως έγινε αυτό;
Ακριβώς επειδή η Παναγία ήταν αγνή, ήταν καθαρή, ήταν ταπεινή, ήταν
υπάκουη. Η Παναγία ήταν καλή, ήταν ωραία είχε το κάλλος «τό ἀληθινόν
καί ἐράσμιον, τό περί τήν θείαν καί μακαρίαν φύσιν»16. Όπως λένε οι
ακολουθίες μας, το κάλλος της Παναγίας «ἠράσθη ὁ Κύριος» και κατέβη17.
Το κάλλος είναι εκείνο που κάνει το Θεό να κατέβει στη γη και εκείνο που
δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, πραγματικά, όχι φανταστικά να
ανέβουν στον ουρανό. Το κάλλος αυτό της Παναγίας, το κάλλος της
ταπεινότητας, της καθαρότητός της, είναι εκείνο που «οὐράνωσεν τήν
γεώδη φύσιν ἡμῶν»18 και έκανε τη γη ουρανό. 

Ακριβώς γι’ αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει, «όταν ο Θεός
δημιούργησε τα πάντα και είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά
λίαν αφορούσε το κάλλος και την καλοσύνη της Παρθένου»19. Είναι καλά
λίαν επειδή οδηγούν στην Παρθένο, σ’ ένα πρόσωπο από την οποία θα
έρθει η σωτηρία μας. Είναι καλά λίαν ακριβώς γιατί θα γεννηθεί δι’ αυτών
η Παρθένος. Γι’ αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία και όλη η φύση οδηγεί
στην Παρθένο. Το δε κάλλος και η δόξα της Παρθένου είναι ο τόκος αυτής,
δηλαδή είναι το φως του κόσμου, είναι ο Υιός του Θεού και Υιός της
Παρθένου. Αυτό το κάλλος και αυτό το φως καλλύνει, ομορφαίνει και
δίδει νόημα σ’ όλη τη δημιουργία. Γι’ αυτό βλέπουμε όλη η ιστορία
καταλήγει στην Παρθένο, όλα τα κτίσματα χρησιμοποιούνται από τους
υμνωδούς και πατέρες της Εκκλησίας, για να παρουσιαστεί το κάλλος της
Παρθένου. Λένε ότι η Παρθένος είναι όρθρος φαεινός, είναι πέλαγος των
χαρισμάτων, είναι άμπελος ευκληματούσα20, είναι άρουρα αγία, είναι
περιστερά καθαρά,21 αλλά μετά καταλαβαίνουν και καταλήγουν στο ότι
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16 Βλέπε τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ἐν τῷ Τριωδίῳ τήν Κυριακήν τῆς
Ὀρθοδοξίας.

17 «νῦν ἠράσθη σου τοῦ κάλλους Ἁγνή»· «ἠράσθη τοῦ κάλλους σου Χριστός,
Πανάμωμε…». Βλέπε ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τῇ 25ῃ Μαρτίου ἐν τῷ
Ὄρθρῳ.

18 «Ἡ οὐρανώσασα ἡμῶν, τὸ γεῶδες φύραμα…». Βλέπε ἐν τῷ Τριωδίῳ, ἐν τῷ
Ὄρθρω τῇ Πέμπτῃ τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν· θεοτοκίον τῆς θ’ ὠδῆς. 

19 Νικολάου Καβάσιλα, ὁμιλία εἰς τήν πάνδοξον Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας
Δεσποίνης ἡμῶν καί παναχράντου Θεοτόκου. Βλέπε Π. Νέλλα, Ἡ Θεομήτωρ,
Ἀθῆναι 1968, σ. 168 – 170.

20 Ὠσηέ 10, 1: «ἄμπελος εὐκληματοῦσα Ἰσραήλ…».
21 ἐκ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. «Ὄρθρος φαεινὸς…»· «Χαῖρε, ἄρουρα

βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν· χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν
ἱλασμῶν…»· «Ἡ περιστερά, ἡ τὸν ἐλεήμονα ἀποκυήσασα…» κ. ἄ.

22 ἐκ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
23 Βλέπε ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῶν Εἰσοδίων τῆς 21ης Νοεμβρίου· ὠδή θ΄.
24 «Ἄνωθεν οἱ Προφῆται σὲ προκατήγγειλαν· στάμνον, ράβδον, πλάκα,

κιβωτόν, λυχνίαν, ὄρος ἀλατόμητον, χρυσοῦν θυμιατήριον καὶ σκηνήν, πύλην
ἀδιόδευτον, παλάτιον καὶ κλίμακα, καὶ θρόνον τοῦ Βασιλέως». Βλέπε Μουσικός
Πανδέκτης τόμος 2, ἐκδόσεις ἀδελφότητος θεολόγων ἡ «Ζωή», Ἀθῆναι 1994, σ.
101-103. Παρά βαλε καί τόν Ἀκάθιστον Ὕμνον.

