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ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
Μεηέξα! Σν πξόζσπν πνπ ε ζύκεζή ηνπ γεκίδεη ην είλαη καο, κε ζπγθίλεζε θαη 

γιπθηά αλαηξηρίια. Δίλαη απηή πνπ καο αλάζηεζε κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο, απηή πνπ 
καο έδσζε δσή θόβνληάο ηελ από ηε δηθή ηεο, απηή πνπ έθηηαμε ην ζώκα καο κε 
ηελ ζάξθα ηεο θαη γέκηζε ηηο θιέβεο καο κε ην αίκα ηεο. Καη αθνύ καο έθεξε ζηνλ 
θόζκν, καο έζξεςε κε ην γάια ηεο θαη καο δέζηαλε ζηε ζεξκή αγθαιηά ηεο. Με 
άδνιε ζηνξγή θαη αλππόθξηηε αγάπε, κε ακέηξεηνπο θόπνπο θαη ζπζίεο, ε κεηέξα 
θξνληίδεη γηα ηα παηδηά ηεο. Σνπο παξαζηέθεη ζαλ θύιαθαο άγγεινο παληνύ θαη 
πάληα, ' όιε ηεο ηε δσή παζρίδεη γηα ην θαιό θαη ηελ πξνθνπή ηνπο Μνηξάδεηαη 
καδί ηνπο ιύπεο θαη ραξέο, ηα ιαηξεύεη θη ε θαξδηά ηεο καληεύεη θαη ηνπο πην 
θξπθνύο πόζνπο θαη ιαρηάξεο ηνπο. Η κάλα είλαη εθείλε πνπ γίλεηαη ν πξώηνο θαη 
θαιύηεξνο δάζθαινο, αιεζηλόο παηδαγσγόο ζηα παηδηά ηεο. Υσξίο λα ηεο ην κάζεη 
θαλείο, ηελ ηέρλε πνπ καιαθώλεη ηελ θαξδηά θαη πείζεη ην λνπ. Με ηελ θαινζύλε 
θαη ηελ αγάπε ηεο, ηα θαζνδεγεί ζηε δσή, ηα παξεγνξεί ζηηο απνηπρίεο ηνπο θαη 
είλαη πάληα έηνηκε λα ηνπο δώζεη ηε ζπκβνπιή ηεο. Απηή κε ηε δσή ηεο βάδεη ηα 
γεξά ζεκέιηα, πνπ πάλσ ηνπο ύζηεξα θηίδεηαη ην νηθνδόκεκα ηεο εζηθήο ηνπο 
πξνζσπηθόηεηαο. ηε κεηέξα καο όινη ρξσζηάκε, όρη κόλν ην θπζηθό, κα θαη ην 
εζηθό θαη πλεπκαηηθό καο « Δίλαη ». Γηαηί είλαη αλεμάιεηπηα ηα ίρλε ηεο επίδξαζεο 
θάζε κάλαο ζηελ ςπρή ησλ παηδηώλ ηεο. Όιεο νη κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο ηεο 
αλζξσπόηεηαο αλαγλώξηζαλ θαη δηαιάιεζαλ, όηη ηε κεγαινζύλε ηνπο ηε 
ρξσζηάλε πξώηα απ' όια ζηε κεηέξα ηνπο. Όκσο θαη θάζε απιόο άλζξσπνο 
αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηεο κεηέξα ηνπ θαη λνηώζεη αλαθνύθηζε ζην θάζε ηνπ 
πόλν, πξνθέξνληαο ηηο ιέμεηο « κάλα κνπ » Έρεη ηε θπζηνινγηθή αίζζεζε θαη 
πηζηεύεη όηη ε κάλα ηνλ ζπληξνθεύεη παληνύ, έηνηκε λα κνηξαζηεί καδί ηνπ ηνπο 
πόλνπο θαη ηνπο θαεκνύο ηνπ, αιιά θαη λα παιέςεη ζην πιάη ηνπ ζε θάζε δύζθνιε 
ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ. Κη' απηό γίλεηαη θη' όηαλ ε κεηέξα βξίζθεηαη καθξηά ηνπ, θη' 
όηαλ αθόκα είλαη πεζακέλε. Κη' είλαη αιήζεηα, ε κάλα καο ζπληξνθεύεη ζ' όιε καο 
ηε δσή. Γη' απηό πνιινί είλαη νη πνηεηέο θαη νη ινγνηέρλεο, πνπ έγξαςαλ ππέξνρα 
πνηήκαηα, δηεγήκαηα θη' αιιά ινγνηερλήκαηα, ςάιινληαο ην κεγάιν ξόιν θαη ηελ 
πςειή απνζηνιή ηεο κεηέξαο ζηε δσή. Αλππέξβιεηε απ' απηή ηελ άπνςε είλαη 
θαη ε ιατθή καο κνύζα. Με ππέξνρνπο θαη ζπγθηλεηηθνύο ζηίρνπο ηξαγνύδεζε ν 
ιαόο καο ζηα δεκνηηθά ηνπ ηξαγνύδηα ηε κεγάιε ιαηξεία, ην ζεβαζκό θαη ηελ 
αθνζίσζή ηνπ ζηε κάλα. Οη κνπζνπξγνί ζηα « λαλνπξίζκαηα » θαη ζε πνιιέο 
άιιεο ζπλζέζεηο ηνπο κε γιπθύηαηεο κεισδίεο καο έδσζαλ ην πινύζην μερείιηζκα 
ηεο αγάπεο θαη ηεο ζηνξγήο ηεο κεηέξαο. Μα θαη άιινη άμηνη ηεο ηέρλεο ηνπο 
δεκηνπξγνί, νη κεγάινη γιύπηεο θαη δσγξάθνη, απεηθόληζαλ ηελ ηεξή κνξθή ηεο 
κάλαο ζε πνιιά θαη ππέξνρα θαιιηηερλήκαηα. Κη αλάκεζα ηνπο άπεηξα είλαη 
εθείλα, πνπ ζενπνηνύλ ηε κάλα ζην πξόζσπν ηεο Παλαγίαο. Απηή ε ζενπνίεζε ηεο 
κεηξόηεηαο ηελ αηζζάλζεθε από πνιύ παιηά ν άλζξσπνο. Από ηελ αξραηόηεηα 
ήδε είραλ ζενπνηεζεί νξηζκέλεο θπζηθέο δπλάκεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 
γνληκόηεηα, όπσο ε Γή ( Γή-Μεηέξα ), ε Γήκεηξα θαη ε Κπβέιε, πνπ ήηαλ Θεέο-
κεηέξεο ησλ πξνγόλσλ καο. Γελ είλαη ινηπόλ πεξίεξγν, αιιά δίθαην θαη ζσζηό θαη 
αμίδεη λ' αθηεξώλεηαη θάζε ρξόλν κηα κέξα ζηελ ΜΗΣΔΡΑ. Μηα κέξα δηθή ηεο ζαλ 
θόξνο ηηκήο γηα όιεο εθείλεο ηηο πνιύηηκεο θαη αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο θαη 
θξνληίδεο ηεο Κη' είλαη πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθό λα βιέπεη θαλείο θάζε ρξόλν ηε 
δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μάε λα πιεκκπξίδνπλ νη δξόκνη από κηθξά παηδηά κα θαη 
κεγάινπο κε ινπινύδηα ζηα ρέξηα, κηθξή πξνζθνξά θαη δείγκα αγάπεο ζηε 
ΜΗΣΔΡΑ               
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Η ΒΔΒΑΙΟΤΗΤΑ   
τος Σεβ. Μητποπολίτος Κεπκύπαρ, Παξών και Γιαποντίων Νήσων κ. Νεκταπίος 

