
 Δέλ ὑπάξρεη ζηόλ θόζκν πηό γιπθύ-

ηεξν ὄλνκα ἀπ’ αὐηό ηῆο Παλαγίαο. έ 

θάζε ηη πνύ ζά κᾶο ζπκβεῖ, ζέ θίλδπλν, ζέ 

δνθηκαζία, ζέ θάζε πεηξαζκό, «Παλαγηά 

κνπ!» ζά θσλάμνπκε. Μά θαί λά ζθνληά-

ςνπκε πάιη η’ ὄλνκα ηῆο Παλαγηᾶο ζά θέ-

ξνπκε  ζηά ρείιε καο. Γη αὐηό δέλ εἶλαη 

ηπραῖν ὅηη ὁ εὐζεβήο ιαόο καο ηηκᾶ θαί 

ἐπηθαιεῖηαη ηήλ Μεηέξα ηνπ Κπξίνπ καο 

(πξβι. Λνπθ.1:43) κέ πνιιά ὀλόκαηα. 

πηά  δηαδνρηθά θαί ζενινγηθόηαηα 

ὀλόκαηα ἀθνῦκε κόλν, ζηή ζπλήζε ιεη-

ηνπξγηθή αἴηεζε πνύ εἶλαη θαί ἡ θαηαθιεί-

δα ὅισλ ηῶλ αἰηεκάησλ καο πξόο ηόλ 

Θεό: «Τῆο Παλαγίαο, ἀρξάληνπ, 

ὑπεξεπινγεκέλεο, ἐλδόμνπ, Δεζπνίλεο 

ἡκῶλ Θενηόθνπ θαὶ ἀεηπαξζέλνπ 

Μαξίαο….». 

 Σόζν κεγάιε θαί ἐμαηξεηηθή εἶλαη ἡ 

εὐιάβεηα ηῶλ πηζηῶλ πξόο ηήλ Θενηόθν, 

πνύ νἱ αἱξεηηθνί (Πξνηεζηάληεο, Μάξηπ-

ξεο ηνῦ Ἱερσβᾶ θ.ἄ.), πηζηεύνπλ ὅηη ἡ ηηκή 

πξόο ηήλ Παλαγία ἔρεη ἐπηζθηάζεη θαί πα-

ξαγθσλίζεη ηήλ ηηκή  πξόο Σόλ Τἱό ηεο. 

Εἶλαη ὑπεξβνιηθά δηνγθσκέλε -ιέγνπλ- ἡ 

ἀμία θαί ζεκαζία πνύ ἀπνδίδνπλ νἱ  ρξη-

ζηηαλνί ζηήλ Παλαγία. Πηό ζπγθεθξηκέλα, 

κηᾶο θαί ἀλαθεξζήθακε ζηόλ ηίηιν 

«Παλαγία», ιέγνπλ: Πῶο εἶλαη δπλαηόλ ἡ 

Ἁγία Γξαθή λά ὀλνκάδεη ηόλ Θεό 

«ἅγην» (Ἠζ. 6:3, Λνπθ. 11:45, Ἰωαλ. 

17:11 θ.α) θαί ΄ζεῖο λά ὀλνκάδεηε ηή Θε-

νηόθν Παλαγία; (!) Εἶλαη ἀλώηεξε ἀπό 

ηόλ Θεό; Μήπσο δέλ εἶλαη αὐηό κηά 

ἔλδεημε Μαξηνιαηξείαο ὅπσο ζηνύο Ρσ-

καηνθαζνιηθνύο; 

 δῶ ἀζθαιῶο ἠζειεκέλα ἤ ἀζέιεηα 

γίλεηαη παξεμήγεζε, γηαηί ηήλ Θενηόθν 
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* Μείδσλ, εἶλαη ζπγθξηηηθόο βαζκόο ηνῦ ἐπηζέηνπ κέγαο (κέγαο, κείδσλ, κέγηζηνο). ηό ἴδην ἐδάθην ὁ Κύξηνο 

βεβαηώλεη ὅηη: «ὁ κηθξόηεξνο ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηνῦ Θενῦ» ζά εἶλαη «κείδωλ αὐηνῦ» δει. ηνῦ ἁγίνπ Ἰσάλλνπ 

ηνῦ Πξνδξόκνπ!   