25 Βλέπε τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ἐν τῷ Τριωδίῳ τήν Κυριακήν τῆς
Ὀρθοδοξίας.

26 Ἐκ τῶν θείων Λειτουργιῶν τῶν ἁγίων Ἰωάννου καί Βασιλείου.



κοπελίτσα, η οποία είναι λουσμένη με τριαντάφυλλα. Καλά τα τριαντά -
φυλλα και καλή η κοπελίτσα, η οποία πιθανόν έχει πιθανόν ένα κάλλος
ανθρώπινο, αλλά εδώ πέρα η ζωή μας είναι δράμα και θέλουμε άλλο
κάλλος και άλλη ομορφιά. Δεν θέλουμε εμπαιγμούς και αυτό
προσφέρεται από την Παναγία και από τις εικόνες της. Ακριβώς γι’ αυτό
ένα Θεοτοκίο λέει ότι το κάλλος της Παρθένου, που είναι Υιός της, σώζει
τον κόσμο και το κάλλος αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ελευθερώνει από
τον θάνατο. Είναι ωραίος αυτός που γεννήθηκε από την κοιλία σου ω!
Δέσποινα παρά πάνω από όλους τους θνητούς30. «Ὁ πρό αἰώνων Λόγος,
προελθών, σκυθρωπόν ἐξηφάνισε τό τοῦ θανάτου ἄχραντε, ζωήν
αἰώνιον  ἡμῖν δεδωκώς»31.

Η ωραιότης του ωραίου τόκου σου τι έκαμε; Δεν μας χάρισε μια
όμορφη στιγμή και ένα όμορφο απόγευμα, αλλά εξηφάνισε το σκυθρωπό
του θανάτου και έφερε την αιώνιον ζωήν και νιώθεις κοντά στην εικόνα
της παναγίας ότι υπάρχει όλη η χάρη η άκτιστη και αυτή επειδή είναι
γνωστή στους αγίους, γνωστή στους αγιογράφους παρουσιάζεται με τα
χρώματα, και με τα σχήματα και με το όλο ύφος. 

Γι’ αυτό λέγεται και είναι αλήθεια. Θα μιλήσω για την Παναγία την
Πορταΐτισσα. Αν δεν την βλέπετε την ίδια την εικόνα της, βλέπετε άλλες
εικόνες, κι αν η εικόνα δεν είναι εδώ παρούσα είναι αντίγραφά της. Και
αν τυχόν πάλι δεν είναι παρούσα η εικόνα, η χάρη της Θεοτόκου είναι
παρούσα. Το θέμα είναι ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα, είναι μια παρουσία
της Θεοτόκου και θυμάμαι ο παλιός προσμονάριος, ο πατήρ Αθανάσιος,
που έμενε χρόνια και αγαπούσε την Παναγία όπως ένα παιδί τη μάνα
του, αλλά αφάνταστα περισσότερο έλεγε ότι εγώ κρατιέμαι από το
φουστάνι της Παναγίας. Όταν κάποιος ερχόταν να προσκυνήσει στην
Μονή Ιβήρων του έλεγε, «περάστε μέσα να χαιρετίσετε την Κυρία
Θεοτόκο» και το έλεγε αυτό με ένα τρόπο σαν να ήταν πράγματι μέσα
στο ναό η Κυρία Θεοτόκος και όταν έμπαινε κανείς μέσα ένιωθε ότι ήταν
η Κυρία Θεοτόκος στο ναό. Η Κυρία Θεοτόκος έβλεπε τον καθένα με ένα
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Στην συνέχεια βλέπουμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στο ναό.
βρίσκεται πάντα να εικονίζεται πάνω από τη κόγχη του Ιερού στο τμήμα
εκείνο το οποίο ενώνει το κάτω μέρος του ναού προς τον τρούλο και έτσι
συμβολίζει η Παναγία στη θέση αυτή, την πραγματικότητα ότι αυτή είναι
η «κλῖμαξ δι᾿ ἧς κατέβη ὁ Θεός» και η «γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς
πρὸς Οὐρανόν»27.

Επίσης, μπορούμε να δούμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στη
Θεολογία. Όταν οι πατέρες λένε ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι η
Παναγία είναι Θεοτόκος, είναι χωρίς της Θεότητος καταλαβαίνετε πόσο
συνδέουν το γεγονός και το πρόσωπο της Θεοτόκου με το γεγονός της
σαρκώσεως και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. 

