
	 «Θ’ ακολουθούν»

α	χαράξει	κι	εφέτος	η	μέρα	εκείνη.	Τ’	αεράκι	θα	κυνηγά	τη	νύχτα	
ανοίγοντας	δρόμο	για	τον	ήλιο.	

Θα	‘ναι	η	μέρα	της	γιορτής.
Τα	κοτσύφια	θα	ξεθαρρευτούν	και	πάλι.	Θα	πάρουν	να	λαλούνε	γλυκά	

τους	πρωινούς	τους	σκοπούς.	
Ο	ήλιος	γι’	άλλη	μια	φορά	θα	κατέβει	στα	κατώγια.	Να	τα	φωτίσει.	

Να	τους	δώσει	το	μήνυμα.	Γεννιέται	η	μεγάλη	μας	Μητέρα.	
Και	θ’	αντηχήσει	το	μήνυμα	τούτο	στις	δίπλες	των	βουνών	μα	και	στις	

ράχες	πέρα.	
Οι	άνθρωποι	τη	ζεστασιά	θα	νιώθουν.	
Θα	 έχουν	 την	 αίσθηση,	 πως	 ξαφνικά	 βρίσκονται	 σ’	 ένα	 ζωντανό	

παραμύθι.	Όπως	λέγει	ο	άγιος	Γρηγόριος	ο	Παλαμάς,	δεν	είναι	δυνατόν
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Το	βουνό	θα	ξυπνήσει	σαν	λουλούδι.
Ο	ουρανός	γάργαρος	θα	χαμογελά.	
Κι	ένα	συννεφάκι,	αν	υπάρξει	τη	μέρα	εκείνη,	την	ευλογημένη,	κι	αν	

σταθεί	λίγο	σαν	πινελιά	πάνω	από	τα	σπίτια	μας,	θα	φύγει	τελικά.	Μαζύ	
με	τα	πουλιά	για	πέρα	μακριά.

Μια	όμορφη	μοσκοβολιά	απλώνεται	παντού.	
Όλα	μυρίζουνε	αγάπη	τούτη	τη	μέρα.	
Η	Μητέρα,	γεννιέται	απλά.	Ταπεινά.	Απέριττα.
Η	μέρα	δεν	θα	‘ναι	πια	φτωχιά.	Ούτε	άδεια.	Μήτε	βαρειά.	
Γεννιέται	η	Παναγία	σήμερα.	
Ήλθε,	για	να	μας	βοηθήσει.	Να	μας	υψώσει	στους	ουρανούς.	Να	μας	

σηκώσει	στα	σύννεφα.	Να	μας	πάει	στον	Πατέρα.	Να	μας	φέρει	αγάπη.	
Μια	αγάπη	κοφτή	σα	μαχαίρι.	
Σαν	χάϊδεμα	με	γαρύφαλλα	και	γαρδένιες.
Δυνατή	 σαν	 μπόρα.	 Και	 μαλακιά	 σαν	 αφρός.	 Τραγούδι.	 Γιορτή.	

Παραζάλη.	
Σίγουρη	σαν	την	ανατολή.	Κοντινή	σαν	το	χέρι	σου.	Μα	και	μακρινή	

σαν	αστέρι.
Αυτή	τη	νύχτα	αν	θελήσουμε	τ’	αστέρια	να	μετρήσουμε,	θα	τα	βρούμε	

σωστά.	Κανένα	δεν	θα	λείπει.	Θα	είναι	όλα	παρόντα	στου	ουρανού	το	
στερέωμα.

Αυτή	τη	νύχτα	θα	μάθουμε	για	την	αγάπη	Του.	Θα	το	δούμε	και	θα	
(πρέπει	να	)	το	πιστέψουμε.	

Η	αγάπη	Του	είναι	μεγάλη.	Το	διαλαλήσαν	οι	αγγέλοι.	Κι	οι	βοσκοί.	Κι	
οι	μάγοι.	Και	τα’	αστέρια.	Και	τα	δέντρα.	Μα	και	τα	φυτά.