ηήλ ἀπνθαινῦκε «Παλαγία», ζπγθξίλν-

ληάο ηελ ὄρη κέ ηόλ Θεό, πνύ θη Αὐηόο 

εἶλαη  Παλάγηνο, ἀιιά κέ ηνύο ἄιινπο 

ἁγίνπο ηῆο θθιεζίαο καο.  Αύηό 

καξηπξεῖ θαί ηό Ἅγην Πλεῦκα δηά ηνῦ ζηό-

καηνο ηῆο Παξζέλνπ Μαξίαο, ὅηαλ εἶπε 

ἐθεῖλνλ ηόλ  πξνθεηηθό ιόγν κεηά ηόλ   

Εὐαγγειηζκό ηεο άπ᾿ ηόλ Ἀξράγγειν Γα-

βξηήι: «ἰδνὺ γὰξ ἀπὸ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦ 

ζί κέ πᾶζαη αἱ γελεαί» (Λνπθ.1:48). Κη 

ἀζθαιῶο ἡ πξνθεηεία αὐηή ἐθπιεξώζεθε 

θαηά γξάκκα ἀπ᾿ ὅινπο ηνύο ἁγίνπο θαί 

πηζηνύο ηῆο θθιεζίαο ηνῦ Υξηζηνῦ, πιήλ 

ηῶλ αἱξεηηθῶλ!  

 Καί ἡ Ἁγία Γξαθή ζπγθξίλνληαο 

ἀλζξώπηλα ἀμηώκαηα θαί ραξίζκαηα 

ἐθθξάδεηαη θαηά παξόκνην ηξόπν, ὅπσο 

ἐκεῖο πξόο ηήλ Θενηόθν. ι.ρ. Ὁ πξνθή-

ηεο Δαληήι ρξεζηκνπνηεῖ γηά ηόλ 

εἰδσινιάηξε βαζηιέα Ναβνπρνδνλόζνξα 

ηόλ ηηκεηηθό ηίηιν: «βαζηιεὺο βαζηιέ-

ωλ» (Δαλ.2:37), δει. ὑπέξηαηε βαζηιέα! 

Ὁ Ἰεζνῦο ἀλαγλσξίδεη ηόλ Ἅγην Ἰσάλλε 

ηόλ βαπηηζηή ὡο «κείδωλα»* κεηαμύ 

ὅισλ ηῶλ πξνθεηῶλ. (Μαηζ.11:11, 

Λνπθ.7:28). Ὁ ἀπόζηνινο Λνπθᾶο, 

πξνζθσλεῖ ηόλ ἄξρνληα Θεόθηιν 

«θξάηηζηνλ» (Λνπθ.1:3), πνύ εἶλαη 

ὑπεξζεηηθόο βαζκόο ηνῦ «ἀγαζόο» θαί 

ζεκαίλεη ὑπεξάγαζνο. Ὁκνίσο ὁ 

ἀπόζηνινο  Παύινο πξνζθσλεῖ ηόλ 

ἀλζύπαην Ρσκαῖν δηνηθεηή Φήιηθα, ἀιιά 

θαί ηόλ δηάδνρό ηνπ Φῆζην, πάιη 

«θξάηηζηνλ» (βι. Πξαμ.24:3 & 26:25). 

Ὁ ἀξράγγεινο Γαβξηήι ὀλνκάδεη ηήλ Θε-

νηόθν  «θεραξηηωκέλε» (Λνπθ.1:28), 

δει. γπλαίθα πιήξεο ραξίησλ θαί ραξη-

ζκάησλ. Ὁκνίσο θαί ἡ ἁγία Ἐιηζάβεη ἐλ 

Πλεύκαηη Ἁγίῳ ηήλ πξνζθσλεῖ 

«εὐινγεκέλε ἐλ γπλαημὶ» (Λνπθ.1:42) 

δει. μερσξηζηά ηηκεκέλε θαί  δηαθεθξηκέ-

λε κεηαμύ ηῶλ γπλαηθῶλ! 

 Καιά ιέγνπλ πάιη, πῶο εἶλαη δπλα-

ηόλ ὁ Θεόο λά ΄λαη ἅγηνο, ἀγαζόο θιπ. 

