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Φανερωμένη  

Σ’ αυτόν τον ιδιαίτερο εορτασμό της Παναγίας της Φανερωμένης, μέσα σε συν-
θήκες υγειονομικής προστασίας, βρισκόμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, στο προσκύνημα 
της τόσο αγαπητής σε εμάς τους Συριανούς, αλλά και σε πολλούς άλλους πιστούς σε 
όλη την Ελλάδα, μητέρας μας. Μπροστά στο εικόνισμά της, αναγνωρίζουμε τον εαυτό 
μας, καθένας από μας, προστατευμένο κάτω από το μανδύα της, την ικετεύουμε και 
επικαλούμαστε τη μεσιτεία της, για να μας απελευθερώσει από τα ατομικά δεσμά μας.  
 Η ανθρωπότητα εδώ και 8 μήνες περίπου, δοκιμάζεται πληττόμενη από την 
πανδημία του κορωνοϊού. Εκατομμύρια συνανθρώπων μας έχουν ασθενήσει, και εκα-
τοντάδες χιλιάδες έχουν καταλήξει, λόγω σοβαρών επιπλοκών, μέσα σε συνθήκες α-
πομόνωσης και μοναξιάς. Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που λαμβάνονται και 
που όλοι εμείς οφείλουμε να τηρούμε, συνειδητοποιώντας πως πρέπει να επιδείξουμε 
προσωπική ευθύνη για το καλό όλων, έχουν κυριολεκτικά αλλάξει την καθημερινότη-
τά μας, τις συνήθειες μας, την ίδια μας τη ζωή. Η επιστημονική κοινότητα, καταβάλ-
λει τεράστιες προσπάθειες για την παραγωγή του κατάλληλου εμβολίου, του κατάλ-
ληλου φαρμάκου για να περιοριστεί ή και να εξαλειφθεί η πανδημία που τόσο πόνο 
και τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στο πέρασμά της.  
 Η κοινωνική αποστασιοποίηση, το μόνο όπλο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, 
έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειές μας. Αλήθεια, ας σκεφτούμε το πλήγμα 
που δέχεται η κοινωνία μας στις ανθρώπινες σχέσεις και στις κοινωνικές επαφές, πέρα 
από το πλήγμα στην οικονομία που επηρεάζει, όπως συμβαίνει πάντα σε κάθε κρίση, 
τους πιο φτωχούς, τους πιο αδύναμους, τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας.  
 Η εκκλησία ολόκληρη και οι τοπικές χριστιανικές μας κοινότητες δεν έχουν 
μείνει αλώβητες. Σταμάτησε η δημόσια εκκλησιαστική ζωή, η δημόσια τέλεση της 
θείας Λειτουργίας, αλλά και όλες οι εκκλησιαστικές συνάξεις και συναντήσεις, όσες 
τουλάχιστον γίνονται με τη φυσική παρουσία. Στερηθήκαμε τη χαρά να συναντόμαστε 
με τους αδελφούς μας, να προσευχόμαστε μαζί ως «εκκλησία», να εκφράζουμε την 
πίστη μας με τους τρόπους που μέχρι τότε είχαμε συνηθίσει, και κυρίως να συμμετέ-
χουμε στη θεία ευχαριστία, που είναι η κύρια έκφραση της συμμετοχής μας στο Μυ-
στήριο του Θανάτου και της Ανάστασης του Κυρίου!  
 Και τώρα, τι ζητά από όλους μας ο Θεός αυτή την ώρα; Σε τι μας καλεί ο Θεός 
εμάς τους χριστιανούς, μέσα από αυτή τη δοκιμασία; Ποια μαρτυρία πρέπει να δώ-
σουμε, στους αδελφούς μας και στις αδελφές μας, στην κοινωνία που ζούμε, αλλά και 
ευρύτερα στον κόσμο;  
  
 Η πρώτη απάντηση είναι πως έχουμε καθήκον να ζήσουμε αυτή τη δύσκολη κα-
τάσταση δίνοντάς της ένα νόημα. Το πραγματικό δράμα που ζει η κοινωνία μας δεν 
είναι μόνο η πανδημία, αλλά οι συνέπειες του τρόπου ζωής μας. Ο σύγχρονος άνθρω-
πος πράγματι δεν ξέρει να σταματάει. Μέσα από το ξέφρενο τρέξιμο να προλάβουμε 
όλο και περισσότερα, χάνουμε το πραγματικό νόημα της ζωής που είναι να περνάμε 
χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να χαιρόμαστε τη ζωή και το χρόνο που μας 
δωρίζεται, τη στιγμή που τώρα ζούμε, χωρίς να μένουμε προσκολλημένοι στο παρελ-
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θόν που έχει παρέλθει, ή να προβάλλουμε τα πάντα στο μέλλον που δεν υπάρχει ακό-
μη και που μπορεί να μην υπάρξει…  
 Ας σταματήσουμε λοιπόν αγαπητοί μου μπροστά στον Κύριο, όπως μπροστά 
στο πρόσωπο εκείνου που αγαπάμε…  Ας αναγνωρίσουμε πως η δική Του παρουσία 
είναι το πιο σημαντικό στη ζωή και τίποτα δεν το ξεπερνά. Σε όποια κατάσταση και αν 
βρισκόμαστε, σε όποια περίσταση μας βασανίζει, η παρουσία Του γεμίζει την καρδιά 
μας!  
  
