
Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

κονισμένα. Γιατί; 
Αφού η νύχτα (εξακολουθεί να) διαδέχεται τη μέρα. Για αιώνες τώρα. 

Με ακρίβεια θαυμαστή. 
Τη σκυτάλη από τη δύση παίρνει η ανατολή. Στο γύρισμα της σελίδας. 

Στο χτίσιμο της καινούργιας πόλης. Στην “καλημέρα” στο φως της 
αισιοδοξίας. Και της κοινής ακάματης προσπάθειας. 

Παρά ταύτα, δεν παύει το παρόν σκηνικό να επιδεικνύει καθημερινά 
ένα θλιβερά εκκωφαντικό αυτισμό. Δεν είναι λίγες οι φορές που επιχειρεί 
να παρουσιάσει ως “ειδικές ικανότητες”.

Γύρω όλο κι απλώνει ένα μωσαϊκό. Θλιβερό. Γεμάτο ικέτες. 
Άνθρωποι νέοι. “Καλοβαλμένοι”. Με ρούχα καθαρά.
Άνθρωποι, όμως που, αντί να “άνω θρώσκουν”, χαμηλώνουν το βλέμμα. 
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Σε σκόρπιες επιδίδονται σκέψεις. Μόνο στιγμιαία “παυσίπονες”. Όσο 
διαρκούν οι έσω αναστεναγμοί τους. 

Έχουμε, ασφαλώς, να διαβούμε τον Ρουβίκωνα της εκ βάθρων 
ανοικοδόμησης πρώτα της νοοτροπίας μας. Των δεσμών ύστερα. Αλλά 
και απόρριψης όλων εκείνων των αγκυλωτικών συμπεριφορών, που μας 
κρατούν, χρόνια τώρα, στης βραδείας πορείας το τέλμα. 

Το πρόβλημα; Η συνάντηση με τον εαυτό σου. Τότε (κι αυτό συμβαίνει 
πάντα) που δεν υπάρχει στόχος συγκεκριμένος. Μα ούτε κι αντικείμενο. 

Στη ζωή μας προκύπτει συνεχώς το θέμα των ρόλων. Μια αφορμή, για 
να επιτρέψεις στον εαυτό σου να εμφανίσει όλες τις μάσκες συμπεριφοράς, 
που ουσιαστικά κουβαλάς μέσα σου. Άσχετο αν κατά βάθος 
  “τρικλίζοντας αναζητούμε 
  στο αίμα μας το φως”. (Ιωάννα Τσάτσου)
Ναι, αλλά 
  “ανέβαινα πάλι σιγά τον δρόμο τον παληό 
  που έδειχνε τότε το χρέος το μέγα
  να περιμένει βιαστικό” (της ίδιας) 
Γιατί όμως; Για 
  “να σωθεί η ζωή”(της ίδιας)

Και στους αναπαλμούς του πνεύματος. Της βαθύτερης ψυχής. Στου 
κύματος τον παφλασμό. Εκεί όπου κροταλίζει του Θεού ο βηματισμός. 
Κατασιγάζοντας την εσωτερική τρικυμία. Που η έντασή της σαν μουσικός 
κυματισμός αναδύεται.

Αφήνοντας τη σκέψη στης ομιλίας την απλοχωριά ν’ αγκαλιάζει τη ζωή. 
Μα και την ύπαρξη, φθάνοντας στης φαντασίας των κορυφογραμμών 
τ’ ανέβασμα, αισθανόμαστε της ζωής το υφάδι απλά να ξεδιπλώνεται. 
Αιθέριο ίσως. Όραμα σ’ ένταση όμως. Ορμητικό κι εναρμόνιο. Χωρίς 
όποιες κρυπτικές τάσεις. 

Οδοιπορούσε όσο ζούσε. Ακούραστη, παρά τις μεταλλαγές των 
καιρών. 

Έστηνε παντού τριγύρω κορμοστασιά αγάλματος. 
Ζούσε έντονα το γεγονός της στιγμής. Χωρίς όποιες αναδιπλώσεις. 

Με της αγάπης της τον πλατύ κρουνό να ξεχύνεται. Ολοκληρωμένος. 
Γάργαρος. 

Ένα καταστάλαγμα της ζωής της τ’ ανάβρυσμα. Στις επάλξεις πάντα. 
Ευαίσθητη. Προσδεκτική. Ιδιοσυγκρασία συνέπειας πλήθουσας. 

Τύπος και υπογραμμός.
Παράδειγμα ζωντανό. 



Πάντα σ’ ενασχόληση. Χωρίς χρόνο χαμένο. Ούτε στιγμή. 
Ήταν άνθρωπος υπακοής. Προσφοράς. Αγάπης. Σιωπής. Κι όλα τούτα 

αυθεντικά να κυκλίζονται σε διαρκείας αναδιπλώσεις. 
Ένας αληθινός “στρατιώτης”. 
Μας δίδαξε. Μας καθοδήγησε. Μας συμπαραστάθηκε. Αφανώς όμως. 

Στην πράξη.
Πήραμε πολλά. Πολύ την ευχαριστούμε. 
Την αγαπούμε. Και... ελπίζουμε στις δικές της πρεσβείες στον Πατέρα 

των φώτων για μας. Τους περιλειπόμενους. 
Σ’ αγαπούμε, μητέρα.                                                               + ο π. Γ.

