
ού πηγαίνει λοιπόν η Νεότητα; Ένα καυτό ερώτημα που απασχολεί 
όλους. Στον αιώνα της κατάκτησης των άστρων παρατηρούνται πολλά 

παράξενα. Η ανασφάλεια κι η αβεβαιότητα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν. 
Μεγαλόστομες διακηρύξεις. Aνεφάρμοστες υποσχέσεις. Αγώνας υπερί-

σχυσης παντού. 
Κι οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Συνεχώς απλώνεται ο φόβος. Το άγχος 

κυριαρχεί. Και τα προβλήματα τα ψυχολογικά βρίσκονται σ’ έξαρση. Κι ο 
ξεπεσμός μεγαλώνει. Εξωφρενισμοί. Ταραχές. Σύγχυση ιδεών.Και ποιος 
επηρεάζεται περισσότερο; Πού καθρεφτίζεται τούτη η ακαταστασία; Η 
νεολαία γίνεται ο φορέας όλων των μικροβίων. Και αμφιβάλλει. Απαιτεί. 
Αμφισβητεί. 

Ο τύπος το απεκάλεσε «εκρηκτικό ξεσήκωμα της σπουδαστικής 
νεότητας». 

Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

Εισόδια της Θεοτόκου
21 Nοεμβρίου, 2019

Π

Το λιμάνι



Είναι κι η ηρωοποίηση κάποιων. Οι ψευδαισθήσεις. Οι παραισθήσεις 
και τα σχετικά. 

Τα αίτια; Εφιάλτης διαρκείας λοιπόν.     
Πολλά μας έλκουν. Ποια η ρύθμιση της πορείας; Κακοτοπιές παντού. 

Και παγίδες. 
Ιδεολογικά ρεύματα. Κοσμοθεωριακά. Μα και θρησκευτικά. Φέρνουν 

μεγάλη ταλάντευση. Συγκλονίζουν. 
Αίτιο; Η αλλαγή του πνεύματος της ζωής. Νεώτερες αντιλήψεις. 

Εξελίξεις στην επιστήμη. Η ζωή στηρίζεται σε υλιστικές βάσεις. 
Διαφοροποίηση κριτηρίων εκτίμησης καταστάσεων. 

Ο άνθρωπος δεν είναι τώρα προσωπικότητα. Μα μια μονάδα 
παραγωγής έργου. 

Συνήθως ρίχνουμε τον λίθο του αναθέματος. Και λέμε: Η νεολαία μας 
σήμερα… 

Οι άνθρωποι πάντα διψούν για ιδανικά. Απογοητεύονται όμως. Ζητούν 
να φτιάξουν δικά τους λοιπόν. Νέα ιεραρχία αξιών. Να στήσουν αυτά που 
έρριξαν οι άλλοι. Αναστήλωση θεσμών κλπ. 

Ένα ερώτημα τώρα. Προετοιμάσαμε τους εαυτούς μας για τον 
αγώνα που λέγεται ζωή ;  Συνηθίσαμε να τη χαρακτηρίζουμε σαν μια 
φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ή σαν μια φοβερή μάχη. Και πρέπει ο 
καθένας να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

Μα, σε ήρεμη θάλασσα μπαίνει κάποιος, όταν ξέρει να κολυμπά. Πολύ 
περισσότερο, όταν είναι φουρτουνιασμένη. 

Το ίδιο και με τη μάχη. Χωρίς εφόδια, ούτε θάλασσα, ούτε πόλεμος. 
Καλό παράδειγμα υπάρχει; Διαπαιδαγώγηση; Συμπαράσταση; Εφόδια; 

Η παραμονή μόνο στις διαπιστώσεις δεν μας οικοδομεί. Χρειάζεται 
δραστηριοποίηση. Επείγουσα. Και έντονη. Η αδιαφορία σκοτώνει. 

Ένας μεγάλος παιδαγωγός ο Gorton L. Foster έλεγε «Οι μεγάλοι 
κρατούν τα κλειδιά της αγωγής και της συμπεριφοράς των νέων». 

Τα μέτρα λοιπόν επαναστατικά. Αυτά χρειάζονται.
 Η προσέγγιση της ψυχής να γίνεται με απλότητα. 
Όλοι έχουν τελικά ωραίο μέταλλο μέσα τους. Η κατεργασία όμως 

πρέπει να γίνεται με προσοχή και προσευχή. Οι άνθρωποι δεν ανέχονται 
δυνάστευση. Θέλουν μεταχείριση στηριγμένη στην αλήθεια. Είναι 
υπάρξεις αυτόνομες. Με ιδίαν προσωπικότητα. 

Συνταιριασμένες ενέργειες λοιπόν. Και θα βρει τον πραγματικό του 
δρόμο ο άνθρωπος. 



Σ

Η Παναγία σήμερα εισέρχεται στον Ναόν. Αφιερώνεται. Αφοσιώνεται. 
Και μεγαλουργεί. 

Μήπως πρέπει να τη μιμηθούμε; 
Εισήλθαμε στην Εκκλησία με το Βάπτισμα. 
Η φουρτουνιασμένη μας ζωή συχνά μας αναστατώνει. 
Το μόνο ήσυχο λιμάνι για μας είναι η Εκκλησία. Η διαρκής κοινωνία 

με το Χριστό, την Παναγία, τους αγίους θα μας  κάμνει ειρηνικούς. 
Γαλήνιους. Ευτυχισμένους. 

Στο λιμάνι μας λοιπόν. Το απάνεμο. + ο π.Γ.

