
Εόρτιο μήνυμα Σεβ. Γουμενίσσης*
γιά τόν ἑορτασμό τῆς Παναγίας Γουμένισσας, πρός τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα τῶν ἐδῶ

ἑορταστῶν καί ὅλων τῶν συνεορταστῶν ὅπου γῆς  (μετά τῶν ἐν οὐρανοῖς)

ἅγιοι Πατέρες καί ἀδελφοί·

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἄρτης κ.κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης  κ.κ. 
Ἀντώνιε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Τρίκκης & Σταγῶν κ.κ. Χρυσόστομε·

εὐλογημένοι συμπρεσβύτεροι καί διάκονοι καί μονάζοντες·
χριστεπώνυμοι προσκυνητές τῆς Παναγίας μας τῆς Γουμένισσας·
ἐντιμότατοι ἄρχοντες, κυβερνητικοί, βουλευτικοί, περιφερειακοί, δημοτικοί, πολιτικοί, 
στρατιωτικοί, ἀστυνομικοί, καί ὅσοι ἄλλοι φορεῖς κοινωφελῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Παιονίας καί τῆς 
Περ.Ἑνότητας Κιλκίς·

ὡς εὖ παρέστητε ἐφέτος σ᾽ αὐτόν τρισευλογημένο οἶκο τῆς κοινῆς Πνευματικῆς Μητέρας μας 
(Ἐκείνης πού ἀναδείχθηκε Μητέρα τοῦ Σωτῆρός μας· Ἐκείνης πού ἀναδείχθηκε “οἶκος τῆς θείας 
ἐνανθρωπήσεώς” Του ὑπέρ ἡμῶν· Ἐκείνης πού ἀναδείχθηκε “ἁγία τράπεζα τοῦ Ἄρτου τῆς ζωῆς” 
πού εἶναι ζωοποιός σέ μᾶς· Ἐκείνης πού ἀναδείχθηκε ἀκένωτη μεταδοτική “πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ” 
ὅλης τῆς κτίσεως, ἀγγέλων καί ἀνθρώπων καί τῆς φύσεως ὅλης).

Τήν ἀνυμνολογοῦμε γι᾽ αὐτό τό δικό Της μοναδικό καί μεθέξιμο διαρκῶς δῶρο, γιά τόν ἑαυτό 

Της καί τόν ἑαυτό τοῦ Υἱοῦ Της καί Θεοῦ μας, πού μᾶς προσφέρονται μέσα στό ἑορταστικό 
λειτουργικό πανηγύρι καί στό λειτουργικό τωρινό μυστήριο.

Ἄν κάτι “μοναδικά σπουδαῖο” ἔχει ὁ καθένας μας νά ἐπιδείξει ὡς καρπό τῆς ζωῆς του καί τῆς 
ὕπαρξής του εἶναι (καί) ἡ σημερινή ἐπανάληψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας συμμετοχῆς, τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἀμοιβαίας συνεισφορᾶς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας κοινῆς (καί προσωπικῆς) 
ἐκκλησιαστικῆς θείας κοινωνίας.

Δόξα τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὕμνος καί στήν Παναγία μας, γι᾽ αὐτήν τήν ἐφετινή σημερινή μοναδική 
εὐκαιρία.

Σέ λίγο θά λιτανεύσουμε τήν καθαγιασμένη εἰκόνα Της. Κι ἐμεῖς σάν γνήσια παιδιά Της θά τήν 
συνοδεύσουμε σέ μιά λιτανευτική πορεία ἀναμέτρησης μέ τή φευγαλέα ἐπικαιρότητα καί τίς κάθε 
λογῆς ἐπικαιροποιήσεις τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας.
Θά λιτανεύσουμε τήν ἀφθαρτοποιό θεία ἀφθαρσία Της μέσα ἀπό τίς ὁδούς τῶν καθημερινῶν 
διαδρομῶν μας, πού ἐμεῖς τίς καταντήσαμε διαδρομές φθορᾶς (ἀκόμη καί διαδρομές διαφθορᾶς). 

