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Ανήκουμε;
ασιλιάς της φύσης ο άνθρωπος. Με το στεφάνι της Χάρης στο 
κεφάλι.
Ντυμένος με “κοινά”ενδύματα. Για να τα φορέσει, χρειάζεται 

προηγουμένως να πετάξει από πάνω του το παλιό ρούχο. Τον “παλαιόν 
άνθρωπον”. Το “ψευδές ένδυμα”. Το άθλιο και εντελώς ατελές κάλυμμα. 
Που δεν προσφέρει καμμιά εγγύηση στερεότητας και διάρκειας. Που δεν 
είναι παρά προσωρινότητα. Πρόφαση. Και πρόσχημα.

Εμείς κάθε φορά θέλουμε να εμφανιστούμε στα μάτια του Θεού και 
των ανθρώπων διαφορετικοί, από ότι είμαστε στην πραγματικότητα. 

Αν γίνουμε ταπεινοί και αληθινοί, θ’ απαρνηθούμε τις προετοιμασίες 
που αποβλέπουν στο ξεγέλασμα των άλλων.

Θα πετάξουμε το ένδυμα, που μεταμφιέζει και θα παρουσιαστούμε με 
την ηθική μας γυμνότητα Όποιοι και όπως είμαστε. Με το ψεύδος μας.
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Χωρίς να σκεπαστούμε πια με ψεύτικα ρούχα. Αυτα που ράψαμε ή διαλέξαμε 
οι ίδιοι εμείς. Δεκτικοί στη Χάρη Του τώρα. 

Εκείνος θα μας ντύσει τελικά.
Θα μας φορέσει αυτό που ο ίδιος θέλει. Ν’ αποβάλουμε όμως κι εκείνο 

το ρούχο, που μας εμποδίζει να τον ακολουθούμε.
Όταν η παρουσία Του μας καλεί, δεν είναι αναγκαία τα λόγια για την 

πρόσληψη.
Δεν πρέπει τότε να φορτωνόμαστε ενδύματα. Με υλικά. Διανοητικά. 

Συγκινησιακά πράγματα. Που γίνονται εμπόδιο και τροχοπέδη.
Έχουμε καθήκον να τρέξουμε προς Εκείνον, αφού ελευθερωθούμε απ’ 

όλα. Εκτός από τον ίδιο. 
Έχουμε τα ενδύματά μας μπροστά Του. Στα πόδια Του μαζύ με τα πλήθη, 

όπως στην Ιερουσαλήμ κατά τη θριαμβευτική είσοδό Του. Σε μια όποια 
ορμητική έκφραση τιμής και ενθουσιασμού. Να πατηθούν από τον πώλον 
που Τον φέρει.

Να γίνει δικό Του ό,τι είχαμε. Ταπεινά υποταγμένο. 
Καλούμαστε τελικά ν’ ακούσουμε τον πατέρα του ασώτου και τώρα 

μετανοούντος να διατάσσει να φέρουν “την στολήν την πρώτην”. Διότι 
δεν πρόκειται γι’ αναζήτηση της καλύτερης στολής που ο γιος φεύγοντας 
άφησε στο σπίτι, αλλά την πιο ωραία που θα μπορούσε να βρεθεί. Την πιο 
καλή φορεσιά που υπήρχε στο σπίτι.              

Έτσι, όταν ο Χριστός σώζει το πρόσωπό μας, ζητεί . Και δεν περιορίζεται 
στο να μας επαναφέρει εκεί που ήμασταν πριν πέσουμε. 

Δεν θέλει μόνον να μας  ξαναδώσει τους θησαυρούς που εγκαταλεί-
ψαμε ή σπαταλήσαμε. Αλλά και να τους αυξήσει.

Θέλει για μας πλούτη ακόμη καλύτερα. Να μας μεταδώσει κάθε δώρημα 
τέλειο. Και κάθε έξοχη χάρη.

Ποιο είναι τούτο το ωραιότατο ένδυμα; Μα ο ίδιος ο Χριστός.
Διατυπώθηκε με ακρίβεια και δύναμη από τον Απόστολο Παύλο: “όσοι... 

Χριστόν ενεδύσασθε”. Δηλ; Σημάδι. Μεταφορέας Χάρης.
Ανήκουμε άραγε εμείς σε αυτή την ομάδα; 
Η Παναγία μας έδωσε τα σύνθημα. Ακολουθούμε;  +ο π.Γ.

Τα λημέρια ειν’ άπαρτα, κι είν’ αποφασισμένα
τα παλληκάρια τα γερά με τ’ άρματα στα χέρια

Στήσαν τα μετερίζια τους εκεί και τα ταμπούρια
και την ζωή του λεύτερου εκεί την ανεβάσαν

για μια καινούργια ανάσταση, για μια νέαν πατρίδα.
                                                             Κωστής Παλαμάς



Διπλή γιορτή

τους χρόνους που ζούμε βρέθηκαν σοφοί μελετητές της 
νεώτερής μας ιστορίας να πληροφορήσουν το Πανελλήνιο ότι, 
εκτός των άλλων, η 25η Μαρτίου, η εορτή του Ευαγγελισμού, 

δηλαδή, δεν ήταν η ημέρα της εξεγέρσεως του έθνους και της κηρύξεως 
της επαναστάσεως του 1821. Κι έτσι, πραγματικά “εκόμισαν γλαύκα εις 
Αθήνας” επεκτεινόμενοι, ως μη ώφελε, και σε άλλα .

