
 έτρωμα ζωής. Το χαρακτηριστικό της εποχής. 
Προσπάθεια αντιμετώπισής του οδηγεί σε μια πληκτική φλυαρία. 

Μια πλύση εγκεφάλου.  Έναν πληθωριστικό 
λόγο. 

Μιαν ακατάστατη παθητικότητα. 
Κι όλα αυτά καταλήγουν κοινότοπα. 
Γλυκερά. Αναχρονιστικά. Εγκεφαλικά.Με-

γαλόστομα. Χωρίς πνοή ζωής ή γνησιότητα. 
Δεν πείθουν κανένα. 
Λύση; Πού; Στην τεχνολογία; Την αναζή-

τηση κάποιου μέτρου; Μιας “δομικής” αλ-
λαγής; Στην πύρινη δοκιμαασία του χρόνου; 
δοκιμαασία του χρόνου; Στη σιωπή;  Στην 
αναζήτηση μιας κάποιας αυταπάτης;

Ναι, αλλά ο λιμός της πράξης; 
Η όποιας μορφής ρύπανση; 

Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)
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Οι σκουπιδότοποι; Υλικοί και πνευματικοί;
Το όποιο πουριτανικό σύνδρομο; 
Πόσοι όμως έχουμε μάτια, για να βλέπουμε; 
Αυτιά, για ν’ ακούουμε; 
Λίγη ταπείνωση; 
Ένα κίνητρο για μια εμβάθυνση σε όσα συμβαίνουν γύρω; 
Ιδού η ευκαιρία για μια αξιολόγηση. Μια εξήγηση συμπεριφορών.Μια 

αναζήτηση αιτιών. Αφορμών. 
Συνήθως βιαζόμαστε να ρίξουμε τον λίθο του αναθέματος στους 

φανατισμένους. 
Στους φαρισαίους υποκριτές. 
Τον ασταθή λαό. 
Τους συμφεροντολόγους. 
Σ’ όλους εκείνους, που άλλα σκέφτονται. Άλλα λένε. Άλλα κάνουν. 
Τους κάθε μορφής δόλιους και διεστραμμένους.
Επιμένουμε να λέμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε τούτες τις ζοφερές σκέψεις 

ποτέ. 
Δεν θ’ αντιμετωπίζαμε έτσι τ’ αδιέξοδά μας. 
Θ’ αφήναμε κατά μέρος την πνευματική μας μιζέρια. Το όποιο αίσθημα 

κορεσμού. Και ματαιοπονίας. 
Θα ξεπερνούσαμε την καταναλωτική μας αιχμαλωσία και τη φίλαυτη 

απασχόλησή μας. Τις μέριμνές μας τις βιοτικές. 
Θα βρίσκαμε τον εαυτό μας μακριά από ναρκισσισμούς. 
Πώς εξηγούμε τον τρόμο που μας διακατέχει μπροστά στην άβυσσο της 

ζωής;
Τη διαρκή τάση να ρίχνουμε την ευθύνη μας στους άλλους; 
Την εσωτερική εμπάθειά μας; 
Τα πάθη, που μαίνονται συνεχώς μέσα στην καρδιά μας; 
Τη ροπή από το φυσικό στο αφύσικο; 
Θα μείνουμε στη θέση μας αμετακίνητοι λοιπόν; 
Δεν θα προσγειωθούμε επιτέλους; 
Να οδηγηθούμε στον όλεθρο; 
Και η ανάγκη για νόημα ζωής; 
Η επιθυμία για ελπίδα; 
Μήπως ήλθε η στιγμή της σιωπής; 
Της αναστήλωσης της ελπίδας μας στο Θεό; 
Τη σχέση και τη συνομιλία μαζύ Του; 
Η Μεγάλη Εβδομάδα μας καλεί. 
Θα τη ζήσουμε εν σιωπή, άραγε;                    ο π. Γ.



Κυριακή των Βαϊων
Μπήκε στην Ιερουσαλήμ καβάλα σε ένα γαϊδουράκι. 
Μαζεύτηκε ο κόσμος, που είχε μάθει ότι ανάστησε τον Λάζαρο. 
Κρατούσαν βάγια στα χέρια τους, σύμβολα της νίκης εναντίον του 

θανάτου. 
Έστρωναν τα ρούχα τους κάτω, για να πατήσει το γαϊδούρι που βάσταζε 

επάνω τον Χριστό. 
Και εφώναζαν: “Ωσαννά, Υιέ Δαυίδ. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν 

ονόματι Κυρίου”. 
Το “Ωσαννά”, σημαίνει “Σώσε μας Υιέ του Δαυίδ”.
Τον δοξολογούσαν σαν Βασιλέα του κόσμου. 
Και Εκείνος καθόταν στο γαϊδουράκι, γιατί ήθελε να μας πει: 
“Η οδός του Θεού δεν είναι η φιλοδοξία και το καμάρι. 
Δεν είναι ο εγωισμός. 
Αλλά η ταπείνωση, η καλωσύνη, η αγάπη, η συμπόνια”. 
Όπως Εκείνος μας συμπόνεσε και έδειξε στον κόσμο όλο την συμπόνια 

και την καλωσύνη Του, έτσι και εμείς έχουμε την υποχρέωση να ξεχνάμε 
τον εαυτό μας. 

