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Σι να γράψει κάποιοσ για τθν μθτζρα ιςάξιο; Σι εγκϊμιο να πλζξει ςτθν γυναίκα, 
ςτθν μεγάλθ πλάςτρα και τεχνιτρια τθσ ηωισ που ςαν μάνα τθν καταξιϊνει ο 
Δθμιουργόσ Κεόσ ωσ ςυνδθμιουργό του ςτθ ηωι; Δεν είναι κακόλου τυχαίο ότι ο 
Κεόσ Πατιρ ονόμαςε τθν γυναίκα «Εφα» που ςτα εβραϊκά ςθμαίνει «ηωι». Σι να 
πρωτοπεί για τθν γυναίκα, για τον ρόλο και τθν παρουςία τθσ ςτο ιςτορικό, 
κοινωνικό και κρθςκευτικό γίγνεςκαι; τθ γυναικεία φφςθ ταυτίηονται προςφορά 
και πόνοσ, κυςίεσ και αγϊνεσ ταπείνωςθ και δάκρυα. 
 
Όλα αυτά ςε ζνα και μοναδικό παγκόςμιο τιμθτικό τίτλο: ΓΤΝΑΛΚΑ. 
 
Ο Κεόσ τθν κακιςτά ςυν-δθμιουργό Σου. 
 
Ο Άνκρωποσ εξευτελιςτικά τθν ταπεινϊνει. 
 
Ο Χριςτόσ τθν υψϊνει ωσ τον Ουρανό. 
 
τθν Αρχαία Ελλάδα ο Αριςτοτζλθσ υποςτιριξε ςτο ζργο του «Πολιτικά» ότι οι 
γυναίκεσ είναι υποτελείσ ςτουσ άντρεσ που ζχουν εξουςία πάνω τουσ. Ο Πλάτωνασ 
ςτο ζργο του «Πολιτεία», αλλά και ο ωκράτθσ διορκϊνουν τθν άποψθ αυτι 
λζγοντασ ότι διαφζρει μόνο ςτθ ςωματικι δφναμθ και όχι ςτθν πνευματικι 
δυνατότθτα. Ο Κουκυδίδθσ αποφάνκθκε ότι καλι και ενάρετθ γυναίκα είναι αυτι 
που περνά απαρατιρθτθ, ενϊ κατά τθν άποψθ του Ευριπίδθ ςτθ Μιδεια «πάντων 
δ’ ὅσ ἔςτ’ ἔμψυχα καὶ γνϊμθν ἔχει γυναῖκζσ ἐςμεν ακλιϊτατόν φυτόν»1. 
 
Δεν μποροφςε, όμωσ, να κρατάει τόςο χαμθλά τθν γυναίκα ο αρχαίοσ πολιτιςμόσ. Ο 
ελλθνικόσ κόςμοσ μζςα από τα ζργα των ποιθτϊν του ενςάρκωςε ςτο πρόςωπο τθσ 
γυναίκασ ότι πιο ωραίο ωσ πρότυπο γζννθςε θ ανκρϊπινθ ψυχι. Θ ςφηυγοσ και 
μθτζρα Πθνελόπθ διδάςκει τθν αφοςίωςθ, τθν καρτερία και τθν πίςτθ ςτθ ςυηυγικι 
ηωι. Ζγινε θ Ναυςικά για να λαμπρφνει τθν αρετι τθσ φιλοξενίασ. Ζγινε θ Λφιγζνεια 
και θ Αντιγόνθ για να υπεραςπίηεται άφοβα τον θκικό νόμο. Ομολογεί θ ίδια και 
ςυγχρόνωσ διακθρφςςει «δεν γεννικθκα για να μιςϊ, αλλά για να αγαπϊ»2. 
Φανερϊκθκε ωσ Ολυμπιάδα για να μεταγγίςει τθν ψυχι τθσ ςτον μεγάλο Ζλλθνα 
ςτρατθλάτθ και εκπολιτιςτι Αλζξανδρο. 
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 οφοκλι, «Αντιγόνθ», ςτιχ. 523 «Οὔτοι ἔφυν ςυνζχκειν,ἀλλὰ ςυμφιλεῖν». 