«Θεοτόκε· ανασώσασα το προγονικόν ήττημα»
την Καινή Διαθήκη διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η Μητέρα του 
Ιησού Χριστού ήταν παρθένος (Ματθ. 1, 18,23,25). Ο Κύριός μας 
έχει έναν αιώνιον ουράνιο Πατέρα δίχως μητέρα και γεννήθηκε 

μέσα στο χρόνο από τη Μητέρα του δίχως πατέρα. 
Αυτή η πεποίθηση στην Παρθενική Γέννηση όμως δεν μειώνει καθόλου 

την πληρότητα της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Αν και η μητέρα 
ήταν Παρθένος, έγινε μια πραγματική ανθρώπινη γέννηση ενός γνήσια 
ανθρώπινου βρέφους. 

Όμως γιατί – ρωτάμε- η γέννηση του ανθρώπου θάπρεπε να ‘χει 
πάρει αυτή την ιδιαίτερη μορφή; Σ΄ αυτό ίσως θα μπορούσε να δοθεί ως 
απάντηση το ότι η παρθενία της Μητέρας εξυπηρετεί σαν ένα «Σημείο» 
της μοναδικότητας του Υιού. Αυτό γίνεται με τρεις στενά συνδεδεμένους 
τρόπους. 

Πρώτο, το γεγονός ότι ο Χριστός δεν έχει επίγειο πατέρα σημαίνει 
ότι είναι στραμμένος πάντα πέρα απ’ την κατάστασή του, μέσα στο χώρο 
και το χρόνο προς την ουράνια και αιώνια προέλευσή του. Το παιδί της 
Μαρίας είναι αληθινά άνθρωπος, αλλά δεν είναι μόνο άνθρωπος. Είναι 
μέσα στην ιστορία, αλλά και πέρα από την ιστορία. Η γέννησή του από μια 
παρθένο τονίζει το ότι αν και περιχωρούμενος είναι επίσης υπερβατικός.  
Αν και τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός. 

Δεύτερο, το γεγονός ότι η Μητέρα του Χριστού ήταν παρθένος 
,δείχνει ότι η γέννησή του πρέπει ν’ αποδοθεί με μοναδικό τρόπο σε θεία 
πρωτοβουλία. Αν και είναι τέλειος άνθρωπος, η γέννησή του δεν ήταν 
το αποτέλεσμα της σεξουαλικής ένωσης ανάμεσα σ’ έναν άντρα και μια 
γυναίκα, αλλά ήταν μ’ ένα τρόπο ιδιαίτερο το άμεσο έργο του Θεού.      



Τρίτο, η γέννηση του Χριστού από μια παρθένο υπογραμμίζει ότι η 
Ενσάρκωση δεν έχει καμμία σχέση με τη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου. 
Όταν γεννιέται ένα παιδί από δύο ανθρώπινους γονείς με το συνηθισμένο 
τρόπο, αρχίζει να υφίσταται μια καινούργια ύπαρξη. Αλλά το πρόσωπο 
του ενσαρκωμένου Χριστού δεν είναι άλλο από το δεύτερο πρόσωπο 
της Αγίας Τριάδος. Επομένως, στη γέννηση του Χριστού δεν άρχισε να 
υφίσταται ένα νέο πρόσωπο, αλλά το πρόσωπο του Υιού του Θεού που 
προϋπήρχε, άρχισε τώρα να ζει όχι μόνο με θεϊκό, αλλά και με ανθρώπινο 
τρόπο ύπαρξης. Έτσι η Παρθενική Γέννηση αντανακλά την αιώνια 
προΰπαρξη του Χριστού. 

Επειδή το πρόσωπο του ενσαρκωμένου Χριστού ταυτίζεται με το 
πρόσωπο του Λόγου, η Παρθένος Μαρία δίκαια μπορεί να πάρει τον τίτλο 
Θεοτόκος. Είναι η μητέρα όχι ενός ανθρώπινου γιου, που έχει ενωθεί με 
το θείο Υιό, αλλ’ ενός ανθρώπινου γιου, που είναι ο μονογενής Υιός του 
Θεού. Ο γιος της Μαρίας είναι το ίδιο πρόσωπο με το θείο Υιό του Θεού. 
Κι έτσι, χάρη στην Ενσάρκωση, η Μαρία είναι πραγματικά «Μητέρα του 
Θεού». 

Η Παρθένος Μαρία αποτελεί, μαζί με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, την 
κορωνίδα και την κορύφωση της αγιότητας της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι 
μια συνδετική φυσιογνωμία. Η τελευταία και η μεγαλύτερη από τους 
ενάρετους άνδρες και γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ταυτόχρονα 
η κρυμμένη καρδιά της Αποστολικής Εκκλησίας. 

Η Ορθοδοξία στη λειτουργική της λατρεία καλεί τη Μητέρα του Θεού 
«άχραντο», «παναγία», «πανάμωμο». Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι 
μετά το θάνατό της αναλήφθηκε στον ουρανό, όπου τώρα κατοικεί – με το 
σώμα της, και με την ψυχή της – μέσα σ’ αιώνια δόξα με τον Υιό της. Για 
μας είναι «η χαρά πάσης κτίσεως» (Λειτουργία του Μ. Βασιλείου), «άνθος 
του ανθρώπινου γένους και πύλη του ουρανού» (Δοξαστικόν του α΄ ήχου), 
«πολύτιμος θησαυρός όλου του κόσμου» (αγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας). 
(Επίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ) 
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