Γι’ αυτό ο Κύριος παρουσιάστηκε εις τον ναό της δόξης του, «ἀγκάλαις
κρατούμενος τῆς Ἀείπαρθένου»28, αλλά ταυτόχρονα, «εἰς τόν αἰῶνα τόν
ἅπαντα ἀγκάλαις κρατούμενος τῆς Ἀειπαρθένου γνωρίζεται ὡς Θεάνθρω -
πος». Και μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στην «Παρακλητική» βλέπουμε
ότι όλη η Χριστολογία, που είναι η βάση για τη σωτηρία μας, προσφέρεται
και διατυπώνεται δια των δογματικών Θεοτοκίων. Πιστεύουμε και λέμε
ότι η Παναγία είναι ο θάλαμος, η παστάς η νυμφική, στην οποία ο Λόγος
ενυμφεύσατο την σάρκα. Η Παναγία είναι αυτό το ζωντανό εργαστήριο,
στο οποίο ηνώθησαν οι δύο εν Χριστώ συνελθούσαι φύσεις, η Θεία και η
ανθρώπινη29. Αυτή λοιπόν είναι η θέση της Παναγίας μέσα στη Θεολογία,
θα έλεγα και η θέση της στην εικονογραφία. Σ’ αυτό το σημείο δεν θα
θελα να έλεγα πόσο τιμούμε τις εικόνες της Παναγίας, πως τις έχουμε
στα τέμπλα όλων των ναών μας, στα σπίτια μας αλλά θα θελα να έλεγα
τι ήθος έχουν οι εικόνες αυτές και πόσο διαφέρει μια ορθόδοξη εικόνα από
ένα πίνακα δυτικό και πόσο διαφέρει το ήθος και η ματιά, η αυστηρή και
φιλόστοργη της Πορταΐτισσας Θεοτόκου από το ήθος και το ύφος που
μεταδίδει ένα αγαλματάκι ρωμαιοκαθολικό, που παρουσιάζει μια μικρή
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27 Ἐκ τῆς Α´ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.
28 Βλ. εἰς τοὺς Αἴνους τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τῇ 2ᾳ Φεβρουαρίου, ἐν τῷ

Ὄρθρῳ.
29 Βλέπε ἐν τῇ Παρακλητικῇ· Δοξαστικόν, ἦχος α΄ ἐν τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, ἐν

τῷ μικρῷ Ἑσπερινῷ· «Παρθενική πανήγυρις σήμερον, ἀδελφοί, σκιρτάτω ἡ
κτίσις, χορευέτω ἡ ἀνθρωπότης, συνεκάλεσε γάρ ἡμᾶς ἡ Ἁγία Θεοτόκος, τό
ἀμόλυντον κειμήλιον τῆς Παρθενίας, ὁ λογικός τοῦ δευτέρου Ἀδάμ Παράδεισος,
τό ἐργα στήριον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, ἡ πανήγυρις τοῦ σωτηρίου
συναλλάγματος, ἡ παστάς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τήν σάρκα, ἡ ὄντως κούφη
νεφέλη, ἡ τόν ἐπί τῶν Χερουβείμ μετά σώματος βαστάσασα….».

30 Παράβαλε τό Τροπάριον, «εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου» καί  «ὁ
ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς…». Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος εἰς τόν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, στάσις πρώτη. Βλέπε ἐν τῷ Τριωδίῳ. Σέ πολλές
περιπτώσεις στήν Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζεται ὁ ὡραῖος καρπός, ὁ
τόκος τῆς Παναγίας.

31 Θεοτοκίον τῆς ὠδῆς α΄ τῆς ἑορτῆς τῆς τρίτης Μαρτίου (ἁγίων μαρτύρων
Εὐτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου) ἐν τῷ Ὄρθρω. Βλέπε ἐν τῷ Μηναίῳ τοῦ
μηνός Μαρτίου.



τρόπο διαφορετικό και λέγω και κάτι άλλο, η Θεοτόκος βλέπει τον καθένα
μας με ένα τρόπο διαφορετικό κάθε φορά και δίδει αυτό που έχουμε
ανάγκη και δίδει αυτό που πιθανόν εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε
αλλά βαθειά διψούμε και βαθειά θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέκδοτο
και απερινόητον δίδεται και του τρόπου αυτού που ζωγραφίζεται και
παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας μες στην ορθόδοξη εκκλησία.

Η Παναγία είναι μητέρα μας. Είδατε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό,
τη πιο δύσκολη στιγμή, φρόντισε για τη μητέρα του αλλά φρόντισε και
για τον Ιωάννη. Φρόντισε για όλους μας και είπε, «Γύναι, ἰδού ὁ υἱός σου»
και, «ἰδού ἡ μήτηρ σου»32. Την πήρε ο μαθητής στο σπίτι του, την πήρε στη
ζωή του, έγινε παιδί της Παναγίας και αυτή έγινε η μητέρα του33. 

Επειδή η Παναγία είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο και η ελπίδα της
σωτηρίας μας, δεν μένει απλώς σαν μητέρα για μας. Δεν πρέπει όταν λέμε
μητέρα, ή όταν λέμε κάλλος ή όταν λέμε αγάπη να βάζουμε στο νου μας
αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά κάτι πολύ
περισσότερο αλλά κάτι ανέκφραστο, ακριβώς γι’ αυτό η Παναγία δεν είναι
μια απλή μητέρα μας, αλλά μας δίδει την δυνατότητα και εμείς να γίνουμε
κάτι σαν κι αυτή, δηλαδή να γίνουμε κατά χάριν μητέρες του Θεού. 