 



Πάνω από όλα, όμωσ, θ γυναίκα δοξάςτθκε, λαμπρφνκθκε και κυρίωσ 
κακαγιάςτθκε ςτο πρόςωπο τθσ Παναγίασ, που αξιϊκθκε λόγω τθσ πνευματικισ 
ηωισ και του αγϊνα τθσ να ενςαρκϊςει το Κεό ωσ άνκρωπο. Θ Μαρία, θ ταπεινι 
κόρθ τθσ Βθκλεζμ, δεν διαδραμάτιςε απλϊσ ζνα ςπουδαίο ιςτορικό και κοινωνικό 
ρόλο, αλλά οδιγθςε ολόκλθρο το ανκρϊπινο γζνοσ ςτθν ςωτθρία και ςτθν 
αιωνιότθτα δια του κεανκρϊπου Λθςοφ Χριςτοφ. Θ γυναίκα αυτι δεν άλλαξε μια 
οικογζνεια ι μια γενιά ι μία κοινωνία. Άλλαξε τθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, 
επειδι θ Παναγία γεννά τον Χριςτό και ο Χριςτόσ αναγεννά ολόκλθρθ τθν 
ανκρωπότθτα. Θ γζννθςθ είναι φυςικι, θ αναγζννθςθ είναι πνευματικι. 
 
Ο Χριςτόσ ηει και ανατρζφεται ςε περιβάλλον ανδροκρατικό. Και μόνο θ αναφορά 
ςτθν γνωςτι προςευχι των Εβραίων, με τθν οποία ευχαριςτοφν τον Κεό που δεν 
τουσ ζκανε ειδωλολάτρεσ, ςκλάβουσ ι γυναίκεσ, αρκεί για να μασ δϊςει το μζτρο 
τθσ διαφοράσ και τθσ ανατροπισ που πραγματοποιεί ο Χριςτόσ με τθν ηωι Σου και 
τθν διδαςκαλία Σου. Ο ίδιοσ ο Χριςτόσ ςυναναςτρζφεται γυναίκεσ, ςυχνά μάλιςτα 
αμαρτωλζσ και περικωριοποιθμζνεσ και τισ δζχεται ωσ μακιτριεσ ςτον ευρφτερο 
κφκλο των μακθτϊν του. Κίνθςθ που είναι αδιανόθτθ για το πολιτιςτικό, κοινωνικό 
και κρθςκευτικό κατεςτθμζνο τθσ εποχισ Σου. Με αυτό δείχνει αγάπθ και ςεβαςμό 
και διδάςκει για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθν ιςότθτα, τθν μοναδικότθτα και τθν 
αξία κάκε προςϊπου άςχετα από το φφλο. 
 
Ο Χριςτόσ και θ Εκκλθςία βλζπει ςτο πρόςωπο κάκε γυναίκασ τθν Παναγία, όλοι 
είμαςτε ζνα μζςα ςτθν αγάπθ του Χριςτοφ και τθσ Εκκλθςίασ. Αυτι τθν αγάπθ του 
Χριςτοφ διακθρφςςει ςτουσ Γαλάτεσ λζγοντασ «οὐκ ἔνι ἄρςεν καὶ κῆλυ»3. τθν εν 
Χριςτϊ ηωι, ςτθν Εκκλθςία, ςτθν χριςτιανικι κοινωνία δεν υπάρχει ι, για να 
είμαςτε πραγματιςτζσ, δεν πρζπει να υπάρχει κανζνασ διαχωριςμόσ και καμία 
διαίρεςθ ι ανιςότθτα μεταξφ φφλων. «Πάντεσ γὰρ ὑμεῖσ εἷσ ἐςτε ἐν Χριςτῷ 
Ἰθςοῦ»4, με το λόγο αυτό ο Απόςτολοσ Παφλοσ ελζγχει και κατακρίνει τον 
αρχαιοελλθνικό και ιουδαϊκό κόςμο για τισ φυλετικζσ διακρίςεισ. 
 
Μετά τον Χριςτό θ Εκκλθςία και οι μεγάλοι κεολόγοι Πατζρεσ καταγγζλλουν τουσ 
άδικουσ νόμουσ εισ βάροσ των γυναικϊν, προςπακϊντασ να εμποτίςουν με το 
κιρυγμα του Ευαγγελίου, τθν κεςμικι δομι των κοινωνιϊν. Γράφει ςχετικά ο Άγιοσ 
Γρθγόριοσ ο Κεολόγοσ «Άντρεσ είναι οι Νομοκζτεσ γι’ αυτό κατά των Γυναικϊν θ 
Νομοκεςία»5.  
 