Πριν από τις αξιόλογες αυτές ανακαλύψεις, είχαμε αξιολογήσει το 
σχετικό γεγονός

Η υψίστη βαρύτητα και η η κατ’ εξοχήν σημασία του καθορισμού 
της εναρκτήριας ημέρας της επαναστάσεως έγκειται στην εθελούσια, 
ενσυνείδητη και ελεύθερη από μέρους του έθνους επιλογή, συσχέτιση 
και σύνδεση της εξεγέρσεως του 1821 με την ημέρα του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μια εντελώς ελεύθερη 
συνάρτηση, που υπήρξε αναμφισβήτητα συνδεδεμένη με την εορτή 
της Παναγίας και που επεκράτησε αρμονικά μέσα στο χρόνο, καθόσον 
οφείλετο στην ομόψυχη επιθυμία και θέληση των απανταχού Ελλήνων, 
που ήθελε να συντροφεύσει και εξαρτήσει την επανάσταση του Γένους 
και από το πρόσωπο της θεϊκής Μητέρας. 

Προς τούτοις, η ευρύτερη αξιολόγηση και σημασία του συσχετισμού 
της επαναστάσεως του Ευαγγελισμού ήταν ριζωμένη σταθερά και 
αμετακίνητα επάνω στην μέσω των αιώνων πίστη και την αμετάθετη 
ελπίδα, αλλά και την, τρόπο τινά, “αγάπηση” του προσώπου της 
Παναγίας από μέρους του πάνδημου ελληνισμού. Δεν πρέπει σχετικώς 
να παραθεωρείται το γεγονός, ότι ο Ευαγγελισμός από θεολογικής 
απόψεως είναι, συν τοις άλλοις, η εορτή της προσωπικής, επίσης, 
ελευθερίας του ανθρώπου, τουτέστιν της ελευθέρας βουλήσεως και 
συγκαταθέσεώς του απέναντι στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. 

Γι’ αυτό και το όνομα “Παναγία”, έχει μοναδική σημασία και 
περιεχόμενο, είναι Μία και μόνη Παναγιά και με χίλια δυό προσωνύμια. 

Είναι η μία και μόνη, όπως την αποκαλεί και ο πιο απλός Έλληνας, 
στα τραγούδια και τους ύμνους του. Άλλωστε, ο κάθε Έλληνας έχει την 
εντελώς δική του και την προσωπική του Παναγιά σφυρηλατημένη στην 
ύπαρξή του και σμιλευμένη στα κατάβαθα της ψυχής του. 
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Η Παναγιά για τον Έλληνα είναι ένα ένθεο “πάθος”, ένας “θαυμασμός” 
ριζωμένος στην καρδιά του και σε όλο του το είναι. Το “πάθος” αυτό 
(που συνδέεται ετυμολογικά με το “πάσχειν”) δεν υποδηλούται 
μεταφραστικά και, προ παντός, εννοιολογικά με άλλη ξενόγλωσση 
λέξη. Πρέπει να γίνει κανείς Έλληνας στην ψυχή και το νου για να 
προσεγγίσει την έννοια του όρου “πάθος” και να καταλάβει ότι ο εν 
λόγω όρος δεν αποδίδεται ξενόγλωσσα, καθότι δεν σημαίνει τίποτ’ 
άλλο, παρά μόνο και αποκλειστικώς, στα ελληνικά ... “πάθος” και, 
μάλιστα, συνδεδεμένος, κατά τρόπο μοναδικό και αδιαφιλονίκητο, με 
την αγάπη των Ελλήνων προς το πρόσωπο της Παναγίας.

Στη μοναδικότητα αυτή συντελεί και εννοιολογικώς και το δεύτερο 
συνθετικό αγία, που σημαίνει, βεβαίως, κάτι το ξεχωριστό, το παντελώς 
καθαρό και αμόλυντο που με την προσθήκη του προθέματος “παν” 
αποκτά την εντελή μοναδικότητα και την απόλυτη ιδιαιτερότητά της. 
Αλλά και η κατάβαση του τονισμού στη λήγουσα, Παναγιά, φέρει την 
Θεοτόκο σε μια άμεση προσέγγιση, δίπλα μας και μέσα στην ψυχή μας. 

Είναι μια και μοναδική Παναγιά που κυκλοφορεί μέσα στο αίμα και 
στην ανάσα του Έλληνα, μέσα και σε αυτή τη σκληρή και ανελέητη 
καθημερινότητά του. Γι’ αυτό και είναι πολλοί εκείνοι που ισχυρίζονται 
με πάθος τον οραματισμό και την παρουσία Της μέσα στη ζωή και τα 
βάσανά  τους. Και, βεβαίως, ποιος είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να 
το αμφισβητήσει και να τους το αρνηθεί;

Αποδεικτική για τη σχεδόν συντροφική παρουσία της Παρθένου 
στη ζωή των Ελλήνων είναι η ύπαρξη, αλλά και η συνεχής μέχρι την 
σήμερον ανέγερση ναών. Ιδιαιτέρως, στα αιγαιοπελίγιτικα νησιά στην 
κάθε γωνιά τους οι ναοί και τα ξωκλήσια Της κατακλύζουν τις ρόδινες 
ακρογιαλιές, τα ανεμοδαρμένα κορφοβούνια, τους λόφους. 

Ακόμη δε, και οι προσωπικές αντοχές και δυνάμεις του κάθε ατόμου, 
χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπον που κουβαλά μέσα του το πρόσωπό 
Της. 

Και το αποθησαυρίζει στο τραγούδι του: “ ... εκκλησάκια φτωχικά 
και ταπεινά. Να τι θα πει Ελλάδα”.  (Κωνσταντίνος Σ. Βλάχος)  
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