Όταν μίλαγε ο Κύριος κάποια γυναίκα από τον λαό ευχαριστήθηκε
και παραξενεύτηκε και αυθόρμητα βγήκε από μέσα της μια δοξολογία
και είπε, «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας».
Είναι μακαρισμένη αυτή που σε γέννησε και σε θήλασε. Ο Κύριος άκουσε
το μακαρισμό αυτό, τον δέχτηκε και πρόσθεσε κάτι άλλο. «Μακάριοι οἱ
ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν»34. Πολλοί έξω από
την ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουν αυτό ως υποτίμηση της Παναγίας.
Νομίζουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία ότι το βλέπουμε ως υπογράμμιση της
χάριτος της Παναγίας, γιατί αυτή που ήκουσεν το λόγο του Θεού και τον
εφύλαξε είναι κατεξοχήν μία, είναι η Παναγία και μας δίνει τη
δυνατότητα η Παναγία και εμείς να ακούσουμε στο λόγο του Θεού και να
το φυλάξουμε. 

Λέγει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι, «ἐνῶ ὁ Κύριος ἅπαξ
ἐγεννήθη, ἀεί θέλων γεννᾶται» και έχει σαν μητέρα Παρθένο την
γεννώσαν ψυχή35. Ο Άγιος Συμεών ο Θεολόγος λέγει πιο αναλυτικά ότι,
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«εάν ένας ζήσει μια ζωή κατά μίμηση της ζωής της Παρθένου, με ταπείνωση,
με ησυχία με εμπι στοσύνη στην αγάπη του Θεού, αν παραδώσει τη ζωή του
στο Θεό, όσο μικρός και αν είναι, ή αν είναι μικρός, γιατί είναι μεγάλο
πράγμα να είσαι μικρός και να το νιώθεις, τότε θα δεις ότι μια στιγμή μέσα
σου, μέσα στα σπλάχνα της υπάρξεως σου κυοφορείται και μια χαρά και
δεν είναι χαρά φανταστική όπως βλέπουμε ένα είδωλο σ’ ένα καθρέπτη,
αλλά είναι χαρά ενυπόστατη. Όπως νιώθει η μητέρα που έχει συλλάβει το
τέκνο της και αισθάνεται την ύπαρξή του στα σπλάχνα της, γιατί σκιρτά
το ίδιο, γιατί είναι ζωντανό έτσι νιώθει κανείς τα σκιρτήματα του
συλληφθέντος εμβρύου της χαράς»35β. 

Έτσι λοιπόν οι ταπεινοί, οι αγνοί, αυτοί που κάνουν υπομονή γίνονται
κατά χάριν Θεοτόκος, τέκνα του Θεού και έτσι νιώθουν την Παναγία
εσωτερικά. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για
την Παναγία. Αυτό ξέρετε δεν το λέω έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά το
έχετε διαπιστώσει ήδη με αυτό που σας είπα, αλλά ξέρετε η Παναγία μάς
αγαπά και θυμάμαι μια φράση του Κανόνος προ της Θείας Μεταλήψεως
που λέει ότι, «υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος»36. Μόνο έτσι νιώθω
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32 Ἰωάννην 19, 26. 
33 Ἰωάννην 19, 26: «ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια».
34 Λουκᾶν 11, 27 – 28.
35 Βλέπε Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε καί

Οἰκονομικά. Καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. Τρίτη ἑκαντοντάς, κεφ. 8. Φιλοκαλία

τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμος δεύτερος, ἐκδόσεις Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,
Θεσσαλονίκη 1991, σ. 148. «Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐφάπαξ κατὰ σάρκα γεννηθείς,
ἀεὶ γεννᾶται θέλων… οὕτω τὴν τεκοῦσαν καὶ μητέρα ποιεῖ, καὶ παρθένον
διατηρεῖ, θαύματι θαῦμα κατὰ ταυτὸ διερμηνεύων ἅμα, καὶ θατέρῳ κρύπτων τὸ
ἕτερον. Ἐπειδὴ δι᾿ ἑαυτὸν ὁ Θεὸς ἀεὶ κατ᾿ οὐσίαν ὑπάρχει μυστήριον, τοσοῦτον
ἑαυτὸν ἐξάγων τῆς φυσικῆς κρυφιότητος, ὅσον ταύτην πλέον διὰ τῆς ἐκφάνσεως
κρυφιωτέραν ἐργάζεσθαι· καὶ τοσοῦτον πάλιν μητέρα τὴν τεκοῦσαν παρθένον
ποιούμενος, ὅσον τὴν κύησιν ἄλυτον τῆς παρθενίας δεσμὸν ἀπεργάζεσθαι».

