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 Ἄλλη µία λαµπρή Ἑορτή, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ἑορτάζει 

σήµερα ἡ Ἐκκλησία µας, µία µεγάλη Θεοµητορική Ἑορτή, τή 

Γέννηση τῆς Παναγίας µας, τῆς ὁποίας, ὅταν ἀκοῦµε τό ὄνοµά της, 

ἠλεκτρίζεται ἡ ψυχή µας καί δονεῖται ἡ καρδιά µας καί ὅλος ὁ 

συναισθηµατικός µας κόσµος πάλλει ἀπό ἀγάπη καί εὐγνωµοσύνη 

πρός αὐτήν. 

Ἡ Παναγία µας, τῆς ὁποίας τή Γέννηση σήµερα ἑορτάζουµε, εἶναι 

καρπός θερµότατης προσευχῆς τῶν δύο προχωρηµένων στήν 

ἡλικία γονέων της, Ἰωακείµ καί Ἄννας. Οἱ δύο αὐτοί Ἅγιοι ἔφεραν 

βαρέως τήν ἀτεκνία καί παρακαλοῦσαν θερµά τόν Θεό νά τούς 

δώσει ἕνα παιδί. Καί ὁ Κύριος εἰσάκουσε τίς προσευχές τους καί 

τούς ἀξίωσε, σέ βαθύτατο γῆρας, νά ἀπολαύσουν τήν εὐλογία τῆς 

παιδοποιΐας, πού ἦταν τό µόνιµο αἴτηµα τῶν προσευχῶν τους. 
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Συνέβη, δηλαδή, τό παράδοξο. Ἡ στεῖρα κυοφόρησε καί σέ 

βαθύτατο γῆρας γεννᾶ Κόρη ὑπέροχη, τήν Παρθένο Μαρία, πού 

ἔµελλε νά ἀποβεῖ ἡ πιό ἀκτινοβόλα µορφή, τήν ὁποία θά 

στεφάνωνε φωτοστέφανος αἰώνιος, γιατί αὐτή ἡ θεόκλητη Κόρη 

τῆς Ναζαρέτ, ἡ Παναγία µας, τό ἀγλάϊσµα καί τό ἄνθος τοῦ 

γυναικείου φύλου, θά γινόταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Στήν Παρθένο 

Μαρία µέ τή συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί ἀπό τό αἷµα της 

σαρκώθηκε αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί παρέδωκε φάρµακο 

λυτρωτικό γιά τή δική µας φύση τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. 

«Εὐφραινέσθωσαν, λοιπόν, οἱ οὐρανοί καί ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ», 

ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαµασκηνός. «Σήµερα ἀνοίγονται οἱ 

πύλες τῆς στειρώσεως καί παρουσιάζεται θεϊκή, παρθενική πύλη, πού 

ἀπό µέσα της θά περάσει καί θά µπεῖ στήν οἰκουµένη σωµατικά ὁ 

Θεός». Καί πράγµατι στά σπλάχνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου συνέβη 

τό καταπληκτικότερο θαῦµα τῶν αἰώνων, τό «ἔκπληκτον 

µυστήριον», ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ 

Παναγία πρόσφερε τόν ἄσπιλο καί ἀµόλυντο ἑαυτό της, ὡς δοχεῖο 

τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, καί σάρκωσε καί γέννησε τόν «ἀχώρητον 

παντί», τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή µας 

Χριστό, ὁ ὁποῖος ἦλθε στόν κόσµο αὐτό καί δίδαξε, 

θαυµατούργησε, ἔπαθε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε καί 

ἀναλήφθηκε ὡς Θεάνθρωπος στούς οὐρανούς καί κάθισε στά δεξιά 

τοῦ Θρόνου τοῦ Θεοῦ Πατρός καί ἔδωκε ἔκτοτε τή δυνατότητα «ἵνα 
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πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν µή ἀπόλληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 

γ’ 16). 

