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 Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 
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του �ητροπολίτη �αλλίστου ∆ιοκλείας (Γουέαρ) 
(συνέχεια του κειµένου του Σαββάτου της 15ης �υγούστου 2020) 

 

[…]  ΣΣΣΣτο σημείο αυτό το χριστιανικό δόγμα περί Θεού βρίσκεται σε ά-
μεση συνάφεια με την κατανόησή μας περί ελευθερίας. Ως χριστιανοί 
πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν είναι απλώς «Μονάς», αλλά «Μονὰς 
ἐν Τριάδι». Η θεία εικόνα μέσα μας είναι συγκεκριμένα η εικόνα του 
Τριαδικού Θεού. Ο Θεός, ο δημιουργός και το αρχέτυπό μας, δεν είναι 
ένα μόνο πρόσωπο, αυτάρκης και αγαπών μόνο τον Εαυτό Του, αλλά 
είναι κοινωνία τριών προσώπων, που το Ένα μένει μέσα στο Άλλο, μέ-
σα από μιαν αδιάκοπη κίνηση αμοιβαίας αγάπης. Από αυτό προκύπτει 
ότι η θεία εικόνα μέσα μας, που αποτελεί την άκτιστη πηγή της ελευθε-
ρίας μας, είναι μια εικόνα σχέσης, που γίνεται αντιληπτή μέσα από τη 
συντροφικότητα και την περιχώρηση. Αν πει κανείς: «είμαι ελεύθερος, 
γιατί είμαι δημιουργημένος κατ’ εικόνα Θεού», είναι ανάλογο με το να 
πει: «Σε χρειάζομαι, ώστε να είμαι ο εαυτός μου». Δεν υπάρχει πραγ-
ματικό πρόσωπο, εκτός αν υπάρχουν δύο πρόσωπα σε αμοιβαία σχέση· 
και δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία παρά εκεί όπου υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον πρόσωπα που μοιράζονται μαζί την ελευθερία τους. 
 





δώ, λοιπόν, έχουμε το πρώτο στοιχείο που η Παναγία μάς δι-
δάσκει για την ελευθερία. Το στοιχείο αυτό δηλώνει σχέση, άνοιγμα 
στους άλλους, ευαισθησία. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι ελεύθε-
ρος χωρίς το ρίσκο και την περιπέτεια της μοιρασμένης αγάπης. 
 

����ν η ελευθερία σχετίζεται με τη μετοχή, τότε σχετίζεται και με 
τη σιωπή, δηλαδή με το να ακούει κανείς. «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γέ-
νοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου», απαντά η Παναγία στον Ευαγγελισμό. Η 
στάση της είναι στάση ακοής του Λόγου του Θεού. Πράγματι, αν δεν εί-
χε ακούσει το Λόγο του Θεού και δεν τον είχε λάβει μέσα στην καρδιά 
της, μέσα από την ακοή, δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει και να φέρει 
στην κοιλία της τον Λόγο κατά τρόπο φυσικό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς 
επιμένει      να     παρουσιάζει     αυτό    το    ιδιαίτερο      χαρακτηριστικό     της          Θεοτό- 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. β΄ 5Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. β΄ 5Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. β΄ 5Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. β΄ 5----11)11)11)11)    
    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ 

Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ  ̓ἑαυτὸν ἐκέ-

νωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ 

σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος 

μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ 

ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 

γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσ-

σα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.     
 

 