Η ενξηή ηεο Αλαιήςεσο, ζαξάληα εκέξεο κεηά ηελ Αλάζηαζε, 
ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο επίγεηαο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ καο θαη ηελ άλνδό Σνπ 

ζηνπο νπξαλνύο, πιεζίνλ ηνπ Θενύ θαη Παηξόο. Ο Υξηζηόο όκσο δελ επηζηξέθεη 
από εθεί πνπ μεθίλεζε πξηλ ηελ άξθσζή Σνπ, σο Θεόο κόλν. Πιένλ, αλεβάδεη 

ζηνπο νπξαλνύο ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη μαλαδίδεη ζηνλ άλζξσπν απηό πνπ ηνπ 
έιεηπε:  ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο θνηλσλίαο κε ην Θεό, ηε δπλαηόηεηα 

ππεξβάζεσο ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ, ηε δπλαηόηεηα ηεο ζσηεξίαο, ηεο 

ζεώζεσο θαη ηεο ιπηξώζεσο. Καη απηή ε ζσηεξία δελ ππάξρεη πιένλ σο 
πξνζδνθία ή σο επηζπκία, αιιά σο βεβαηόηεηα. 

Σνύην απνηππώλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο θξάζεηο ηνπ Απνιπηηθίνπ πνπ 
ςάιινπκε ζηελ ενξηή: «βεβαησζέλησλ απηώλ – ησλ καζεηώλ- δηα ηεο επινγίαο, 
όηη ζπ εη ν Τηόο ηνπ Θενύ, ν Λπηξσηήο ηνπ θόζκνπ». Δπί ζαξάληα εκέξεο ν 

Αλαζηεκέλνο Κύξηνο εκθαλίδεηαη ζηνπο καζεηέο Σνπ. πλνκηιεί κ’ απηνύο. 
πληξώγεη. Δπηιύεη ηηο ηειεπηαίεο απνξίεο ηνπο. Πνηεί ζεκεία. Σνπο θαλεξώλεη ηελ 

αγάπε Σνπ. Σνπο θαιεί λα αλακέλνπλ ηνλ θσηηζκό ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Σνπο 
ππόζρεηαη όηη δελ ζα ηνπο αθήζεη νξθαλνύο. Σνπο δίδεη πιένλ ηελ βεβαηόηεηα όηη 

όρη κόλν επάηεζε ηνλ ζάλαην, αιιά θαη όηη  πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ θαζέλα ηελ 
θνηλή Βαζηιεία. Όηη όρη κόλν ζα αλαζηεζνύκε, αιιά θαη ζα δήζνπκε ζε θνηλσλία 

κε ην Θεό. Γηαηί ην λόεκα ηεο ππάξμεώο καο δελ είλαη απιώο ην λα δήζνπκε 

αηώληα. Αιιά ην λα δήζνπκε αηώληα κε ην Θεό θαη καδί Σνπ, κέζα ζηελ Δθθιεζία. 
Καη απηό επηηπγράλεηαη από απηήλ εδώ ηε δσή θαη όρη όηαλ πεζάλνπκε. 

Ο Κύξηόο καο επηζθξαγίδεη ηελ Αλάζηαζε, ηελ δηδαζθαιία Σνπ, ηηο 
ππνζρέζεηο Σνπ κε ηελ Αλάιεςή Σνπ. πλνδεπόκελνο από ηνπο Αγγέινπο, ελ 

λεθέιε θσηεηλή, αλεβαίλεη εηο νπξαλνύο. Γείρλεη ζηνπο καζεηέο Σνπ, αιιά θαη ζε 

θάζε ρξηζηηαλό όηη ηα πάληα γη’ Απηόλ είλαη δπλαηά. Σν επίγεην έξγν Σνπ 
εηειείσζε. Σν αθήλεη ηώξα παξαθαηαζήθε ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ζε όινπο 

εκάο πνπ πηζηεύνπκε ζ’ Απηόλ. Καη Δθείλνο καο πεξηκέλεη, έρνληαο δώζεη ζηνλ 
θαζέλα ηελ δπλαηόηεηα λα ληθήζεη ηελ θύζε ηνπ, λα αλεβνύκε πλεπκαηηθά εηο 

ύςνο λνεηόλ, ζε θνηλσλία θαη ζρέζε καδί Σνπ, λα αθήζνπκε ηελ όπνηα 

πξνζθόιιεζε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο δσή καο θαη λα δεηήζνπκε θαη ηελ δηθή 
καο αλάιεςε πιεζίνλ Σνπ. Όρη απνθόπηνληαο ηνλ εαπηό καο από ηε δσή καο, 

αιιά δίδνληάο ηεο άιιν λόεκα.  
Απηό ην δηαθνξεηηθό λόεκα είλαη βεβαηόηεηα γηα ηελ Δθθιεζία καο. Γελ 

