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φθηνών ιδεών για την ελευθερία. Συνδεδεμένων όμως με προκαταλήψεις 
παγκόσμιες.

Όλα κοινά λοιπόν. Οι επιθυμίες κι οι ανάγκες. Κι οι απαιτήσεις. 
Τυποποιημένες πλήρως μορφές ζωής. Μια ελευθερία της έκφρασης, που 
υποφέρει στ’ ανάπηρα μέσα απόφραξής της.

Γλώσσα Ελληνική; Όχι βέβαια. Ξύλινη. Χωρίς νόημα. Ικμάδα. Ζωή.
Σε έκτρωση πλήρη οι όποιες γόνιμες ιδέες ελευθερίας.
Πώς να μιλήσεις τώρα για τη ρωμαϊκή αντίληψη της γέφυρας; Την 

ελληνική του μέτρου; Ή την εβραϊκή της οικοδομής και του ορίου;
Προσέχουμε καθόλου σήμερα μια υπόνοια, έστω, έποψης του κόσμου, 

που να χτίζει στου επέκεινα την κλίμακα;
Αισθανόμαστε την ανάγκη μήπως για λειτουργίες γεφύρωσης του 

φυσικού με τον μεταφυσικό κόσμο;
Στοιχεία οικοδομικά με όρια; Και γέφυρες; Και τείχη; Μέτρα και 

κλίμακες ουράνιες; Στύλους, που οικοδομούνται, κι όλο χωρούν σε 
πύργους χρυσοπλοκώτατους; Πόλεις δωδεκάτειχες; Θύρες που στη 
σωτηρία και μόνο βγάζουν;

 Άγιοι που όλο ανεβαίνουν κλίμακες; Στυλίτες, μια ζωή; Σαν κιονόκρανα 
λαξευμένα σε στύλων κορυφές; Με τη Σοφία, αναμφισβήτητα πάντα, να 
οικοδομεί τον οίκο της σε στύλους επτά. (Παρ. θ΄1); Θεμέλια προφητών 
και αποστόλων; Με το Χριστό, τελικά, ακρογωνιαίο; 

Το άνοιγμα στον έτερο; Τον γείτονα; 
Να στηθούν γέφυρες θέλουμε επικοινωνίας. Παρά τ’ αγκάθια. Τη 

στέππα. Και το δρόμο.Συμπόρευση ή κατάληξη, του ορθού λόγου με το 
καθήκον. Της αγάπης με το σήμερα. Αλλά και του Χριστού με τον καθένα 
μας.

Με τον γέροντα Συμεών. Και την Άννα, την προφήτιδα. Περίμεναν 
τόσο. Ολοκληρωμένοι νιώθουν τώρα. 

Κι όλο σ’ αναμονή βρίσκονται. Περιμένουν εμάς. Να μας πουν το 
Νέο. Ναι. Ήλθε ο Σωτήρας.

Κι εμείς; Πού;
Στις τρώγλες του σήμερα; Ή στο δικό Του φως λουσμένοι;

+ ο π. Γ.

“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

 Στάση ζωής 
ια πολλοστή φορά υπογραμμίζεται. Ζούμε καθημερινά μια 
αποχαλίνωση των ενστίκτων.

Σ’ έναν κόσμο λυκόφωτος. Σπαραγμένου από τη φιλοσοφία. Και 
ταλαιπωρημένου από τη βαναυσότητα.

Η ζωή μας κατάντησε περίτρομη.
Οι άνθρωποι έγιναν για τα καλά λογοκόποι.
Ζούνε πια με την επιδερμίδα τους.
Πώς ν’ αναζητήσεις εσωτερική ζωή;
Πού να ψάξεις για ένα εσωτερικό σύμπαν;
Αντίκρυ όμως στην παραφροσύνη της δύναμης αντιπαρατάσσεται η 

απλότητα.
Μια απλότητα συνταιριασένη με τη γνησιότητα.

Βυθομετρήσεις Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
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Κι όλα αυτά σε μια απλή. Απέριττη πραγματικότητα. Σε μια παρουσία. 
Ο Χριστός, βρέφος, στον Ναό.