κου, ως εκείνης που ακούει, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Μετά 
την επίσκεψη των ποιμένων στον νεογέννητο Χριστό, γράφει: «ἡ δὲ Μα-
ρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐ-
τῆς» (Λουκ. 2, 19). Ο Ευαγγελιστής τελειώνει τη διήγηση του δωδεκαε-
τούς Ιησού με ένα παρόμοιο σχόλιο: «καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα 
τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς» (Λουκ. 2, 51). Η ανάγκη της να α-
κούσει τονίζεται το ίδιο εμφατικά στην προειδοποίησή της στους δού-
λους κατά το γάμο της Κανά, «ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε» (Ιωάν. 2, 5). 
Αυτές είναι και οι τελευταίες αναφερόμενες λέξεις της στα Ευαγγέλια, η 
πνευματική της κληρονομιά στην Εκκλησία: «Άκουσε, δέξου, απάντη-
σε». Αργότερα, στο Ευαγγέλιο του Λουκά – όταν η γυναίκα από το πλή-
θος ευλογεί τη Μητέρα του Χριστού και Εκείνος απαντά «μακάριοι οἱ ἀ-
κούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11, 27-
28) – σε πλήρη αντιδιαστολή με οποιονδήποτε υπαινιγμό έλλειψης σε-
βασμού προς εκείνη που τον κυοφόρησε, ο Χριστός ζητά να φανερώσει 
περισσότερο τι αποτελεί την πραγματική της δόξα. Δεν θα τιμάται απλά 
λόγω του φυσικού γεγονότος της μητρότητάς της, αλλά γιατί άκουσε εν-
δόμυχα το λόγο του Θεού με όλη της τη θέληση και με πλήρη αξιοπρέ-
πεια της προσωπικής της ελευθερίας και τον διατήρησε μέσα της. 
 





πομένως, φανερώνεται και ένας δεύτερος τρόπος, με τον οποίο 
η Θεοτόκος καθίσταται εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Για τον Ά-
γιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την Ορθόδοξη μυστική παράδοση η Πα-
ναγία είναι μια «ησυχάστρια», που υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα με τη 
σιωπή της καρδιάς. Η εσωτερική σιωπή αυτού του είδους δεν είναι αρ-
νητική –μια απλή απουσία ήχων ή μια παύση μεταξύ λέξεων– αλλά 
είναι  θετική    και  ζωντανή,  πηγάζοντας  από  τα βάθη της  ύπαρξής  μας  και 



αποτελώντας μέρος της βασικής δομής του ανθρωπίνου προσώπου μας. 
Χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι και χωρίς σιωπή δεν 
είμαστε αυθεντικά ελεύθεροι. Ενώ η αδιάκοπη φλυαρία υποδουλώνει, 
η ικανότητα να ακούει κανείς είναι ουσιαστικό μέρος της ελευθερίας. Η 
Θεοτόκος είναι ελεύθερη γιατί ακούει. Αν δεν γίνουμε ικανοί να ακού-
με τους άλλους –αν δεν αποκτήσουμε, ως ένα βαθμό, τη δημιουργική 
εσωτερική σιωπή, όπως έκανε η ίδια– θα πάσχουμε από απουσία πραγ-
ματικής ελευθερίας. Μόνο εκείνος που ξέρει να σιωπά και να ακούει εί-
ναι ικανός και να παίρνει αποφάσεις με αυθεντική ελευθερία επιλογής. 

 
 

++++πάρχει, επίσης, και μια τρίτη πλευρά της ελευθερίας που υ-
πογραμμίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Κατά την Υπαπαντή του Χρι-
στού, λέει ο Συμεών στην Παναγία «καὶ σοῦ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύ-
σεται ῥομφαία» (Λουκ. 2, 35). Η ελευθερία σχετίζεται με τον πόνο. 
Αυτό σημαίνει κένωση (άδειασμα του εαυτού), άρση του σταυρού, ε-
γκατάλειψη της ζωής για χάρη των άλλων. Η εθελοντική επιλογή 
της Παναγίας στον Ευαγγελισμό τής δημιουργεί θλίψη, αλλά και χα-
ρά. Ανάμεσα στους σύγχρονους διανοητές ο Ρώσος Νικολάι Μπερ-
ντιάγιεφ –ο «δέσμιος της ελευθερίας», όπως τον αποκαλούσαν οι 
κριτικοί του, ένα προσωνύμιο που του προξενούσε ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση– έχει παρατηρήσει με οξεία σαφήνεια το υψηλό κόστος της 
ελευθερίας. «Πάντοτε γνώριζα», δηλώνει στην αυτοβιογραφία του 
Όνειρο και Πραγματικότητα, «ότι η ελευθερία γεννά τον πόνο, ενώ η 
άρνηση να είναι κανείς ελεύθερος, ελαττώνει τον πόνο. Η ελευθερία 
δεν είναι εύκολη, όπως διατείνονται οι εχθροί της και οι συκοφάντες 
της· η ελευθερία είναι βαρύ φορτίο. Οι άνθρωποι… συχνά απαρνού-
νται την ελευθερία για να ελαφρύνουν τη μοίρα τους» (σ. 47). 

