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Στιγμές ζωής

πτική γωνία διαφορετική. 
Η ζωή γίνεται μεταξένια. Τ’ ουρανού το χρώμα, βαθυπράσινο 

τώρα, ξεχύνεται παντού. 
Ούριος ο άνεμος της αλλαγής, αιθέριο σκορπά “έλαιο μεθυστικό”.
Της ζωής οι κατευθύνσεις αναδιαμορφώνονται. Λεωφόροι 

ρηξικέλευθοι, ξανοίγονται μπροστά μας. 
Διαφοροποιούνται της συνείδησης τα πνευματικά διαζώματα. 
Η νέα ένδειξη ζωής προκύπτει. Του φακού της το βεληνεκές 

διαφοροποιείται. 
Παρά τις εκδορές, τις τόσες πτώσεις, μακριά απ’ όποια δίνη αδάμαστη, 

η ζωή χύνεται μεταξένια. Βελούδινη. 

Ο



Μπροστά μας προβάλλει “η Αυτού Εξοχότης, ο Άνθρωπος”. Η θέση 
του; Πρωτεύουσα τώρα.

Ανυψώνεται.  Τιμάται. 
Της αγάπης τα φθέγματα βοηθούν στων κοχυλιών το στέγνωμα. 
Oύρια σκορπούν γύρω τη μελωδία τους την εναρμόνια. 
Ο αιώνιος Ζωγράφος μια νέα μορφή λαξεύει δίπλα μας. Απομακρύνει 

τα ψιμύθια τα περιττά. 
Μια νέα όψη, με την ουράνια σμίλη Του λαξεύει τώρα. 
Με τέχνη ανεξίτηλα διαζωγραφίζει στου αδελφού τη στίλβη της ζωής. 
Προσφέρει τη συγχώρηση. Δέχεται του ανθρώπου τη μετάνοια. 
Και επευλογεί.
Σύμμαχος; Μα η Παναγία. Φορείς της ευλογίας της. 
Καλή πορεία λοιπόν. Μ’ επίγνωση.
Και καλήν ανάβαση στου Γολγοθά την ακρώρειαν.
Για τη μεγάλη συνάντηση. 
Νοσταλγώ...
Ναι. Τη στιγμή που θα Σε συναντήσω στης ζωής την πλατεία. 
Όπως πάντα γινόταν.  Εκεί λοιπόν θα τα πούμε. 
Οι δυό μας πάντα. Στη δική μας συχνότητα. Στο σκοτάδι μέσα το 

πυκνό.
Μια περιπέτεια νοσταλγίας του Παραδείσου.
Θα Σου πω τα δικά μου. 
Μαζύ θ’ αναπολήσουμε στιγμές παλιές. Όμορφες. 
Ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη.             
Ζωής στιγμές. 
Θα είμαι εκεί λοιπόν. 
Και θα περιμένω...                           +ο π.Γ.

         
Κι έγινες Αρχόντισσα, 

Κυρία των αγγέλων.
Κι έγινες μάνα του φτωχού, μάνα του κάθε 

αρρώστου, του κάθε απελπισμένου.
(Αικατερίνη Μοναχή)



H ευωδιά της Παναγίας
Η Παναγία είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας. Από το πνευματικό 

μύρον της ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά κι ολόκληρη η 
ζωή μας. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκύ καταφύγιο. Ο καθένας μας 
κοντά της γίνεται σαν παιδί, σ’ αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, 
αγάπη και προστασία μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και 
γυναίκες. 

Νιώθοντάς την για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέλφια με τον 
Χριστό που είναι Υιός της κατά σάρκα και τέκνα του Πατρός του. Πόσα 
ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία που είναι το 
στόλισμα του Γένους μας! 

Σαν την καταστολισμένη νύφη, έτσι είναι η Ελλάδα γεμάτη από 
εκκλησίες, μοναστήρια και ερημοκκλήσια της Παναγίας, πνευματικά 
παλάτια της ταπεινής αυτής βασίλισσας. Στο καθένα απ’ αυτά βρίσκεται 
το σεβάσμιο εικόνισμά της, δεξιά από την Ωραία Πύλη, με το γυρτό 
κεφάλι της για να ακούσει τον κάθε πόνο μας, την κάθε χαρά μας. 

