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"Χαῖρε ὓψος δυσαμάβατομ ἀμθρωπίμοις λογισμοῖς, χαῖρε βάθος 
δυσθεώρητομ καί Ἀγγέλωμ ὀφθαλμοῖς"  

 
 "Ἰσχμόφωμος γάρ καί βραδύγλωσσος καί οὐκ εὒλαλος ὑπάρχω, ἲμ' 
οὖτως εἲπω, περί τῆς μεγαλωμύμου καί ὁσίας καί ἀπειρογάμου καί 
ἀειπαρθέμου Μαρίας, Μητρός τοῦ Κυρίου… "1 
 
 Μέ αὐςά ςά λόγια, ἀδελτξί μξσ, ὁ Ἃγιξπ Ἐπιτάμιξπ, Ἐπίρκξπξπ 
Κχμρςαμςίαπ ςῆπ Κύποξσ, νεκιμᾶ ςό λόγξ ςξσ γιά ςό παμάγιξ ποόρχπξ 
ςῆπ Ὑπεοαγίαπ Θεξςόκξσ. Καί ἂμ μέ αὐςά ςά αἰρθήμαςα καί ςίπ 
ἀμαρςξλέπ ξἱ Ἃγιξι ςῆπ Ἐκκληρίαπ μαπ ρςέκξμςαι μποξρςά ρςήμ 
Παμαγία μαπ, πόρξ μᾶλλξμ ἐμεῗπ ξἱ ἐλάυιρςξι ἂμθοχπξι αὐςῆπ ςῆπ ζχῆπ, 
πξύ ζξῦμε ςόμ ἀγῶμα καί ςήμ ἀγχμία αὐςξῦ ςξῦ κόρμξσ, μέ ςί ποόρχπξ 
καί πξιά λόγια μπξοξῦμε μ' ἀπεσθσμθξῦμε ρςή Μηςέοα ςξῦ Θεξῦ καί ςῶμ 
ἀμθοώπχμ! 
 Ἡ Ἐκκληρία μαπ, ὃμχπ, ςό ἐπιςοέπει καί βάζει ρςό ρςόμα ὃλχμ 
μαπ λόγια ἀγγελικά, λόγια πξύ βγῆκαμ ἀπό ςά ἂσλα υείλη ςξῦ 
Ἀουαγγέλξσ Γαβοιήλ καί ὓμμηραμ ςό ὑπέολξγξ θαῦμα πξύ 
ποξρχπξπξιεῖςαι ρςό ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ. Εἶμαι λόγια εὐτξοίαπ καί 
υαομόρσμχμ αἰρθημάςχμ, πξύ ἡ Ἐκκληρία μαπ ςξπξθέςηρε ρςή διάοκεια 
ςῆπ Μεγάληπ Τερραοακξρςῆπ, καςά ςίπ Ἀκξλξσθίεπ ςῶμ Χαιοεςιρμώμ, 
γιά μά ςξμῶρει ςό ἠθικό καί μ' αὐνήρει ςίπ πμεσμαςικέπ δσμάμειπ ςῶμ 
ἀγχμιζόμεμχμ, ρςό Σςάδιξ ςῶμ Ἀοεςῶμ, Χοιρςιαμῶμ. 
 Καί εἶμαι, ὂμςχπ, ἰρυμότχμξπ καί βοαδύγλχρρξπ ὁ λόγξπ ἡμῶμ 
ςῶμ ἀμθοώπχμ, ὃςαμ ἀπξταρίζξσμε μά μιλήρξσμε γιά ςήμ Παμαγία. 
Ἀλήθεια, πῶπ μά ἐκτοαρςξῦμε γιά ςόμ ἂμθοχπξ πξύ καςέρςηρε ςόμ 
ἑασςό ςξσ θοόμξ ςξῦ Θεξῦ, γιά ἐκείμη πξύ ἒγιμε κλίμακα, μέρῳ ςῆπ 
ὁπξίαπ καςέβηκε ὁ Θεόπ ρςή γῆ καί ἀμέβηκε ὁ ἂμθοχπξπ ρςόμ ξὐοαμό! Τί 
μά πξῦμε γιά ἐκείμη πξύ, ρσμςοίβξμςαπ ςά ρςεγαμά ςῆπ λξγικῆπ, ἂμ καί 
ἀπειοόγαμξπ, ἒτεοε ρςόμ κόρμξ ςόμ Υἱό ςξῦ Θεξῦ! Γιἀ ἐκείμη πξύ ἒγιμε 
ὑπόδειγμα ςαπείμχρηπ καί ὑπακξῆπ λέγξμςαπ "μαί" ρςήμ πιό ἀπόκξρμη 
ποξρςαγή πξύ ἀκξύρςηκε πξςέ ρςή γῆ! Πῶπ μά πεοιγοάφξσμε ςή γσμαίκα 
πξύ ναμαέτεοε ςή υαοά καί ςήμ ἐλπίδα ρςόμ κόρμξ, ἐκείμη πξύ ὑμμήθηκε 
ὃρξ καμείπ ἂλλξπ ἀπό ςξύπ Ἀγγέλξσπ, πξύ γέμμηρε ςό τῶπ καί ἐνεσςέλιρε 
ςή γμώρη ςῶμ ρξτῶμ! 

