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Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαµά 
(13ος-14ος αιώνας, 1296 Κωνσταντινούπολη – 14 Νοεµβρίου 1359 Θεσσαλονίκη) 

�� 
(απόσπασµα) 

κκκκάθε καιρός είναι κατάλληλος για να κάνει κανείς αρχή ε-
νός τρόπου ζωής σωτηρίου. Όπως όταν ανατείλει στη γη ο αισθη-
τός ήλιος είναι καιρός σωµατικής εργασίας για τους ανθρώπους 
(Ψαλµ. ργ΄ 22 - 23), έτσι και όταν εµφανίστηκε σε µας σαρκικά ο 
Ήλιος της ∆ικαιοσύνης, ο µετά την παρουσία καιρός είναι ολόκλη-
ρος κατάλληλος για πνευµατική εργασία. Αλλά στην περίπτωση 
του αισθητού ηλίου, επειδή διακόπτεται τη νύχτα, λέει, «θα εξέλ-
θει ο άνθρωπος για να ασχοληθεί µε την εργασία του µέχρι το βρά-
δυ» (Ψαλµ. ργ΄ 23), ενώ ο Ήλιος της ∆ικαιοσύνης, επειδή είναι α-
νέσπερος και δεν έχει «παραλλαγή ή αποσκίασµα µεταβολής» (Ιακ. 
α΄ 17), παρέχει αδιάκοπη ευκαιρία πνευµατικής εργασίας.    

ΕΕΕΕάν όµως πρέπει να θεωρήσουµε κάποιον καιρό καταλλη-
λότερο από τους άλλους, αυτός είναι ο καιρός του φθινοπώρου, και 
αυτού περισσότερο ο µήνας αυτός, που είναι και ο πρώτος µας µή-
νας και η αρχή του έτους, γιατί κατ’ αυτόν έγινε αρχή της σωτη-
ρίας µας, την οποία και εορτάζουµε σήµερα.  

ΠΠΠΠράγµατι σήµερα εµφανίστηκε νέος κόσµος και παράξενος 
παράδεισος, στον οποίο και από τον οποίο έχει προέλθει νέος Α-
δάµ που αναγεννά τον παλαιό Αδάµ και ανακαινίζει όλο τον κό-
σµο. Σήµερα ετοιµάστηκε στη γη παράδοξη βίβλος, που µπορεί να 
φέρει όχι τύπους λόγων, αλλά κατά τρόπο απόρρητο τον ίδιο το 
Λόγο που δίνει ζωή. Σήµερα παρουσιάστηκε η έµψυχη και αχειρο-
ποίητη σκηνή του Θεού και η λογική και πνευµατική κιβωτός του 
«άρτου της ζωής που στάλθηκε σ’ εµάς από τους ουρανούς» (Ιω. 
στ΄ 32) πραγµατικά. Σήµερα α νέτειλε, «α λήθεια από τη γη», «και 
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ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐ-

ρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωϋ-

σῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώ-

που, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕ-

τω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔ-

δωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ 

γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, 

ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ. 

εµφανίστηκε δικαιοσύνη από τον ουρανό» (Ψαλµ. πδ΄ 12), η οποία 
εξέβαλε τον άρχοντα της αδικίας και από αυτήν την ίδια την εξου-
σία των αδίκων, άρπαξε τα σκεύη του, τα µετασκεύασε και τα κα-
τέστησε δεκτικά θείας δικαιοσύνης. Σήµερα η προφητευµένη 
ράβδος βλάστησε από τη ρίζα του Ιεσσαί, από την οποία «προήλ-
θε άνθος» (Ησ. ια΄ 1) που δε δέχεται µαρασµό, αλλά και ανακαλεί 
τη φύση µας που µαράθηκε και γι’ αυτό εξέπεσε από τον αµάρα-
ντο τόπο της τρυφής και την επαναφέρει στην πλούσια βλάστηση, 
την ανεβάζει προς τον ουρανό και την εισάγει στον παράδεισο.  