 Το δεύτερο σημείο και που σχετίζεται με αυτό που μόλις είπα, είναι η ανάγκη, 
και το καθήκον θα έλεγα, της προσευχής. Πρέπει όλοι μας να αισθανθούμε πως είμα-
στε υπεύθυνοι για την πίστη μας και για την έκφρασή της μέσω της θείας Λατρείας και 
πως καμιά προσευχή και καμιά θεία λειτουργία δεν μπορεί να γίνει χωρίς να είμαστε 
συναγμένοι και ενωμένοι, όλοι, ως σώμα Χριστού, ως Εκκλησία, με τη φυσική μας πα-
ρουσία. 
 
 Στο σημερινό Ευαγγέλιο, ακούσαμε το γνωστό περιστατικό του γάμου στην Κα-
νά. Ο Ιησούς με τη μητέρα του είναι καλεσμένοι και αίφνης τελειώνει το κρασί. Η 
Μαρία ζητά από τον Ιησού να επέμβει για να μη χαλάσει η γιορτή.  

Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, παραθέτοντάς μας αυτό το περιστατικό επιδιώκει να 
μας παρουσιάσει ποιος είναι ο Ιησούς και γιατί ήρθε στο κόσμο! Είναι ο γιος του 
Θεού και θέλησε να έρθει ανάμεσά μας για να μας κάνει φανερή τη δυνατή αγάπη και 
την πιστότητα του Θεού για τον άνθρωπο. 

Προσεγγίζοντας διαφορετικά αυτή τη φορά την περικοπή, ας προσπαθήσουμε 
να την μελετήσουμε μέσα από τα γεγονότα που ως κοινωνία βιώνουμε αυτή την περί-
οδο.   
 Πολλοί προφήτες για να τονίσουν το μεγαλείο της αγάπης του Θεού για τον άν-
θρωπο, χρησιμοποιούν την εικόνα του γάμου και την παρομοιάζουν με την αγάπη δυο 
νεόνυμφων συζύγων. Ο Θεός μας αγαπά και συνεχίζει να μας αγαπά ακόμα και όταν τε-
λειώνει το κρασί της γιορτής που δίνει χαρά, δηλαδή ακόμα και όταν ο άνθρωπος απομα-
κρύνεται από Εκείνον. Ακόμα και όταν η κοινωνία μας τον ξεχνά, τον βγάζει από τη ζωή 
της και ζει σαν να μην υπάρχει. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος βιώνει τα όρια του, την αδυ-
ναμία του να βρει λύση για να συνεχίσει η ζωή όπως και πριν. Ακριβώς όπως και το ζευ-
γάρι της Κανά. Τα είχαν όλα καλά προετοιμάσει, αλλά έπεσαν έξω στον υπολογισμό του 
κρασιού και η γιορτή τους κινδύνευε να χαλάσει.  
 Έτσι ακριβώς συνέβη και με την πανδημία… Ο άνθρωπος, δυνατός, και κυρίαρχος 
θεωρεί πως όλα τα ελέγχει, όλα τα μπορεί.  
 Και να που ένας ιός, αόρατος στο γυμνό μάτι, τον αναγκάζει να δεχτεί πως δεν εί-
ναι άτρωτος, και απειλεί να του χαλάσει τη γιορτή! 
 Οφείλουμε να ζούμε με συνείδηση της αδυναμίας μας, με την ικανότητα να απαρ-
νηθούμε το περιττό για να διατηρήσουμε αυτό που μέσα μας και μεταξύ μας είναι το πιο 
βαθύ και αληθινό, με την πίστη ότι η ζωή μας δεν είναι στα χέρια μας αλλά στα χέρια του 
Θεού. 