Ἡ ἀμθοχπόςηα ρςήμ ἐπξυή μαπ ἒυει τςάρει ρέ ἀπίρςεσςα ὓφη 
ἐπιρςημξμικῆπ γμώρηπ καί ςευμξλξγικῆπ καςάοςιρηπ. Οἱ καςακςήρειπ ρςό 
υῶοξ ςῆπ ἐπιρςήμηπ ποξκαλξῦμ θασμαρμό. Τό ἀμθοώπιμξ μσαλό 
κσοιαουεῖ καί βαριλεύει, ποξκαλώμςαπ ἒπαορη, ἱκαμξπξίηρη, αὐςάοκεια. 
Ὑπάουξσμ, ὃμχπ, ἀκόμα μεγέθη καί ποαγμαςικόςηςεπ πξύ ἡ ἀμθοώπιμη 
λξγική δέ μπξοεῖ μά ἑομημεύρει. Ὃςαμ ςό ἐπιυειοεῖ, ὁδηγεῖςαι ρέ 
ἀδιένξδξ, ρηκώμει ςά υέοια φηλά, ἀδύμαμη μά δώρει λύρη καί 
ἱκαμξπξιηςική ἀπάμςηρη. 
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 Ἡ πίρςη ςῆπ Ἐκκληρίαπ μαπ ρςό ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ καί ρςό 
οόλξ πξύ αὐςή διαδοαμάςιρε ρςή ζχή ςηπ, ὂμςχπ ποξκαλεῖ ρύγυσρη ρςόμ 
πάμρξτξ ἂμθοχπξ ςξῦ 20ξῦ αἰώμα. Μέ καμία δύμαμη δέμ μπξοεῖ μά 
ἑομημεύρει ςίπ ἀλήθειεπ πξύ κξρμξῦμ ςό ὑπέολξγξ ποόρχπό ςηπ. Πῶπ μά 
ἑομημεσθεῖ ἡ ἂρπξοξπ ρύλληφη; Πῶπ μά ἑομημεσθεῖ ἡ παοθεμική 
γέμμηρη; Πῶπ μά γίμει ἀπξδεκςό πώπ ὁ Θεόπ, διά ςῆπ Παμαγίαπ, ἒγιμε 
ἓμαπ ἀπό ἐμᾶπ ςξύπ ἀμθοῶπξσπ; Πῶπ μά ἑομημεσθεῖ ἡ μεςάρςαρή ςηπ 
ρςξύπ ξὐοαμξύπ; Ὃπξιξπ ἐπιυειοήρει μά δεῖ μέ ςά μάςια ςῆπ λξγικῆπ 
αὐςέπ ςίπ ἀλήθειεπ ἢ θά ὁδηγηθεῖ ρςήμ ςοέλα ἢ ρςήμ πλάμη. 
 Τό ὓφξπ, ὃμχπ, αὐςό πξύ ρσμδέεςαι μέ ςό ποόρχπξ ςῆπ Παμαγίαπ 
δέμ εἶμαι μόμξ δσραμάβαςξ γιά ςξύπ ἀμθοώπιμξσπ λξγιρμξύπ· εἶμαι καί 
δσρθεώοηςξ γιά ςξύπ ὀτθαλμξύπ ςῶμ Ἀγγέλχμ. Αὐςξί ξἱ Ἂγγελξι πξύ 
δξοστξοξῦμ αἰώμια ςό θοόμξ ςξῦ Θεξῦ καί δξνξλξγξῦμ ςή μεγαλχρύμη 