35β «Συλλαμβάνομεν οὖν αὐτόν πνευματικῶς…ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, δρόσος
ἡ ἐξ οὐρανοῦ καί πηγή ὕδατος καί ἀθανάτου ζωῆς ῥεῖθρον ἐν ἡμῖν γίνεται…οὕτω
καί ἐκ τῆς ἀμωμήτου σαρκός τῆς παναγίας Μητρός αὐτοῦ ἥν ἀνέλαβε
μεταλαμβάνομεν ἅπαντες…καθό Μήτηρ ἐστί τοῦ Θεοῦ…ἕκαστος συλλαμβάνων
ὁμοίως ἔχει τόν τῶν ἁπάντων Θεόν, καθάπερ κἀκείνη τοῦτον ἔσχεν ἐν ἑαυτῇ· εἰ
γάρ καί σωματικῶς αὐτός ἀπεγέννησεν, ἀλλ᾿ ὅλον αὐτόν καί πνευματικῶς ἐν
ἑαυτῇ πάντοτε εἶχε καί νῦν ἀεί καί ὡσαύτως ἔχει ἀχώριστον…Ὅτι καί πάντες οἱ
ἅγιοι τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτοῖς συλλαμβάνουσι τῇ Θεοτόκῳ παραπλησίως
καί γεννῶσιν αὐτόν καί γεννᾶται ἐν αὐτοῖς καί γεννῶνται ὑπ᾿ αὐτοῦ…». Βλέπε
Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Βίβλος τῶν Ἠθικῶν, Λόγος Α΄, Ι΄, στό βιβλίο τοῦ
καθηγητοῦ Δημητρίου Γ. Τσάμη, Θεομητορικόν τόμος Γ΄, ἐκδόσεις «Λυδία»,
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 126 κ. ἑ.

36 «Σωτῆρα Χριστὸν ἡ τεκοῦσα ὑπὲρ νοῦν, Θεοχαρίτωτε, ἐκδυσωπῶ σε νῦν ὁ
δοῦλός σου, τὴν καθαρὰν ὁ ἀκάθαρτος· μέλλοντά με νῦν τοῖς ἀχράντοις



μπορούσε να ησυχάσει παρά μόνο όταν τον έπιασε και τον αγκάλιασε.
Αυτός ζει στο Άγιο Όρος. Καμιά φορά όταν τον βλέπω σταματάω να

μιλάω και αφήνω να μιλάει εκείνος. Είναι αγράμματος, αλλά ζει με την
Παναγία και βλέπετε ότι δεν αμύνθηκε κοσμικά, αλλά είπε δύο λέξεις
«Θεοτόκε Παρθένε», αλλά τις είπε αυτός κι αυτό ήταν αρκετό για να
μαρτυρηθεί η δύναμη της πίστεως που έκρυβαν αυτές οι λέξεις γι’ αυτόν
τον άνθρωπο.

Πάμε σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Καταφτάνει κάποιος έξυπνος. Είμαστε
όλοι έξυπνοι τώρα και προοδευτικοί. Λοιπόν ένας προοδευτικός και
έξυπνος καταφτάνει εκεί και κουβεντιάζει. Είναι μια γριά 80 χρονών, η
οποία είναι και καμπούρα. Ακούει τη συζήτηση. Λέει ο έξυπνος ότι, «Μα
Θεός δεν υπάρχει, σαχλαμάρες τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρώτα
απ’ όλα ποιος τον είδε;».

Πριν σας πω τι είπε η γριά θα σας πω ένα άλλο γεγονός. Κάποτε ένας
μίλησε έτσι περιφρονητικά για την πίστη και ήταν μπροστά του κάποιος
δήθεν ιεροκήρυξ, δήθεν πίστευε. Άρχισε λοιπόν να τον βρίζει και χάλασε
τον κόσμο. Νόμιζε ότι φανέρωνε την πίστη του στο Χριστό και την
Παναγία και απλώς μετέφερε σύγχυση.

Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έγινε έτσι. Η γριά όταν άκουσε να
μιλά έτσι αυτός ο άνθρωπος δεν είπε τίποτα, αλλά μόνο μια στιγμή είπε
το εξής, «λες ποιος είδε τον Θεό», λέει η γριά «και ποιος παιδάκι μου είναι
άξιος να τον δει; Ο ίδιος ο Μωυσής που πήρε το νόμο στις πλάκες
γραμμένο δεν τον είδε, αλλά το άκουσε». Και η γριά έμενε ακίνητη, και η
γριά δεν θυμώνει και η γριά δεν θέλει να επιβάλει τίποτα, και η γριά που
΄χει ζήσει μες στην Εκκλησία, δεν έχει την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει τον
Θεό, αλλά ότι αυτή σώζεται από τον Θεό. Νομίζω ότι η ψυχή της γριάς
είναι παρθένος μητέρα που γεννά τον Θεάνθρωπο και μάς μεταδίδει αυτή
τη βεβαιότητα.