Ο Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ διακθρφςςει για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθν αξία των 
προςϊπων μζςα ςτο γάμο. Μζχρι τότε θ γυναίκα ιταν ςκεφοσ θδονισ και 
τεκνοποιΐασ. Γράφει προσ τουσ Εφζςιουσ, ςχετικά με τον γάμο: 
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 Γαλ. 3, 28 
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 Γαλ. 3, 28. 

5
 Γρθγορίου του Κεολόγου, Λόγοσ 36. 



 
«Λόγια αγάπθσ να τθσ λεσ, εγϊ από όλα τθν δικι ςου αγάπθ προτιμϊ και τίποτα δεν 
μου είναι τόςο βαςανιςτικό ι δυςάρεςτο να βρεκϊ κάποτε ςε διάςταςθ μαηί ςου. 
Και αν όλα χρειαςτεί να τα χάςω και αν ςτουσ ζςχατουσ βρεκϊ κινδφνουσ 
,οτιδιποτε και αν πάκω όλα μου είναι υποφερτά όςο εςφ μου είςαι καλά. Και τα 
παιδία, τότε μου είναι περιπόκθτα, εφόςον εςφ μου είςαι ςυμπακισ. Ίςωσ κάποτε 
ςου πει :Ποτζ ζωσ τϊρα δεν ξόδεψα από τα δικάςου ζχω ακόμθ από τα δικά μου 
που μου δϊςαν οι γονείσ μου. Τότε πεσ τθσ :τι λεσ καλι μου. Έχεισ ακόμθ τα 
δικάςου; Ποια λζξθ μπορεί να είναι χειρότερθ από αυτι; Σϊμα δεν ζχεισ ποια δικό 
ςου και ζχεισ χριματα; Δεν είμαςτε δφο ςϊματα μετά από το γάμο, αλλά ζνα δεν 
ζχουμε δφο περιουςίεσ αλλά μία. Όλα δικά ςου είναι και εγϊ δικόσ ςου είμαι αυτό 
με ςυμβουλεφει ο Απόςτολοσ Παφλοσ λζγοντασ πωσ ο άντρασ δεν εξουςιάηει το 
ςϊμα του, αλλά θ γυναίκα. Και αν δεν ζχω εγϊ εξουςία ςτο ςϊμα μου και ζχεισ εςφ 
πόςο μάλλον δικά ςου είναι τα χριματα.....από όλουσ τουσ φίλουσ να προτιμάσ τθν 
γυναίκα ςου και από τα παιδιά που ςου χάριςε και αυτά εξαιτίασ τθσ να τα 
αγαπάσ»6. 
 
Θ ςχζςθ του Χριςτοφ με τισ γυναίκεσ και θ ςτάςθ του απζναντι τουσ, θ φιλάνκρωπθ 
προςζγγιςθ των ςεξουαλικϊν παραπτωμάτων, θ υπζρβαςθ των αντιλιψεων περί 
κακαροφ και ακάκαρτου οδιγθςαν τον Χριςτιανιςμό και κυρίωσ τθν Ορκόδοξθ 
Κεολογία, ςε ζνα νζο ικοσ, μία νζα κατάςταςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων. Γράφει 
ςχετικά ο μεγάλοσ Κεολόγοσ κακθγθτισ άββασ Αγουρίδθσ «Η αναγνϊριςθ τθσ 
ιςοτιμίασ τθσ γυναίκασ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ ουςίασ του Χριςτιανιςμοφ. 
Χωρίσ τθν ιςότθτα των φφλων είναι αδφνατον να περιμζνει κανείσ αλλαγι ςε 
οποιοδιποτε άλλο τομζα». 
 