Καί νἱ ἄλζξσπνη, παλάγηνη, παλαγηόηαηνη 

(ἐλλννῦλ ηόλ Οίθνπκεληθό Παηξηάξρε), 

ὁζηόηαηνη, αἰδεζηκόηαηνη θιπ;  

 δῶ ἀθξηβῶο ρξεηάδεηαη κηά κεγα-

ιύηεξε δηαζάθεζε. πεηδή κεηαμύ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ ὑπάξρεη πνηνηηθή δηαθνξά ὡο 

πξόο ηήλ ἀξεηή θαί ηήλ πλεπκαηηθή θαηάξ-

ηηζε ηνῦ ἑλόο ἀπό ηόλ ἄιιν, δει. ὁ ἕλαο 

ζπκβαίλεη λά εἶλαη θαιύηεξνο, 

ἠζηθόηεξνο, εὐζεβέζηεξνο θαί ζνθόηεξνο 

ἀπό θάπνηνλ ἄιιν, γη᾿ αὐηό θαί 

ρξεζηκνπνηνῦκε κεηαμύ καο ζπγθξηηηθνύο 

πξνζδηνξηζκνύο, ὅπσο ἅγηνο, ἁγηόηεξνο, 

εὐιαβήο, εὐιαβέζηαηνο θιπ. Ὁ Θεόο 

ὅκσο ζάλ ἀπόιπηε θαί ὑπεξέρνπζα 

ὕπαξμε, κή κπνξώληαο λά ζπγθξηζεῖ κέ 

θάηη ἄιιν ὅκνηό Σνπ, ὀλνκάδεηαη ἁπιῶο: 

ἅγηνο, δίθαηνο, ἀγαζόο, δπλαηόο θ.ν.θ κέ 

ηήλ ἔλλνηα ηῆο ὑπέξηαηεο ἀμίαο αύηῶλ 

ηῶλ ιεθηηθῶλ πξνζδηνξηζκῶλ. Σό ἴδην θά-

λνπκε θη ἐκεῖο κέ πξάγκαηα πνύ ἔρνπλ 

ἀπόιπηα γλσξίζκαηα θαί ἰδηώκαηα 

θαζ΄ἑαπηά. Σά ἐπίζεηα: μύιηλνο, γπάιηλνο, 

ρξπζόο, πέηξηλνο, ζηδεξέληνο θιπ. δέλ 

ἔρνπλ ζπγθξηηηθό βαζκό. Δέλ ιέκε πνηέ ηό 

μύιν αὐηό εἶλαη «μπιηλόηεξν» ἀπό ην 



ἄιιν, ἤ ηό γπαιί αὐηό εἶλαη «γπαιηλόηεξν» 

ἀπό θάπνην ἄιιν… Δέλ δέρνληαη ζύγθξη-

ζε αὐηά ηά πξάγκαηα, γηαηί ἔρνπλ ἀπό ηή 

θύζε ηνπο «ἀπόιπηα» γλσξίζκαηα. Ἔηζη 

θη ὁ Θεόο κή κπνξώληαο λα ζπγθξηζεῖ κε 

ἄιια «ὄληα», ἔρεη ἀπόιπηεο ἰδηόηεηεο, κό-

λν ζηόλ «ἀπόιπηα» ζεηηθό βαζκό! Ἅγηνο, 

Ὅζηνο, Δίθαηνο θιπ.  

 Μεξηθνί ζθαλδαιίδνληαη ἀπό ηνύο 

ηηκεηηθνύο ηίηινπο πξνο ὁξηζκέλνπο δηα-

θεθξηκέλνπο  ἀξρηεξεῖο  ιόγσ  ηῆο 

δηνηθεηηθῆο ζέζεσο θαη εὐζύλεο πνύ 

ἔρνπλ κέζα ζηελ ἐθθιεζία ὅπσο: Παλα-

γηόηαηνο, Μαθαξηόηαηνο, εβαζκηόηαηνο, 

Θενθηιέζηαηνο θιπ. Δηόηη ιέγνπλ δελ 

ἀληαπνθξίλνληαη ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα 

ὅπσο ὄθεηιε λα ἰζρύεη. Ἀιιά γηαηί λά 

ζθαλδαιίδνληαη θαη νὕησο ἐρόλησλ ηῶλ 

πξαγκάησλ; Μήπσο θαί κεηαμύ καο νἱ 

ιατθνί δέ δίλνπκε πξνζσλπκίεο θαί ηίη-

ινπο ηηκεηηθνύο ζέ πξόζσπα κέ πνιηηηθή 

ἐμνπζία (πξνέδξνπο, πξσζππνπξγνύο, 

ὑπνπξγνύο, βνπιεπηέο, δεκάξρνπο θιπ.) 