Στη συνέχεια έγιναν άλλες συζητήσεις εκεί και ήρθαν και σε μοντέρνα
θέματα, για τον τελευταίο πειρασμό, για το φιλμ. Η γριά όταν άκουσε
αυτά τα πράγματα είπε το εξής, «μα είναι πολύ άσχημα αυτά που
γίνονται γιατί και οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό, αλλά δεν τον
σούρεψαν». Στα κρητικά το σουρεύω σημαίνει διασύρω, κουτσομπολεύω
για ηθικά παραπτώματα. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα, τα τρία
παραδείγματα, μας σχετίζουν με τους Πατέρας της Εκκλησίας και οι
μεγάλοι είναι ταπεινοί, οι οποίοι δέχονται τη χάρη του Κυρίου, γίνονται
κατά χάριν Θεοτόκος, έχουν μέσα τους τη δύναμη και τη χαρά και η
δύναμις και η χαρά αυτή νικά τον θάνατο και αυτή η δύναμις επιβάλλεται
με μια απλότητα και μια απόλυτη ηρεμία.

να μιλάω μπροστά σας και για να απαλλαγώ λίγο μιλάω για τους
Πατέρες. Να ξέρετε νιώθω ένα άλλο πράγμα, ότι οι απλοί άνθρωποι που
ζουν μεταξύ είναι ισάξιοι των μεγάλων Πατέρων. Γι’ αυτό μετά από αυτά
που σας ανέφερα που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος
Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια, μερικών
απλών παιδιών της Θεοτόκου που τυχαίνει να είναι αγράμματα και μ’
αρέσει να είναι κανείς αγράμματος για να έχει μια άλλη σοφία. 

Είδατε αυτά που λέμε στους Χαιρετισμούς. «Χαῖρε, τὸ Φῶς ἀῤῥήτως
γεννήσασα· χαῖρε, τὸ πῶς, μηδένα διδάξασα». Δεν υπάρχει δυνατότητα
να διδαχτούν τα αδίδαχτα. «Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν· χαῖρε,
πιστῶν καταυγάζουσα φρένας. Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε»37. Καταυ -
γάζουσα φρένας, δηλαδή ο νους και η ύπαρξη και οι υπάρξεις των απλών
πιστών. Ένας τέτοιος απλός πιστός ήταν κάποιος Ρουμάνος μοναχός ο
πατήρ Ενώχ, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος είχε έρθει κάποτε στη Μονή μας
και μας είπε το λογισμό του. Αυτή τη φορά μας μίλησε για την Παναγία
αλλά μας είπε δυο κουβέντες. Μας είπε, «το διάβολο πολύ μισάει το
Παναγία και ξέρετε γιατί μισάει; το μισάει γιατί εγέννησε τον Ιησού
Χριστό». Ξέρετε πρέπει να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη για να φτάσεις να
γεννήσεις αυτή τη φράση. Και να είναι μόνο αυτή η φράση της ζωής σου. 

Ένας άλλος μοναχός απλός μικρασιάτης είχε βγει έξω μετά από
πολλά χρόνια παραμονής στο Όρος. Έτυχε να πέσει σ’ ένα περιβάλλον
ανθρώπων που είναι κάπως επιπόλαιοι. Άρχισαν και τον ειρωνευόντου -
σαν και του λένε τι σημαίνει Άγιο Όρος; Τι σημαίνει περιβόλι της
Παναγιάς; Αυτός άκουγε, τι να πει; Είχε μια πεποίθηση εσωτερική ότι η
Παναγία είναι Θεοτόκος, η Παναγία είναι Παρθένος, η Παναγία αγαπά
όλους μας και είναι η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Αυτοί έλεγαν τα
δικά τους και αυτός τους άκουγε. Ήταν απλός και ταπεινός και αυτοί του
έλεγαν κάνε μας κάτι να καταλάβουμε αυτά που λες, τη δύναμη της
πίστεώς σου. 

Μου λέει αυτός, «ένιωσα ότι κάποιος από αυτούς ήταν δαιμονισμένος,
δηλαδή ενεργούσε από ακάθαρτο πνεύμα». Τους λέω ότι «εγώ δεν είμαι
παπάς να διαβάζω καμία ευχή, εγώ είμαι και αγράμματος και δεν ξέρω
και πολλά γράμματα και δεν έχω και κανένα βιβλίο». Αλλά τότε
σκέφτηκα, ησύχασα και είπα δύο λέξεις «Θεοτόκε Παρθένε» κι έπιασε
κρίση τον άρρωστο άνθρωπο κι έπεσε κάτω και σπάραζε και δεν
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Μυστηρίοις προσέρχεσθαι, κάθαρον ὅλον μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος».
Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως.

37 Ἐκ τῆς Α´ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.