 Ἡ Παναγία µας, ὅµως, εἵλκυσε τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί 

ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ Θεοδόχος καί Πανάχραντος Θεοτόκος, γιατί 

προηγουµένως εἶχε κατακτήσει τίς κορυφές τῆς ἁγιότητας. Ἡ 

ὑπεραγία Θεοτόκος, χωρίς νά ἔχει τόν οὐρανό ὡς κατοικία, ἔζησε 

ὡς πολίτης τοῦ οὐρανοῦ. Χωρίς νά προέρχεται ἀπό τά Ἀγγελικά 

Σώµατα, ἔζησε ἐπί γῆς ὡς ἄγγελος. Ἡ Παναγία ὑπῆρξε πλάσµα τῆς 

γῆς, ὅπως καί ἐµεῖς. Τοῦ πεσόντος Ἀδάµ ἀπόγονος ἦταν, ὅπως καί 

ἐµεῖς, ὅµως στάθηκε µακριά ἀπό κάθε ἁµαρτία καί παρουσίασε ἕνα 

κάλλος ψυχικό καί µία ὀµορφιά πνευµατική τόσο ὑψηλή, ὥστε νά 

ἀναδειχθεῖ, κατά τούς λόγους τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, «τό 

σεµνόν κειµήλιον ἁπάσης τῆς Οἰκουµένης». 

«Ἐλαία κατάκαρπος», κατά τόν ἐµπνευσµένο ὑµνωδό τῆς 

Ἐκκλησίας µας, καί «ἄµπελος εὐκληµατοῦσα» ἀπό ἀρετές ὑπῆρξε ἡ 

Κεχαριτωµένη Κόρη τῆς Ναζαρέτ. Ἦταν, δηλαδή, στολισµένη µέ 

πλῆθος ἀρετῶν µεγάλων καί λαµπρῶν, πού ἀποτέλεσαν, κατά τόν 

ὑµνογράφο, τή στολή της τή «θεοΰφαντον». Ἀναλογιστεῖτε τήν 

ἀπαστράπτουσα ἁγνότητα καί καθαρότητα καί ἁγιότητά της, τήν 

ὑπέροχη σεµνότητά της, τή βαθύτατη καί τόσο θελκτική 

ταπείνωσή της, τήν ὁλοκληρωτική ἀγάπη της πρός τόν Θεό καί τόν 

πλησίον, τήν πλήρη ὑποταγή της στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. 

Ἀναλογιστεῖτε, ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, «τήν 
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θεοειδῆ γνώµην, τήν θεοτερπῆ τῆς παρθενίας αἴγλην, τάς θεοπρεπεῖς 

συµπάντων τῶν ἀγαθῶν ἀγλαΐας». Μέ ὅλα αὐτά τά διαµάντια τῶν 

ἀρετῶν της, ἡ Παναγία πρόσφερε στόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καθαρή καί 

ἀµίαντη τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί ἀξιώθηκε νά γίνει Θεοδόχος 

καί Πανάχραντος Θεοµήτωρ, ἀξιώθηκε νά κρατήσει στούς 

παρθενικούς της κόλπους τόν σεσαρκωµένο Λόγο καί νά τόν 

θρέψει µέ τό γάλα της. 

 Εὔλογα, λοιπόν, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας τιµᾶ, ὑπέρ πάντας 

τούς Ἁγίους, τήν ὑπερευλογηµένη Θεοτόκο, στό ὄνοµα τῆς ὁποίας 

ἔχει γραφεῖ ὁλόκληρη θεολογία. Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

µας, εὐσεβεῖς ὑµνογράφοι, ἐκκλησιαστικοί ποιητές, διάσηµοι 

συγγραφεῖς, ἁγιογράφοι καί µουσουργοί ἁµιλλῶνται ποιός θά 

ὑµνήσει πιό ἐπάξια τήν ὑπέραγνη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, διά τῆς 

ἀφιερώσεως στό ὄνοµά της τῶν ὡραιοτέρων ἔργων τῆς δηµι-

ουργικῆς τους ἰδιοφυΐας. «Ἄχραντον καί ἀµίαντον», τήν ὀνοµάζει ὁ 

Μέγας Ἀθανά-σιος. «Μητέρα σωφροσύνης καί ἁγνείας», τήν 

ἀποκαλεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νεοκαισαρείας. «Σκεῦος θαυµαστόν 

καί ἀρχηγόν τῆς παρθενίας», τήν ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος 