Το σημερινό ευαγγέλιο μας δίνει τη διέξοδο και μας βοηθά να βγούμε στο φως. Η 
Παναγία, με την προτροπή : «Κάνετε ό,τι και αν σας πει!!» μας συμβουλεύει να ακούμε τον 
γιό της, να ακούμε το Λόγο του και να τον τηρούμε. Μας το ζητά εκείνη που πρώτη υπά-
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κουσε, με το «ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου», εκείνη που μελετούσε το Λόγο 
του Θεού και τον κρατούσε στην καρδιά της 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της περικοπής που διαβάσαμε είναι αυτό : «Την τρίτη 
ημέρα γινόταν γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας..». Είναι ένας ακόμη συμβολισμός, που 
κάνει αναφορά στην τρίτη ημέρα από το θάνατο του Ιησού, την ημέρα της Ανάστασης.  
 Με το δώρο της ανάστασης, η ζωή του ανθρώπου, πλέον, αν και μέσα σε δυ-
σκολίες και προβλήματα, αποκτά μια άλλη διάσταση, αυτήν της αιώνιας ζωής, δηλα-
δή μιας πληρότητας ζωής που δεν μπορούμε τώρα να την κατανοήσουμε πλήρως, αλ-
λά με την πίστη μας την ελπίζουμε. Αυτή την πληρότητα ζωής συμβολίζουν οι έξι πέ-
τρινες στάμνες, γεμάτες με καλό κρασί που έκανε ο Ιησούς για να συνεχιστεί η γιορτή. 
Και η δική μας ζωή, όταν «κάνουμε ό,τι και αν μας πει», τηρώντας το Λόγο του Θεού, 
με τη δική του χάρη μετατρέπεται από άχρωμη και αδιάφορη, σε γεμάτη νόημα και 
ουσία, σαν γλυκό κρασί, και φτάνει στην πληρότητά της με την Ανάστασή μας.  

Η Παναγία συνεχίζει να μας συμβουλεύει «κάνετε ό,τι και αν σας πει», δηλαδή 
ακούτε τα λογία του Ιησού, υποδεχτείτε τον στη ζωή σας, ζήστε στη αγάπη του.  

Η περίοδος που ζούμε αναμφισβήτητα είναι μια δύσκολη εποχή για την ανθρω-
πότητα. Για εμάς όμως που πιστεύουμε σε Εκείνον, εμείς που ακούμε το Λόγο του, που 
προσπαθούμε να ζούμε σύμφωνα με το ευαγγέλιο, η ελπίδα δεν μπορεί να λείπει από 
την καρδιά μας. Ζούμε δύσκολες ώρες, γιατί έχουν αδειάσει οι στάμνες από το καλό 
κρασί, λείπει η χαρά και η ηρεμία από τη ζωή μας και είναι καιρός να στρέψουμε το 
βλέμμα μας στην Παναγία, να ζητήσουμε τη δική της μεσιτεία και τη χάρη να μας μιλά 
διαρκώς στην καρδιά μας, να μας υπενθυμίζει να ακούμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, 
ώστε το λίγο νερό που έχει ο καθένας μας, να το μετατρέπει σε άφθονο και καλό κρα-
σί, για να μη λείψει η χαρά της γιορτής της παρουσίας του Θεού σε εμάς και σε όλους 
τους ανθρώπους.  

Κλείνοντας αγαπητοί μου δανείζομαι τα λόγια ενός μοναχού ενορατικής ζωής, 
του αδ. Mauro Lepori: 

«Κάθε βράδυ, σε όλα τα μοναστήρια ξεκινάμε τη νύχτα ψέλνοντας το Χαίρε Δέ-
σποινα (SALVE REGINA). Η σκέψη μας στρέφεται στο σκοτάδι που συχνά περιβάλλει 
την ανθρωπότητα και τη γεμίζει με τον φόβο πως μπορεί να χαθεί εκεί μέσα. Στο 
«Χαίρε Δέσποινα» ζητάμε τη χάρη ώστε «σε όλη την κοιλάδα των δακρύων» του κό-
σμου και σε «όλα τα εξόριστα τέκνα της Εύας» να έρθει το γλυκό φως και το βλέμμα 
το σπλαχνικό της Βασίλισσας και Μητέρας της ευσπλαχνίας, και έτσι, σε κάθε περί-
σταση, σε κάθε νύχτα, σε κάθε κίνδυνο, το βλέμμα της Παναγίας να μας δείχνει ότι ο 
Ιησούς είναι παρών, μας ενισχύει, μας θεραπεύει και μας σώζει…» 

 
Η Παναγία «ζωή, γλυκύτης και ελπίδα», ας μας δίνει τη χάρη να ζούμε ο καθένας 

μας την κλήση του και την αποστολή του με ταπεινότητα, με θάρρος και προσήλωση, 
χωρίς να λησμονούμε ποτέ «να κάνουμε ό, τι Εκείνος μας πει», για να έχουμε άφθονη τη 
χαρά. ΑΜΗΝ  
 
 