Ο	Χριστός	έγινε	άνθρωπος	για	μας.
Η	Μητέρα	Του	βοηθά	τους	ανθρώπους	να	μεγαλώσουμε.	Ν’	απλώσουμε	

το	χέρι.	Να	μιλήσουμε	με	το	Θεό.	Να	Του	πούμε	τα	δικά	μας.	
Τις	ανησυχίες	και	τις	αγωνίες	μας.	Τα	βάσανά	μας.
Να	μας	δουν	μα	και	να	μας	ακούσουν	τα	πουλιά.	Να	 ‘ρθούνε	κοντά	

μας.	Να	μας	κάνουν	παρέα.	
Ν’	ακούσουν	τον	καημό	των	ανθρώπων.	Κι	είναι	τόσο	βαρύς	τούτος	ο	

καημός.
Αλλάζει	η	φύση	σήμερα.	Γεννιέται	Εκείνη.	Η	μοναδική	Του	Σωτήρας	

μας,	του	Λυτρωτή	μας	η	Μητέρα.	
Πώς	την	υποδεχόμαστε;	
Θ’	 αφήσουμε	 τη	 Γέννησή	 Της	 απαρατήρητη	 να	 περάσει;	 Για	 θα



θελήσουμε	να	πάρουμε	τα	δώρα	Της;	Τη	γαλήνη.	Την	ειρήνη.	Την	αγάπη.	
Και	τα	έχουμε	τόση	ανάγκη	όλα	τούτα.	Ιδιαίτερα	στις	μέρες	μας.			

Θ’	 ανθοβολήσει	 για	 μια	 ακόμη	 φορά	 η	 πλάση	 γύρω.	Κι	 η	 καμπάνα	
περίτρανα	θα	διαλαλεί	το	μέγα	Νέο.

Η	Μαρία	γεννιέται	για	μας.	Να	το	καταλάβουμε	επιτέλους.	
Τούτη	 την	 ευκαιρία	 ν’	 αγκαλιάσουμε	 πρέπει.	 Και	 να	 μείνουμε	 εκεί.	

Μέχρι	το	ξημέρωμα.
Κι	ύστερα	το	σπίτι	μας	θα	θελήσουμε	να	χτίσουμε.	Με	τα	λουλούδια	

της	αγάπης	όμως.	Κι	όχι	του	μίσους	τις	πέτρες	και	πηλούς.
Και	της	αγάπης	οι	δροσοσταλίδες	θ’	ακολουθούν	παντού	τριγύρω.
Ως	το	τέλος.

	o	π.Γ.

H υπεραγία Θεοτόκος

Υιός	και	Λόγος	του	Θεού	κατέβηκε	από	το	ύψος	του	ουρανού	και	
γεννήθηκε	 από	 την	 Υπεραγία	 Θεοτόκο	 για	 να	 ελευθερώσει	 τον	

άνθρωπο	από	την	τυραννία	του	Διαβόλου,	της	αμαρτίας	και	του	θανάτου.	
Το	μυστήριο	αυτό	 της	 θείας	αγάπης	άρχισε	 να	πραγματοποιείται	 όταν	
ήλθε	το	πλήρωμα	του	χρόνου,	όταν	δηλαδή	ήλθε	στον	κόσμο	η	Υπεραγία	
Θεοτόκος.

Η	Παναγία	μας	έγινε	θύρα	από	την	οποία	πέρασε	η	αγάπη	του	Θεού,	
για	να	εισέλθει	στον	κόσμο.	Εκείνη	έγινε	ο	πανάγιος	τόπος	όπου	εσκήνωσε	
ο	θέανθρωπος	Χριστός,	για	να	εργασθεί	την	σωτηρία	του	ανθρώπου.	Η	
Παναγία	είναι	η	πύλη	δια	της	οποίας	ανέτειλε	στον	κόσμο	το	Φως	της	
θείας	ευσπλαχνίας.

Οι	θεοφόροι	Πατέρες	της	Εκκλησίας	μας	καθώς	βιώνουν	τα	θεομητορικά	
μεγαλεία	 αναλογίζονται	 ότι	 η	 γλώσσα	 ανθρώπου	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	
υμνήσει	 επάξια	 την	 Κυρία	 Θεοτόκο.	 Να	 ορισθούν	 με	 λογισμούς	 και	
λόγους	τα	πνευματικά	χαρίσματα	της	Παναγίας.	Διότι	η	Παναγία	είναι	
ο	τόπος	όλων	των	χαρίτων	και	κάθε	είδους	καλοκαγαθίας.	Είναι	η	εικόνα	
κάθε	αγαθού	και	κάθε	χρηστότητος.	Διότι	μόνον	Αυτή	αξιώθηκε	να	λάβει	
όλα	μαζί	τα	χαρίσματα	του	Αγίου	Πνεύματος.