Κύπρου. «Ἁγιωτέραν τῶν ἁγίων καί τῶν φιλοθέων φιλοθεωτέραν», 

τήν ἀνυµνεῖ ὁ µέγας ὑµνωδός Ἀνδρέας Κρήτης. Ἀλλά καί ὅλοι οἱ 

εὐσεβεῖς ἐκκλησιαστικοί ὑµνογράφοι ἐπιστρατεύουν τούς 

ὡραιότερους λυρισµούς τῆς χριστιανικῆς τους ψυχῆς, γιά νά 

ὑµνήσουν «τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας της καί τό ὑπέρλαµπρον τό 
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τῆς ἁγνείας της», καί τήν τιτλοφοροῦν «πάναγνον» καί 

«πανάµωµον» καί «πανάχραντον». Γενικά, ὅλος ὁ χριστιανικός 

κόσµος εὑρίσκει µύριους τρόπους, γιά νά ἐκδηλώσει τήν 

εὐγνωµοσύνη του πρός τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τή µεσιτεύουσα γιά τή 

σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.  

Ἡ Παναγία, κατά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας 

µας, εἶναι ἡ πρόθυµη µεσίτρια καί πρέσβυς πρός τόν Υἱό της καί 

Θεό µας. Ἡ Παναγία παρακαλεῖ τόν Κύριο νά γίνει σπλαχνικός 

ἀπέναντί µας καί νά µή µᾶς συνερίζεται στήν ἀφροσύνη µας, ἀλλά 

νά µᾶς χαρίζει θέληση µετάνοιας καί διόρθωσης καί ἐπιστροφῆς. 

Καί οἱ παρακλήσεις τῆς Παναγίας πρός τόν Κύριο εἶναι εὐπρόσ-

δεκτες, γιατί ὁ Χριστός δέν χαλάει ποτέ τό χατῆρι τῆς Μητέρας του. 

Ἡ Παναγία εἶναι ἐκεῖ, δίπλα στόν Θρόνο τῆς µεγαλωσύνης τοῦ 

Υἱοῦ της καί γρηγορεῖ, πάντοτε ἕτοιµη νά τρέξει γρήγορα γιά 

βοήθεια καί προστασία καί λυτρωµό. Ὅλοι µας, λοιπόν, θά πρέπει 

νά στεκόµαστε µέ δέος καί µέ θαυµασµό ἀπέραντο µπροστά στήν 

Παναγία µας, τό θεῖο αὐτό σκήνωµα τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ. Νά τήν 

παρακαλοῦµε θερµά, γιατί εἶναι ἡ «τιµιωτέρα τῶν Χερουβείµ καί 

ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ». Εἶναι πάνω ἀπό τά 

Χερουβείµ, πού ἀποτελοῦν τόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό τά 

Σεραφείµ, πού περιΐπτανται γύρω ἀπό τόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ. 

Ἑποµένως, εἶναι πιό πάνω ἀπό ὅλους τούς ἀγγέλους καί ὅλους τούς 

ἀνθρώπους καί στέκεται ἐκεῖ δίπλα στόν Θρόνο τοῦ Θεοῦ καί 
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παρακαλεῖ πάντοτε γιά τόν κάθε πιστό, γιά τόν κάθε ἄνθρωπο, καί 

«πολλά ἰσχύει δέησις Μητρός πρός εὐµένειαν Δεσπότου». 

 Γι’ αὐτό, σ’ ὅλα τά προβλήµατα, πού µᾶς ταλαιπωροῦν, νά 

ἀπευθυνόµαστε πρέπει στήν Παναγία, πού εἰσακούει τίς δεήσεις 

µας καί προσφέρει τό δώρηµα «πρός τό συµφέρον τῆς αἰτήσεως». 