είλαη ππόζεζε, νύηε ηδέα. Γελ είλαη απιή πίζηε, νύηε ζξεζθεπηηθή εθδήισζε. 
Δίκαζηε βέβαηνη όηη ν Κύξηόο καο αλαζηήζεθε θαη αλειήθζε εηο νπξαλνύο. Δίκαζηε 

βέβαηνη όηη απηόο είλαη ν Τηόο ηνπ Θενύ θαη ν Λπηξσηήο ηνπ θόζκνπ. Δίκαζηε 

βέβαηνη όηη ε αλζξώπηλε θύζε καο απέθηεζε άιιεο δπλαηόηεηεο. Όηη κπνξνύκε 
λα είκαζηε καδί κε ην Θεό. Καη αληινύκε απηή ηε βεβαηόηεηα κέζα από ηξεηο 

δξόκνπο. 
Ο πξώηνο είλαη ε ίδηα ε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο, όπσο απηή 

απνηππώλεηαη ζηελ Καηλή Γηαζήθε, αιιά θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ. Οη 
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Απόζηνινη ππήξμαλ απηόπηεο κάξηπξεο ηεο Αλαιήςεσο ηνπ Κπξίνπ. Σνλ 
ςειάθεζαλ κεηά ηελ Αλάζηαζή Σνπ. Σνλ άθνπζαλ λα ηνπο νκηιεί. Σνλ είδαλ λα 

πνξεύεηαη καδί Σνπο. Καη είραλ ηελ επινγία λα ηνλ δνύλε ηε ζηηγκή πνπ έθεπγε 

από θνληά ηνπο  ελ δόμε. Όρη απιά θαη ηαπεηλά όπσο ήξζε. Αιιά κέζα ζην Φσο 
θαη ηελ κεγαινπξέπεηα πνπ αξκόδεη ζην Θεό. Καη απηή ε καξηπξία ηεο Αλαιήςεσο 

δηαπόηηζε ηε δσή ηεο Δθθιεζίαο αλά ηνπο αηώλεο. Η βεβαηόηεηα κεηαδόζεθε από 
γελεά ζε γελεά. Καη ζπλδπάζζεθε κε ηελ πξνζδνθία ηεο νξηζηηθήο επαλόδνπ ελ ηε 

Αλαζηάζεη ησλ λεθξώλ θαη ελ ηε δσή ηνπ κέιινληνο αηώλνο. 

Ο δεύηεξνο δξόκνο είλαη ε παξνπζία ησλ Αγίσλ καο. Οη Άγηνη, θαζόιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο Ιζηνξίαο, απνδεηθλύνπλ ηηο λέεο δπλαηόηεηεο ηεο αλζξσπίλεο 

θύζεσο, όηαλ θνηλσλεί κε ηνλ Θεό. Ο Άγηνο κπνξεί θαη ππεξβαίλεη ηα πάζε ηνπ, 
παξαηηείηαη από ηα δηθαηώκαηά ηνπ, αθόκε θαη από ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή, πξόζπκνο 

λα ππνζηεί ηα θξηθηόηεξα καξηύξηα, αγαπά θαη ηνπο ερζξνύο ηνπ, εηξελεύεη ελ ηε 
θαξδία ηνπ, ραίξεηαη θάζε ζηηγκή ηεο ππάξμεώο ηνπ, ζαπκαηνπξγεί ράξηο ζηελ 

θνηλσλία κε ην Θεό, γίλεηαη Φσο θαη δόμα γηα όιν ηνλ θόζκν. Δίλαη άλζξσπνο. 