Κι ἄς τίς μετονομάζουμε μέ τά παρωνύμια τῆς ἐπικαιροποίησης καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ, 
ἀγνοώντας τήν τραγωδία πού διαπράττεται μέ τή φίμωση τῆς “βαθείας καρδίας” καί τήν ἀπώλεια 
τῆς σύνδεσης μέ τό Χριστό…

***

Σέ τί ὅμως συνίσταται ἡ ἐπικαιρότητα καί ὁ ἐκσυγχρονισμός πού ἐκδαπανοῦν τή ζήση καί τήν 
παραγωγικότητά μας, στά χρόνια τοῦ βίου μας;

Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία ἀξιολογεῖται ἀπό τούς διαχρονικούς ἰσολογισμούς της, ἰσολογισμούς μεταξύ 



εἰρήνης καί πολέμων, μεταξύ δημιουργικότητας καί καταστροφῶν·
ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός κι αὐτός ἀξιολογεῖται ὡς ἀπολογισμός δόμησης καί ἀποδόμησης, 
συνδρομῶν καί παραδρομῶν, μέ διαρκεῖς ὠσμώσεις στή διάρκεια τοῦ εὐρύτερου συλλογικοῦ βίου·
ἡ ἀνθρώπινη ἐπιστήμη τί ἄλλο εἶναι παρά ἕνας ἀνοιχτός προϋπολογισμός ἐπίμονης ἐρευνητικῆς 
διάρκειας καί ἐξελικτικῶν ἀνακαλύψεων, λεπτομερειακῶν προόδων καί τελειότερων ἐφαρμογῶν, 
ἀλληλο-αναιρούμενων μεταλλαγῶν καί ἀτέλειωτων νέων ὑποθέσεων, ἁλμάτων στό “καινό” (μέ 
“αι”) καί στό “κενό” (μέ “ε”)·
ἡ ἀνθρώπινη τοῦ καθενός μας ζωή ἀξιολογεῖται ἀπό τήν παραδεκτή λειτουργία τοῦ λογισμικοῦ της 
καί τῶν ἐφαρμογῶν του·
ἀκόμη καί ἡ ἀνθρώπινη θρησκευτικότητα εἶναι ἕνα πολυσύνθετο πολυψηφιδωτό, μιά ἀδιάλλακτη 
ἀντιπαράθεση ἤ (τό λιγότερο) μιά διαλεκτική μεταξύ ἰδεολογημάτων καί συναισθημάτων, θέσεων 
καί ἀντιπαραθέσεων…

Καί ὅλα αὐτά, ἄν θελήσουμε νά τά συμπτήξουμε, θά βρεθοῦμε στό δίδυμο τῆς χρηστικῆς τους 
νομοτέλειας καί τῆς ἰδιοτέλειας, τῆς οἰκονομίας καί τῆς διαπολεμικῆς, στίς διεκδικήσεις τῶν 
ὀφελῶν καί στή διεργασία τῶν διεκδικήσεων.

Ἰδού, σέ τί συνίσταται ὁ πανανθρώπινος καί διανθρώπινος καί ἀνθρώπινος κόπος, πού τόν διερευνᾶ
ἡ ἐπιστήμη, τόν ἐκθειάζει ὁ πολιτισμός, τόν ἐξωραΐζει ἡ φιλοσοφία, τόν κρίνει ἡ θρησκεία, τόν 
ἀπαιτεῖ ἡ ἱστορία, τόν φιλοξενεῖ ἡ χωρητικότητα τῆς γῆς καί ἡ χρονικότητα τῶν αἰώνων.

Σ᾽ αὐτές τίς ἰσχνές ἐλπίδες ἐκτυλίσσεται ἀνέκαθεν τό ἐνίοτε ἑλκυστικό, μά προπαντός τραγικό 
δράμα πού λέγεται “ἄνθρωπος”, “ἀνθρωπότητα”, “ἀνθρωπισμός” καί “ἀνθρώπινα δικαιώματα”. Ἡ 
ἀνθρώπινη ταυτότητα ὅλων μας ἀποζητεῖ μέν τήν εἰρηνική συνύπαρξη, τήν ἑνοποιό συμμετοχή, 
τήν κοινωνία τῆς μέθεξης τοῦ κοσμικοῦ χρονοχώρου· πλήν ὅμως ἐκποιεῖται ἐξ ἀρχῆς σέ μιάν 
διαπάλη πολύ εὔθραυστων ἰσορροπιῶν μεταξύ τοῦ “εἶναι” καί τοῦ “ἀπο-εἶναι”, πού ἀπειλεῖ ἤδη 
ὁριακά μέχρι καί αὐτό τό οἰκολογικό περιβάλλον.