πνύ ζπρλά δελ ηνύο ηαηξηάδνπλ; π.ρ 

μνρόηαηε, ἐληηκόηαηε, ἐθιακπξόηαηε, 

ἀμηόηηκε θιπ; Ἀιιά θαί κεηαμύ καο δελ 

πξνζθσλνῦκε ὁ ἕλαο ηνλ ἄιιν θύξηε ἤ θπ-

ξία ηάδε… Μήπσο αὐηό κᾶο ηαηξηάδεη; 

Ἀπόιπηνο Κύξηνο δελ εἶλαη κόλνλ ὁ Θεόο; 

Ἀιιά θαί ‘κεῖο κε ηή ζρεηηθή ἔλλνηα ηνῦ 

ηίηινπ «θύξηνο», εἴκαζηε ἄξαγε θπξίαξρνη 

πάλσ ζηνλ ἑαπηό καο, ζηά πάζε καο ςπρη-

θά θαί ζσκαηηθά; Κπβεξλᾶκε ζσζηά ηελ 

νἰθνγέλεηά καο; Δηαρεηξηδόκαζηε κέ ζύλε-

ζε ηά ἀγαζά πνύ κᾶο παξέρεη ὁ Θεόο; 

Ἀζθαιῶο ὄρη! Γη αὐηό θαη ὁ θόζκνο καο 

δελ εἶλαη παξαδεηζέληνο. Ὅκσο ηηκῆο 

ἕλεθελ, ἀπνδίδνπκε ζηνπο ἄιινπο ηήλ ηηκή 

θαη ηήλ δερόκαζηε ἀδηακαξηύξεηα θαη 

ἐγθάξδηα ὅηαλ κᾶο ηελ  πξνζθέξνπλ! Ἄο 

κε κᾶο ἀμίδεη. Ἀπνδερόκαζηε ηήλ ηηκή γηα-

ηί γλσξίδνπκε ὅηη νἱ ἄιινη ηό θάλνπλ ἀπό 

εὐγέλεηα θαί κόλν, ἔζησ θη ἄλ δελ κᾶο ηαη-

ξηάδεη, ἔζησ θη ἄλ δελ ἀπνδίδεη θαηά θπξη-

νιεμία ηήλ πξαγκαηηθόηεηα ηῆο δηαγσγῆο 

καο.  

 ηήλ πεξίπησζε αὐηή δει. ζηίο κεηα-

μύ καο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ἡ ηηκή ηνῦ 

ἑλόο πξνο ηνλ ἄιιν, δελ ἐθθξάδεη ηελ 

ἀθξίβεηα ηῆο ἀμίαο, πλεπκαηηθῆο, ἠζηθῆο, 

θνηλσληθῆο θιπ. ἀιιά κόλνλ ηό δένλ δει. 

ηό πξέπνλ, αὐηό πνύ πξέπεη λα ἐπηηύρνπκε 

ιόγσ ηῆο ζέζεώο καο, ηόλ ζηόρν καο ζηνλ 

ὁπνῖν θαί θαηαηείλνπκε θαί κόλν ἔηζη 

ἀπνθηνῦλ λόεκα νἱ ηηκεηηθέο πξνζθσλή-

ζεηο.  