Στην ένδοξη Του Ανάσταση
    που όλοι σε εξυμνούσαν     
    απέφυγες κάθε τιμή.
    Το μεγαλείο σου έπλεξε
    η ταπεινή σιωπή.
                  Αικατερίνη μοναχή

Το ιερόν Θησαύρισμα  της δόξης του Θεού     
 ησαύρισμα γίνονται τα νήπια. Τα παιδιά. Αυτά τα οποία γνωρίζουν 
να εμπιστεύονται. Να αφήνονται στην αγάπη. Να μην κρίνουν 

τις προθέσεις. Να μην αρνούνται τη ζωή που τους δίνεται, αλλά να 
αγκιστρώνονται σ’ αυτήν, διότι η καρδιά τους δεν έχει μάθει το θέλημα. Το 
συμφέρον. Τη δύναμη του “εγώ”. Διότι στα παιδιά η αθωότητα εκφράζεται 
με την απουσία επίγνωσης ότι “πρέπει”. 

Στα παιδιά υπάρχει η χαρά του λίγου. Λίγη αγάπη. Λίγη προσοχή. 
Ικανοποίηση των λίγων αληθινών αναγκών της. Και ανήκουν για πάντα σ’ 
αυτόν που προσφέρει. Στους γονείς τους. Στον Πατέρα όλων των ανθρώπων 
και δημιουργό του κόσμου που είναι ο Θεός.      

Αυτό έγινε η Υπεραγία Θεοτόκος. Εισερχόμενη στον ναό του Θεού 
γίνεται αποδεκτή από τον αρχιερέα Ζαχαρία μετά λαμπάδων, διότι ο 
Θεός πληροφορεί ότι αυτή είναι το θησαύρισμά Του. Διότι στο πρόσωπό 
της αντανακλάται η χάρις. 

Και την αφήνουν οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, στον ναό και 
στον Θεό, όχι διότι αυτοί δεν μπορούν να την μεγαλώσουν, αλλά διότι 
αισθάνονται ότι αυτός ο θησαυρός δεν τους ανήκει πλέον. Είναι του Θεού 
και σ’ Εκείνον πρέπει να επιστραφεί. Είναι οι γεννήτορές της, αλλά εκείνη 
θα γεννήσει τον Καινοποιούντα όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτόν που θα 
αναγεννήσει την ύπαρξή μας από τον θάνατο. 
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Έτσι, οι γονείς νιώθουν ότι αυτό το παιδί έχει κληθεί για μια άλλη 
αποστολή. Δε θα είναι πλέον το παιδί τους, αλλά αυτή που θα δοξάσει 
στον Θεό όλο το ανθρώπινο γένος. Και γι’ αυτό ό,τι της έμαθαν, γίνεται 
προσευχή. Γίνεται κοινωνία Θεού. Γίνεται εμπιστοσύνη στο θέλημά Του. 

Και οι ίδιοι οι γονείς πρόωρα αποσύρονται από τη ζωή της. Διότι νιώθουν 
ότι η χαρά που έλαβαν με τη γέννησή της δεν μπορεί να εγκλωβιστεί στη 
σχέση με τα μέλη ούτε καν της οικογένειας. 

Θα γίνει χαρά του σύμπαντος κόσμου. Έτσι είναι η αγάπη αυτών που 
πιστεύουν αληθινά στον Θεό. Ανοικτή προς όλους. Έτοιμη να αφήσει 
στην άκρη ακόμη και ό,τι νοηματοδοτεί τις ανθρώπινες σχέσεις. Την 
κτητικότητα. Το “μου ανήκει”. Το “είναι δικό μου”. 

“Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον”. Η είσοδος 
της Παναγίας στον ναό του Θεού προκαταγγέλλει τοις πάσι τον Χριστόν. 
Γίνεται μια συνεχής δοξολογία του ονόματος του Θεού. Στο πρόσωπό 
της η χάρις του Θεού δίνει τον αγιασμό, όχι μόνο στην ηλικία των τριών 
χρόνων, αλλά πάσας τας ημέρας της. Διότι στον ναό θα εργαστεί, για 
να περάσει από τη σχέση της αθωότητας και του λίγου, στη σχέση του 
παντός. 

Θα δοθεί ολοκληρωτικά στον Υιό του Θεού και θα προσφερθεί για 
την ενανθρώπησή Του. 

Στο χέρι μας είναι να αφήσουμε κατά μέρος τον ορθολογισμό και να 
εμπιστευθούμε, όχι γιατί “πρέπει”, αλλά γιατί αφηνόμαστε στην αγάπη 
και την χάρη Του τον Θεό και το θέλημά του για τον καθένα μας. 

Να γίνουμε κι εμείς δια των μυστηρίων, της ζωής της Εκκλησίας και 
της αγάπης, θησαύρισμά Του. Έστω κι αν το μέταλλό μας αμαυρώνεται 
από τα μικρότερα και μεγαλύτερα πάθη της ζωής μας. 

Λίγη δίψα γι’ Αυτόν χρειάζεται και Εκείνος θα μας καθαρίζει από 
παντός ρύπου. Για να ξεδιψούμε κι εμείς και να βοηθούμε κι άλλους να 
ξεδιψούν κοντά μας. Με την δοξολογία και ευχαριστία μπορούμε να 
νιώσουμε το λίγο από την αγάπη Του. Και τον αγώνα εν τω ναώ της 
δόξης Του να αφηνόμαστε ολοένα και περισσότερο στο παν της αγάπης 
Του. 

Με το να γινόμαστε παιδιά, συγχωρώντας και αγαπώντας. 
(Πρωτ. Θεμιστοκλής Μουρτζανός)


