
Χθές, ἀγαπητοί μου, ἦταν ἑορτὴ μεγάλη, ἡἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ἀπὸ τοὺς
διδασκάλους καὶ πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας
ὀνομάζεται ῥίζα καὶ «μητρόπολις» ὅλων τῶν
ἑορτῶν· διότι, ἐὰν δὲν ἐγεννᾶτο ὁ Χριστός,
δὲν θὰ εἴχαμε οὔτε τὴ Βάπτισι, τὴν Ὑπαπαν -
τή, τὸν Εὐαγγελισμό, τὰ Σεπτὰ Πάθη, τὴν Ἀ -
νά στασι, τὴν Ἀνάληψι καὶ τὴν Πεντηκοστή,
οὔ τε τὶς ἑορτὲς τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν ἁγίων.

Χθὲς αἰσθανθήκαμε τὴ χαρὰ τῶν Χριστου-
γέννων, καὶ σήμερα νέα ἑορτή, ἡ «Σύναξιςτῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου», ὅ πως λένε τὰ βι-
βλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τί θὰ πῇ «σύναξις»;
Συγκέντρωσι, συνάθροισι, μάζεμα. Ὁ πιστὸς
λαὸς συνάγεται στοὺς ναούς, γιὰ νὰ τιμήσῃ
τὴν πάν αγνη Μητέρα ποὺ κρατάει στὴν ἀγκάλη
της τὸ Θεῖο Βρέφος. Σήμερα ἄγγελοι καὶ ἄνθρω-
 ποι ὑμνοῦν δικαίως τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο.

* * *Ὅπως γνωρίζετε, ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἀνε-
ξαιρέτως καταγόμεθα ἀπὸ ἕνα ἀνδρόγυνο. Ὁ
Ἀδὰμ ἦταν ὁ πρῶτος ἄνδρας καὶ ἡ Εὔα (ποὺ ση-
 μαίνει ζωή) ἡ πρώτη γυναίκα, ἀπὸ τὴν ὁποία
γεννηθήκαμε ὅλοι. Μερικοὶ αὐτὰ τὰ θεωροῦν
μύθους· δὲν εἶνε μῦθοι, εἶνε πραγματικότητες,
ἱστορι κὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα περισσότερο ἀ -
πὸ κάθε ἄλλον βεβαιώνει ἡ αὐθεντία τῶν Γρα -
φῶν. Ὅ μως ἡ προμήτωρ μας Εὔα ἁμάρτησε,
παρέβη τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξ αἰτίας
της παρασύρθηκε καὶ ὁ Ἀδάμ, γιατὶ τὸ ἀντρό-
γυνο εἶνε ἕνα πεδίο ἀλληλοεπιδράσεων.

Ἀπὸ τὴν ὀλέθρια ἐκείνη ὥρα, ποὺ ἔγινε τὸ
προπατορικὸ ἁμάρτημα, τὸ ἀνθρώπινο γένοςἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν παράδεισο καὶ ἄγγελος
μὲ πύρινη ῥομφαία φρουρεῖ τὴν εἴσοδο. Ὁ
παράδεισος ἔμεινε κλεισμένος γιὰ χιλιάδες
χρόνια. Ἀπὸ τότε ὁ κόσμος ἔπεσε ἀπὸ ἁμαρ-
τία σὲ ἁμαρτία κι ἀπὸ εἰδωλολατρία σὲ εἰδω-
λολατρία, κ᾽ ἔτσι ἡ «εἰκόνα» καὶ τὸ «ὁμοίωμα»
τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26) ἔγινε ἀγνώριστος, ὥστε ἕνας

Δαυῒδ νὰ λέῃ θρηνώντας· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ
ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι
τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21).

Θά ᾽πρεπε ὁ κόσμος νὰ καταστραφῇ. Ἀλλὰ
ὁ φιλάνθρωπος καὶ οἰκτίρμων Θεὸς σπλαχνί-
στηκε τὸ πλάσμα του καὶ ἀποφάσισε νὰ τὸ σώ -
σῃ. Πῶς; Διὰ γυναικὸς ἦλθε ἡ ἁμαρτία; διὰγυναικός νὰ ἔλθῃ καὶ ἡ σωτηρία. Τί σοφία, τί νο-
 μοτέλεια, τί σκοπιμότης! διὰ γυναικὸς ἡ πτῶ -
σις, διὰ γυναι κὸς ἡ ἀνόρθωσις. Αὐτὴ ἦταν ἡ
βουλὴ τῆς ἁγίας Τριάδος, τὸ σχέδιο τῆς θείας
οἰκονομίας. Καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ποὺ ἐ πι-
στα τεῖ στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἱπτάμενο δι᾽
ἀΰλων πτερύγων ἐρευνοῦσε νὰ βρῇ ἐκείνην
ποὺ θὰ ἦταν ἄξια γι᾽ αὐτὸ τὸ σκοπό.

