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Σταθερή

Tι είναι άραγε τα «έργα αγάπης»; 
Ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο ασφαλώς.
Συμπαράσταση.
Ιεραποστολική προσπάθεια. 
Δυσκολίες: 
l Αδιαφορία για τους άλλους. Εγωισμός. Φιλαυτία. Κυνήγι της (κοσμικής) 
ευτυχίας. (Σκληραίνει την καρδιά. Την κολλά στη γη.) 
l Οι δικές μου δυσκολίες και ο πόνος, δεν μου αφήνουν διάθεση, χρόνο 
και δυνάμεις ν’ ασχοληθώ με τους άλλους.
l Η άνεση και η καλοπέρασή μου.
l Περιττές φροντίδες και “ανάγκες” (τις δημιουργεί η απληστία και ο 
υπερκαταναλωτισμός).
l Οι μέριμνες της ζωής.



l Από το περιβάλλον; Υπάρχουν κι εκεί. 
Συνήθως είναι από εμάς προς τους άλλους. Ή και ο φόβος μήπως 

απορριφθούμε από εκείνους. 
l Μήπως προβάλλουμε πολύ περισσότερο τον εαυτό μας στους άλλους, 

απ’ ότι πρέπει; 
l Από τους άλλους προς εμάς; Ζηλοτυπίες. Μικρότητες. Κακίες των 

άλλων. 
l Προκαταλήψεις. 
l Αντιρρήσεις για τις Χριστιανικές αντιλήψεις και τις δραστηριότητές 

μας.
l Πρόβλημα επικοινωνίας με τους άλλους υπάρχει; 
Επικοινωνούμε σήμερα; Αν ναι, πόσο; Αν όχι, γιατί;
Τα θέλουμε όλα έτοιμα; 
Περιμένουμε τους άλλους να κάμουν το πρώτο βήμα; 
Με διάθεση μόνο να πάρουμε ή να πάρουμε περισσότερα; 
Τρόποι αντιμετώπισης υπάρχουν άραγε; Βασικός στόχος: Να 

καταφέρω να συναντηθώ με τον άλλο. 
Προϋποθέσεις: 
l Να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Να συναντηθώ με τον άλλο. 
l Να σπάσω το κέλυφος του Ε γ ώ  μέσα στο οποίο κρύβομαι.
l Να θυσιάσω τις δικές μου ανάγκες. Και τα δικαιώματά μου. Να 

δεχθώ, ότι και ο άλλος έχει τις ίδιες μ’ εμένα ανάγκες. Και τα προβλήματα. 
l Ν’ αποδεχθώ τον συνάνθρωπό μου, όπως είναι. Να τον αγαπήσω.
Να πιστέψω ότι από το πλησίασμα αυτό παίρνω περισσότερα, απ’ όσα 

δίνω. Να θυμηθούμε πως: “Η ευτυχία μας είναι οι άλλοι”.
Τι διαλέγουμε λοιπόν; 
Η επιλογή μας ουσιαστικά θα χρωματίσει τη δική μας ζωή.
Όταν ψάλλουμε τους ύμνους προς την Παναγία, βεβαιώνουμε, πως 
 α. δεν μας εγκαταλείπει ποτέ
 β. μας φροντίζει
 γ. μας προστατεύει
 δ. μας αγαπά
 ε. παρακαλεί και πρεσβεύει στον Υιό της για τον καθένα μας.
στ. Δεν παύει να είναι η κραταιά σκέπη του κόσμου. 
Η φιλεύσπλαγχνη Μητέρα. Η Γοργοεπήκοος. Η Ελεούσα. 
Μεταφέρει στον Υιό της τις δικές μας ανάγκες. Τις δυσκολίες. 



Αν θυμηθούμε το θαύμα στην Κανά, θα δούμε το πολύ της ενδιαφέρον 
για τον άνθρωπο.

Προσωποποίηση της Αγάπης λοιπόν η Παναγία. Αλλά και της 
Θυσίας.

Σιωπηλά εργάζεται πάντα. 
Στη σκιά παραμένει. Σ’ όλη της τη ζωή. 
Και αναδεικνύεται «των ουρανών υψηλοτέρα». 
Χωρίς όποια προβολή του εαυτού της. 
Υποδειγματική η συμπεριφορά της. Ας χαρούμε λοιπόν. Μας αγαπά.
Ναι. «Η τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των 

Σεραφείμ» μας αγαπά. 
Η παρουσία και η δράση της στη ζωή μας είναι σταθερή. Διαρκής. 
Και ως έθνος μας προστατεύει. Μα και ως πρόσωπα. 
Ύμνους ευχαριστίας λοιπόν της πρέπει να της στέλλουμε.
Και να την έχουμε παράδειγμα προς μίμηση.   