Δεν σφάζεται η Μητέρα μας, είναι μετά τόκον παρθένος, είναι μετά
θάνατον ζώσα και βρίσκεται μαζί μας. Εμείς εάν γυρίσουμε σ΄ αυτή θα
βρούμε την οδό της σωτηρίας και νομίζω ότι για να μπορέσουμε κι εμείς
οι αμαρτωλοί να παρηγορηθούμε, μπορούμε να δούμε και την σήμερον
εορταζομένη Αγία, την οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν τυχόν η Παναγία
ήταν εκ κοιλίας μητρός της ηγιασμένη, εάν τυχόν έζησε από την παιδική
και βρεφική ηλικία εις τα Άγια των Αγίων, η Οσία Μαρία ίσως μάς μοιάζει
λίγο περισσότερο γιατί πέρασε μια ζωή άσχημη και ασωτίας, αλλά όμως
κατόρθωσε να μοιάζει με την Παναγία. Και αν τυχόν στον Εσπερινό
διαβάζουμε ότι την, «διεκώλυε, τῆς τῶν σεπτῶν ἐποπτίας, μολυσμῶν τῶν
πρότερον, τὸ ἐπισυρόμενον μιαντήριον», η αίσθησις όμως που είχε των
πεπραγμένων και η συνείδηση των αμαρτιών της, την οδήγησε στα
κρείττονα, στα καλύτερα και στα λαμπρότερα και την βοήθησε να
επιστρέψει γιατί, «Εἰκόνι γὰρ προσβλέψασα, τῆς εὐλογημένης θεόπαιδος,
πάντων καταγνοῦσα, πταισμάτων σου πανεύφημε τῶν πρίν, ἐν παῤῥησίᾳ
τὸ τίμιον, Ξύλον προσεκύνησας»40.

Αφού προσέβλεψε στην εικόνα της ευλογημένης θεόπαιδος, δηλαδή
της Θεοτόκου, πήρε δύναμη και απέρριψε κι έριξε όλο τον πρότερο βίο και
προχώρησε με παρρησία και συντριβή και προσκύνησε το τίμιο Ξύλον και
στη συνέχεια, η οσία Μαρία η Αιγυπτία, διαβαίνει τον Ιορδάνη και περνάει
σ΄έναν άλλο χώρο ζωής, και στη συνέχεια βλέπομε να γίνεται αυτό που
λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στον Μεγάλο Κανόνα, «μεγάλων
ἀτοπημάτων, εἰς βάθος κατενεχθεῖσα, οὐ κατεσχέθης.», ενώ έπεσες σε
μεγάλο βάθος ατοπημάτων δεν έμεινες εκεί, αλλά «ἀλλ’ ἀνέδραμες
λογισμῶ κρείττονι» μ’ ένα καλύτερο λογισμό βγήκες ψηλά «πρὸς τὴν
ἀκροτάτην διαπράξεως, σαφῶς ἀρετὴν παραδόξως, Ἀγγέλων φύσιν,
Μαρία καταπλήξασα»41.

Έγινε επίγειος άγγελος η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, που ήταν ένα
παίγνιο του διαβόλου και αυτό ήταν δώρο της Παναγίας της αειπαρθένου
και Θεοτόκου. «Εἰκόνι γὰρ προσβλέψασα, τῆς εὐλογημένης θεόπαιδος,
πάντων καταγνοῦσα, πταισμάτων σου πανεύφημε τῶν πρίν, ἐν παῤῥησίᾳ τὸ
τίμιον, Ξύλον προσεκύνησας».42 Νομίζω ότι είναι επίκαιρος αυτός ο στίχος. 
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Αν κανείς ταράσσεται σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός αλλά αδύνατος.
Η γριά δεν ταράχτηκε και λέω ότι από μέσα της βγήκε αυθόρμητα αυτός
ο λόγος που είναι ένας λόγος που γεννάται μόνο από την ταπεινή ψυχή.
Αλλά τώρα μπορεί να πει κανείς το εξής, εντάξει η Παναγία είναι αυτό
το μοναδικό πρόσωπο, ανακεφαλαιώνει την ιστορία, φωτίζει τη κτίση, μας
παρουσιάζει τη θεολογία, είναι στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, είναι
στην κόγχη του Ιερού , είναι μέσα στην καρδιά μας τη στιγμή που είμαστε
ταπεινοί και άγιοι. 

Σ’ έναν κανόνα του Θεοτοκαρίου λέει για την Παναγία, «Χαῖρε πάσης
τῆς κτίσεως θαυμαστόν δημιούργημα, τῆς Θεολογίας χαῖρε ὑπόθεσις,
δογματικῆς χαῖρε ἔσχατον, ἄτομον τῆς φύσεως, χαῖρε ἡ ἀκροστιχίς, τῶν
Γραφῶν καί προρρήσεων, θείων Πάναγνε, χρησμοδότις καί ἔκβασις τελεία,
χαῖρε δι’ ἧς προσκυνοῦμεν, μίαν Τριάδα Θεότητα»38. Αυτή είναι η Παναγία
Θεοτόκος. Αν θα πει κανείς εγώ δεν είμαι παιδί της Παναγίας, έτσι νιώθω
ή δεν είμαι τόσο ταπεινός να μιλώ σαν αυτούς τους ταπεινούς μοναχούς
ή αυτή την απλή γριά των 80 ετών. Τι μπορεί να γίνει; Νομίζω ότι και πάλι
μπορούμε να ελπίζουμε. 