ΑΑΑΑλλά ποιος είναι ο νέος κόσµος, ο παράξενος παράδεισος, 
η παράδοξη βίβλος, η πνευµατική σκηνή και κιβωτός του Θεού, η 
αλήθεια από τη γη, η πολυύµνητη ράβδος του Ιεσσαί; Είναι η πριν 
από τον τοκετό και µετά τον τοκετό αειπάρθενος κόρη, της οποίας 
τη γέννηση από στείρα γυναίκα εορτάζουµε σήµερα. Γιατί ο Ιωα-
κείµ και η Άννα, παραµένοντας άµεµπτοι ενώπιον του Θεού, φαί-
νονταν στους Ισραηλίτες αξιόµεµπτοι σύµφωνα µε το νόµο, αφού 
ζούσαν άτεκνοι. Περίλυποι, αποφάσισαν να καταφύγουν στην πα-
ράκληση προς το Θεό. Ο Ιωακείµ αναχωρεί προς την έρηµο, κα-
τοικεί σ’ αυτήν και ασκεί νηστεία, αναπέµποντας την προσευχή 
του προς το Θεό να γίνει πατέρας, και δε σταµάτησε την παρά-
κλησή του ούτε επέστρεψε από εκεί, προτού δεχθεί τη βεβαίωση 
ότι έγινε αποδεκτό το αίτηµά του. Αντίθετα η Άννα κλείνεται στο 
γειτονικό κήπο και κραυγάζει προς τον Κύριο·  «εισάκουσέ µε, Θε-
έ των πατέρων µου, και ευλόγησέ µε, όπως ευλόγησες τη µήτρα της 
Σάρρας». Και τους άκουσε ο Κύριος και τους ευλόγησε και υπο-
σχέθηκε να τους δώσει το αιτούµενο, και τώρα ε κπλήρωσε την υ- 
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ΕΕΕΕίπε ο Κύριος: «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά µόνο ο Υιός 
του Ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό, και που είναι στον ουρανό. Όπως 
ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρηµο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του 
Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ’ αυτόν να µη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια. Τό-
σο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσµο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον µονογενή 
του Υιό, για να µη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, 
ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσµο για να καταδικάσει τον κόσµο, αλλά 
για να σωθεί ο κόσµος δι’ αυτού». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

πόσχεση, και τους έδωσε κόρη, τη γεννήτρια του Κτίστη όλων. 
ΑΑΑΑλλά για ποιο λόγο αυτή γεννήθηκε από στείρα κοιλιά; 

Για να διαλύσει τη λύπη και να αφαιρέσει την εντροπή των γο-
νέων της, και για να προεικονίσει τη διάλυση της λύπης και της 
κατάρας των προπατόρων του γένους που επρόκειτο να πραγµα-
τοποιηθεί µέσω αυτής. Προτιµήθηκαν από τους πολύτεκνους οι ά-
τεκνοι, για να κυοφορηθεί από πολυαρέτους η πανάρετη κόρη και 
η πάναγνη από όλως ιδιαίτερα σώφρονες και για να λάβει η σω-
φροσύνη, ερχόµενη σε συνεργασία µε την προσευχή και την ά-
σκηση, ως καρπό το να γίνει γεννήτρια παρθενίας, και µάλιστα 
παρθενίας που γέννησε κατά τρόπο άφθορο ως προς τη σάρκα Ε-
κείνον που γεννήθηκε ως προς τη θεότητα προαιώνια από παρθέ-
νον Πατέρα. Έπρεπε όµως και να προετοιµασθεί το µέγα θαύµα 
µε θαύµα και η φύση σιγά - σιγά να υποταχθεί στη χάρη.  