Θ Εκκλθςία μζςα από τθν διδαςκαλία τθσ δεν προςπακεί να αλλάξει τθν 
πατριαρχικι παραδοςιακά δομι των κοινωνιϊν, όπωσ π.χ. ζκανε το φεμινιςτικό 
κίνθμα, αλλά να κθρφξει τθν διδαςκαλία του Χριςτοφ για τθν νζα ανκρωπολογία 
και τθν κοςμολογία, όπου ο άνδρασ και θ γυναίκα είναι ιςότιμοι, επειδι είναι 
πλαςμζνοι κατ’ εικόνα Κεοφ και ςωςμζνοι από το Αίμα του Χριςτοφ που χφκθκε για 
τον άνκρωπο. 
 
Αυτζσ οι απλζσ ςκζψεισ μασ δθμιουργικθκαν ςκζψεισ μασ δθμιουργικθκαν όταν 
ακοφςαμε ότι τθν Κυριακι είναι θ Παγκόςμια Θμζρα τθσ Γιορτισ τθσ Μθτζρασ και 
κυμθκικαμε ότι ςτισ 8 Μαρτίου ιταν θ Παγκόςμια Θμζρα τθσ Γιορτισ τθσ Γυναίκασ. 
Κατά τθν άποψθ μασ οι «Παγκόςμιεσ Θμζρεσ», είναι θ λάβα που κατακαίει τισ 
πολιτιςτικζσ και πνευματικζσ αξίεσ κάκε ζκνουσ, θ οποία πθγάηει από το θφαίςτειο 
τθσ ιςοπζδωςθσ. 
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 Λωάννου του Χρυςοςτόμου, Εισ τθν προσ Εφεςίουσ 20, ΡG 6, 146. 



Ηοφμε τθν προςπάκεια ολοκλθρωτικοφ κρθςκευτικοφ αφανιςμοφ. Δθμιουργοφν 
γιορτζσ χωρίσ πνευματικό περιεχόμενο για να εξαφανίςουν τθν παράδοςθ των 
χριςτιανικϊν λαϊν. Τπάρχει μία κεωρία που τθν ενςτερνιηόμαςτε και υποςτθρίηει 
ότι θ λεγόμενθ Παγκοςμιοποίθςθ και οι πάτρωνεσ τθσ δεν κζλουν κρθςκευτικζσ 
εορτζσ, επειδι οι κρθςκείεσ κατά τθν άποψθ τουσ είναι αιτία διαφορϊν μεταξφ των 
λαϊν και αφορμζσ πολζμων. Δεν μποροφν όμωσ να κατανοιςουν ότι θ Ορκοδοξία 
που δεν είναι κρθςκεία δθμιουργεί πολιτιςμό και ποιότθτα πνεφματοσ και ηωισ 
γενικότερα. Αν βλάπτει τον κόςμο θ Αγάπθ, θ Ειρινθ, θ Κυςία, θ Σαπείνωςθ που 
διδάςκει θ Εκκλθςία ΝΑΛ ζχουν δίκιο, αν ΟΧΛ, τότε ματαιοπονοφν. 
 
Ασ δοφμε όμωσ τι εορτάηουν με τισ δφο αυτζσ «Παγκόςμιεσ Θμζρεσ», οι κιαςϊτεσ 
τθσ δθμιουργίασ και τθσ επιβολισ αυτισ των εορτϊν αυτϊν. Και μιλοφμε για τθν 
Γυναίκα και τθν Μθτζρα. 
 
Μπορεί να βριςκόμαςτε ςτον 21ο Αιϊνα, αλλά τα ςτοιχεία που δόκθκαν ςτθν 
Διάςκεψθ του Καναδά τον Λοφνιο του 20187 για τθν ιςότθτα των δφο φφλων 
ςοκάρουν για τθν κζςθ τθσ γυναίκασ ςιμερα, κυριαρχοφν γυναικοκτονίεσ, 
κακοποίθςθ, υποχρεωτικοί γάμοι. 
 
Επιγραμματικά κα αναφζρουμε τα 10 ςθμαντικά πορίςματα τθσ Διάςκεψθσ αυτισ: 

1. ε ολόκλθρο τον κόςμο οι γυναίκεσ κερδίηουν ςχεδόν τα μιςά ςε ςχζςθ με 
τουσ άνδρεσ, ςφμφωνα με το Διεκνζσ Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο κάνει 
λόγο για μιςκολογικό χάςμα μεταξφ των ανδρϊν και των γυναικϊν ςχεδόν 
51% το 2018. Με τον παρόντα ρυκμό εξζλιξθσ κα χρειαςτοφν 108 χρόνια για 
να γεφυρωκεί το χάςμα ανάμεςα ςτα δφο φφλα και 202 χρόνια μζχρι να 
υπάρξει μιςκολογικι ιςότθτα. 

