
Για μας
εγονός αναμφισβήτητο. 
Την περίμεναν. Όπως τα χελιδόνια την άνοιξη.

Η πορεία της νοσταλγίας του Παραδείσου δεν σταμάτησε ποτέ. Όλοι 
προσπαθούμε (υποτίθεται) ν’ ανεβούμε. Της ζωής τ’ ανηφόρι δεν είναι 
εύκολο. Κάθε άλλο. 

Κάποιοι εργάζονται στης γης την επιφάνεια. 
Άλλοι προτιμούν τις κατακόμβες. Στην αφάνεια μέσα.
Δεν θα ετοιμαστούν ασφαλώς συγγραφές για τούτους. Δεν τους 

ενδιαφέρει. Ο καθείς “εφ’ ω ετάχθη”.
Δεν αρέσκονται στις δημοσιότητες. 
Κι είναι τόσο όμορφες εκείνες οι λειτουργίες. Της καρδιάς της το 

πύρωμα πάντα θα εμψυχώνει τους ανθρώπους. 
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Τους ανεβάζει σ’ άλλα ύψη. Και άλλα σκαλοπάτια.     
Και προσεύχονται όλοι. Και υμνούν τον δημιουργό. 
Η χριστιανική εκλογή ευαγγελίζεται ως σωτηρία του προσώπου την 

Ανάσταση. Την ακύρωση δηλ. του ριζικού κακού. Που για το πρόσωπο 
είναι ο θάνατος.

Όλες οι άλλες ‘‘σωτηρίες’’ είναι πεπερασμένες. Άκυρες.
Η χριστιανική σωτηρία κείται εκείθεν του θανάτου. Τον ξεπερνά. 

Τον νικά με του Χριστού την Ανάσταση πάντα.
Γιατί όμως ο άνθρωπος ο σύγχρονος απομακρύνεται από την 

άπειρης αξίας τούτη λύση;.
Και το κατρακύλισμα τούτο έχει οπωσδήποτε τις επιπτώσεις του.
Πολυσήμαντες μάλιστα. Και με εκβάσεις απρόβλεπτες.
Συμφωνούμε, πως, τελικά, τούτη η λύση μετανοηματίζει με 

τον τρόπο της. Αλλά και μετασχηματίζει τον πεπερασμένο κόσμο 
ολόκληρο.

Έσχατες οι συνέπειες της εκλογής αυτής λοιπόν. 
Η απεμπόλησή της από της ιστορίας το πλήρωμα πρέπει, 

αναμένεται να συνταράξει όσους πιστεύουν αταλάντευτα στη σημασία 
της ευαγγελίας, που κομίζει. Γι’ αυτό και πρέπει δρόμους νέους να 
χαράξουν. Που στην αποκατάσταση του όλου θέματος απαραίτητα 
θα βγάζουν. Χωρίς περιορισμούς ορίων ψυχής. Ούτε ν’ αφήσουμε την 
ιστορία στις δικές της αυτόματες (;) εξισορροπήσεις.

Μυστικοί δρόμοι προς την σωτηρία λοιπόν; Ή χάσιμο οριστικό στις 
οντολογικές ερημιές;

Επανάπαυση, αδράνεια, λήθαργος δεν χωρούν.
Αναζήτηση νέας γλώσσας. Ναι.
Σε νέους πάντα ορίζοντες ανύψωση.
Σωστή εμβίωση στης ιστορίας το πλήρωμα.
Ιδού οι στόχοι για της όποιας αμηχανίας το ξεπέρασμα.
Η παραμονή στης στάνης την ασφάλεια, είναι λωτοφαγία. 

Απευκταία οπωσδήποτε. Και προδοσία συνάμα.
Οδηγητής απλός ιδιαίτερα ικανός.
Η Παναγία ήταν άνθρωπος της ησυχίας. Της απλότητας. Της 

αφάνειας. Της ταπείνωσης.
Εξαιρετικός συνεργάτης.



Άψογη πάντα. Η ηρεμία και η γαλήνη της μας διδάσκουν πάρα 
πολλά.