Πόσα δάκρυα βρέχουνε τα άχραντα χέρια της, δάκρυα του 
βασανισμένου λαού μας!! Το γλυκό, μελαχροινό και χρυσοκέρινο 
πρόσωπό της δίνει ελπίδα στους απελπισμένους, χαρά στους θλιμμένους, 
θάρρος στους δειλούς, ανάπαυση στους κουρασμένους, ειρήνη στους 
ταραγμένους. 

Το κάλλος της δεν είναι σαρκικό, αλλά κάλλος πνευματικό που φέρνει 
κατάνυξη, σεβασμό και αγάπη. 

Οι ζωγράφοι που τη ζωγραφήσανε, ήτανε πονεμένοι άνθρωποι. 
Νηστευμένοι, εγκρατείς, καθαροί. 

Αλλά και με πόσα άλλα αμέτρητα ονόματα την καταστολίσανε οι άγιοι 
υμνωδοί μας, που κι όλα μαζί να τα βάλει κανείς, πάλι δεν μπορούνε να 
εκφράσουνε ό,τι πρέπει στο Πανάγιο Πρόσωπό Της. 

Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτα από ύμνους στην 
Παναγία. Οι πιο σπουδαίοι είναι οι Χαιρετισμοί της κι οι δύο Παρακλητικοί 
Κανόνες, που τα λόγια τους στάζουνε θερμά δάκρυα. 

Αλλά τα τροπάρια που ψέλνουνε στην Κοίμησή της έχουνε ένα ύψος 
και κάποια πνευματική μεγαλοπρέπεια εξαίσια. 

Αμέτρητες και εξαίσιες είναι και οι εικόνες της Παναγίας μέσα στις 
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εκκλησίες μας, ακηλίδωτα και πνευματικά έργα, σεμνόχρωμα, σοβαρά, 
μυστικά. 

Στην κόγχη του Βήματος ζωγραφίζεται καθισμένη σε θρόνο με τον 
Χριστό στα γόνατά της κι οι δυό Αρχάγγελοι παραστέκουν δεξιά και 
αριστερά σε στάση σεβασμού. 

Σε πολλές αρχαίες εκκλησίες είναι ζωγραφισμένη όρθια ή έως το 
στήθος με τα χέρια απλωμένα σε στάση δεήσεως. 

Στην Ελλάδα προσκυνείται η Παναγία με τον πρεπούμενον τρόπο, 
ήγουν με δάκρυα, με πόνο, με ταπεινή αγάπη, με “χαροποιόν πένθος”. 
Γιατί η Ελλάδα είναι τόπος πονεμένος, χαροκαμένος, βασανισμένος, και 
το έθνος μας βρίσκει στις σκληρές περιστάσεις παρηγοριά και στήριγμα 
στη λυπημένη μητέρα του Χριστού. 

Σε άλλες χώρες η Παναγία τραγουδιέται με τραγούδια κοσμικά, 
μα εμείς την υμνολογούμε με κατάνυξη, θαρρετά, μα με συστολή, με 
αγάπη, μα και με σέβας, σαν μητέρα μας, μα και σαν μητέρα του Θεού 
μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας, για να δει τι έχει μέσα και να γιάνει τις 
πληγές μας. Η Παναγία είναι η πικραμένη χαρά της Ορθοδοξίας. 

Τώρα το Δεκαπενταύγουστο μοσκοβολά όλη η χώρα μας από την 
μυστική ευωδία της Θεοτόκου. 

Όλα πανηγυρίζουν κι αγάλλονται. Ω! τι θάνατος είναι αυτός 
που γέμισε την οικουμένη με τη χαρά της αθανασίας! Τα καράβια 
βοτατζάρουνε στη γαλανή θάλασσα ανοικτά από τους κύβους που είναι 
χτισμένα τα μοναστήρια Σου.

Όποιος ταξιδεύει στα Ελληνικά νερά, σε όποιο μέρος κι αν βρεθεί τη 
μέρα της Παναγίας, την ώρα που γλυκοχαράζει, θ’ ακούσει απ’ ανοικτά 
τις καμπάνες να ψέλνουν με τη γλυκειά φωνή τους, κι η ψαλμωδία τους 
να γεμίζει τον αέρα επάνω από το πέλαγος.              (Φώτης Κόντογλου)         