 
 

,,,, κοπιώδης, θυσιαστικός χαρακτήρας της ελευθερίας είναι το 
ίδιο προφανής και στη διήγηση του Ντοστογιέφσκι «Το Αφήγημα του 
Μεγάλου Ιεροεξεταστή» στο έργο του Οι Αδελφοί Καραμάζοβ. Ο ιερο-
εξεταστής μέμφεται τον Χριστό γιατί κατέστησε την ανθρωπότητα ε-
λεύθερη και, επομένως, της επέβαλε έναν πόνο πολύ οξύ για να τον υ-
πομείνει. Εξαιτίας της λύπησης για την ανθρώπινη αγωνία, όπως υπο-
στηρίζει ο ιεροεξεταστής, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του έχουν αφαιρέ-
σει το σκληρό αυτό δώρο της ελευθερίας: «Διορθώσαμε τη δουλειά 
σου»,  λέει  στον  Χριστό. Έχει  δίκιο. Η  ελευθερία  είναι  πραγματικά ένα  



βαρύ φορτίο, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Παναγία κάτω από το 
Σταυρό. Ωστόσο, χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πραγ-
ματικό πρόσωπο ούτε αμοιβαία αγάπη. Αν αρνούμαστε να ασκήσουμε 
το δώρο της ελευθερίας που ο Θεός μάς προσφέρει, υποβιβάζουμε 
τους εαυτούς μας σε υπανθρώπους· και αν αρνούμαστε στους άλλους 
την ελευθερία τους, τους αρνούμαστε το δικαίωμα να είναι άνθρωποι. 

 

����υτοί είναι μερικοί από τους τρόπους, μέσα από τους οποίους η 
Θεοτόκος, ο καθρέπτης και το πρότυπό μας, λειτουργεί ως εικόνα της 
ανθρώπινης ελευθερίας. «Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος;» Πράγματι, ο καθένας μας 
έχει δημιουργηθεί ελεύθερος. Όμως, η ελευθερία δεν είναι μόνο δώρο, 
αλλά και πρόκληση, έργο το οποίο πρέπει να φέρει κανείς σε πέρας, ό-
πως φανερώνει το παράδειγμα της Θεοτόκου. Η ελευθερία δεν πρέπει α-
πλώς να γίνεται αποδεκτή, αλλά χρειάζεται να ανακαλύπτεται, να μαθαί-
νεται, να χρησιμοποιείται, να γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης – και τε-
λικά να προσφέρεται. Ας ολοκληρώσουμε την αναφορά στον Κίρκε-
γκωρ, με την οποία ξεκινήσαμε. «Το πιο τρομακτικό πράγμα που παρα-
χωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Και αν 
θέλεις να σώσεις την ελευθερία σου και να την κρατήσεις, υπάρχει μόνο 
ένας τρόπος: εκείνο το ίδιο δευτερόλεπτο να την επιστρέψεις στον Θεό, 
και μαζί της τον ίδιο σου τον εαυτό». Μόνο με την επιστροφή της ελευ-
θερίας μας στον Θεό –μέσα από τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο– μπο-
ρούμε πραγματικά να γίνουμε ελεύθερα πρόσωπα κατ’ εικόνα της Αγίας 
Τριάδας, με βάση το παράδειγμα της υπερευλογημένης Θεοτόκου. 

(Πηγή: Περιοδικό «Βημόθυρο», τεύχος 1, Δεκέμβριος 2009, σελ. 45-46) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, Κοίμηση Θεοτόκου Π. Ράφτη 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
2)                 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  
             ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 
7:00 π.μ. στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη, που διορ-
γανώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότητα. Μετά θα προσφερθεί κέρα-
σμα στον προαύλιο χώρο του Ναού. 
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