Τξσ, αὐςξί ξἱ Ἂγγελξι πξύ εὐαγγελίρςηκαμ ςό μήμσμα ςῆπ ρχςηοίαπ καί 
ςῆπ λύςοχρηπ ρςόμ κόρμξ καί αὐςξί ἀκόμη δέμ εἶμαι ρέ θέρη μά 
καςαμξήρξσμ ςό μεγαλεῖξ καί ςή δόνα ςῆπ Θεξςόκξσ. Ἀδσμαςξῦμ καί ξἱ 
ἲδιξι μά πληριάρξσμ ςήμ ποαγμαςικόςηςα, ἐκείμη πξύ ρσμδέεςαι μέ ςό 
ποόρχπξ πξύ ἒπαινε ςόρξ καθξοιρςικό οόλξ ρςήμ πξοεία ςῆπ 
ἀμθοώπιμηπ ἱρςξοίαπ. 
 Παο’ ὁλεπ, ὃμχπ, ςίπ παοαπάμχ ἀλήθειεπ πξύ ρσμδέξμςαι μέ ςό 
ποόρχπό ςηπ, παοά ςό γεγξμόπ ὃςι ὑπεοέβη κάθε ἀμθοώπιμη μξμξςέλεια 
ρςήμ ἐπί γῆπ ζχή ςηπ, ἡ Παμαγία δέμ εἶμαι ἀποόριςη, δέμ εἶμαι μακοσά 
μαπ, δέμ εἶμαι ποόρχπξ ἀπξμσθξπξιημέμξ. Ἡ Παμαγία εἶμαι ρσμευῶπ 
ἀμάμερά μαπ, ἑςξιμη, ράμ καλή μάμα, μ' ἀτξσγκοαρςεῖ ςόμ πόμξ ςῶμ 
παιδιῶμ ςηπ, ὃπχπ, ἂλλξςε ἀτξσγκοάρςηκε ςόμ πόμξ ςξῦ Θεαμθοώπξσ. 
Μᾶπ καλεῖ ρσμευῶπ μά ςήμ πληριάρξσμε, μά ςήμ ἐμπιρςεσθξῦμε, μά ςῆπ 
ἀμξίνξσμε ςήμ καοδιά μαπ, μά καςαθέρξσμε ρςά πόδια ςηπ ςά ὂμειοα, ςά 
ποξβλήμαςα, ςξύπ καϋμξύπ καί ςίπ δσρκξλίεπ ςῆπ ζχῆπ μαπ. 
 Αὐςό, λξιπόμ, ἂπ κάμξσμε καί ςώοα, αδελτξί μξσ, ςώοα πξύ θά 
ναμαποξρκσμήρξσμε ςήμ εἰκόμα ςηπ καί θ' ἀςεμίρξσμε ςό ποόρχπό ςηπ. 
Νά ςῆπ μιλήρξσμε ράμ ςα παιδιά ρςή μηςέοα ςξσπ καί μά εἲμαρςε 
ρίγξσοξι πώπ ἐκείμη θά ἒοθει ἀοχγόπ ρςόμ ἀγώμα ςῆπ ζχῆπ. Ἂπ ςῆπ 
ἀπεσθύμξσμε λόγξ παοακληςικό, λόγξ ἱκεςεσςικό: Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ 
Ὑψίστου, ὃθεμ σοί προσπίπτομεμ ρῦσαι πάσης περιστάσεως τούς 
δούλους σου. ΑΜΗΝ! 
 
 

 