Δίλαη όκσο ηαπηνρξόλσο θαη θνηλσλόο ηεο ζείαο θύζεσο. Καη επεηδή νπδέπνηε νη 
άγηνη ζα εθιείςνπλ, ε βεβαηόηεηα ηεο Αλαιήςεσο ζα δίδεη δύλακε ζηνλ θαζέλαλ 

καο λα αθνινπζεί απηόλ ηνλ δξόκν. 
Ο ηξίηνο δξόκνο είλαη ε επινγία πνπ καο δίδεηαη ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο 

καο. Όρη κόλν ε αλζξώπηλε θύζε, αιιά θαη θάζε ηη ην πιηθό κέζα ζηελ Δθθιεζία 

καο, αγηάδεηαη θαη αλεβαίλεη πξνζθεξόκελν ζην Θεό. Σν ςσκί θαη ην θξαζί, ην 
θεξί θαη ην ιηβάλη, ηα ρξώκαηα ησλ εηθόλσλ, ην λεξό θαη ην ιάδη, νη θαξπνί θαη ηα 

γελλήκαηα ηεο γεο, επινγνύληαη κέζα ζηα κπζηήξηα θαη ηηο αθνινπζίεο θαη καο 
ππελζπκίδνπλ όηη είλαη δηθά Σνπ, όηη ρσξίο Απηόλ δελ κπνξνύκε λα επηηύρνπκε 

πξαγκαηηθά ηίπνηα, γηαηί κόλν ε ζρέζε καο καδί Σνπ δίδεη λόεκα ζηε δσή καο. Η 
ύιε δελ ζα παύζεη λα είλαη ύιε. Αθόκε όκσο θαη απηή ζπκίδεη ηηο δπλαηόηεηεο 

 ηεο θύζεώο καο λα είλαη πιεζίνλ ηνπ Θενύ. 

Ο θόζκνο καο εμαθνινπζεί λα πνξεύεηαη κε άιιεο βεβαηόηεηεο. Έρεη 
εκπηζηνζύλε ζηελ εμνπζία, ηελ ηερλνινγία, ην ρξήκα, ηελ γλώζε, ηελ αλαδήηεζε 

ηεο εδνλήο. Δλίνηε πεξηθξνλεί ηηο βεβαηόηεηεο ηεο πίζηεώο καο, ζεσξώληαο ηεο 
μεπεξαζκέλεο γηα ηελ επνρή καο. Γηαπηζηώλνπκε όκσο όηη νη αλζξώπηλεο 

βεβαηόηεηεο θξαηνύλ κέρξη ηνπ ηάθνπ. Μπξνζηά ζηνλ πόλν, ηελ αξξώζηηα θαη 

ηνλ ζάλαην, θάζε βεβαηόηεηα ζπληξίβεηαη θαη θαλεξώλεηαη γπκλή, θαζόηη θξαηά 
ηελ αλζξώπηλε θύζε θαζεισκέλε ζηα πεπεξαζκέλα όξηα ηεο θζαξηόηεηαο.  

Η βεβαηόηεηα ηεο πίζηεσο αλεβάδεη ηνλ άλζξσπν εηο νπξαλνύο. Γίδεη 
δόμα, ηηκή θαη ειπίδα ζηνλ πηζηό. Πξνζθέξεη γλήζηα ραξά, πνπ αγηάδεη ηε δσή 

καο. Καη δηα ηεο ζρέζεσο κε ηνλ Αλαιεθζέληα Κύξηό καο ελ ηε Δθθιεζία, 
επαλαθέξεη ην «αξραίνλ θάιινο» ζηελ θύζε καο. Γελ είκαζηε κόλνη καο. Γελ 

θαηαιήγεη ε δσή καο ζηνλ ζάλαην. Μπνξνύκε λα ληθήζνπκε ηελ καηαηόηεηα θαη 

ηελ θζαξηόηεηα. Ο ίδηνο ν Κύξηόο καο, δηα ηεο Αλαιήςεώο Σνπ, καο δίδεη απηή 
ηελ βεβαηόηεηα. Καη ε επινγία βηώλεηαη θάζε θνξά πνπ ε Δθθιεζία καο ηειεί ηα 

κπζηήξηα ηεο, ενξηάδεη ηνπο Αγίνπο ηεο, ππελζπκίδεη ηνλ ιόγν ηνπ Κπξίνπ ζην 
Δπαγγέιην. Απηή ηελ βεβαηόηεηα νπδείο ηελ εγθξέκηζε ζηνπο αηώλεο. Καη θάζε 

θνξά πνπ ν θαζέλαο καο ηε δεη, αλέξρεηαη πιεζίνλ ηνπ Θενύ. Γηα ηνπ 

Αλαιεθζέληνο Κπξίνπ καο.   