Να παραμερίζουμε τον κακό εαυτό μας, τις κακές μας επιθυμίες και 
διαθέσεις. Να γεμίζουμε την καρδιά μας με την ευωδία του Χριστού, που 
είναι όλες οι άγιες αρετές. ( Παν. Λ. Πίσκοπος)    

Μεγάλη Δευτέρα
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαϊων)

Προσκυνάμε μία εικόνα του Χριστού, που τον παρουσιάζει, 
όπως τον παρουσίασε ο Πιλάτος στους Εβραίους: Με το ακάνθινο 
στεφάνι στο κεφάλι. Με τον κόκκινο χιτώνα και με το καλάμι στο 
χέρι. Η εικόνα γράφει: “Ιησούς Χριστός - ο Νυμφίος της Εκκλησίας”.  

“Νυμφίος” λέγεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. “Νυμφίος” είναι “ο 
γαμπρός” στα αρχαία Ελληνικά. 

“Γαμπρός” είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και “Νύμφη” 
είναι η Εκκλησία, ως Σώμα στο σύνολο και ο καθένας μας ως άτομο. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να ‘ρθει μία ημέρα, που ο Χριστός να ενωθεί με εμάς σε 
μία τέλεια ένωση. 

Είναι Θεός πανάγαθος. Και μας αγαπάει τόσο, ώστε να θυσιάζεται για 
μας.

Πρώτη μεγάλη πράξη είναι το Άγιο Βάπτισμα. 



Προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερη αγάπη 
και περισσότερη αφοσίωση. 

Όλα όμως ένα σκοπό έχουν: 
Να ζεσταθεί ακόμη πιο πολύ η καρδιά. Γιατί, ναι μεν, ωραίο πράγμα είναι 

και η εξωτερική ομορφιά. Αλλά δεν φτάνει για γάμο και για ζωή ολόκληρη. 

Μεγάλη Tρίτη
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας)
Πήγε ο Χριστός σε κάποιο σπίτι. 

Τον βρήκε η αδερφή του Λαζάρου, η Μαρία. 
Είχε μαζί της ένα λίτρο μύρου. Πολύτιμο άρωμα. 

Η Μαρία δεν σκέφτηκε τη δαπάνη. 
Ήθελε να πει “ευχαριστώ” στον Χριστό που 

ανέστησε τον Λάζαρο, τον αδερφό της. 
Δικαιολογημένα λοιπόν η Μαρία έχυσε το 

μύρο στα πόδια Του. Και τα έπλυνε.
Ας αναρωτηθούμε: 
Εμείς τι κάνουμε για να πούμε “ευχαριστώ” 

στον Χριστό; Πώς λέμε “ευχαριστώ” στον Χριστό, για κείνα που έκανε για 
μας; 

Και πρώτα από όλα ξέρουμε όλα όσα έκανε για μας; 
Ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τουλάχιστον αυτά που γράφει το άγιο 

Ευαγγέλιο; 
Το πιστεύουμε βαθειά μέσα μας, ότι όλα αυτά έγιναν για μας, για τη δική 

μας σωτηρία; 
Αναγνωρίζουμε ότι αυτά είναι η ζωή μας; 
Παραδεχόμαστε ότι η αληθινή ζώη είναι μόνο κοντά στον Χριστό. Και 

μακριά από τον Χριστό είναι μόνο θάνατος, δυσωδία και φθορά; 

Μεγάλη Τετάρτη
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης)

Ο Κύριος, πριν τον Μυστικό Δείπνο, μέσα στο ίδιο εκείνο υπερώο, 
πήρε μια λεκάνη, ζώστηκε μία πετσέτα και έσκυψε  και έπλυνε τα πόδια 
των μαθητών Του. Και αφού τα έπλυνε, είπε στους μαθητές Του, ότι: 



“Αυτό που έκαμα, είναι ένα υπόδειγμα. Αν εγώ έπλυνα τα πόδια τα δικά 
σας, οφείλετε και εσείς ο ένας να πλένετε τα πόδια του άλλου. Ανεξάρτητα 

από το τι αξίωμα έχετε και πόσο μεγάλοι 
είσαστε στον κόσμο”.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ζητήσουμε 
εμείς από κάποιον να μας πλύνει τα πόδια. 

