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Ἕνα κάθε µήνα. 

	  
 Ἀγαπητοί µου ἐνορίτες, 

 
Ἡ εὐσέβεια τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ ἔχει ἀφιερώσει τόν Αὔγουστο, ἕνα 

ὁλόκληρο µήνα, στήν Παναγιά µας. Παντοῦ, σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας µας καί σ΄ ὅλο τόν 
κόσµο, σέ πόλεις καί χωριά, σέ βουνά καί παραλίες, σέ µεγαλοπρεπεῖς ναούς ἤ σέ ταπεινά 
ἐξωκκλήσια, τρέχουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, µικροί καί µεγάλοι, νά τιµήσουν τήν Παναγία 
Μητέρα τοῦ Χριστοῦ µας. 

Τιµώντας τήν Παναγιά, εἶναι σάν νά τιµοῦµε τήν ἁγιότητα, τήν ταπείνωση, τήν 
ἁγνότητα, τήν παρθενία, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν ὑπακοή, τήν πραότητα, τήν ὑποµονή. 
Γιατί ὅλα αὐτά τά εἶχε ἡ Θεοτόκος. Αὐτή, πού εἶναι γεµάτη χάρες, ἡ «Κεχαριτωµένη», ἡ 
«εὐλογηµένη ἐν γυναιξί». 

Ἐπειδή οἱ ἅγιοι της Ἐκκλησίας µας ἔχουν βλέµµα ὀξύ καί καθαρό, θά ἤθελα νά 
γευθοῦµε ἔστω καί κάτι ἐλάχιστο ἀπό τή γραφίδα τοῦ ἁγίου Κυρίλλου, πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας, παρµένο ἀπό ἕνα ἐγκώµιό του στήν ὑπεραγία Θεοτόκο. 

«…Χαῖρε δέ καί σύ, Μαρία Θεοτόκε, Παρθένα καί Μητέρα µαζί, Φωτοφόρε, 
σκεῦος ἀµόλυντο. 

Χαῖρε Παρθένα Μαρία, µητέρα καί δούλη, Παρθένα µέν, γιά τό Χριστό πού 
γεννήθηκε ἀπό ἐσένα τήν Παρθένα, µητέρα δέ γιά τό Χριστό πού τόν κράτησες στήν 
ἀγκαλιά σου καί τόν ἔθρεψες µέ τό γάλα σου, καί δούλη γιά τόν Χριστό πού ἔλαβε µορφήν 
δούλου. Γιατί εἰσῆλθε ὁ βασιλιάς στή πόλη σου, µᾶλλον δέ στήν κοιλία σου, καί ἐξῆλθε 
πάλι ὅπως αὐτός θέλησε, καί ἡ πύλη σου ἔµεινε κλειστή. Γιατί συνέλαβες χωρίς σπέρµα 
ἀνδρός καί γέννησες καθώς ἔπρεπε σέ Θεό. 

Χαῖρε, Μαρία, ὁ κατάλυτος ναός, µᾶλλον δέ ἅγιος, καθώς προφητεύει ὁ προφήτης 
Δαβίδ λέγοντας «Ὁ ναός σου εἶναι ἅγιος, θαυµαστός ἐν δικαιοσύνη» (Ψαλ. 64, 5) 

Χαῖρε, Μαρία, ὁ ἱερός θησαυρός τῆς οἰκουµένης. 
Χαῖρε, Μαρία, ἡ ἀµόλυντη περιστέρα. 
Χαῖρε, Μαρία, ἡ λαµπάδα ἡ ἄσβεστη. Διότι ἀπό σένα γεννήθηκε ὁ Ἥλιος τῆς 

δικαιοσύνης. 
Χαῖρε, Μαρία, ὁ χῶρος πού χώρεσε ὁ ἀχώρητος, πού χώρεσες µέσα σου τόν 

Μονογενῆ Θεόν Λόγον, πού βλάστησες χωρίς ἀλέτρι καί σπέρµα τό στάχυ τό ἀµάραντο. 
Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, γιά σένα κελαηδοῦνε οἱ προφῆτες, γιά σέ δοξολογοῦνε οἱ 

βοσκοί, λέγοντας µαζί µέ τούς ἀγγέλους τόν φοβερόν ἐκεῖνον ὕµνον. «Δόξα στόν Θεό πού 
βρίσκεται ψηλά στά οὐράνια καί εἰρήνη πάνω στή γῆ καί εὐδοκία στούς ἀνθρώπους» 
(Λουκ. 2, 14) 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, γιά σέ χορεύουν ἄγγελοι καί σκιρτοῦν ἀρχάγγελοι 
ἀναπέµποντας φρικωδέστατους ὕµνους. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού σέ προσκυνᾶνε µάγοι ὁδηγηµένοι ἀπό ἀστέρι φωτεινό. 
Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού γιά σένα ἐκλέχτηκε τό δεκάκτινο κάλλος τῶν 

ἀποστόλων. 



Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού γιά σένα σκίρτησε ὁ Ἰωάννης, ὄντας ἀκόµα στήν 
κοιλιά τῆς µητέρας του, καί λυχνάρι αὐτός φτωχό, προσκύνησε τό Χριστό, τό φῶς τό 
ἀκοίµητο. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού µέσα ἀπό σένα ἦρθε στόν κόσµο ἡ χάρη ἡ 
ἀνέκφραστη, γιά τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος µιλώντας ἔλεγε: «Φανερώθηκε σ’ ὅλους τους 
ἀνθρώπους ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού µᾶς σώζει» (Τιτ. 2, 11) 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού µέσα ἀπό σένα ἦρθε στόν κόσµο τό φῶς τό ἀληθινό, ὁ 
Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός, πού λέει στά Εὐαγγέλια: «Ἐγώ εἶµαι τό φῶς τοῦ κόσµου» 
(Ἰωάν. 8, 12) 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού µέσω σοῦ ἔλαµψε φῶς σ’ αὐτούς πού βρίσκονταν στό 
σκοτάδι καί στή σκιά τοῦ θανάτου. «Διότι», λέγει ὁ Ἠσαΐας, «ὁ λαός πού βρισκόταν στό 
σκοτάδι, εἶδε λαµπρό φῶς» (Ἠσ. 9, 2). Ποιό φῶς, ἄραγε, παρά τόν Κύριό µας Ἰησοῦ 
Χριστό, πού εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο, πού ἔρχεται στόν 
κόσµο;  

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού γιά σένα κηρύσσεται στά Εὐαγγέλια: «Εὐλογηµένος νά 
εἶναι αὐτός πού ἔρχεται στό ὄνοµα τοῦ Κυρίου» (Ἰωάνν. 12, 13), πού γιά σένα ἔχουν 
θεµελιωθεῖ Ἐκκλησίες ὀρθοδόξων καί στίς πόλεις καί στίς κωµοπόλεις καί στά νησιά. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού ἀπό σένα γεννήθηκε αὐτός πού νίκησε τό θάνατο καί 
ἐξολόθρευσε τόν Ἅδη. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού ἀπό σένα γεννήθηκε ὁ πλάστης τοῦ Ἀδάµ καί 
διορθωτής τῆς παραβάσεώς του καί ὁδηγός τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού µέσω σοῦ ἄνθησε καί ἔλαµψε τό κάλλος τῆς 
ἀνάστασης. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, µέσω τῆς ὁποίας ξεχύθηκε βάπτισµα ἁγιοσύνης φρικτό καί 
Ἰορδανικό. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού µέσω σοῦ ἁγιάζονται ὁ Ἰωάννης καί ὁ Ἰορδάνης καί 
ἀτιµάζεται ὁ διάβολος. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, πού µέσω σοῦ σώζονται ὅλοι, ὅσοι πιστεύουν…»    
Ὅλα αὐτά τά χαῖρε πού ἀπευθύνει ὁ ἅγιος Κύριλλος στή Θεοτόκο, τά ἀπευθύνουµε κι 

ἐµεῖς µέ πολλή ἀγάπη καί εὐλάβεια στήν ὑπέραγνη µητέρα τοῦ Θεοῦ µας, τοῦ Κυρίου Ίησοῦ 
Χριστοῦ. Εἶναι µιά ἐλάχιστη προσφορά ὡς ἀντίδωρο στή µέγιστη δική της πρός ὁλόκληρο 
τό ἀνθρώπινο γένος, καί γενικά στήν κτίση ὅλη.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε πρός τόν Κύριο καί Θεό µας πάντοτε γιά ὅλους 
µας! 

                                                                              
                                    Μέ πολλές εὐχές καί κάθε εὐλογία 

                                          ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
	  

 
 