Οἱ παρακλήσεις µας, ὅµως, πρός τήν Παναγία πρέπει νά εἶναι 

θερµές, συνεχεῖς καί ἐπίµονες. Εἴτε γιά χαρµόσυνα γεγονότα τῆς 

ζωῆς µας, εἴτε γιά δυσάρεστα, δύσκολα, ὀδυνηρά καί ἄλυτα, πρέπει 

πάντοτε νά ἀπευθυνόµαστε µέ ἐµπιστοσύνη στήν Παναγία, γιατί 

αὐτή, πού ἔχει παρρησία µπροστά στόν Υἱό της, µπορεῖ νά δώσει 

λύτρωση ἀπό τόν πόνο καί τίς δοκιµασίες. Νά µήν ξεχνοῦµε ποτέ, 

ὅτι ἡ Παναγία εἶναι «ἡ τῶν ἀπηλπισµένων µόνη ἐλπίς καί τῶν 

πολεµουµένων βοήθεια».  

Ἔτσι καί ἐµεῖς, λαέ τοῦ Θεοῦ φιλακόλουθε, ἐπί τῇ µνήµῃ τῶν 

Γενεθλίων της, συνήλθαµε σήµερα, «ἀγαλλοµένῳ ποδί», ἄλλοι ἀπό 

κοντά καί ἄλλοι ἀπό µακριά, ἐδῶ, στήν συνεορτάζουσα µαζί µέ τήν 

Ἐκκλησία µας παλαίφατη τοῦ Κύκκου Μονή, πού εἶναι 

ἀφιερωµένη στό ὄνοµα τῆς Μεγαλόχαρης, γιά νά λυγίσουµε τά 

γόνατα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώµατος µπροστά στή χαριτόβρυτη καί 

θαυµατόβρυτη Εἰκόνα της, τήν Ἐλεοῦσα τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ, 

τήν Κυκκώτισσα, πού στολίζεται διαχρονικά µέ τά κρύσταλλα τῶν 

δακρύων τοῦ πονεµένου µας λαοῦ, καί νά τήν παρακαλέσουµε νά 

χαρίζει σ’ ὅλους µας δροσιά πνευµατική καί γλυκασµό ἐλπίδας 
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ἀκαταίσχυντης ἀπό τίς πλούσιες θεοµητορικές δεξαµενές τῆς 

χριστοειδοῦς ἀγάπης της. Ἤλθαµε ἐδῶ στήν πανίερη τοῦ Κύκκου 

Μονή, γιά νά προσφέρουµε στή Μάνα τοῦ Λυτρωτῆ µας Χριστοῦ τό 

θυµίαµα τῆς ταπεινῆς προσευχῆς µας καί νά ἀνάψουµε τήν 

κανδήλα τῆς ἀποσταµένης ἐλπίδας µας καί νά χύσουµε στά πόδια 

της τό καρδιοστάλακτο δάκρυ τῆς κατανύξεώς µας, ἀναµένοντας 

τήν παντοδύναµη χάρη τοῦ Υἱοῦ της νά θεραπεύσει τήν ἀνθρώπινη 

ἀσθένειά µας, νά ἐπουλώσει τίς πληγές τῆς ἁµαρτίας µας, νά 

ἀναπληρώσει τίς πολλές µας ἐλλείψεις καί νά ἀναδείξει, ὅ,τι καλό 

καί ἅγιο ἐν σπέρµατι ὑπάρχει στήν ψυχή µας. 

Ἤλθαµε ἀκόµα ἐδῶ στό Θεοµητοροσκέπαστο τοῦ Κύκκου Ὄρος, 

ὅπου ἡ Παναγιά µας, ἡ ἀπειρόγαµη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἔστησε τόν 

Ἡλιοστάλακτο Θρόνο της, καί ἀπό τό Θρονί της ἐξακτινώνει 

ἐλπίδα καί στέλλει εὐλογία µητρική σ’ ὁλόκληρη τήν Κύπρο, 

ἐλεύθερη καί σκλαβωµένη, γιά νά στρέψουµε τό βλέµµα τῆς ψυχῆς 

µας πρός Ἐκείνη, τήν Ὑπέρµαχο Στρατηγό τοῦ Ἔθνους µας, καί 

θερµά νά τήν παρακαλέσουµε, νά παρακαλέσουµε τόν παταµό αὐτό 

τόν γλυκερό τοῦ ἐλέους, νά ἀκούσει τήν ἀγωνιώδη κραυγή τοῦ λαοῦ 

µας γιά Δικαιοσύνη καί Ἐλευθερία καί νά γίνει γιά µᾶς γιά ἄλλη 

µιά φορά «τεῖχος καί ὀχύρωµα», «σκέπη καί κραταίωµα». 