Ο Χριστός δεν είπε: 
“Να ζητάτε να σας πλένουν τα πόδια”! 
Είπε: “Να είσαστε πρόθυμοι, εκείνο που 

έκαμα εγώ, να το κάνετε και εσείς”. Σαν 
εκδήλωση αγάπης και πίστης σε μένα. 

Όταν ένας πιστεύει, το έχει δεχθεί, το έχει 
καταλάβει, ότι ο θάνατος του Χριστού, η υπακοή Του είναι μέσα στην 
καρδιά του και στις εκδηλώσεις του σώματός του. 

Μεγάλη Πέμπτη
“Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση εν τω Παραδείσω”, (σε παίρνω 

από σήμερα στον Παράδεισο). 
Ήταν η δήλωση του Χριστού. 
Πότε; 
Όταν εκείνος Του είπε “Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία σου”, 

κατέβηκε. 
Αγκάλιασε τον ληστή και τον πήρε στην Βασιλεία Του. 
Ο ληστής πόνεσε για τις αμαρτίες του. 
Παρακάλεσε με δάκρυα τον σωτήρα Ιησούν Χριστό να τον συγχωρήσει.     
Μοναδική η στιγμή! Συγκλονιστικές.
Σεισμός εσωτερικός. Που μετακινεί και τους πιο μεγάλους ογκόλιθους.
Χρησιμοποίησε το “κλειδί”. Και ποιό ήταν 

τούτο;
Το “μνήσθητί μου”.
Δεν αποσκοπούσε σε τίποτε ο άνθρωπος 

εκείνος. Ούτε μπορούσε να φανταστεί μια 
τέτοια εξέλιξη. Ούτε υπολόγιζε.

Πιστεύει.
Και το θαύμα γίνεται.
“Μετ’ εμού”.
Χωρίς καθυστερήσεις. Σήμερα.



Μεγάλη Παρασκευή
Ο Πιλάτος, ενώ είχε εξουσία και έπρεπε ο ίδιος να λύσει το πρόβλημα, 

έπλυνε τα χέρια του και είπε: “Νίπτω τας χείρας μου. Δεν φταίω εγώ. Ας το 
βρείτε σεις, ποιος είναι ο ένοχος”. 

Προφανώς δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. 
Και μάλιστα το πρόβλημα της καταδίκης σε θάνατο 
ή της αθωώσεως ενός υποδίκου. 

Οι στρατιώτες πάλι, όταν πήραν τον Χριστό, που 
είδαν ότι δεν είχε οριστικά κριθεί ως ένοχος, Του 
φέρθηκαν περιφρονητικά. 

Δέχθηκε εμπτυσμούς, κολαφισμούς, ραπίσμα-τα 
και μαστιγώσεις από χέρια ανθρώπινα ο Βασι-λέας 
και Κύριος της δόξης! 

Και κάτι χειρότερο: 
Λίγο πριν, επίσημοι άρχοντες των Ιουδαίων είχαν κάνει την φοβερή 

πράξη, να ‘ρθουν σε επικοινωνία και να δωροδοκήσουν άνθρωπο, για να 
τους Τον πουλήσει. Να Τον παραδώσει! 

Μεγάλο Σάββατον
Η Αγία Ανάσταση του Χριστού είναι η εγγύηση της αναστάσεως, την 

οποία περιμένουμε την ημέρα της δευτέρας Παρουσίας. 
Γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί 

αυτή θα μας χαρίσει την ανάσταση των νεκρών, την οποία προσδοκούμε 
προσπαθώντας να ακολουθούμε το Άγιο θέλημά Του. 

Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε, ότι την ημέρα της δευτέρας Παρουσίας 
θα βρεθούμε κοντά Του αναστημένοι. 

Ο άνθρωπος, που απόκτησε έστω και λίγη 
επίγνωση ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της 
ζωής και του θανάτου, και δεν προσπαθεί να 
τηρεί το θέλημά Του με σταθερότητα και με 
αποφασιστικότητα, μεγάλο λάθος κάνει. 

Αδικεί τον εαυτό του. 
Και έρχεται σε μια τραγική αντίθεση με το 

ίδιο το συμφέρον του.
Ο Χριστός έστειλε τους αγίους Αποστόλους 

να βαπτίζουν τους ανθρώπους “στο όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος”, με την υποχρέωση να



τους διδάσκουν ότι πρέπει να τηρούν “πάντα”, όλα ανεξαιρέτως όσα Εκεί-
νος όρισε.