Μια φορά είχα δει ένα παιδί 16 ετών που το πήγαιναν στη φυλακή και
λέω, «16 ετών παιδί και πάει στη φυλακή, θα χει ανάγκη από κάποια
παρηγοριά. Ποιος θα το παρηγορήσει όμως;» Και ξέρεις τι είχε γίνει; αυτός
είχε αφαιρέσει τη ζωή, δηλαδή είχε σκοτώσει το πρόσωπο το οποίο θα
μπορούσε να το παρηγορήσει, είχε σκοτώσει τη μητέρα του. 

Μέσα στις Παναγίες του Αγίου Όρους, εκτός από την Πορταΐτισσα
που ανέφερα, εκτός από το Άξιον Εστί, που έχετε προσκυνήσει, εκτός από
τη Φοβερά προστασία, την Οδηγήτρια, την Ελεούσα, την Παραμυθία,
υπάρχει και η Εσφαγμένη, σφαγμένη από μοναχό και νομίζω ότι εδώ
πέρα πάλι υπάρχει το μυστήριο της Θεοτόκου. Είμαστε παιδιά της και
πολλές φορές τη σφάζουμε και η Παναγία είναι εσφαγμένη, αλλά δεν
μπορούμε να το πάθουμε σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τη μάνα του,
γιατί εδώ πέρα η μάνα μας δεν σκοτώνεται. Ακούμε αυτό που ψάλομε
στις 15 του Αυγούστου ««Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε
ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ
τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν
κληρονομίαν σου»39.
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38 Βλέπε τό Σάββατον ἑσπέρας. Κανών εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον· ἦχος δ΄.
Ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου, Θεοτοκάριον, ἔκδοσις βιβλιοπωλείου Τό Ἅγιον
Ὄρος, Ἀθῆναι 2002, σ. 113.

39 Ἦχος α’. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. Ὁ Εἱρμὸς
τῆς θ΄ ὠδῆς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

40 Στιχηρόν τῶν Αἴνων τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Βλέπε
ἐν τῷ Τριωδίῳ.

41 Ἐκ τοῦ Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, Ὠδὴ δ’. Βλέπε ἐν τῷ
Τριωδίῳ.

42 Στιχηρόν τῶν Αἴνων τῆς Ε΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Βλέπε
ἐν τῷ Τριωδίῳ.



Προσβλέποντες προς την εικόνα και στην πραγματικότητα και την
στοργήν την «πάντα πόθον νικῶσα»43 της Παναγίας, ας προχωρήσουμε
προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, προς το Πάθος του Θεανθρώπου Κυρίου,
προσκυνούντες το τίμιο Ξύλον και έτσι «ψυχαῖς καθαραῖς και ἀρρυπώτοις
χείλεσιν»44, να αξιωθούμε να συσταυρωθούμε με τον Κύριο και να
συναντηθούμε μαζί μ΄αυτόν45.

Παναγιώτατε, πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, Σας
ζητώ συγγνώμη για τον κόπο που σας προκάλεσα και θέλω να τελειώσω
απευθυνόμενος στους ταπεινούς και αγνώστους που βρίσκονται μεταξύ
μας εδώ, αυτούς που μοιάζουν με την Παναγία, αυτούς που μοιάζουν με
τους μεγάλους Αγίους και δεν το καταλαβαίνουν, αυτούς που μοιάζουν
προς τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας, που κρατούν την πίστη
και κρατούν αυτό τον τόπο. Αυτοί οι απλοί και οι ταπεινοί, ας
προσευχηθούν στην Παναγία για την ψυχή τους και για όλο τον κόσμο,
ας προχωρήσουν στο να εορτάσουν τα Πάθη και την Ανάσταση του
Κυρίου στην ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί θα καταλάβουν τι είναι πράγματι
η Παναγία η Θεοτόκος και Παρθένος και δι΄ αυτών των απλών και
ταπεινών, που είναι παιδιά της Θεοτόκου και καλά χάριν Θεοτόκος,
μπορούμε κι εμείς να ελπίζουμε στη σωτηρία μας. 
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Ο Ιερός Ναός όπου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας 
στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους

43 «Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα». Ἐκ τῆς Γ´ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν
τῆς Θεοτόκου.

44 «Ψυχαῖς καθαραῖς, καὶ ἀρρυπώτοις χείλεσι, δεῦτε μεγαλύνωμεν τὴν
ἀκηλίδωτον, καὶ ὑπέραγνον Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ». Βλέπε ἐν τῷ Τριωδίῳ τήν
θ' ὠδήν τοῦ Κανόνος της Μεγάλης Τετάρτης.

45 Παράβαλε τό Ἰδιόμελον τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἐν τῷ
Τριωδίῳ· «Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ,
καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς». 

.
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