+ο π.Γ
    

H των ουρανών υψηλοτέρα

«Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί. Χαίρε, ότι εμαράνθησαν 
οι των μύθων ποιηταί» (17ος οι. Ακ. Υμν.)

Το πρώτο ρήμα προέρχεται από την προσφώνηση του Αρχαγγέλου 
Γαβριήλ (Λουκ. α’ 28).

Η  δεύτερη πρόταση προκύπτει από τη βροχή των ρητορικών ερωτήσεων 
του Απ. Παύλου (Κορ.α’ 20): 

«Πού συζητητής…; …Ουχί εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου 
τούτου;»

«Οι συζητηταί» και «οι μύθων ποιηταί», που χρησιμεύουν ως υποκείμενα 
των ρημάτων αιτιολογικών των «χαιρετισμών» προτάσεων, είναι φυσικά 
οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Αθηναίοι, όπως αποδεικνύει και η συνέχεια: 
«Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα».

Οι Έλληνες, ως πνευματικά ανήσυχοι και ερευνητικοί, ως ορθολογιστές 
και φιλελεύθεροι, κατέστησαν γεννήτορες της φιλοσοφίας και της έντεχνης 
ρητορείας.



«Οι δεινοί συζητηταί» λοιπόν Έλληνες «εμωράνθησαν», αποδείχθηκαν 
μωροί, ανόητοι, ανίκανοι για συζήτηση, «οι φιλόσοφοι άσοφοι» κατά τον 
ίδιο «οίκο». 

Οι «επιστρεφείς», φοβεροί, ευφραδείς, εύγλωττοι και «πολύφθογγοι 
ρήτορες», οι «τεχνολόγοι» έμειναν ενεοί, εμβρόντητοι, άναυδοι, 
«ιχθύες άφωνοι», μπρος στο θαυμαστό και κοσμοϊστορικό γεγονός της 
υπερφυσικής κατά σάρκα γεννήσεως του Θεού «εκ Πνεύματος Αγίου και 
Μαρίας της Παρθένου» που και μετά τόκον παρέμεινε παρθένος, ώστε 
ο Χριστός να είναι «αμήτωρ» (ως Θεός) και «απάτωρ» (ως άνθρωπος). 

Ορθά επομένως η Παναγία χαρακτηρίζεται ως «η Πύλη Κυρίου η 
αδιόδευτος». 

Οι δεινοί «των μύθων ποιηταί» εμαράνθησαν. 
Αποξηράνθηκαν, στέρεψαν  σαν πηγές, σιώπησαν από κατάπληξη για το 

ιστορικό, πραγματικό και αληθινό γεγονός της αειπαρθενίας της Θεοτόκου. 
Επειδή ως αδύναμα, «σχετικά και πεπερασμένα» και πολλές φορές 

δοκιμαζόμενα όντα έχουμε ανάγκη από την «Άνωθεν» κραταιά προστασία, 
πρέπει τελικά να τονιστεί ότι, όπως κατά το «απολυτίκιον» η Παναγία 
«εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξεν», έτσι και «εν τη κοιμήσει τον 
κόσμον ου κατέλιπεν». 

Απλά ως «μήτηρ της Ζωής (του Κυρίου) μετέστη προς την Ζωήν», 
ώστε να αποκτήσει πια απεριόριστη τοπικά και χρονικά «εμβέλεια» και ν’ 
αποβεί ακένωτη Πηγή στοργικής Προστασίας ως «Παντάνασσα»

Εκτός από τη «μητρικήν παρρησίαν» και την «αμετάθετον μεσιτείαν» 
και η Ίδια είναι Μεγαλόχαρη. 

Ανάλογη επομένως πρέπει να είναι και η συναισθηματική προς Αυτήν 
αντίδραση και στάση των πιστών”.  (Δρ. Χρίστος Απ. Μιχαήλ)

“Οι Βυθομετρήσεις” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των Δώδεκα”).Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. 
Παναγίας, Παλουριώτισσα, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), τηλ.: (00357)22459760

Η Παναγία είναι το πρότυπο της πνευματικής τελειώσεως. Καμμιά 
λογική δεν μπορεί να χωρέσει το ύψος της αρετής Της. Η αγάπη 
Της προς τον Θεό υπερβαίνει αυτή των μαθητών και εκείνη των 
αγγέλων. Η αγιότητά της είναι η απαρχή του τέλους της κυριαρχίας 
του κακού στον κόσμο.  Με την αρετή της ανατρέπεται η κυριαρχία 
του διαβόλου και ανακόπτεται η πορεί των παθών.