 Έχουμε χρέος να αγωνιζόμαστε να τηρούμε το άγιο θέλημά Του. Και 
προπαντός, είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελούμε τις εντολές εκείνες, που 
μας μιλούν για το πώς αγιάζεται ο άνθρωπος. (Παν. Λ. Πίσκοπος)   

Kυριακή του Πάσχα
Καθώς το σκοτάδι της νύχτας είναι προσωρινό και το διαδέχεται το 

φως της ημέρας, και καθώς την τρικυμία τη διαδέχεται η γαλήνη και την 
καταιγίδα η ξαστεριά, έτσι και το σκοτάδι των Παθών, στα οποία οδήγησε 
τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ο άνθρωπος, και την τρικυμία των εμπαιγμών 
και των ψεύτικων κατηγοριών και των παράνομων δικαστηρίων, και την 
καταιγίδα του Σταυρού και του θανάτου, τα διαδέχονται το φως, η γαλήνη, 
και η χαρά της Αναστάσεως! 

Γολγοθάς χωρίς Ανάσταση δεν υπάρχει! 
Όπως δεν υπάρχει και Ανάσταση χωρίς να προηγηθεί Σταυρός! 
Αυτά τα δύο πάνε μαζί! Γι’ αυτό και η Αγία Ορθοδοξία μας τιμά πάντοτε 

τον Σταυρό μέσα στο Φως της Αναστάσεως! 
Αλλά και κατά την ολόφωτη μέρα της Εγέρσεως, μέσα στο κλίμα της 

χαράς, του ενθουσιασμού και των πανηγυρισμών, δεν ξεχνάμε τ’ οδυνηρό 
καμίνι της Μεγάλης Παρασκευής! 

Το θυμούμαστε και ξέρουμε, πως ως εδώ φτάσαμε μετά από έναν 
Γολγοθά. Ένα Σταυρό. Κι έναν Τάφο! 

Για να μπορούμε να πούμε “Χριστός Ανέστη!”, έπρεπε ν’ ακουσθούν πρώτα 
τα “Σταυρωθήτω”! από τη μεριά των ανθρώπων, και το “Τετέλεσται!” από 
την άλλη!  Την πλευρά του Χριστού. (Μητρ. Προικονήσου Ιωσήφ) 

Ιδιαίτερα έντονη η διαύγαση: Γεθσημανή. Γολγοθάς. Τάφος. Ανάσταση.
Τούτη η πορεία προκύπτει καθημερινά στης ζωής μας τ’  ακρόβαθρα. 
Κλίμακα αξιών! Σε μετεωρισμό πλήρη.
Λύσεις - κλειδιά που ανοίγουν όλες τις πόρτες. Και όχι μόνο.
Οδηγούν στη σωτηρία.
Καταργούν φόβητρα. Αγωνίες. Ανησυχίες αιώνων. Άγχη.
Φως λοιπόν τώρα. Ναι. Μέσα από του τάφου το σκοτάδι ανέτειλε. Το 

φως. Της ζωής το φως. Αυτό που πλέρια ουριοδρομεί, ιδιαίτερα σκορπώντας 
των λουλουδιών των εράσμιων την ευωδία παντού.

Σταθμός ζωής. Νέα αρχή. Και ο Θεός βοηθός!...
Χριστός Ανέστη, αδελφοί!...



“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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΩΝ

                Μικρός       Μεγάλος 
              Ναός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Εσπερινός 6.00μ.μ. 6.00μ.μ.
Ο Νυμφίος 7.00μ.μ. 7.00μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7.00π.μ. 7.00π.μ.
Μέγα Απόδειπνον 6.00μ.μ. 6.00μ.μ.
Ο Νυμφίος 7.00μ.μ. 7.00μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7.00π.μ. 7.00π.μ.
Μέγα Απόδειπνον 6.00μ.μ. 6.00μ.μ.
Ο Νυμφίος 7.00μ.μ. 7.00μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7.00π.μ. 7.00π.μ.
Άγιο Ευχέλαιον 5.30μ.μ. 5.30μ.μ.
Ακολουθία του Νιπτήρα  7.00μ.μ. 7.00μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Εσπερινός - Θεία Λειτουργία (Μ. Βασιλείου) 7.00π.μ. 7.00π.μ
Ακολουθία των Αγίων Παθών 6.30μ.μ. 6.30μ.μ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ώρες - Εσπερινός - Αποκαθήλωση  7.00π.μ. 7.00π.μ
Ακολουθία του Επιταφίου  7.00μ.μ. 7.00μ.μ.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Εσπερινός -  Θεία Λειτουργία (Μ. Βασιλείου) 7.00π.μ. 7.30π.μ
Ο Κανόνας 11.00μ.μ. 11.00μ.μ
Η Θεία Λειτουργία της Ανάστασης ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ        ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ο Εσπερινός της Αγάπης -               11.30π.μ.

Καλήν Ανάσταση