Σήµερα, σέ χρόνια δύσκολα καί φουρτουνιασµένα, πού 

δηµιουργοῦν στόν λαό µας καί σ’ ὁλόκληρο τό ἔθνος µας 

ἀτµόσφαιρα συγχύσεως καί ἀνησυχιῶν, σύραµε τά βήµατά µας 
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ἐδῶ, γιά νά παρακαλέσουµε Αὐτή, τή Μάνα τοῦ Λυτρωτῆ µας, πού 

διαχρονικά ἀποτέλεσε «τό ἀπόρθητον τεῖχος» τοῦ ἔθνους µας, νά τό 

σκέπει καί νά τό φρουρεῖ καί νά τό προστατεύει ἀπό τούς 

ἐπίβουλους ἐχθρούς τῆς Πατρίδας µας. 

Ἤλθαµε, τέλος, ἐδῶ στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Κύκκου, ὅπου 

ἐξαίσιος ὕµνος Θεοµητορικοῦ Γενεσίου περιδονεῖ τούς αἰθέρες, γιά 

νά παρακαλέσουµε τήν ἀειπάρθενο Θεοτόκο νά χαρίζει στόν λαό 

µας καί στό ἔθνος µας ἑνότητα συµπαγῆ, σύµπνοια καί 

ἀδελφοσύνη, πρός ἀντιµετώπιση τῶν θανατηφόρων κινδύνων, πού 

τό ἀπειλοῦν, καί ἰδιαίτερα πρός ἀντιµετώπιση τῆς ἐπεκτατικῆς 

βουληµίας µεγαλαύχου γείτονος, τῆς ἀλαζονικῆς-ἑωσφορικῆς 

Τουρκίας, πού µέ «ἐπηρµένην ὀφρῦν» βάναυσα καί ἀσύστολα 

περιφρονεῖ καί καταπατεῖ κάθε ἔννοια ἠθικῆς καί δικαίου. 

Ἡ σκληρή µοῖρα τοῦ ἔθνους µας τό κρατεῖ καί πάλι ἀνήσυχο 

µπροστά στά καταχθόνια σχέδια τῆς Τουρκίας, πού ἀπειλεῖ καί 

πάλιν τήν ἐλευθερία του. Ὁ βάρβαρος γείτονάς µας, ὡς ἄλλη ὕαινα, 

ὀσφράνθηκε τά κοιτάσµατα πετρελαίου καί ἀερίου, πού ὑπάρχουν 

στήν περιοχή µας, καί ρίχνει ἄπληστα τό βλέµµα του στήν Κύπρο 

καί στό Αἰγαῖο, ἀπειλώντας µέ τή δύναµη τῶν ὅπλων, νά ἐπιβάλει 

τήν ἄνοµη θέλησή του καί νά ἀξιοποιήσει πρός ὄφελός του τά 

κοιτάσµατα πετρελαίου καί ἀερίου, πού ὑπάρχουν στίς 

Ἀποκλειστικές Οἰκονοµικές Ζῶνες Κύπρου καί Ἑλλάδας. Καί ὁ 

νεοσουλτάνος τῆς Ἄγκυρας καθηµερινά µέ λόγους, πού στάζουν τό 
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δηλητήριο τοῦ µίσους καί τῆς κακίας, προσπαθεῖ µέ πολεµικές 

ἰαχές νά δηµιουργήσει φοβία, ἐκνευρισµό καί σύγχυση στόν λαό 

µας καί στό ἔθνος µας, καί νά µᾶς ὁδηγήσει σέ λανθασµένες 

ἐνέργειες καί ἐπιλογές. Καί δέν σταµατᾶ ἐδῶ ὁ φανατισµένος αὐτός 

ἰσλαµιστής. Ἐξοπλισµένος µέ ὑπερσύγχρονη πολεµική τεχνολογία 

ἐπιτίθεται καί καταλαµβάνει µέρος τῆς ΑΟΖ ἑνός µικροῦ καί 

ἀνίσχυρου Κράτους διεθνῶς ἀνεγνωρισµένου, µέλους τοῦ 

Ὀργανισµοῦ Ἡνωµένων Ἐθνῶν καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐνῶ 

οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς «νίπτουν τάς χεῖρας» τους. Βλέπουν καί σιωποῦν. 

