
Το δώρο
χειμώνας. Η ομίχλη. Η απόγνωση. Αναγκάζουν τους ανθρώπους 
να κλείνονται σε τρώγλες. Κλουβιά χωρίς παράθυρα. Κατάντησε 

ένας κόσμος ανεδαφικών ονείρων. Με δόση μάλιστα προκατάληψης και 
αμάθειας. 

Η ζωή τους κυλά σ’ απίστευτη φτώχεια. Καμμιά ηθελημένη 
εξιδανίκευση δεν μπορεί να την εξωραΐσει. 

Είναι οι λησμονημένοι της εποχής μας. Είναι αυτοί που ζουν το παρόν 
με το παρελθόν. Χωρίς μέλλον. Κι αυτό, γιατί το πρόσωπο συνεχώς 
πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας των ωραίων Ελληνικών παραδόσεων. 
Λίκνο της εθνικής δύναμης. Υπάρχει άραγε τέτοια πιθανότητα; 
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Ένας ολόκληρος κόσμος από «λησμονημένους». Σπατάλησαν μάταια 
την τελευταία ικμάδα του μόχθου τους, σ’ άγονες προσπάθειες και 
φεύγουν. Σ’ αναζήτηση, ναι, του καλύτερου. Αναζητούν κάτι καλύτερο 
από την καθήλωσή τους σε μια πραγματικότητα πτωχοπροδρομική. 

Μένουν μερικοί. Με τα φαντάσματα και τις σκιές των φυγάδων να 
συνθέτουν την εικόνα της εγκατάλειψης. 

Αναφαίρετη πραγματικότητα είναι πως η όποια παραγωγή είναι διαρκώς 
εκτεθειμένη στη μανία των οποιωνδήποτε «έξυπνων». Αν πλήξει τη μια 
περιοχή το χαλάζι, το πνευματικό, θα είναι σε βάρος των… ανθρώπων 
χωρίς ακόμη και την ελπίδα μιας έστω πολύ σχετικής ευημερίας. 

Πολλές φορές νερό, για να πιουν πνευματικό, δεν βρίσκουν. Κι 
αναγκάζονται να προστρέχουν σε όποια ύποπτη πηγή (;)

Οι ασχολίες τους; Περιορισμένες. Η μηχανή αντικατέστησε το 
ανθρώπινο δυναμικό. Η επένδυση η υπόδηση, η τροφή σχεδόν, έχουν τη 
μηχανική κατεργασία τους. Ακόμη κι η τέχνη. 

Παλιότερα ο βιοτέχνης φιλοτεχνούσε αντικείμενα, με κάποιαν 
ατομικότητα. Έτσι, παρουσίαζε ενδιαφέρον η κατασκευή τους. Σήμερα 
όμως όλα τούτα γίνονται από την απρόσωπη μηχανή. Μαζικά. Τα 
ανθρώπινα χέρια είναι περιττά. Έτσι, δεν αισθάνεται πλέον ο άνθρωπος 
τη χαρά της δημιουργίας. 

Κι όλη τούτη η κατάσταση αφήνει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στον 
άνθρωπο. Πριν έβλεπε τον μόχθο του να ριζοβολά. Να μεγαλώνει. Να 
δίνει καρπό χυμώδη. Ζωντανό. 

Μπροστά σ’ όλα τούτα, ανέχονται οι άνθρωποι, με την σχετικήν πικρία 
βέβαια, τον ξενιτεμό των παιδιών τους. Διερωτώνται: 

Θα υπάρξει ποτέ καλύτερο μέλλον για όλους; 
Βλέπουν τις προϋποθέσεις να είναι κάθε άλλο παρά θετικές. Και δίνουν 

την ευχή τους. Και… μένουν μόνοι τους. 
Κινούν οι νέοι γι’ αλλού. Αναζητούν. Θέλουν με όρεξη να δουλέψουν. 

Χωρίς να… ξαναγυρίζουν. 
Αποτέλεσμα; Φθίνουν κυριολεκτικά οι άνθρωποι. Αποδεκατίζονται. 

Αδειάζουν πνευματικά. Φθίνοντας δημιουργούνται νέα προβλήματα. 
Να μιλήσουμε γι’ ανανέωση; Ανασυγκρότηση; Αναδίπλωση; 
Βοήθεια, πάντως, χρειάζονται. Της Εκκλησίας την παρουσία. Μ’ ένα 

«παρών» δυναμικό. Χωρίς όποια διλήμματα. Κι οι ανάγκες των ανθρώπων 
είναι αδήριτες. Δεν περιμένουν.

Πολλοί με πολλούς τρόπους μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται 
απόφαση. Και μελέτη. 



Πολλά μπορούν να γίνουν. Φτάνει όλοι μας να δουλέψουμε. Να 
βάλουμε στόχους στη ζωή μας. 

Να γυρίσουμε στις ρίζες μας. Στην πίστη μας στο Χριστό. Στην 
Εκκλησία.

