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Το μυστικό
πέροχο το παράδειγμά της. 
Δέχθηκε από τον ουρανό ένα μήνυμα. Ήταν πρωτοφανές. Θα 

γεννήσει, χωρίς να ξέρει άνδρα. 
Η Παναγία το κρατά μυστικό. Δεν το λέει ούτε στον μνήστορά της, 

τον Ιωσήφ. 
Ριψοκινδυνεύει να παρεξηγηθεί. Να την υποπτευθεί δηλ. και ν’ 

αποπειραθεί να τη διώξει. Προτιμά το διασυρμό. Τον διωγμό. Τον 
λιθοβολισμό, παρά ν’ απολογηθεί για το δικό της. 

Τότε, επεμβαίνει ο ουρανός. Αποκαλύπτει τα πάντα.    
Ο Ιωσήφ γίνεται ο πιο δυνατός προστάτης της. 
Αυτό συμβαίνει πάντα με τους ανθρώπους του Θεού. Όταν αυτοί 

σιωπούν για το δίκιο τους. 

Υ



Θα επεμβαίνει ο ουρανός.
Μιλά ο Θεός με χίλιους τρόπους. 
Και πάντα αποφασιστικά και αποτελεσματικά. 
Η πρόκληση είναι σαφής. Σιωπούμε προς τους ανθρώπους 

Χρειάζεται τότε να μιλούμε δυναμικά και συγκλονιστικά προς το Θεό. 
Και ο ουρανός θα μιλήσει. 
Ξέρει να μιλά καλύτερα από μας. 
Χρησιμοποιεί το λόγο με συνέπεια. Με ήθος. Με αγάπη. 
Αποκαλύπτει τα δίκαιά μας. 
Την αλήθεια.
Τα μυστήρια όλα την ώρα που πρέπει. Και όπως πρέπει. 
Ας δίνουμε λοιπόν το λόγο στον ουρανό.
Το μυστικό: Η σιωπή. 
Αυτό ας προσπαθήσουμε να ψηλαφήσουμε σήμερα. 

 +ο π.Γ.

Ευαγγελισμός 
Σήμερα έφτασε στη γη  Άγγελος από τον ουρανό αναγγέλλοντας την 

απαρχή όλων των καλών. Σήμερα ο ουρανός μεγαλύνεται. Σήμερα η γη 
αγάλλεται. Σήμερα ολόκληρη η κτίση χαίρει. Και δεν μένει έξω από την 
εορτή, ούτε Αυτός που κρατεί στα χέρια του τον ουρανό. Γιατί αυτά που 
συμβαίνουν σήμερα είναι πραγματικό πανηγύρι. Όλοι συναντούνται σ’ αυτό, 
στην ίδια χαρά. Όλοι ζουν και δίνουν και σ’ εμάς την ίδια ευφροσύνη: Ο 
Δημιουργός, τα δημιουργήματα όλα, η ίδια η μητέρα του Δημιουργού που 
του πρόσφερε τη φύση μας και τον έκανε έτσι κοινωνό στις χαρμόσυνες 
συνάξεις και τις γιορτές μας. Χαίρει πριν απ΄όλους ο Δημιουργός.

Ευεργέτης και από την αρχή της δημιουργίας έχει σαν έργο Του την 
ευεργεσία. Ποτέ Του δεν είχε ανάγκη από τίποτε και δεν ξέρει άλλο από 
το να προσφέρει και να ευεργετεί. Σήμερα, όμως, χωρίς να σταματήσει το 

“Πρώτη” ελευθερία του πρώτου Παραδείσου. 
“Δεύτερη” ελευθερία του καιρού της Ιστορίας. 
Αιωνιότητα: Προς το πλήρωμα της ελευθερίας. 

Κων. Ν. Γκαμούρας



σωτήριο έργο Του, περνά στη δεύτερη θέση, έρχεται ανάμεσα σ’ αυτούς που 
ευεργετούνται. Και δεν χαίρεται τόσο για τις μεγάλες δωρεές που χάρισε 
Αυτός στην κτίση και που τον αποδεικνύουν γενναιόδωρο, όσο για τα μικρά 
που έλαβε από τους ευεργετημένους, γιατί έτσι φανερώνεται ότι είναι 
φιλάνθρωπος. 

Για την κτίση πάλι και λέγοντας κτίση εννοώ όχι  μόνο την ορατή, αλλά κι                                                                                                                            
εκείνη που ξεπερνά το ανθρώπινο μάτι - τι θα μπορούσε να αποτελέσει 
μεγα-λύτερη αφορμή ευφροσύνης από το γεγονός ότι βλέπει το Δημιουργό 
της να έρχεται μέσα της και τον Κύριο των όλων να παίρνει θέση ανάμεσα 
στους δού-λους; Κι αυτό όχι απογυμνώνοντας τον εαυτό Του από την εξουσία 
Του, αλλά προσλαμβάνοντας το δούλο, όχι αποβάλλοντας τον πλούτο, 
αλλά μεταδίδοντάς τον στο φτωχό, όχι ξεπέφτοντας από τα ύψη Του, αλλά 
εξυψώνοντας τον ταπεινό.