Διότι αὐτό πού γίνεται (καί ἀπογίνεται πιά) μέ τίς ὁριακές κλιματικές ἀλλαγές, αὐτό πού 
εἰσπράττουμε μέ τίς ὀλέθριες φωτιές τῶν πολέμων στή γειτονιά μας ἐπί εἰκοσαετίες, αὐτό πού 
βλέπουμε μέ φρίκη μέ τίς ἀσύδοτες φωτιές στόν τόπο μας ἐπί δεκαετίες, τί ἄλλο εἶναι παρά ἡ 
ἐπικαιροποίηση τῆς διαπάλης μεταξύ τοῦ “εἶναι” καί τοῦ “ἀπο-εἶναι”, ἡ ἀπαξίωση τῆς θεόκτιστης 
καί θεοδόμητης καί θεόσωστης ὕπαρξής μας καί τοῦ θεόκτιστου κόσμου μας. 

Καί φθάνουμε σέ ἕνα ὁριακό σημεῖο σήμερα: ὁ παράγωνος “ἄνθρωπος”, ἡ παράλογη 
“ἀνθρωπότητα”, ὁ μεταβολισμένος “ἀνθρωπισμός”, τά ἔκλογα “ἀνθρώπινα δικαιώματα” (πού τόσο 
μεγαλόστομα τά διαλαλοῦμε καί τά διεκδικοῦμε) φαντασιώνονται ἕναν πλαστικό παράδεισο, ἕναν 
ἠλεκτρονικό παράδεισο, ἕναν μεταπυρηνικό ἰδιοκτησιακό “παράδεισο”, ἕναν τόσο ἀφύσικο καί 
κακοφύσικο αὐτοπαράδεισο!

Καί ποιό εἶναι τό συμπέρασμα;

Ἀνά τούς αἰῶνες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης ἐπαναλαμβάνουμε τήν ἐθελούσια τραγωδία μας, τό 
(ἀρχικό καί διαρκές καί τελικό) ἀδιέξοδο τῶν ἐπί μέρους ἠθελημένων (γνωμικῶν καί πρακτικῶν) 
ἀδιεξόδων μας, τήν ἐπικαιροποίηση τῆς κόλασης στίς διαδρομές τῆς ἱστορίας.

***

Ἀπέναντι σέ ὅλες αὐτές τίς δικές μας (ἀτυχεῖς) ἐκδοχές ὕπαρξης, ὀρθώνεται πάντοτε ἤρεμα καί 
ἀποφασιστικά μιά ἄλλη παραδοχή ὕπαρξης: ἄσπιλης, ἀμόλυντης, ἄφθορης, ἄχραντης, ἁγνῆς, 
ἀειπαρθενικῆς, θεόνυμφης, δεσπόζουσας.



Εἶναι ἡ Παναγία μας.

Ἕνας ἄνθρωπος πού ἔφθασε τήν ἀρτιότητα, τήν ἀκεραιότητα, τήν τελειότητα, τήν πληρότητα, γιά 
τήν ὁποία θέλησε ὁ Θεός καί ὑπάρχουμε. Ἕνα δῶρο μοναδικῆς ἀνθρώπινης ὀμορφιᾶς καί τέλειας 
φυσικότητας πρός τόν Τριαδικό Θεό.

Πρός τόν ἀχώρητο καί ἀκατάληπτο Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἔπλασε καί μᾶς ὅρισε, γιά νά 
χαιρόμαστε αὐτήν τήν φυσικότητα τοῦ δώρου ὥστε νά κατακτᾶ ἀγαπώντας τόν Δωρητή· πού μᾶς 
ἔπλασε καί μᾶς ὅρισε, γιά νά χαιρόμαστε αὐτήν τήν θεόκτιστη φυσικότητα τῆς δωρεᾶς ὥστε νά 
περιχωρεῖ ἀγαπώντας τόν Μεγαλόδωρο· πού μᾶς ἔπλασε καί μᾶς ὅρισε, γιά νά χαιρόμαστε αὐτήν 
τήν πανώρια φυσικότητα τῆς ὕπαρξης ὥστε νά προσδέχεται μέ μιά τέλεια ἁγνότητα ταπείνωσης, 
καθαρότητας, ἀγάπης καί ὑπακοῆς τόν Δημιουργό στά μέτρα τῆς τέλειας ἀνθρώπινης φυσικότητας.
Αὐτήν τήν τέλεια ἀνθρώπινη φυσικότητα ἤθελε προαιωνίως νά Τοῦ προσφέρουμε (γιά νά Τόν 
προσδεχθοῦμε) ὁ Θεός. 

