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Ἕνα κάκε μινα. 
 

τίσ δεκαπζντε τοῦ Αὐγοφςτου γιορτάηουμε τι μεγάλθ γιορτι τῆσ Κοιμιςεωσ τῆσ 
Θεοτόκου καί ἀπ’ τιν ἀρχι τοῦ μθνόσ, ςάν προανακροφςματα αὐτῆσ τῆσ γιορτῆσ, 
ψάλλουμε τοφσ δφο παρακλθτικοφσ κανόνεσ ςτιν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

Μζςα ς’ αὐτοφσ τοφσ κανόνεσ βλζπουμε ηωγραφιςμζνο τό πρόςωπο τῆσ Θεοτόκου. 
Πρόςωπο γεμάτο ὀμορφιά καί χάρθ, γεμάτο λάμψθ, περιςςότερθ ἀπ’ τόν ἥλιο. Εἶναι 
«τιμιωτζρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτζρα ἀςυγκρίτωσ τῶν Σεραφείμ». Μεςίτρια καί 
προςτάτρια καί ταχινι βοικεια τοῦ κάκε πιςτοῦ. Μθτζρα τοῦ Θεοῦ καί βαςίλιςςα τῶν 
οὐρανῶν. Αὐτι τι μεγίςτθ γυναίκα, ποφ κατζχει τά «δευτερεῖα τῆσ Ἁγίασ Τριάδοσ», τιν 
Θεοτόκο, γιορτάηουμε καί πανθγυρίηουμε. 

Ἀλλά τί κά πεῖ γιορτάηω καί πανθγυρίηω τιν μνιμθ τῆσ Θεοτόκου ἤ καί ἄλλων 
ὁποιωνδιποτε Ἁγίων; 

κοπόσ τῆσ κάκε γιορτῆσ εἶναι: Ἡ ὕψωςθ τοῦ Ἁγίου ὀνόματοσ τοῦ Θεοῦ. Ἡ λατρεία 
τοῦ Ἁγίου ὀνόματοσ τοῦ Θεοῦ. Ἡ γνϊςθ τοῦ Ἁγίου ὀνόματοσ τοῦ Θεοῦ. Δθλαδι, νά 
δοξαςκεῖ, νά λατρευκεῖ, νά γίνει γνωςτό τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. 

Ὅταν γιορτάηεται ἡ Θεοτόκοσ ἤ ἕνασ Ἅγιοσ, τότε δοξάηεται ἡ Θεοτόκοσ ἤ ὁ Ἅγιοσ 
αὐτόσ, ἀλλά ταυτόχρονα δοξάηεται καί ὁ Θεόσ. Ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία μασ: «Θαυμαςτόσ ὁ 
Θεόσ ἐν τοῖσ ἁγίοισ αὐτοῦ». Οἱ γιορτζσ, λοιπόν, ἔχουν παμμζγιςτθ ἀξία, γιατί ἀποτελοῦν 
ςπουδαῖα χρονικά ςθμεῖα τῆσ ηωῆσ μασ. Ἀποτελοῦν ςτακμοφσ τῆσ μνιμθσ τοῦ Θεοῦ καί 
τῆσ γνϊςεωσ τοῦ Θεοῦ! Ὅπωσ κατά τίσ ἐκνικζσ γιορτζσ καί ἐπετείουσ ἀνανεϊνεται, 
ἀναηωπυρϊνεται ἡ ἀγάπθ γιά τιν πατρίδα, ἔτςι καί ςτίσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ 
ἀνανεϊνεται ἡ μνιμθ τοῦ Θεοῦ. 