Κι ώσπου τούτο να επιτευχθεί, δεν θα έχουμε το δικαίωμα να 
σωπάσουμε… Κι ούτε ν’ αναπαυθούμε. 

Πρότυπό μας, πάντα αμετακίνητο, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ.
Εύχεται. Θυσιάζεται. Αφήνει το στίγμα της. 
Άσημη. Χωρίς όποια κοσμική αναγνώριση.
Δεν τη χρειάζεται.
Ελεύθερα υπηρετεί το θείο σχέδιο.
Με ταπείνωση πάντα. Αφανώς. Χωρίς τυμπανοκρουσίες. Και 

χειροκροτήματα.
Κι η παρουσία της, ανάμεσά μας, μένει για πάντα. Σταθερή. Κι 

αμετακίνητη.
Να την ευχαριστούμε λοιπόν. Κυρίως μάλιστα με την ένταξή μας στου 

Υιού της το στράτευμα.
Θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Και σ’ αυτήν, το καλύτερο δώρο.

ο +π.Γ.

Xaίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών
τι πολυτιμώτερο είχε να επιδείξει η ανθρωπότητα τόσους αιώνες 
εντοπίζεται αναμφισβήτητα στο πρόσωπο της πανάμωμης 

Μητέρας του Εμμανουήλ. Γι’ αυτό και η πατερική διδασκαλία αφιέρωσε 
με περισσή ευλάβεια μεγάλο μέρος της πνευματοκίνητης συγγραφικής 
προσφοράς της σε μια θεόπνευστη προσέγγιση των μεγαλείων της 
Παναγίας και ιδιαίτερα στη συμβολή Της στο μυστήριο της Θείας 
Ενανθρωπήσεως.

Αυτή τη συμβολή υπογραμμίζει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σ’ ένα 
επίκαιρο λόγο του: 

Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησις κακίας απάσης, άσκησις 
αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα δια πάντων πνευματικόν, 
ηλίου φαιδρότερον, ουρανού καθαρώτερον, θρόνων χερουβικών 
ιερώτερον… Και ήρκεσε μιας ψυχής αρετή προς την απάντων των εξ 
αιώνος ανθρώπων κακίαν. 
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Μόνο που και η Αγία Γραφή διεκδικεί το μερίδιό της σ’ αυτή την 
υμνολογική προσφορά, το θεόκλητον όνομα της Αειπαρθένου Μαρίας, που 
συντίθεται από τα αρχικά των ονομάτων πέντε γυναικών της Π. Διαθήκης. 
Τα χαρίσματά τους στον ύψιστο βαθμό συγκέντρωσε η Παναγία, των 
χαρίτων ο στέφανος, κατά τον Αγ. Ανδρέα Κρήτης [...]

Η παρθένος και προφήτιδα Μαριάμ, αδελφή του Μωυσή, προεικονίζει 
την Αειπάρθενο Κόρη, που προφήτευσε τη μελλοντική δόξα Της στην 
Ελισάβετ. 

Έγινε συναίτιος της παγκόσμιας απολυτρώσεως και του αγιασμού, 
έμψυχος Παράδεισος και δένδρον αγλαόκαρπον, που εκβλάστησε το ξύλο 
της ζωής, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, και τροφοδοτεί με τη ζωογόνο 
Χάρη Της όλη την Εκκλησία. 

Φωταγωγεί τα αγγελικά τάγματα, νυμφαγωγεί τις ψυχές των αγίων, 
χαριτώνει τα πνεύματα των δικαίων, αγιάζει τα πλήθη των ευσεβών 
χριστιανών, εποπτεύει και προνοεί και προσεύχεται για την ποίμνη του 
Υιού Της με μητρική παρρησία. 

Οι χάριτες, οι μεσιτείες, τα θαύματα, η ακαταμάχητη κηδεμονία 
της εκπηγάζοντας από την αστείρευτη πηγή της μητρικής συμπαθείας 
διοχετεύουν στο ανθρώπινο γένος, που λιμοκτονεί πνευματικά χωρίς το 
έλεός Της, τους οικτιρμούς της θεϊκής ευσπλαγχνίας.

Είναι το ευσκιόφυλλον ξύλον που σκεπάζει τον κόσμο και αποτρέπει 
την καταστρεπτική κακοβουλία των πονηρών πνευμάτων.

Κάθε ταπεινή ψυχή αναπολεί με ιδιαίτερη συγκίνηση τις ευεργεσίες 
της παντοδύναμης σκέπης Της. 

Κι εμείς εναποθέτοντας την ελπίδα μας στον ποταμόν τον γλυκερόν του 
ελέους της Υπεραγίας Θεομήτορος, ας αγωνισθούμε να καρποφορήσουμε 
καρπούς αξίους της σωτηρίας, κάτω από τη δική της χαριτόβρυτη 
προστασία. Αρχ.  Δημήτριος Μπεκιάρης