Αὐτήν τήν τέλεια ἀνθρώπινη φυσικότητα θέλησε καί προσέλαβε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ στήν ἄσπορη 
μήτρα τῆς Μητρός Του, γιά νά γίνει ὁ ἐνανθρωπισμένος Σωτήρας μας.

Πρός τόν δικό Της ἀπολογισμό ζωῆς ἤρθαμε σήμερα, γιά πολλαπλή φορά, γιά νά τόν ξαναζήσουμε 
καί νά τόν ἀποθαυμάσουμε πάλι, νά τόν χαροῦμε “εἰς ὕψος ἤ εἰς βάθος”, νά ἀναπαυθοῦμε χωρίς 
τέλος στή μεγαλωσύνη τοῦ συνόλου καί τῶν λεπτομερειῶν. Ἡ Παναγία μας μέ τήν ἀπόλυτη 
παρθενική Της ἀγάπη πρός τό Θεό ἀπέδωσε στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ τόν ἑαυτό Της ὡς δυνατότητα τῆς 
ἐνανθρώπησής Του. Ἡ Παναγία μας ἄνοιξε τή θύρα, γιά νά ρθεῖ στόν κόσμο καί στήν κτίση ὅλη ὁ 
Υἱός τοῦ Θεοῦ ὡς ἡ ὁδός τῆς Ἀναστάσεώς μας.

Ἄν θεολογήσουμε πάνω στή σημερινή Της ἑορτή, τότε πράγματι σήμερα ἔχουμε “τό Πάσχα τοῦ 
καλοκαιριοῦ”. Σήμερα γιορτάζουμε τήν διάρκεια τοῦ Πάσχα, ἀλλά σήμερα τιμοῦμε εὐχαριστιακά 
καί τήν ἀφετηρία τοῦ Πάσχα, τό ξεκίνημα τοῦ Πάσχα μέσα ἀπό τήν ὕπαρξη τῆς Παναγίας 
Παρθένου. 

Διότι τό Πάσχα ξεκίνησε ἀπό τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ διά τῆς Παρθένου. Διότι τό Πάσχα μᾶς 
δόθηκε ἀπό τόν Ἀναστημένο Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού ἐνανθρώπησε διά τῆς Παρθένου.

Ἦταν καί παρέμεινε ὁλότελα δοσμένη στό Θεό. Δίχως τό παραμικρό ἴχνος ἰδιοτέλειας ἤ 
αὐταρέσκειας, ἡ ὕπαρξή Της ἦταν μιά ὁλοτελής εὐαρέσκεια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὁλοκάθαρη καρδιά Της βίωνε τήν τέλεια ταπείνωση τῆς Δούλης, τοῦ κτίσματος, τοῦ 
δημιουργήματος, πού τίποτε δέν κρατοῦσε γιά τόν ἑαυτό Της, ἀλλά ζοῦσε ἀκούγοντας, 
ὑπακούοντας, εὐαρεστώντας τό Θεό.

Ἔζησε τήν πληρότητα τῆς θεάρεστης αὐταπάρνησης στή Γέννηση, στήν ἐπίγεια διαδρομή, στή 
Σταύρωση, στήν Ἀνάσταση, στήν Ἀνάληψη καί τήν Αἰώνια Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ Της. Ἡ 
μοναδική Της ὀμορφιά εἶναι τό Παιδίον Ἰησοῦς πού Τόν ἐναγκαλίζεται στίς εἰκόνες Της. 

Ἀκόμη καί στό θάνατό Της δέν ἔπαυσε νά Τόν ἔχει ἐναγκαλισμένο μέ τήν ὕπαρξή Της. Ἡ εἰκόνα 
τῆς Κοιμήσεως αὐτό διαλαλεῖ· ἐκοιμήθη καί μετέστη πρός Ἐκεῖνον πού ἦταν ἡ ζωή Της! Μόνον ὁ 
Κύριος μέσα στό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἡ Παναγία μας ὡς ὑπερτελεστάτη κοινωνός 
γνωρίζουν τέλεια αὐτήν τήν ὁλοτελή χαρισματική ὑπέρβαση τῆς φθαρτῆς ὕπαρξής Της μέσα στήν 
Θεανθρωπότητα Του. Ζεῖ καί ὑπάρχει ὡς Μητέρα τοῦ σαρκωμένου καί δοξασμένου Θεοῦ, 
κοινωνώντας διαρκῶς τόν Υἱό καί Θεό Της.