Γιά τι γιορτι τοῦ Πάςχα, ςτιν Παλαιά Διακικθ, εἶχε πεῖ ὁ Θεόσ, ὅτι «κά εἶναι «εἰσ 
μνθμόςυνον αἰϊνιον». Θά τρῶτε ψωμί ἄηυμο, πικρά χόρτα καί ἀρνί ψθμζνο, χωρίσ νά 
τοῦ ςπάςετε τά κόκαλα. Καί ὅταν ςᾶσ ρωτιςουν τά παιδιά ςασ, «γιατί κάνουμε ἔτςι 
πατζρα»; κά τοφσ ἀπαντιςετε: «Βριςκόμαςταν, ὡσ λαόσ ςτιν Αἴγυπτο. Μᾶσ 
ἐλευκζρωςε ὁ Θεόσ, περάςαμε τιν Ἐρυκρά κάλαςςα καί ἤρκαμε ςτι γῆ τῆσ 
ἐπαγγελίασ Χαναάν…».  Δθλαδι, κά τοφσ πεῖτε ὅλθ τιν ἱςτορία τοῦ λαοῦ καί τιν 
προςταςία τοῦ Θεοῦ. ζ ἕναν, ἐπίςθσ, ψαλμό εἶναι γραμμζνο: «Σχολάςατε καί γνῶτε ὅτι 
ἐγϊ εἰμί ὁ Θεόσ». (Ψαλμ. ΜΕϋ11) Ἀφῆςτε κάκε ἀςχολία καί περιςπαςμό, καί μζ ἠρεμία 
μάκετε ὅτι, ἐγϊ εἶμαι ὁ κραταιόσ Θεόσ. άν νά μᾶσ λζει: Θζλω νά μζ μάκετε, νά μζ 
γνωρίςετε. 

Ἐπειδι, λοιπόν, οἱ γιορτζσ ἔχουν πολλι ἀξία, βλζπουμε ςτιν Παλαιά Διακικθ, νά 
νομοκετεῖ ὁ ἴδιοσ ὁ Θεόσ γι’ αὐτζσ. Πῶσ, δθλαδι, κά γιορτάηουν. Μζ διάφορεσ κυςίεσ, 
προςευχζσ, ὕμνουσ, λιτανίεσ καί λοιπά. Δευτερονόμιο ΙΣϋ 

ιμερα τό κζντρο τῆσ κάκε γιορτῆσ καί πανθγυριοῦ εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Εἶναι 
οἱ ὕμνοι, τό κιρυγμα, ἡ Θεία Κοινωνία. Θά ἔρκουμε ςτό Ναό, κά ἀκοφςουμε τοφσ 
ὕμνουσ τῆσ γιορτῆσ ςτόν ὄρκρο, κά ἀκοφςουμε τό κιρυγμα, κά προετοιμαςκοῦμε γιά τι 
Θεία Κοινωνία. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τιμοῦμε καί γιορτάηουμε τόν κάκε ἅγιο, τι 



Θεοτόκο, τόν Ἅγιο Σριαδικό Θεό. Ὁτιδιποτε ἄλλο ςυμβαίνει, εἶναι ἐκ τοῦ πονθροῦ καί 
πρόκειται γιά διαςτροφι τῆσ γιορτῆσ. 

Σόν 4ο αἰϊνα μ. Χ., πρίν 1.600 χρόνια, ὁ μεγάλοσ Ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ, 
ὀδφρεται γιά τιν κατάςταςθ ποφ ἐπικρατοῦςε τότε κατά τίσ γιορτζσ καί λζει: «Εὐχῶν ὁ 
καιρόσ τῶν ἑορτῶν, καί ὕμνων καί ὠδῶν πνευματικῶν. Οὐ μζκθσ, ἀεί μζν, μάλιςτα δζ 
ἐν ἑορταῖσ. Ἑορτι γάρ γίνεται οὔχ ἴνα ἀςχθμονοῦμεν, οὔχ ἵνα ἁμαρτιματα ςυνάγωμεν, 
ἀλλ’  ἵνα καί τά ὄντα ἀνζλωμεν». Ὁ καιρόσ τῶν ἑορτῶν εἶναι εὐκαιρία, γιά προςευχζσ 
καί ὕμνουσ καί πνευματικζσ ψαλμωδίεσ. Δζν εἶναι καιρόσ γιά μεκφςια, πάντοτε δζν 
πρζπει νά μεκοῦμε, ἰδιαίτερα ὅμωσ κατά τίσ ἑορτζσ. Ἡ ἑορτι γίνεται, ὄχι γιά νά κάνουμε 
ἄςχθμεσ πράξεισ οὔτε νά ςυςςωρεφουμε ἁμαρτίεσ. Ἀλλά κι αὐτζσ ποφ ἔχουμε, νά τίσ 
ἐξαλείψουμε. 