Ο



Ωστόσο	η	Παναγία	δέχεται	φιλάνθρωπα	να	Την	υμνούμε	και	να	Την	
μεγαλύνουμε.	 Όπως	 όμως	 λέγει	 ένας	 Άγιος,	 τόσο	 μόνο	 μπορούμε	 να	
υμνήσουμε	 την	Παναγία,	 όσο	 χρειάζεται,	 για	 να	 αγιάσουμε	 τη	 γλώσσα	
μας	και	την	ψυχή	μας.	Διότι	και	μόνον	ένας	λόγος	και	μία	ανάμνηση	που	
αναφέρεται	σε	κάποιο	από	τα	θεομητορικά	μεγαλεία	Της,	ανυψώνει	την	
ψυχή,	αγιάζει	το	νου,	και	μας	μεταβάλλει	ολόκληρους	από	σαρκικούς	σε	
πνευματικούς	και	από	βέβηλους	σε	αγίους.

Για	να	δεχθούμε	κι	εμείς	αυτόν	τον	αγιασμό	και	τη	χάρι	της	Κυρίας	
Θεοτόκου,	αποτολμούμε	να	ψελλίσουμε	κάποιους	πτωχούς	λόγους.

Κάθε	ημέρα	και	κάθε	ώρα	η	αγία	μας	Εκκλησία	υμνεί	την	Υπεραγία	
Θεοτόκο.	Δεν	 υπάρχει	 ακολουθία	 της	Εκκλησίας	 μας	ή	 ιερό	Μυστήριο	
το	οποίο	να	μην	περιέχει	ύμνους	και	δοξολογίες	στη	Μητέρα	του	Θεού.	
Ένας	δε	από	τους	πλέον	γνωστούς	ύμνους	είναι	ο	Ακάθιστος	Ύμνος,	τα	
γνωστά	Χαιρονύμφια	ή	Χαιρετισμοί.

Με	 τον	 Ύμνο	 αυτό,	 όπως	 και	 όλους	 τους	 θεομητορικούς	 ύμνους,	
δοξολογούμε	 και	 ικετεύουμε	 την	Παναγία,	 η	 οποία	 είναι	 το	 καταφύγιο	
όλων	 των	 πιστών.	Μεταξύ	 άλλων	 λέμε:	 «Χαίρε	Παναγία	 μας,	 εσύ	 που	
είσαι	 η	 ασάλευτη	 στήλη	 της	 παρθενίας	 και	 η	 θύρα	 της	 σωτηρίας	 μας.	
Εσύ	έγινες	ο	αρχηγός	της	ψυχικής	μας	αναπλάσεως	και	αναδημιουργίας	
και	ο	στοργικός	χορηγός	που	μας	χαρίζει	την	αγαθότητα	του	Θεού.	Εσύ	
ανεγέννησες	εμάς	που	είχαμε	γεννηθεί	με	την	αμαρτία·	εσύ	νουθέτησες	
εκείνους	 των	 οποίων	 ο	Διάβολος	 είχε	 λεηλατήσει	 το	 νου.	Εσύ	 είσαι	 το	
νυμφικό	δώμα	όπου	συνελήφθη	ασπόρως	ο	Χριστός·	εσύ	ενώνεις	τις	ψυχές	
των	πιστών	με	τον	Κύριο».	

Στην	Παναγία	οι	πιστοί	οφείλουμε	τα	πάντα.	Διότι	δι’	Αυτής	σωζόμαστε	
όλοι	μας.	Δια	της	Παναγίας	ενωθήκαμε	με	το	Θεό.	Η	παναγία	Της	ύπαρξη	
έγινε	το	ιερό	εργαστήριο	της	ενώσεώς	μας	με	τον	Κύριο.

Η	Υπεραγία	Θεοτόκος	 έγινε	 η	 γέφυρα	 δια	 της	 οποίας	 κατήλθε	 στη	
γη	 ο	 Υιός	 του	Θεού	 και	 έγινε	 άνθρωπος.	Η	 Ίδια	 γίνεται	 κλίμακα	 που	
μεταφέρει	από	τη	γη	στον	ουρανό	τους	ανθρώπους,	και	τους	αναδεικνύει,	
κατά	Χάριν,	υιούς	του	Θεού.

Είθε	 να	 γίνει	 για	 όλους	 μας	 η	 Κυρία	 Θεοτόκος	 	 αγωγός	 της	 θείας	
Χάριτος	 και	 αιτία	 της	 θεώσεώς	 μας”.	 (Ιερομονάχου	 Γρηγορίου,	 Η	
Υπεραγία	Θεοτόκος,	Β’	Εκδ.,	Άγιον	Όρος,	2011)															
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