Πέρασαν αἰῶνες, χιλιετίες, πάνω ἀπὸ πέντε
χιλιάδες χρόνια· καὶ γεννήθηκαν ἑκατομμύρια,δισ εκατομμύρια γυναῖκες. Γυναῖκες στὰ χωριὰ
καὶ στὶς πολιτεῖες, στὶς καλύβες καὶ στὰ παλά -
τια, στὸν κόσμο καὶ στὴν ἔρημο, στὴ στεριὰ
καὶ στὰ νησιά, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ ῾Ρώμη,
στὴν Ἀνατολὴ καὶ στὴ Δύσι. Γυναῖκες ἄσημες
ἀλλὰ καὶ ἐπίσημες, ποὺ διακρίνονταν ἄλλες
ἀπὸ αὐ τὲς γιὰ τὴ γνῶσι καὶ τὴ σοφία καὶ τὴν
ἐ πιστήμη τους, ἄλλες γιὰ τὴν καταγωγὴ καὶ
τὸ ἀξίωμά τους, ἄλλες γιὰ τὰ πλούτη καὶ τὴν
περιουσία τους, ἄλλες γιὰ τὸ κάλλος καὶ τὴν
ὀμορφιά τους. Ἀλλὰ καμμία ἀπὸ αὐτὲς δὲνἦταν ἄξια νὰ γίνῃ μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὴ ποὺ θ᾽ ἀξιωνόταν νὰ πάρῃ στὴν ἀγκαλιά
της τὸ Θεῖο Βρέφος ἔπρεπε νά ᾽νε ὅ,τι ἐκλε-
κτότερο, ὅ,τι ἁγιώτερο εἶχε νὰ παρουσιάσῃ ὁ
κόσμος. Ὅπως ἕνα πολύτιμο μύρο δὲν τὸ βά-
ζουμε σ᾽ ἕνα κοινὸ δοχεῖο, ἔτσι καὶ γιὰ τὸ ἀ -
θά νατο Μύρο, γιὰ τὸν ἴδιο τὸ Θεό, ἔπρεπε νὰ
βρεθῇ κρυστάλλινο βάζο γιὰ νὰ τὸν δεχθῇ.Ἐπὶ τέλους γεννήθηκε ἡ κόρη αὐτή· ἦτανἡ παρθένος Μαριάμ! Δὲν γεννήθηκε οὔτε στὴ
φαντασμέ νη ῾Ρώμη οὔτε στὴν ὑπερήφανη Ἑλ -
 λάδα οὔτε σὲ κάποιο ἄλ λο ἔθνος· γεννήθη-
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κε στὴν Ἰουδαία, σὲ μιὰ ἀ σήμαντη πολίχνη,
καὶ ἦταν πάμ πτωχη. Ἀλ λὰ κάτω ἀπὸ τὴν πενία
αὐτῆς τῆς γυναίκας κρυβόταν ὁ θησαυρὸς ὁ
ἀνεκτίμητος, ποὺ μό νο τὸ μάτι τοῦ Θεοῦ μπο-
 ροῦσε νὰ ἐκτιμήσῃ. Αὐτὴν περίμεναν οἱ αἰῶ -
νες, αὐτὴ ἦταν ὁ στόχος τοῦ σχεδίου τῆς θεί-
ας οἰκονομίας, αὐτὴ κρίθηκε ἄξια νὰ γεννήσῃ
τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.