Μένουν ἐκνευριστικά ἀπαθεῖς, βουβοί µάρτυρες τῶν παρανόµων 

ἐνεργειῶν τῆς Τουρκίας. Καί ἡ ἔνοχη αὐτή σιωπή τῶν µεγάλων τῆς 

γῆς ἀποθρασύνουν τήν Τουρκία, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ τώρα µέ 

ἐπανάληψη τῆς κακουργίας τοῦ 1974 καί µέ ἐποικισµό τῆς 

περίκλειστης πόλης τῆς Ἀµµοχώστου, περιφρονώντας προκλητικά 

τά ψηφίσµατα τοῦ Συµβουλίου Ἀσφαλείας καί τοῦ Ὀργανισµοῦ 

Ἡνωµένων Ἐθνῶν, τά ὁποῖα γράφει στά παλαιότερα τῶν ὑποδη-

µάτων της. Καί ὅλα αὐτά συµβαίνουν, ἐνῶ καταβάλλονται ἔντονες 

προσπάθειες, γιά ἐπανέναρξη τῶν συνοµιλιῶν πρός ἐπίλυση τοῦ 

χρονίζοντος ἐθνικοῦ µας προβλήµατος, πού ἔχει φθάσει στήν 

ἔσχατη ὥρα του. 

Σήµερα ὁ κυπριακός Ἑλληνισµός, µέσα στή φουρτουνιασµένη 

αὐτή ἀτµόσφαιρα, µέ κοµµένη τήν ἀνάσα, ἐναγώνια παρακολουθεῖ 

τά ὅσα λαµβάνουν χώρα στά περιβάλλοντα τήν Πατρίδα µας, 
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εὔφλεκτα ἀπό τά πετρέλαια, θαλάσσια ὕδατα, γι’ αὐτό καί στρέφει 

καί πάλι τό βλέµµα τῆς ψυχῆς του πρός Ἐκείνη, τήν ὑπέρµαχο 

Στρατηγό τοῦ Ἔθνους µας, καί θερµά τήν παρακαλεῖ νά γίνει γιά 

µᾶς µέ τίς µητρικές της πρεσβεῖες πρός τόν Κύριο, ἡ σωστική 

βοήθεια καί σωτηρία µας. Θερµά τήν ἱκετεύουµε νά ἀκούσει τήν 

κραυγή τῆς ἀγωνίας µας καί νά σβήσει τή φλόγα τῆς φρικτῆς 

δοκιµασίας µας καί νά ἀπελευθερωθεῖ ἡ µατοβαµµένη Πατρίδα 

µας. Νά κερδίσει, δηλαδή, ἡ δικαιοσύνη καί νά ἐπανενωθεῖ ἡ 

Κύπρος µας σ’ ἕνα ἐλεύθερο, ἀνεξάρτητο καί δηµοκρατικό κράτος, 

ἀπαλλαγµένο ἀπό ἐθνικιστικές ἀγκυλώσεις καί ρατσιστικά 

ἀγκάθια καί ἀπό δόλιες-θανατηφόρες ἐγγυήσεις καί ἐπεµβατικά 

δικαιώµατα καί στηριγµένο στήν εἰρηνική συνύπαρξη, στήν 

ἀµοιβαιό-τητα καί στήν ἁρµονική συµβίωση ὅλων τῶν νοµίµων 

κατοίκων του, Ἑλληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτῶν, 

Ἀρµενίων καί Λατίνων. 

Καί ἡ προσευχή µας θά εἰσακουστεῖ, ἄν ἡ ἱκετευτική κραυγή µας 

εἶναι κραυγή «ἐν φωναῖς αἰσίαις», ἄν συνοδεύεται, δηλαδή, ἀπό 

βαθιά µετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Θεό: «Ἐπιστράφητε πρός µε ἐξ 

ὅλης τῆς καρδίας ἡµῶν» (Ἰωήλ 2,12), λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί πρός τό 