Ήταν διακριτική.
Ουδέποτε ζήτησε κάτι για τον εαυτό της.
Συντηρεί στης καρδιάς της τα βάθη όλα τα συμβαίνοντα. Δεν 

σχολιάζει. Υπομένει...
Δεν ζητά δικαιώματα.
Τώρα προσεύχεται για μας. Μεριμνά. Μας προστατεύει. Πρεσβεύει 

στον Υιό της για τη δική μας σωτηρία.
+ ο π.Γ.

Η Πλατυτέρα των ουρανών

ισερχόμενος κανείς σ’ έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό και 
ατενίζοντας με το βλέμμα του προς την Ανατολή, διακρίνει ψηλά, 

στο άνω τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού Βήματος, την επιβλητική 
τοιχογραφία της Υπεραγίας Θεοτόκου, άλλοτε εικονιζόμενης ως δεομένης 
και ευλογούσης τους πιστούς και άλλοτε ως ένθρονης και μεγαλοπρεπούς 
βασίλισσας, η οποία έχει στα γόνατά της το Θείον Βρέφος και φέρει την 
επωνυμία: ‘‘Η Πλατυτέρα των Ουρανών’’.
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... Τα μεσάνυκτα θα περάσει τις εκατό
πύλες του ναού

και θα σταθεί στην αψίδα του ιερού
μ’ ορθάνοικτη την αγκαλιά

να μας χωρέσει όλους...

                               Μιχ. Δημάς
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Κατά την πατερική Ορθόδοξη Θεολογία το επίθετο αυτό της 
Παναγίας, ένα από τα αναρίθμητα επίθετα που προσδίδονται σε Αυτήν, 
έχει δογματική-Χριστολογική σημασία και υποδηλώνει το κοσμωτήριο 
γεγονός της φιλάνθρωπης Οικονομίας του Απείρου και Αχώρητου Θεού, 
που υπερακοντίζει τις φυσικές νομοτέλειες, για να χωρέσει στους κόλπους 
της Αειπαρθένου Μαρίας, ‘‘προσλαβάνοντας’’ με αυτόν τον παράξενο 
τρόπο, την ‘‘πεπτωκυία’’ ανθρώπινη φύση.
 Είναι πράγματι ασύλληπτο για την πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια 
το γεγονός της εγχωρήσεως ενός ‘‘Αγχώρητου’’ Θεού στην κοιλιά της 
πάναγνης γυναικός, της Κυρίας Θεοτόκου, ‘‘δι ημάς τους ανθρώπους και 
δια την ημετέραν σωτηρίαν’’.
 Ένας Θεός ‘‘Αχώρητος ων’’ στους ουρανούς και σε όλη την ορατή και 
αόρατη κτίση, ‘‘εξ άκρας ευσπλαγχνίας’’, συγκαταβαίνει και γίνεται 
‘‘χωρητός’’, ‘‘ως προσιτός άνθρωπος’’, στα μητρικά σπλάχνα της Παναγίας 
μας, η οποία ως υπόδειγμα πίστεως και αγνότητος, αλλά και πρότυπο 
υπακοής του Θείου θελήματος, θα αποτελέσει στο εξής τη νέα Εύα, την 
‘‘εικόνα’’ της Εκκλησίας του Χριστού, που θα ελευθερώσει ολόκληρο το 
ανθρώπινο γένος από την
 αφροσύνη της αμαρτίας και από τα δεσμά του θανάτου.
   Με την τέλεια υπακοή της στο απολυτρωτικό σχέδιο του Τριαδικού Θεού 
να βαστάζει τον βαστάσαντα τους πάντες Θεό, θ’ αναδειχθεί ανώτερη 
απ’ όλα τα κτίσματα και θα γίνει η ‘‘αιτία της των πάντων θεώσεως’’, 
χαρίζοντας στην ανθρωπότητα την ελπίδα για μιά νέα, αληθινή και αιώνια 
ζωή.
   Αξίως λοιπόν η Υπερευλογημένη Θεομήτωρ ανυμνείται από τους 
Θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας μας, μεταξύ των άλλων και ως 
‘‘Πλατυτέρα’’, αλλά και ‘‘Υπερτέρα των Ουρανών’’. (Ζαννής Γ. Μηνιώτης) 
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