2. φμφωνα με τθν λίςτα του Fortune ανάμεςα ςτισ 500 αμερικανικζσ εταιρείεσ 
υψθλότερου κζρδουσ ποςοςτό μικρότερο του 7% ζχουν επικεφαλισ 
γυναίκεσ. Αλλά ακόμθ και ζτςι είναι καλφτερα ςε ςχζςθ με το 5% που ιταν 
πριν από ζναν χρόνο. 

3. Μόνο 17 επικεφαλισ κρατϊν το 2018 ιταν γυναίκεσ, ςφμφωνα με το 
Παγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ. Οι γυναίκεσ κατζχουν το 18% των 
υπουργικϊν κζςεων ςε όλον τον κόςμο και το 24% των βουλευτικϊν. Επίςθσ, 
μεγάλο είναι το μιςκολογικό χάςμα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. 

4. ε παγκόςμιο επίπεδο μια ςτισ τρεισ γυναίκεσ ζχει υποςτεί ςωματικι ι 
ςεξουαλικι βία, ςυνικωσ από τον ςφντροφό τθσ, ςφμφωνα με τον Ο.Θ.Ε.. 
Μια ςτισ δφο γυναίκεσ ςε όλον τον κόςμο δολοφονείται από τον ςφντροφό 
τθσ ι από κάποιον ςυγγενι τθσ. Σο αντίςτοιχο ποςοςτό για τουσ άνδρεσ είναι 
ζνασ ςτουσ 20. 

5. Περίπου 87.000 γυναίκεσ υπιρξαν το 2017 κφματα γυναικοκτονίασ -δθλαδι θ 
δολοφονία γυναικϊν μόνο και μόνο επειδι είναι γυναίκεσ- ςφμφωνα με τθ 
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Τπθρεςία των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα. Οι 
περιςςότερεσ από τισ μιςζσ δολοφονοφνται από τον ςφντροφό τουσ ι από 
κάποιον ςυγγενι. Οι γυναίκεσ κινδυνεφουν περιςςότερο ςτθν Αφρικι και 
κινδυνεφουν περιςςότερο να δολοφονθκοφν ςτθν Ευρϊπθ από τον 
ςφντροφό τουσ ι από κάποιον ςυγγενι. 

6. τθν Ε.Ε., 45% με 55% των γυναικϊν ζχουν πζςει κφματα ςεξουαλικισ 
παρενόχλθςθσ από τθν θλικία των 15, ςφμφωνα με μια ζρευνα τθσ 
Τπθρεςίασ για τα Κεμελιϊδθ Δικαιϊματα του Ο.Θ.Ε.. 

7. Χιλιάδεσ γυναίκεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, πζφτουν κφματα κακοποίθςθσ. 7 
ςτα 10 κφματα διακίνθςθσ ανκρϊπων ςε όλον τον κόςμο είναι γυναίκεσ και 
κορίτςια και περιςςότερεσ από 3 ςτισ 4 διακινοφνται με ςτόχο τθν 
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, ςφμφωνα με τθν Παγκόςμια Ζκκεςθ για τθν 
Ανκρϊπινθ Διακίνθςθ τθσ Τπθρεςίασ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ναρκωτικά 
και το Ζγκλθμα. 

8. Σουλάχιςτον 200 εκατομμφρια γυναίκεσ και κορίτςια ζχουν υποςτεί 
ακρωτθριαςμό των γεννθτικϊν τουσ οργάνων ςε 30 χϊρεσ όπου υπάρχουν 
διακζςιμα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τθν οργάνωςθ του Ο.Θ.Ε. για τα παιδιά 
UNICEF. Θ UNICEF ζχει ανακοινϊςει ότι θ πρακτικι είναι «ςχεδόν 
οικουμενικι» ςτθ ομαλία, τθ Γουινζα και το Σηιμπουτί όπου ο αρικμόσ 
αυτόσ ανάμεςα ςτα κορίτςια και τισ γυναίκεσ ξεπερνά το 90%. 