Αλλά χαίρει και η Παρθένος, χάρις στην οποία όλες αυτές οι δωρεές 
δόθηκαν στους ανθρώπους. 

Πριν απ’ όλα ως άνθρωπος, που συμμετέχει, όπως όλοι, στα κοινά αγαθά. 
Χαίρει όμως και γιατί οι δωρεές δόθηκαν σ’ Αυτή και πριν και αφθονώτερα 
από τους άλλους, κι ακόμη περισσότερο, γιατί Αυτή είναι η αιτία που οι 
δωρεές αυτές δόθηκαν σ’ όλους. 

Ο μεγαλύτερος λόγος, για τον οποίο χαίρει η Παρθένος, είναι ότι απλώς 
δια μέσου αυτής ο Θεός, αλλά και αυτή η ίδια, χάρις σ’ εκείνα που γνώριζε 
και προείδε, έφερε την ανάσταση στους ανθρώπους. 

Γιατί η Παρθένος δεν είναι όπως η γη που συνετέλεσε μεν, αλλά δεν έκαμε 
όμως η ίδια τίποτε στη δημιουργία του ανθρώπου, που χρησιμοποιήθηκε σαν 
απλή ύλη από τον Δημιουργό. 

Ο Θεός ούτε προειδοποίησε τον Αδάμ, ούτε τον έπεισε να του δώσει την 
πλευρά, από την οποία έπρεπε να δημιουργηθεί η Εύα. Τον εκοίμησε κι 
έτσι, έχοντάς του αφαιρέσει τις αισθήσεις, του απέσπασε το μέλος. Ενώ για 
να προχωρήσει στη δημιουργία του Νέου Αδάμ εδίδαξε προηγουμένως την 
Παρθένο και περίμενε την πίστη και την παραδοχή της. Για τη δημιουργία του 
Αδάμ και πάλι συσκέπτεται με τον μονογενή του Υιό λέγοντας “ποιήσωμεν 
άνρθωπον”.

Γι’ αυτά Σου τα λόγια ποια ευχαριστία θα ήταν άξια να Σου προσφερθεί 
από μας; Πώς να σε προσφωνήσουμε Εσένα, που δεν υπάρχει τίποτε αντάξιό 
σου ανάμεσα στους ανθρώπους; Γιατί τα δικά μας τα λόγια είναι γήϊνα, ενώ 
Συ ξεπέρασες όλου του κόσμου τις κορυφές. Αν λοιπόν χρειάζεται να Σου 



Το γράμμα του Κολοκοτρώνη το οποίο ενεψύχωσε 
τους Έλληνες της Αρκαδίας. 

“Αδελφοί κάτοικοι Αρκαδίας. Η ώρα έφθασε, το στάδιον της δόξης και 
της ελευθερίας ηνοίχθη, τα πάντα ιδικά μας και ο Θεός του παντός μεθ’ 
ημών έσεται. Μη πτοηθήτε εις το παραμικρόν. Σεις είσθε ατρόμητοι και 
των προγόνων μας απόγονοι. Γενικώς οπλισθήτε με ανοικτά μπαϊράκια 
και τρέξατε εναντίον των αχθρών της πίστεως και πατρίδος. Εντός ολίγων 
ημερών φθάνομεν και ημείς με 10.000 στρατεύματα. Σεις σφαλίσατε τους 
Αρκαδίους Τούρκους και μίαν ώρα αρχήτερα ως λέοντες να τους ξεσχίσετε 
και να τους στείλετε εις τα τάρταρα του Άδου, μη καταδεχθήτε να σας 
κατηγορήση ο κόσμος και η Ιστορία , αλλά να απαθανατίσετε τα ονόματά 
σας, και να διαμένετε αιωνίως εις την αθάνατον δόξαν, και σας ευχόμεθα 
υγείαν και ανδρείαν συνενωμένοι με την ομόνοιαν και την πειθαρχίαν, τας 
δε πράξεις σας να μας γράψητε με πρώτον προς οδηγίαν και ησυχίαν μας. 

Εν Σκάλα τη 23η Μαρτίου 1821,
1ον έτος της ελευθερίας

Θ. Κολοκοτρώνης, Γ. Δικαίος 

προσφερθούν τιμητικοί λόγοι, αυτό νομίζω πως πρέπει να είναι έργο Αγγέλων, 
νου χερουβικού, πύρινης γλώσσας. Γι’ αυτό κι εμείς, αφού θυμηθήκαμε όσο 
μπορούσαμε τα κατορθώματά Σου και υμνήσαμε κατά τη δύναμή μας Εσένα, 
την ίδια μας τη σωτηρία, ζητούμε τώρα να βρούμε αγγελική φωνή. Και 
καταλήγουμε στην προσφώνηση του Γαβριήλ, τιμώντας έτσι και την ίδια 
μας την ομιλία: “Χαίρε κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου”. 

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας
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