´ΟΟΟΟλοι να προσφέρετε στην εορταζόµενη σήµερα Παρθένο 
το αγαπητότερο και καταλληλότερο δώρο, τον αγιασµό σας και 
την αγνεία του σώµατος µε εγκράτεια και προσευχή. Βλέπετε, ότι η 
σωφροσύνη, η νηστεία και η προσευχή, αφού συµβρέθηκαν µε κα-
τάνυξη, ανέδειξαν τον Ιωακείµ και την Άννα γεννήτορες θείου 
σκεύους, και µάλιστα τόσο εκλεκτού, ώστε όχι µόνο να βαστάσουν 
το θείο όνοµα (Πραξ. θ΄ 15), αλλά και Αυτόν, του Οποίου «το όνο-
µα είναι θαυµαστό» (Ψαλµ. η΄ 2); Αν λοιπόν και εµείς, εκτός από 
τις άλλες αρετές, αφιερωνόµαστε και στις προσευχές, συχνάζοντας 
µε σύνεση στο ναό του Θεού, θα βρούµε θησαυρισµένη µέσα µας 
την καθαρότητα της καρδιάς που χωρεί και µας εµφανίζει το  Θ ε όΘ ε όΘ ε όΘ ε ό.  
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, απόσπασµα από την οµιλία στη Σωτήρια Γέννηση της Πα-
νυπέραγνης ∆έσποινάς µας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, Ε. Π. Ε.      
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ΒΒΒΒόρεια απ’ την πόλη του Μαρκόπουλου βρίσκεται η κοµ-

ψότατη µικρή εκκλησία της Παναγίας Βαραµπά. Ο ναός ανήκει 
στον τύπο του ελεύθερου σταυρού, χωρίς νάρθηκα. Η αρχική χρο-
νολόγηση τον τοποθετούσε στο 13ο αιώνα, αλλά νεώτερες µελέ-
τες τον έχουν αναχρονολογήσει “κατεβάζοντάς” τον στο 12ο αιώ-
να (Μπούρας). Η τοιχοποιία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
δεδοµένου ότι στα κάτω µέρη των τοίχων αποτελείται από spolia, 
ψηλότερα από ογκώδεις πωρόλιθους, ενώ κοντά στις κεραίες είναι 
κατασκευασµένη µε τέλειο πλινθοπερίκλειστο σύστηµα. 

ΣΣΣΣτο τόξο του δυτικού τοίχου ιστορείται η Σταύρωση. Η 
σκηνή είναι ωραιότατη και εκφραστική, θυµίζοντας τη Σταύρωση 
στο ∆αφνί. Η σύνθεση περιλαµβάνει λίγα πρόσωπα. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρουσιάζει η στάση του Ιωάννη, ο οποίος δεν εικονίζε-
ται στη γνωστή, περιπαθή στάση µε το ένα χέρι στο µάγουλο να 
στηρίζει το γερµένο κεφάλι, αλλά µε κλειστό Ευαγγέλιο στο αρι-
στερό χέρι και να κοιτά το θεατή. Πρόκειται για µια ιδιοµορφία 
που δίνει έµφαση στην έννοια της ιστορικής µαρτυρίας. Ο Ιωάννης 
εδώ εικονίζεται ως ο ιστορικός που βλέπει και που µαρτυρεί (Ελ. 
Γκίνη - Τσοφοπούλου). Η τοιχογραφία αυτή χρονολογείται στους 
παλαιολόγειους χρόνους, λίγο πριν την άλωση (Ξυγγόπουλος). 

ΙΙΙΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σπαράγµατα 
τοιχογραφιών στο τύµπανο του τρούλου. Πρόκειται για τέσσερις 
µορφές, προφανώς προφητών, οι οποίοι εικονίζονται µε πολυτε-
λέστατα ενδύµατα κεντηµένα µε µαργαριτάρια και µοτίβα από 
κρινάνθεµα, ρόδακες και εφαπτόµενους ένσταυρους κύκλους, χα-
ρακτηριστικά της ζωγραφικής του 12ου - 13ου αιώνα.  

ΤΤΤΤο τοπωνύµιο Βαραµπάς, που ονοµάζει την εκκλησία της 
Παναγίας, είναι πιθανόν φραγκικής προέλευσης και σχετίζεται µε 
τη δραστηριότητα των φράγκων κατακτητών στην περιοχή αυτή 
µετά το 1204, αφού στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων απα-
ντούν µέχρι σήµερα πολλοί παρόµοιοι τοπωνυµικοί τύποι. Για πα-
ράδειγµα, αναφέρουµε τα Κλήσια Φράγκου, Παλάτι, Φράτι, κ.λ.π. 
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