Ὁ Ἅγιοσ Γρθγόριοσ ὁ Θεολόγοσ ὁμιλεῖ κατά τι γιορτι τῆσ Γεννιςεωσ τοῦ Χριςτοῦ 
καί μεταφράηει ὁ Ἅγιοσ Νικόδθμοσ ὁ ἁγιορείτθσ: «Πρζπει οἱ χριςτιανοί νά ἑορτάηουν, 
ὄχι μζ γλζντια καί πανθγφρια, κακϊσ ςυνθκίηουν νά κάμνουν οἱ ἐκνικοί εἰσ δθμοτελεῖσ 
πανθγφρεισ, μζ τρυφιν καί ςπατάλθν, ἀλλά κεϊκῶσ καί πνευματικῶσ. Ὄχι κοςμικῶσ καί 
φιλθδόνωσ, κακϊσ ὁ κοςμοκράτωρ διάβολοσ βοφλεται, ἀλλ’ ὑπερκοςμίωσ καί 
ἀγγελικῶσ. Ὄχι ςυςταίνοντασ χοροφσ, ὄχι παιχνίδια παίηοντεσ, καί λζγοντεσ τραγοφδια 
ἄςεμνα. Ὄχι φιλεφοντεσ τάσ πζντε αἰςκιςεισ μζ τά ἡδονικά ἀντικείμενα, τά ὁποῖα εἶναι 
πρόχειροι ὁδοί καί εἴςοδοι εἰσ τιν ἁμαρτίαν».  

Θά μποροφςαμε νά ποῦμε, ἀγαπθτοί μου, πϊσ οἱ πιό βρϊμικεσ καί πιό ἁμαρτωλζσ 
μζρεσ εἶναι οἱ ἀργίεσ, οἱ Κυριακζσ καί οἱ γιορτζσ! Δζν εἶναι κρίμα;! Δζν εἶναι πραγματικι 
διαςτροφι τοῦ ςκοποῦ τῶν γιορτῶν; Ὁ λόγοσ τοῦ Θεοῦ μᾶσ λζει νά ξεχωρίηουμε τίσ 
μζρεσ, γιά νά τίσ ἁγιάηουμε, κι ἐμεῖσ, κατά ἀπαράδεκτο τρόπο, τίσ κάνουμε πιό 
ἁμαρτωλζσ. 

Καταντιςαμε τίσ γιορτζσ μία τυπολατρία. Βεβαίωσ, ἐρχόμαςτε ςτά πανθγφρια καί 
αὐτό δείχνει κάποια εὐςζβεια. Ὅμωσ πῶσ ἐρχόμαςτε; Σί κάνουμε; Πῶσ 
ςυμπεριφερόμαςτε; Ἔτςι ὅπωσ ςυμπεριφερόμαςτε δείχνει ὅτι, δζν ξζρουμε νά 
εὐςεβοῦμε πραγματικά. Πανθγυρίηουμε, ἀλλά κακῶσ πανθγυρίηουμε. Ἑορτάηουμε, ἀλλά 
κακῶσ ἑορτάηουμε. Καί τό βλζπουμε αὐτό: Εἶναι καιρόσ νθςτείασ, κι ἐμεῖσ τρῶμε 
δθμοςίωσ κρζατα, γλεντοῦμε μζ φαγοπότια καί πιοτά, μζ μεκφςια καί ἀςωτίεσ. Εἶναι 
καιρόσ πνευματικῆσ περιςυλλογῆσ. Κι ἐμεῖσ κάνουμε βόλτεσ μζ τίσ ὧρεσ, μζ ντφςιμο 
ἄςεμνο καί ἄμετρα προκλθτικό. Οἱ γυναῖκεσ τοῦ παλιοῦ καιροῦ ποφ ἐκδίδονταν, κά 
ντρζπονταν ἀντικρφηοντασ τό ςθμερινό ντφςιμο κοριτςιῶν καί γυναικϊν. Εἶναι καιρόσ 
γιά ὕμνουσ καί ὠδζσ πνευματικζσ, καιρόσ ποφ ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία μασ τίσ παρακλιςεισ. 
Ἐμεῖσ τραγουδοῦμε τραγοφδια κοςμικά, χορεφουμε χοροφσ ξετςίποτουσ, κάνουμε 
ξενφχτια, προβαίνουμε ςζ ςαρκικζσ ἁμαρτίεσ.  

Καί μζ ὅλο αὐτό τό γλεντοκόπι, μζ ὅλθ αὐτι τιν ἄςωτθ καί ἁμαρτωλι κατάςταςθ, 
λζμε ὅτι γιορτάηουμε τιν Παναγία! Σιν ἁγνι Θεοτόκο, τι ςεμνι μθτζρα τοῦ Χριςτοῦ, τιν 
ἀςκθτικι γυναικεία προςωπικότθτα, τιν ταπεινι κόρθ τῆσ Ναηαρζτ, τιν ὑπάκουθ ςτό 
Θεό! 

Μιπωσ ὅλα αὐτά ποφ κάνουμε εἶναι παρωδία γιορτῆσ; Μιπωσ ςτι 
κρθςκευτθκότθτά μασ καί ςτιν πνευματικότθτα κάτι δζν πάει καλά; Μιπωσ δζν 
ξζρουμε τί γιορτάηουμε; Φοβοῦμαι μιπωσ μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά ἔρκει ὁ ἴδιοσ ὁ Θεόσ, 
ὅπωσ παλαιά διά τοῦ προφιτου Ἠςαΐου, καί μᾶσ πεῖ: «Τάσ ἑορτάσ ὑμῶν μιςεῖ ἡ ψυχι 



μου». (Αϋ 14) Σίσ γιορτζσ ςασ τίσ μιςεῖ ἡ ψυχι μου. Λόγω τοῦ ἄςχθμου τρόπου ποφ τίσ 
γιορτάηουμε. Ἐπειδι τίσ ἔχουμε διαςτρζψει. 

ζ ἕναν ἄλλο προφιτθ, τόν Ἀμϊσ, λζγει ὁ Κφριοσ τά ἑξῆσ φοβερά: «Τίσ ἔχω μιςιςει 
τίσ γιορτζσ ςασ, τίσ ἀπωκῶ, δζν τίσ κζλω, δζν κζλω νά μυρίςω τίσ κυςίεσ τῶν 
πανθγυριῶν ςασ». (Ἀμϊσ Εϋ 21) «Θά μεταςτρζψω τίσ γιορτζσ ςασ ςζ πζνκοσ καί τίσ 
ψαλμωδίεσ ςασ ςζ κρῆνο, ἐπειδι ἀτιμάηετε τίσ γιορτζσ μου». (Ἀμϊσ Ηϋ 10) Καί οἱ λόγοι 
αὐτοί τῶν προφθτῶν ἐκπλθρϊκθκαν, βγῆκαν ἀλθκινοί πολλζσ φορζσ. 

Ἐμεῖσ αὐτζσ τίσ ἡμζρεσ κά γιορτάςουμε τιν ἑορτι τῆσ Μεταμορφϊςεωσ τοῦ 
Χριςτοῦ, τόν καυματουργό Ὅςιο Νικάνορα, τιν πανάχραντθ Παναγία μασ. Πῶσ κά 
γιορτάςουμε; Πῶσ κά πανθγυρίςουμε; Μιπωσ κά πρζπει νά κάνουμε κάποια 
αὐτοκριτικι;  

Μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τιν κατάςταςθ, νά τι διορκϊςουμε. Ὅταν ἔρχεται μία 
μεγάλθ γιορτι, νά προετοιμαηόμαςτε κατάλλθλα, μζ ἐξομολόγθςθ, μζ νθςτεία, μζ 
προςευχζσ, μζ ςεμνότθτα, μζ ταπείνωςθ. Νά προςζχουμε τι ηωι μασ. Νά 
ςυμμετζχουμε ςτό τραπζηι τῆσ Βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ, ςτιν Θεία Κοινωνία.  

Νά μελετοῦμε τι ηωι τοῦ Ἁγίου ἤ τῆσ Θεοτόκου. Νά δοξάηουμε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ 
μζ τιν εὐςεβῆ ηωι μασ. Νά τόν λατρεφουμε ςωςτά, νά αὐξάνουμε τι γνϊςθ μασ γιά τόν 
Θεό. Ἡ κάκε γιορτι, τό κάκε πανθγφρι, νά εἶναι ἀφορμι γιά ἁγιαςμό. Νά μιν εἶναι 
ἀφορμι γιά ἁμαρτίεσ.  

Γιορτάηουμε τιν Θεοτόκο, γιά νά κυμθκοῦμε τιν Θεοτόκο, γιά νά μιμθκοῦμε τιν 
Θεοτόκο! 
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