 Ἡ Παξζέλνο Μαξία ηηκᾶηαη ὡο Πα-

λαγία θαί ιόγσ ηῆο ζέζεώο ηεο θνληά 

ζηόλ Παλάγην Θεό. Αὐηό ἄιισζηε θάλνπ-

κε θη ἐκεῖο κέ ηνύο ἀλζξώπνπο πνύ ἔρνπλ 

κηα ἰδηαίηεξε θνηλσληθή δηάθξηζε-ζέζε 

ι.ρ. ηή ζύδπγν ηνπ βαζηιηᾶ ηελ 

ὀλνκάδνπκε βαζίιηζζα, ηνῦ παπά, θπξα-

παπαδηά, ηνῦ δεκάξρνπ θπξία δεκαξρίλα 

θ.ν.θ ἀζρέησο ἄλ ἔρνπλ ηά ἴδηα πξνζόληα 

ἤ ραξίζκαηα ἤ ηελ ἀλάινγε παηδεία ἤ 

ἐμνπζία. Ὅκσο ιόγσ ηῆο κεηνρῆο ηνπο 

ζηήλ θνηλή ἐκπεηξία θαί δσή ηνῦ ζπδύγνπ 

ηνπο, παίξλνπλ θαη αὐηέο ηηο ἴδηεο πξνζσ-

λπκίεο. Αὐηή ηήλ ηαύηηζε θαηά κεηνρή ηή 

βιέπνπκε θαί ζ’ αὐηήλ ἀθόκε ηήλ πξάμε 

κεηαμύ ἁγίσλ πξνζώπσλ ηῆο Ἁγίαο 

Γξαθῆο. Ἡ ζπγγελήο ηῆο Παλαγίαο, ἡ 

ιηζάβεη «ἐπιήζζε Πλεύκαηνο Ἁγίνπ θαὶ 

ἀλεθώλεζε θσλῇ κεγάιῃ θαὶ εἶπελ· 

εὐινγεκέλε ζὺ ἐλ γπλαημὶ θαὶ 



εὐινγεκέλνο ὁ θαξπὸο ηῆο θνηιίαο 

ζνπ» (Λνπθ.1:41-42).Νά ἡ ηηκεηηθή ηαύ-

ηηζε θαηά κεηνρή. Εὐινγεκέλε ἡ Θενηό-

θνο, εὐινγεκέλνο θαη ὁ θαξπόο ηῆο        

θνηιίαο ηεο δει. ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο!                

Λίγν πηό θάησ ηελ ἀπνθαιεῖ 

«καθαξία» (Λνπθ.1:45), δηόηη ἐπίζηεπζε 

ζ’ ὅζα ὁ Κύξηνο ηῆο εἶπε.  

 Ὅια αὐηά ινηπόλ πνύ ἀλαθέξακε 

δείρλνπλ θαί θάηη ἄιιν, ὅηη ἡ Θενηόθνο 

ἀλήθεη ζηνύο πξώηνπο θαη ἐθιεθηνύο 

ὑπεξέηεο ηνῦ Θενῦ. Γη αὐηό ἀιεζῶο θαί 

βεβαίσο ἡ Παξζέλνο Μαξία εἶλαη Παλα-

γία θαί κάιηζηα «ηηκηωηέξα ηῶλ Χεξνπ-

βείκ, θαί ελδνμνηέξα αζπγθξίηωο ηῶλ 

Σεξαθείκ», δηόηη ἡ θνηιηά ηεο ἔγηλε ζξό-

λνο ηνῦ Θενῦ (πξβι. Λνπθ.1:35), ἐλῶ νἱ 

ἅγηνη ἄγγεινη, ηά εξαθείκ ὅπσο κᾶο ιέ-

γεη ἡ Ἁγ. Γξαθή: «θαη Σεξαθείκ 

εἱζηήθεηζαλ θύθιῳ αὐηνῦ» (Ηζ.6:2) 

δει. ζηέθνληαη γύξσ ἀπό ηνλ ζξόλν ηνῦ 

Θενῦ! 

 Ἡ Παλαγηόηεηα ἑπνκέλσο ηῆο Παξ-

ζέλνπ Μαξίαο εἶλαη κεγάιε παξεγνξηά γηα 

κᾶο. Ἀθ᾿ἑλόο δηόηη ἔρνπκε ζεξκή πξνζηά-

ηε θαί βνεζό, κέ παξξεζία πξνο ηόλ Θεό, 

πνύ πξεζβεύεη ἀθαηάπαπζηα γηα ηή ζσηε-

ξία καο. Ἀθ᾿ἑηέξνπ δηόηη κᾶο δείρλεη πό-

ζν πνιύ ηίκεζε ὁ Θεόο ηνλ ἄλζξσπν θαη 

ζέ ηί ὕςνο ἁγηαζκνῦ θαί δόμαο κπνξεῖ λά 

θζάζεη ἄλ ηό ζειήζεη.  

 Αὐηνῦ ηνῦ ἁγηαζκνῦ θαη ηῆο ράξηηνο 

ηνῦ Θενῦ δηά πξεζβεηῶλ ηῆο Παλαγίαο 

καο κεηξόο θαί πάλησλ ηῶλ ἁγίσλ λα κᾶο 

ἀμηώζεη ὅινπο καο ὁ Παλάγαζνο Θεόο.  

 

 

Ἐπηκέιεηα 

Πξεζβύηεξνο  

Δεκήηξηνο Χ. Σαββόπνπινο 