Ὤ μυστήριο! ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε ἀ -πὸ παρθένο. Τὸ ἀκοῦνε, καὶ γελοῦν καὶ μᾶς εἰ -
 ρωνεύονται οἱ ἄθεοι ὑλισταὶ καὶ καθένας ποὺ
μετρᾷ τὰ πράγματα μόνο μὲ τὸν διαβήτη τοῦ
ὀρθολογισμοῦ καὶ μὲ μέτρα ἀνθρώπινα. Ἂς
γελοῦν· ἡ νίκη καὶ ὁ θρίαμβος εἶνε δικός μας.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μένει δοξα-
σμέ  νος εἰς τοὺς αἰῶνας· καὶ ἡ Μητέρα του,
ἐνῷ βασίλισσες καὶ πριγκίπισσες πέφτουν ἀ -
πὸ τοὺς θρόνους καὶ λησμονοῦνται, μένει βα-
σίλισσα τῶν οὐρανῶν καὶ τῶν καρδιῶν μας.
Ἂς γελοῦν οἱ ἄπιστοι, κ᾽ ἐμεῖς γελοῦμε μὲ τὴ
μωρία τους. Ἀποροῦν πῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
γεννήθηκε ἀπὸ παρθένο; Τοὺς ἀπαντοῦμε.
⃝ Κοίταξε τὸν ἥλιο. Ὁ ἥλιος κάθε στιγμὴ ἀ πὸ
ἰλιγγι ώ δη ἀπόστασι ἐξαποστέλλει στὸν κόσμο
δωρεὰν ἑκατομμύρια κιλοβὰτ φωτός. Ἐ σὺ εἶ -
σαι μέσα στὸ σπίτι, τὰ παράθυρά σου κλει στά,
καὶ ὅμως ὁ ἥλιος εἶνε μέσα στὸ σπίτι. Τί συμ βαί-
νει· οἱ ἀκτῖνες περνᾶνε τὸ τζάμι χωρὶς νὰ τὸ
σπάσουν. Ὅπως λοιπόν, λένε οἱ πατέρες, ὁ ἥ -
λιος περνάει τὸ τζάμι χωρὶς νὰ τὸ σπάσῃ, ἔτσι
καὶ ὁ δημιουργὸς τοῦ ἥλιου, ὁ Ἥλιος-Χριστός,
πέρασε ἀπὸ τὸ ἅγιο σῶμα τῆς Παναγίας, ἀπὸ
τὴν κρυστάλλινη αὐτὴν ὕαλον, χω ρὶς νὰ ἐπι-
φέρῃ καμμία ζημία· ἀπὸ τὸ ἁγνὸ κορμὶ τῆς ὑ -
περαγίας Θεοτόκου πέρασαν οἱ ἀκτῖνες τῆς
θε ότητος χωρὶς νὰ  βλάψουν στὴν παρθενία της.
⃝ Ἂς ἀναφέρω ἄλλο ἕνα σύγχρονο παράδει -
γμα, μολονότι γιὰ τοὺς ἀθέους ὑλιστὰς ἰσχύ-
ει τὸ «οὔ με πείσεις, κἄν με πείσῃς». Μία ἀνα-
κάλυψις πολὺ εὐεργετικὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη
ὑγεία καὶ πολύτιμος βοηθὸς γιὰ τὴν ἐπιστήμη
εἶνε οἱ ἀκτῖνες Ραῖντγκεν. Οἱ ἀκτῖνες αὐ τὲς
περνᾶνε μέσα στὸν ἄνθρωπο καὶ ἀκτινοσκο-
ποῦν καὶ φωτογραφίζουν τὰ σπλάχνα του. Ὦ
Θεέ μου, τί μυστήρια ἔχεις! Ἂν λοιπὸν ἡ ἀν -
θρώπινη ἐπιστήμη βρῆκε ἀ κτῖνες ποὺ μπο-
ροῦν νὰ περάσουν μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶ -
μα ἀβλαβῶς, ἦταν ἀδύνατον στὶς ἀκτῖνες τῆς
θε ότητος νὰ βροῦν τρόπο νὰ περάσουν στὸ
παρθενικὸ σῶμα τῆς Παναγίας χωρὶς βλάβη;

* * *Ἀλλὰ ἀρκετὰ αὐτὰ γιὰ τοὺς ἀπίστους, ἀγα-
πητοί μου. Ἐπανερχόμενοι τώρα στὸ θέμα μας
λέμε, ὅτι ἡ Παναγία, ἡ παρθενικὴ κόρη τῆς Να-

