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Και πάντα
εντρίσματα μυστικά. Αναζητήσεις αθέατες.
Πνευματικές οι ανατάσεις τους.
Δίνουν την εντύπωση ότι οι αναπνοές τους είναι μεταφυσικές. 

Διανθισμένες με αναπτερώσεις πνευματικές. 
Τη γνησιότητα της υποδοχής εκείνης θα επιχειρήσουν να νοθεύσουν  

οι “επιτήδειοι”. Με χίλιους τρόπους. Με μεθόδους τελείως απαράδεκτες. 
Εμείς; Είμαστε άραγε ανάμεσά τους; Είμαστε έτοιμοι να βυθιστούμε 

στης αγάπης τη θάλασσα; 
Στων μυστηρίων τους ωκεανούς; 
Κι οι βυθομετρήσεις τούτες μας βηθούν άραγε ν’ ανασύρουμε από τον 

πυθμένα θησαυρούς πνευματικούς; Αφιερωμένους στης ανθρωπότητας 
το ναό; 

K



Να γίνουμε θεολόγοι της πράξης. Όχι μόνο στον λογισμό. 
Οξυγόνο; Ναι. Δωρεάν προσφορά του Αγίου Πνεύματος.
Στην κάθε μας κίνηση θα κατοικεί ο Θεός. 
Θα μαθαίνουμε, ότι ο Χριστός δεν μένει στάσιμος. Φεύγει. 
Να προλάβουμε λοιπόν.
Να τον αγκαλιάσουμε. 
Για να Τον κρατήσουμε. 
Δεν θ’ αντέχουμε τον χωρισμό. Ούτε την απουσία Του. 
Με πόθο στην αγκαλιά μας να κρατούμε το Χριστό. 
Οι χτύποι της καρδιάς Του της θεϊκής να γίνονται ρυθμός της ζωής 

μας. 
Προσήλωση στο παρόν. Το τώρα. Απόλαυση. 
Τι άλλο να μας απασχολήσει; 
Αφού αυτά είναι τα ενδιαφέροντά μας. 
Με το αύριο;
Με το μέλλον; 
Ποιος θ’ ασχοληθεί; Και για ποιο λόγο; 
Τι θα καταφέρει άλλωστε; 
Ρευστά τα πάντα. Προσωρινά. Παροδικά. 
Παρέρχονται. Φεύγουν. 
Καμμιά διάθεση δεν έχουμε για κάτι άλλο. Ούτε την ιστορία ν’ 

αρδεύσει το παρόν.
Προσπαθούμε συχνά ν’ ανασυνθέσουμε. Να συγγράψουμε στιγμές. 

Ουδέτερα πάντα. Χωρίς ωραιοποιήσεις της ζωής της εποποιΐας. Με 
κενότητα ψυχική. Χωρίς όποιο άρωμα ψυχής. 

Φθάνει όμως κάποτε ο κορεσμός. 
Ένας χορτασμός μη αναστρέψιμος. 
Υπάρχει και το Πανεπιστήμιο του Γολγοθά. 
Εκεί φοίτησε η Παναγία. Της το προείπε ο άγγελος. 
Αλλά και ο Συμεών ο Θεοδόχος. 
Κάτω από του Γολγοθά το λάβαρο πορεύεται. Τώρα. Και πάντα. 
Ανοίγει δρόμους σ’ εμάς. Λεωφόρους.
Στης ζωής τους η εμβάθυνση εμάς θα βοηθήσει. 
Δοκιμασμένη τακτική. 
Αναμφίβολα.                                                                                                                     + ο π. Γ.



Η Πλατυτέρα των ουρανών
εοτόκε ανασώσασα το προγονικόν ήττημα”.
Στην Καινή Διαθήκη διατυπώνεται με σαφήνεια ότι η Μητέρα 
του Ιησού Χριστού ήταν παρθένος (Ματθ. 1,18, 23, 25). Ο Κύριός 

μας έχει έναν αιώνιο 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 Γέννησή Του ως 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 ότι αν και περιχωρούμενος είναι 
επίσης 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 ένωσης ανάμεσα σ’ έναν άνδρα και μια γυναίκα, αλλά 
ήταν μ’ ένα τρόπο ιδιαίτερο το άμεσο έργο του Θεού. 

 

“Θ

Καμμιά γυναίκα δεν μπορεί
απ’ όσες έζησαν στη γη
κι απ’ όσες θα περάσουν 

να σε προλάβει σ’ αρετές.
Σε σύγκριση απλησίαστη

ακόμη κι η σκιά σου.



“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

Τρίτο, η Γέννηση του Χριστού από μια Παρθένο υπογραμμίζει ότι η 
Ενσάρκωση δεν έχει καμιά 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 Τριάδας. Επομένως, στη Γέννηση του Χριστού δεν 
άρχισε να υφίσταται ένα νέο πρόσωπο του Υιού του Θεού που προϋπήρχε. 
Άρχισε τώρα να ζει όχι μόνο με θεϊκό, αλλά και 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 μητέρα όχι ενός ανθρώπινου γιου που έχει ενωθεί με το θείο 
Υιό, αλλά ενός ανθρώπινου γιου που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. 
Ο γιός της Μαρίας είναι το ίδιο πρόσωπο με το θείο Υιό του Θεού κι έτσι, 
χάρη στην Ενσάρκωση, η Μαρία είναι πραγματικά “Μητέρα Θεού”.  

(Επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ)           

... Η καρδιά της Θεοτόκου είναι πλημμυρισμένη από χαρά.
Είναι ανυψωμένη στο Θεό.
Αισθάνεται την ανάγκη να Τον υμνήσει, να Τον ευχαριστήσει.
Την ίδια ανάγκη είχε νιώσει και η Άννα, η μητέρα του κριτή 

και προφήτη Σαμουήλ, όταν ο Θεός της χάρισε το δώρο της  
μητρότητας (Α’ Βασ. 2,1-10)

Η Παναγία ανυμνεί και δοξάζει το μεγαλείο του Θεού, γιατί ο 
Θεός την  ύψωσε σε θρόνο ψηλό, θρόνο τιμής και δόξας. 

Έπειτα η Παναγία τονίζει τις τελειότητες του Θεού: την 
παντοδυναμία, την αγιότητα και το έλεος, δηλ. την ευσπλαγχνία 
και την αγάπη Του.               (Χρ. Γκότσης)