Τί αντιπροβάλλει ο σύγχρονος άνθρωπος;
Ασφαλώς τους αγωγούς πετρελαίων.
Τις πυρπολημένες αέναα υψικαμίνους.
Τα καράβια τα φορτηγά των αναρίθμητων τόνων.
Τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους με τα διαδίχτυά τους.
Ναι, μα υπάρχει και μια κίνηση ταπεινή. Ήσυχη. Και γαλήνια. Μια 

πράξη όλο μαγεία.
Μια κατάφαση, αντίκρυ στην αβεβαιότητα των απληροφόρητων.
Απέναντι στη ματαιοδοξία των κούφιων. Στη φλυαρία των κενολόγων.
Μια απλή άρνηση του στόμφου.
Μια καταδίκη της υπεροψίας. Μια μάχη με την ποικίλη αθλιότητά 

μας.
Μια στάση, που όλο και θυμίζει το υπέρτατο χρέος της επιείκειας. Και 

της συγγνώμης.
Η είσοδος του Χριστού στον Ναό δεν είναι ένα επεισόδιο που έγινε. 

Και... πέρασε.
Είναι  μια στάση ζωής. Ένα γεγονός παντοτεινό. Αξεπέραστο. 

Μοναδικό.
Ο Χριστός δεν προσπάθησε να εντυπωσιάσει. Γιατί να το κάμει 

άλλωστε;
Η φάτνη, η γέννηση του Χριστού, η είσοδός Του στον Ναό πρέπει 

καίρια να πάρουν θέση στη ζωή μας. Μια θέση βασική.
Ο  Χριστός ήλθε ταπεινά στης νύχτας τη σιγαλιά. Μέσα σε μια σπηλιά. 

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγαλεία.
Με τον τρόπο Του διδάσκει.
Διδάσκει όλους μας, με το παράδειγμά Του, την απλότητα. Και την 

ταπείνωση. Μα και τη γνησιότητα ταυτόχρονα.
Εμείς, που αυτή τη στιγμή διαβάζουμε τούτες τις σκέψεις, παίρνουμε 

το μήνυμά τους;
Να ελπίσουμε και να ευχηθούμε η απάντηση, στην πράξη κι όχι στα 

λόγια, να είναι καταφατική.
Ο Θεός να δώσει..!                                                             
                           + ο π. Γ.

(Τους κόλπους του ουράνιου Πατέρα συμβολίζουν, Χριστέ μου, τα χέρια του 
Συμεών, που Σε κράτησαν στην αγκαλιά του).

Μόλις πέρασαν σαράντα ημέρες από τη σωτήρια ενανθρώπηση του 
Κυρίου και τη γέννησή του από την αγία και αειπάρθενο Μαρία, χωρίς 
την παρέμβαση ανδρός, κατ’ αυτήν την ιερώτατη ημέρα, προσήχθη στο 
Ναό  ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από την Πάναγνη Μητέρα του και 
τον δίκαιο Ιωσήφ, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του σκιώδους και 
παλαιού Νόμου, δηλαδή του Νόμου του Μωϋσέως.

Στο Ναό βρισκόταν ο γηραιός και σεβάσμιος ιερέας, ο Συμεών, οποίος 
είχε λάβει αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα απέθνησκε προτού 
δει Εκείνον, τον οποίον ο Κύριος και Θεός έχρισε βασιλέα και Σωτήρα 
του κόσμου.

Ο Συμεών, λοιπόν, πήρε στην αγκαλιά του τον Ιησού, ευχαρίστησε το 
Θεό και είπε:

«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν 
εἰρήνῃ…».

(Τώρα, Κύριε, μπορείς ν’ αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως 
του υποσχέθηκες).

Έτσι ο πρεσβύτης Συμεών με πολλή χαρά μετέστη από την παρούσα 
ζωή, ανταλλάσσοντας τα επίγεια και παροδικά με τα ουράνια και 
ατελεύτητα.

Η Σύναξη της Υπαπαντής του Κυρίου τελείται στο σεβάσμιο οίκο της 
παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ο 
οποίος βρίσκεται στις Βλαχέρνες, στην Κωνσταντινούπολη. (Γεώργιος Δ. 
Παπαδημητρόπουλος)

hg
Πού;

Ιδιότυπη όλους η ζωή μας.
Οριακά τα σημεία μιας έποψης του κόσμου σύγχρονης.
Παντού τριγύρω η πραγματικότητα της αναίρεσης του μέτρου. Η 

κατάργηση ορίων. Ένα γκρέμισμα γεφυρών. Και μάλιστα εν ονόματι μιας 
διαρκούς ισοπέδωσης αξιών.

Λαϊκίζουσες ιδεολογίες. Με μια πληροφόρηση διαρκώς πανομοιότυπη. 
Προσπάθεια, υποτίθεται, ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων. Μα και

ατρὸς τυποῦσι τοῦ σοῦ, Χριστέ μου, 
τοῦ Συμεὼν αἱ χεῖρες, αἳ φέρουσί σε.»

Κόλπους...
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