9. φμφωνα με τθν Παγκόςμια Σράπεηα, οι παιδικοί γάμοι είναι περιςςότερο 
ςυχνοί ςτθν υποςαχάρια Αφρικι, όπου 3,4 εκατομμφρια παιδιά 
παντρεφονται κάκε χρόνο. ε διεκνζσ επίπεδο ο αρικμόσ των κοριτςιϊν που 
παντρεφονται από παιδιά κορυφϊκθκε το 2005 φτάνοντασ ςτα 13 
εκατομμφρια περίπου και μειϊκθκε ςε λιγότερο από 11 εκατομμφρια το 
2017. 

10. Οι γυναίκεσ ζχουν τθν ίδια πρόςβαςθ με τουσ άνδρεσ ςτισ οικονομικζσ 
υπθρεςίεσ ςτο 60% των χωρϊν ςε όλον τον κόςμο και τθν ίδια πρόςβαςθ 
ςτθν ιδιοκτθςία γθσ ςτο 42% των χωρϊν, ςφμφωνα με το Παγκόςμιο 
Οικονομικό Φόρουμ. 

 
Με όλα τα παραπάνω επίςθμα ςτοιχεία, κρίνετε ότι χρειάηονται Παγκόςμιεσ 
Θμζρεσ να τα γιορτάηουμε; Ι μιπωσ είναι απαραίτθτθ θ Εκκλθςία, τα μυςτιρια και 
το κιρυγμά τθσ για να μετανοοφμε; Μιπωσ πρζπει να επαναπροςδιορίςουμε οι 
Χριςτιανοί, τον ςκοπό τθσ ηωισ μασ; Μζςα ςτα ποςοςτά που αναφζρκθκαν είναι 
και χριςτιανζσ γυναίκεσ. Μιπωσ να κάνουμε αυτοκριτικι εμείσ οι ιερείσ του 
Χριςτοφ, επειδι κζλουμε πολφ δρόμο ακόμθ για να κθρφξουμε το Χριςτό και πολφ 
περιςςότερο ακόμθ να τον βιϊςουμε, ϊςτε να γίνουμε παραδείγματα ςτισ 
κοινωνίεσ μασ; Κοντολογίσ αγαπθτοί μασ, ο κόςμοσ δεν χρειάηεται «Παγκόςμιεσ 
Θμζρεσ», αλλά ζχει ανάγκθ τον Παγκόςμιο ωτιρα Χριςτό.  
 
Αυτόν τον Χριςτό που ςτθν Εφα είδε τθν Παναγία. 



 
Αυτόν τον Χριςτό που ςτθν πόρνθ είδε μία Αγία. 
 
Αυτόν τον Χριςτό, που ςτθν Βαςιλεία των Ουρανϊν, που είναι κλειςτι ακόμθ για 
όλουσ μασ μζχρι τθν Δευτζρα Παρουςία του Κυρίου μασ, ζβαλε πρϊτθ μια Γυναίκα. 
Σθν Παναγία, το τελειότερο πλάςμα όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ.  
 
Χωρίσ Χριςτό, όςεσ θμζρεσ και να γιορτάςουμε για τθν γυναίκα και τθν μθτζρα, 
τότε το όραμα τθσ ςυηυγίασ κα μεταβάλλεται πολλζσ φορζσ ςε μαρτφριο και το 
όνειρο τθσ μθτρότθτασ ςε εφιάλτθ. Αν θ γυναίκα κζλει να ξεπεράςει τουσ 
φεμινιςτικοφσ ςτόχουσ τθσ και να αλλάξει ριηικά τθ ηωι τθσ, τότε παραφράηοντασ 
και το ρθτό: «Δεν ξζρω αν πίςω από ζναν πετυχθμζνο άνδρα, υπάρχει μία 
γυναίκα», είμαι βζβαιοσ, όμωσ, από τθν ηωι τθσ Εκκλθςίασ και τθν παράδοςθ 2000 
χρόνων τθσ, ότι πίςω από κάκε χριςτιανι γυναίκα υπάρχει θ Παναγία. Αυτι είναι το 
πρότυπο τθσ τζλειασ γυναίκασ. 
 

† Αρχιμ. Ειρηναίος Λαφτσής 

10-05-2020 

 