ἔθνος µας σήµερα. Καί τή φωνή του αὐτή νά τήν ἀκούσοµε πρέπει 

ὅλοι καί νά ξανατοποθετήσουµε στά βάθη τῆς ψυχῆς καί στό 

κέντρο τῆς ζωῆς µας τόν Χριστό καί τή Μάνα του Παναγία, ἄν 

θέλουµε ἐθνική λύτρωση καί σωτηρία. 
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 Γιορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Παναγίας µας σήµερα, ἀγαπητοί 

Χριστιανοί, καί ἡ µεγαλόφωνη καί ἡδύφθογγη σάλπιγγα τῆς 

Ἐκκλησίας µας, πού καθαιρεῖ τά τείχη τῆς ψυχικῆς ἀκηδίας καί 

πνευµατικῆς ἀναισθησίας, µᾶς καλεῖ ὅλους σέ ὁλόψυχη ἀφιέρωση 

στόν Χριστό καί τή Μάνα του Παναγία. Ἄς ξυπνήσουµε, λοιπόν, 

ἀπό τόν ἠθικό καί πνευµατικό λήθαργό µας, καί ἄς ἑνωθοῦµε µέ 

τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή µας Χριστό στενά, οὐσιαστικά καί 

ὀργανικά. 

Ἡ σηµερινή Γιορτή τῆς Παναγίας πρέπει νά θεωρηθεῖ, ὡς µία 

πρόσκληση, νά µιµηθοῦµε τήν ὑπέραγνη Μητέρα τοῦ Θεοῦ στήν 

ἐπίγεια πορεία της. Καί θά τή µιµηθοῦµε µέ τήν τήρηση τῶν 

εὐαγγελικῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της καί Σωτῆρα µας Κυρίου ἡµῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν ἁγνότητα τοῦ σώµατος καί τῆς ψυχῆς. Μέ 

τό σταυρικό καί θυσιαστικό φρόνηµα στήν καθηµερινή µας ζωή. 

Μέ κενωτική διάθεση καί  ἔµπρακτη ἐκδήλωση φιλαλληλίας καί 

ἀγάπης πρός τόν κάθε συνάνθρωπο, τόν ὁποῖο πρέπει νά θεωροῦµε 

ἐκ προοιµίου ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Μέ ταπείνωση πολλή, µέ 

προσευχή ἀδιάλειπτη καί σωφροσύνη ἀνύστακτη. Μά, πάνω ἀπ’ 

ὅλα, θά τή µιµηθοῦµε µέ βαθιά µετάνοια καί εἰλικρινῆ ἐξοµολό-

γηση, καί ὁλόψυχη, συνειδητή συµµετοχή στό µέγιστο τῶν 

Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας µας, τή Θεία Εὐχαριστία, γιατί µόνο µέ 

τόν τρόπο αὐτό ἐπικοινωνοῦµε καί ἑνωνόµαστε µέ τόν ἴδιο τόν Θεό 

καί γινόµαστε «χριστοφόροι» καί «θεοφόροι». Μόνο ἔτσι, µόνο µέ 
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τόν τρόπο αὐτό, ἡ Παναγία µας θά ἑνωτισθεῖ τήν προσευχή µας καί 

θά σπογγίσει τά δάκρυά µας καί θά ἀναπτερώσει τίς ἐλπίδες µας. 

Μόνο ἔτσι, θά βρισκόµαστε αἰώνια µέ τήν Παναγία καί µέ τόν 

Κύριό µας, ὑµνωδοί καί ψαλµωδοί τῆς δόξας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Μόνο ἔτσι, θά ἀξιωθοῦµε καί µεῖς νά γευτοῦµε τή γλυκύτητα τῆς 

οὐράνιας καί ἀτελεύτητης ζωῆς. 

 Ἄς προσπαθήσουµε, λοιπόν, νά µιµηθοῦµε τήν Παναγία µας 

στήν ἐπίγεια ζωή της καί νά γίνουµε γνήσια τέκνα της, ἄν θέλουµε 

νά ἐλπίζουµε σέ ἐθνική λύτρωση καί σωτηρία, µά, προπαντός, ἄν 

θέλουµε νά ἀξιωθοῦµε νά ζοῦµε αἰώνια µαζί της στήν ἐπουράνια 

τοῦ Θεοῦ Βασιλεία. 

 


