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εὐλάβεια καί ἡ πίστη στό πρόσωπο τῆς Παναγίας εἶναι διάχυτη ὄχι μόνο στούς χριστιανούς στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἀλλά σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Εἶναι αὐτή πού μεσιτεύει ἐξ ὀνόματος ὅλης της ἀνθρωπότητας καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Γι’ αὐτό δικαίως ἀναγνωρίζεται «ὡς ὁ λιμήν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων». Οἱ πιστοί Τήν μνημονεύουν καί
τήν ἐπικαλοῦνται σέ ὅλες τίς χαρές καί τίς λύπες. Ἑκατοντάδες προσωνύμια, ἐξωκκλήσια,
ναοί καί μοναστήρια, καί πληθώρα λαϊκῶν ἐθίμων ἀποκαλύπτουν αὐτή τήν ἰδιαίτερη σχέση
τῶν πιστῶν μέ τήν Παναγία καί μαρτυροῦν τήν μητρική της φροντίδα.
Σπουδαῖοι ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας ἐμπνεύστηκαν ἀπό τό ρόλο Της στό μυστήριο
τῆς σωτηρίας μας καί τόν περιέγραψαν μέσα ἀπό μοναδικούς ὕμνους καί τροπάρια καί ἀπό
ἐξαίσια ποιητικά κείμενα.
Ἀλλά καί ὁ λαός μέσα ἀπό τήν δημοτική ποίηση καί τό δημοτικό τραγούδι ἐκδήλωσε τόν σεβασμό του πρός τό πρόσωπό Της, ἐπικαλούμενος τήν Παναγιά σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς του.
Ὅλος αὐτός ὁ λειτουργικός πλοῦτος καί ἡ δημοτική παράδοση εἶναι πάντοτε πηγή
ἔμπνευσης καί πρόκληση γιά μελέτη καί ἔρευνα γιά πολλούς εἰδικούς καί εὐαίσθητους ἀνθρώπους, πόσο μᾶλλον γιά τήν Νεκταρία Καραντζῆ, ἡ ὁποία δέν κρύβει τόν σεβασμό της
πρός τήν Παναγιά. Ἡ ἰδία σημειώνει στό σημείωμά της πού ἀκολουθεῖ: «…ἦταν ὄνειρο καί
θερμή ἐπιθυμία νά ἠχογραφήσω μιά συλλογή ἀφιερωμένη στήν Παναγία, πού νά περιέχει ὄχι
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μόνο κάποιους ἀπό τούς ἀριστοτεχνικούς ὕμνους, ἀλλά ἐπίσης τραγούδια τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης πού ἀναφέρονται στό ὄνομά Της».
Καί ἡ ἔμπονη πολυχρόνια προσπάθειά της πλέον ὁλοκληρώθηκε καί τό παρέδωσε στό
Ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας γιά νά τό ἐκδώσει, γεγονός πού φανερώνει καί πάλι τήν σχέση
της μέ τήν Ἐκκλησία.
Ἐμεῖς ὅλοι, πού θά συμψάλουμε καί θά σιγοτραγουδήσουμε, ἀλλά καί εἰδικά τά μέλη τῆς
Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως (Ε.Δ.) τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.), τήν εὐχαριστοῦμε θερμά γι’ αὐτή τήν παραχώρησή της
καί τῆς εὐχόμαστε ἡ Παναγιά νά τῆς παραχωρεῖ ἀφειδώλευτα καί ἁπλόχερα τήν Χάρη Της.
Ὁ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος
Πρόεδρος τῆς Ε.Δ. τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
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