 ζαρέτ, ἀφ᾽ ὅτου ἀξιώθηκε νὰ κρατήσῃ στὴν ἀγ -
κάλη της τὸν ὑπερούσιο Θεὸ Λόγο, ὑψώθη κε
πάνω ἀπὸ τοὺς θρόνους τῶν βασιλισσῶν. Ὤ
μυστήριο! Ἐκεῖνος, ποὺ δὲν τὸν χωροῦν οἱ οὐ -
ρα νοί, ἐχώρεσε στὰ σπλάχνα της καὶ ἔτσι ἡ Θε-
ο τό κος ἔγινε «ἡ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν» –
ἔ τσι τὴν ὀνομάζει ἡ ᾀσματογραφία τῆς Ἐκ κλη-
  σίας μας. Κατέχει λοιπὸν θέσι μοναδική.� Ἡ Γραφὴ λέει, ὅτι «πολὺ ἰσχύει δέησις δι-
καίου ἐνεργουμένη» (Ἰακ. 5,16). Ὅταν δηλαδὴ ἕναςἄνθρωπος δίκαιος γονατίσῃ καὶ παρακαλέσῃ
γιὰ κάποιον ἄλλον, ἡ παράκλησις τοῦ δικαίου
ἀνθρώπου ἔχει μεγάλη δύναμι, εἰσακούεται. � Εἶδες ἐπίσης τί εἶπε ὁ Θεὸς στὸν περίφημο
ἐ κεῖνο διάλογο τὸν ὁποῖον ἔκανε μὲ τὸν Ἀβρα-άμ, ποὺ τὸν παρακαλοῦσε νὰ μὴν καταστρέψῃ
τὰ ἁμαρτωλὰ Σόδομα (βλ. Γέν. 18,20-33)· ὅτι, ἂν βρί-
σκον ταν στὶς πόλεις αὐτὲς δέκα δίκαιοι κάτοι-
κοι, ὁ Θεὸς δὲν θὰ τὶς κατέστρεφε. Ἄρα οἱ δέ-
 κα δίκαιοι ἦταν σὲ θέσι νὰ σώσουν τόσες ὁλό-
κληρες πολιτεῖες, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δὲν βρέθηκαν,
ἔτσι ἐπῆλθε ἡ τιμωρία. Εὐτυχισμένες λοιπὸν
οἱ πόλεις καὶ οἱ κοινωνί ες ποὺ ἔχουν νέους ἁ -
γνούς, παρθένες γυναῖ κες ἀφωσιωμένες στὸ
Θεό, ἄνδρες δικαίους καὶ τιμίους καὶ ἐναρέ-
τους· αὐτοὶ πραγματικὰ σῴζουν τὸν κόσμο.� Ἐὰν λοιπὸν ἡ δέησις ἑνὸς ἁπλῶς δικαίου ἔ -
χῃ τέτοια δύναμι, φαντάζεστε τί δύναμι ἔχει
ἡ προσ ευχὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου· εἶνε σὰννὰ παρακαλοῦν χιλιάδες δίκαιοι. Τόση εἶνε ἡ
δύναμι τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου. Γι᾽ αὐτὸ στὴν
θεία λειτουργία καὶ στὶς ἄλλες ἀκολουθίες μας
οἱ ὀρθόδοξοι –ὄχι οἱ προτεστάντες ἢ οἱ χιλι α-
σταί–  λέμε· «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς».

Τελειώνω μὲ ἕνα ἱστορικὸ ἀνέκδοτο. Τὸν
καιρὸ τῆς ῾Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ὁ ΓάιοςΚοριολανὸς (6ος-5ος π.Χ. αἰ.) ἐξέπεσε ἀπὸ τὸ ἀξίωμα
ποὺ κατεῖχε, καταδικάστηκε σὲ ἐξορία, καὶ πι-
κραμένος κατέφυγε στοὺς Οὐόλσκους. Κατό-
 πιν ὅμως μάζεψε στρατὸ καὶ ἕνα πρωὶ ἐμφανί-
 στηκε μπροστὰ στὴ ῾Ρώμη, μὲ σκοπὸ νὰ ἐκ δι-
κη θῇ σκληρὰ τοὺς ἐχθρούς του. Στὶς πρεσβεῖ   -
ες, ποὺ πῆγαν νὰ τὸν κάμψουν, στάθηκε ἀνέν-
 δοτος καὶ ἀνυποχώρητος. Ὅταν ὅμως τοῦ ἔ -
στειλαν τὴ μητέ ρα του, μὲ πένθιμα ροῦχα, νὰ
τὸν παρακαλέ σῃ, τότε μόνο μπροστὰ τὰ δά-
κρυά της ὑποχώρησε. Ἐκεῖνα ποὺ δὲν κατώρ -
θωσαν ὅλοι οἱ ἄλλοι, τὰ κατώρθωσε ἡ μάνα.

Ἔτσι καὶ ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ ποὺ
κανείς ἄλλος δὲν κατορθώνει, τὰ κατορθώνει
ἐ κείνη. Μεγάλη ἡ ἰσχὺς τῶν πρεσβειῶν τῆς
Θεοτόκου. Γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐμεῖς τὴν ἐπικαλούμεθα.
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