Ὅμως ―καί αὐτό μᾶς ἀφορᾶ ὅλους― δέν παύει στούς αἰῶνες νά Τόν ἔχει ἐναγκαλισμένο καί νά 



βαστάζεται ἀπό Ἐκεῖνον ἐναγκαλισμένη (νά ζεῖ δηλ. σέ μιά τελειούμενη ὑπερτέλεια ἑνότητα μαζί 
Του) χάριν ὅλων ἡμῶν! Ἔζησε γιά Κεῖνον, ζεῖ μέ Ἐκεῖνον, ἀλλά ὑπάρχει δίπλα σέ Ἐκεῖνον 
προσδεομένη, καθικετεύουσα, μεσιτεύουσα, ἱλεώνουσα, χαριτόδωρος, ὡς ἡ ἐθελούσια ἀνοικτή 
ἐνυπόστατη πύλη τῆς εὐσπλαγχνίας Του πρός ἐμᾶς. Ἡ Παναγία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Μητέρα πρός 
ὅλους μας, ὥστε ὁ Χριστός τῆς Παναγίας μας νά μερίζεται ἀμερίστως πρός ὅλους μας τούς 
ὀρθοδόξους χριστιανούς καί νά προσκαλεῖ ὅλον τόν κόσμο σ᾽ αὐτό τό ἄφθαρτο δῶρο.

Τί σημαίνει αὐτό; Ἀναπληρώνει τά ὑστερήματα τῆς πτωχότατης δικῆς μας λατρείας καί ἀγάπης 
πρός τόν Υἱό Της. Δανείζει τόν Ἑαυτό Της σέ ὅλους ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους (πού δέν ἐννοοῦμε πώς 
ἡ ὕπαρξή μας εἶναι δημιούργημα καί δῶρο τοῦ Θεοῦ, καλεσμένο νά ἀνοιχτεῖ στήν ἀπεραντωσύνη 
τοῦ Θεοῦ καί νά ἐνεικονίζει στούς συνανθρώπους αὐτήν τήν ἀπεραντωσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ).

Ἡ Παναγία μας εἶναι μιά πάναγνη πληρότητα αὐτοπροσφορᾶς στό Θεό ὑπέρ τῆς κτίσεως, ὅπως καί 
τῆς κτίσης πρός τό Θεό. Γι᾽ αὐτό καί προσφέρουμε τήν θεία Εὐχαριστία “ἐξαιρέτως ὑπέρ Αὐτῆς”. 
Ἔγινε Μητέρα τοῦ Δημιουργοῦ καί ζεῖ τήν ἄκτιστη βασιλεία Του ὡς Μητέρα τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. 
ὡς Μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου (πού ἐκλήθη νά γίνει Ἐκκλησία).

Τό δικό Της ἰσολογισμό ὁλοτελοῦς προσφορᾶς καί ὁλοτελοῦς παρρησίας χάριν ὅλου τοῦ κόσμου 
ἤρθαμε νά ἐξυμνήσουμε γιά ἄλλη μιά φορά, τρεφόμενοι ἀπό τό γάλα τῆς δικῆς Της αἰώνιας 
στοργῆς.

Στό δικό Της ἀνοικτό προϋπολογισμό ἀειπαρθενικῆς μοναδικῆς Μητρότητας τοῦ σαρκωμένου 
Θεοῦ καί ἀκοίμητης πανανθρώπινης μεσιτευτικῆς Μητρότητας στρέφουμε τό βλέμμα τῆς καρδιᾶς 
μας, σάν τά παιδιά πού τρέφονται διαρκῶς ἀπό τήν καρδιά καί τό βλέμμα καί τό εἶναι τῆς Μάνας 
τους.

«Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐλπίς καί προστασία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἐν Σοί 
γάρ ἐσαρκώθη ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, μόνη γάρ ὑπάρχεις Μήτηρ καί Παρθένος, ἀεί εὐλογημένη 
καί δεδοξασμένη, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ εἰρήνην δωρήσασθαι πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ».

ὁλοτελής ταπεινός οἰκέτης καί ἱκέτης καί ὑμνητής τῆς εὐσπλαγχνίας Σου

†ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος


