
Ἡ πρωταθλήτρια

Ν έφος πυκνό οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας ἀπό
τόν οὐρανό παρακολουθοῦν καί συμ πα -

ρί στανται στούς δικούς μας ἀγῶνες ἐδῶ στήν γῆ.
Κι ἀνάμεσά τους πρώτη καί ἐνδοξότερη ἡ Μία μετά
τόν Ἕνα, ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου. Ἡ σε πτή
μορφή της, ὁρόσημο καί κριτήριο ὀρθοδοξί ας, ἑλ-
κύει τήν σκέψη μας καί ἐμπνέει τήν ζωή μας. Ἰδι-
αίτερα ὁ Αὔγουστος, ὁ μήνας τῆς Παναγιᾶς, μέ τίς
κα θημερινές παρακλήσεις στήν χάρη της, μέ τήν
Κοίμησή της καί τήν ἀπόδοση τῆς γιορτῆς, τήν φέρ-
νει πολύ κοντά μας καί καθιστᾶ ἐπιβεβλημένο νά
στρέψουμε σ’ αὐτήν τήν προσοχή μας γιά ν’ ἀκού-
σουμε τό μήνυμά της.
Ἀθλητής ἀξιώτερος καί ὀλυμπιονίκης ἐνδοξό -

τερος ἀπό τήν Παρθένο Μαρία δέν ὑπῆρξε στήν
ἱστορία τοῦ κόσμου. Ποιά ἐπίδοση καί ποιό ρεκόρ
μπο ρεῖ νά συγκριθεῖ μέ τό δικό της μέγα ἅλμα, πού
ἕνω σε τήν γῆ μέ τόν οὐρανό; Εἶναι αὐτή πού ἄνοιξε
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τόν δρόμο γιά νά κατέβει στόν κόσμο ὁ Θεός, νά γί -
νει δικός της Υἱός ὁ Θεάνθρωπος. Ἐκεῖνος ἀνέβασε
τήν Παρθένο Μητέρα του στήν δική του δόξα καί
τήν κατέστησε τόν πρῶτο θεωμένο ἄνθρωπο, τόν
πρῶτο ἀνθρωπόθεο!
Γιά τούς ἀρχαίους ὀλυμπιονίκες ἦταν ἰσόβια ἡ

τιμή στίς πόλεις τους, ἀλλά καί οἱ σημερινοί νικητές
ἀπολαμβάνουν κάποια ἰδιαίτερα προνόμια στήν
πατρίδα τους. Ἡ τιμή ὅμως καί ἡ δόξα τῆς Παναγί-
ας εἶναι παγκόσμια καί αἰώνια. Τήν μακαρίζουν
«πᾶ σαι αἱ γενεαί» (Λκ 1,48), ὅπως ἡ ἴδια τό προφή-
τευσε. Καί κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἐπαινέσει καί
νά τήν ἐγκωμιάσει ἐπάξια, διότι ἡ ἴδια ἀποτελεῖ «τό
ἐγκώμιο καί τόν ἔπαινο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους»,
ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Βασίλειος Σελευκείας.
Ἴσως ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τίμησαν κάποιον

ἀπό τούς ὀλυμπιονίκες δίνοντας τό ὄνομά του στό
παιδί τους. Κι ἄλλοι νιώθουν καμάρι νά στολίσουν
τό σπίτι τους μέ τήν φωτογραφία ἑνός ἀθλητῆ. Στῆς
Παναγίας μας τό μυριάκριβο ὄνομα, μέ τά τόσα ἐ-
πίθετα πού τό χαρακτηρίζουν, ἀκοῦν ὄχι μόνο ἀμέ-
τρητοι ἄνθρωποι ἀλλά καί πολιτεῖες καί χωριά, ναοί
καί ξωκκλήσια, μοναστήρια καί σύλλογοι. Καί οἱ
θαυματουργές εἰκόνες της καθιστοῦν ζωντανή τήν
παρουσία της ἀνάμεσά μας.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΚΚΟΥ
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Ἀπό τήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ, ὡς «γυνὴ περιβε βλη -
μένη τὸν ἥλιον» (Ἀπ 12,1) καί στεφανωμένη μέ τό
δωδεκάστερο στεφάνι, γνέφει σ’ ὅλους μας ἡ Παν -
αγία. Τύπος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κάθε λυτρωμέ-
νης ψυχῆς στέκει πρότυπο καί παράδειγμα ἀλλά καί
σύμβουλος καί προπονήτρια γιά ὅλους ἐκείνους
πού ἐπι θυ μοῦν τήν μεγάλη νίκη τῆς ζωῆς, τή νίκη
πού ἐπιβραβεύεται μέ τήν κατάκτηση τοῦ οὐρανοῦ.
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