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Τῌ ΚΕ’ (25ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Μνήμη τῆς ὁσίας ᾿Ολυμπιάδος τῆς διακόνου

Η οσία Ολυμπιάς, αμέσως μετά το γάμο της, έμεινε χήρα. 
Αφιέρωσε όλη της τη ζωή και την περιουσία στην υπηρεσία 
των φτωχών. 

Η Εκκλησία την τίμησε με το αξίωμα της «διακόνισσας».
Έγινε το δεξί χέρι του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου σε 

ό,τι αφορούσε στο έργο της.
 Σε δεκαεπτά επιστολές, που της έστειλε ο άγιος 

Χρυσόστομος, από την εξορία, φανερώνονται οι αρετές, η 
αφοσίωσή της στο φιλανθρωπικό έργο και η αγιότητά της. 

Οι εχθροί του αγίου Χρυσοστόμου εδίωξαν και αυτήν. 
Πέθανε στην εξορία, «πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ 

ἐλεημοσυνῶν». 
Η ζωή της διδάσκει. Όλες οι γυναίκες καλούνται στην 

άσκηση της φιλανθρωπίας.
Έργο που μπορεί να δώσει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή. 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Kι η δική μας
Σύγχρονος διανοητής γράφει: Μπορεί να χάσαμε όλη τη μεταφυσική 

γλώσσα μας (αφού πρώτα… την πνίξαμε στη φλυαρία). Μπορεί να 
καταντήσαμε πλέον άγλωσσοι. Δεν είμαστε όμως ακόμα αδιερώτητοι και 
αθαύμαστοι. Άρα ακόμη υπάρχομε ως «άνθρωποι» (Χρ. Μαλεβίτσης).

Στη θέση του δεν κλείεται απαισιοδοξία. Παρουσιάζεται μια απτή 
πραγματικότητα, ναι. Την ίδια όμως στιγμή, περικλείεται ένα ερωτηματικό. 
Μα και ένα θαυμαστικό. 

Το ερωτηματικά θα μας βοηθήσει να βρούμε την προέλευσή μας. Τη 
στοχοθεσία μας. Πού πάμε τέλος πάντων!

Το θαυμαστικό θα μας μάθει να βλέπουμε, όσα ο Θεός έκανε για μας. 
Γιατί μας αγαπά. Θέλει να μας σώσει. 

 Ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα: Ζούμε σ’ ένα χάος κάποιες υπάρξεις 
αόριστες; Ακατάληπτες; Ανήμπορες; 

Βλέπουμε άραγε την τάξη που υπάρχει στο σύμπαν; Στη ζωή μας; 
Μήπως αντιμετωπίζουμε όλα τούτα, όπως έρχονται; Χωρίς περίσκεψη; 
Χωρίς σκέψη; 

Τα δύο πιο πάνω σημεία (το ερωτηματικό και το θαυμαστικό) είναι 
τρόπαια πνεύματος ατόφια. Κοσμοϊστορικής σημασίας. 

Λέμε συχνά πως οι «καιροί ου μενετοί». Κι είναι αλήθεια. Γι’ αυτό και 
δεν επιτρέπεται οι άνθρωποι του τ ώ ρ α  να οδεύουμε άσκεποι στην έρημο. 
Αντιθέτως. Με διεγερμένο πνεύμα, να οδεύουμε προς το στόχο μας. Τον 
ουρανό. 

Να σταματήσουμε λοιπόν να παρασυρόμαστε από το άρμα της 
επιστημονικής (!) εποχής μας. Θαμπωθήκαμε αρκετά, ως τώρα. Έφτασε 
η στιγμή να πετάξουμε τα προσωπεία. Να προσγειωθούμε στην απλή 
πραγματικότητα. 

Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μεσιτείες. Μεσοπέλαγα, μόνοι, δεν θα τα 
καταφέρουμε. Θα μας βοηθήσει ο αρχηγός μας. Το ξέρουμε. Χρειάζεται όμως 
και η δική μας συμβολή.            

                                                                 + ο π. Γ.

Πυρσός



[04]

Πυρσός

Ο θυμός είναι φοβερή φωτιά που κατατρώει τα πάντα. Καταστρέφει 
το σώμα. Διαφθείρει και κάνει κακόμορφη και αηδιαστική την ψυχή. Δεν 
υπάρχει τίποτε πιο αισχρό, πιο άτιμο, πιο φοβερό, πιο αποκρουστικό 
από τον θυμό. Αν μπορούσε ο οργίλος να παρατηρούσε τον εαυτό 
του την ώρα της οργής, δε θα χρειαζόταν άλλη νουθεσία. Δεν υπάρχει 
τίποτε πιο άσχημο από το οργισμένο πρόσωπο. 

Η οργή είναι μια μέθη ή καλύτερα κάτι χειρότερο από τη μέθη 
και αθλιότερο από το διάβολο. Εκείνος που καταλαμβάνεται από το 
πάθος της οργής είναι σαν μεθυσμένος. Το πρόσωπό του φουσκώνει, 
η φωνή του τραχύνεται, τα μάτια του κοκκινίζουν, το μυαλό του 
σκοτεινιάζει, ο νους του καταποντίζεται, η γλώσσα του τρέμει, τα 
μάτια του αναταράζονται, τα αυτιά του ακούνε άλλα αντ’ άλλων, τα 
μηνίγγια του χτυπώνται από την οργή πολύ περισσότερο απ’ ότι 
αν τα χτυπούσε το πιο δυνατό κρασί. Και επικρατεί αναταραχή και 
τρυκιμία που χειρότερες δεν γίνονται. 

Αν όμως συγκρατούμε τον εαυτό μας να μην ξεσπά σε κραυγές, θα 
βρούμε μια σπουδαία και φιλοσοφημένη αντιμετώπιση. Γι’ αυτό και ο 
Παύλος, μαζί με την οργή, απαγορεύει και την κραυγή: 

«πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία 
ἀρθήτω ἀφ᾿ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.» (Εφεσ. δ’, 31).

Πρέπει να φεύγουμε μακριά από την οργή, και στις 
συζητήσεις μας, να δείχνουμε την ειλικρίνειά μας, όχι 
μόνο με την αποφυγή της οργής, αλλά και της κραυγής. 

Η κραυγή είναι το υλικό της οργής. Ας δέσουμε το άλογο, 
για να εξοντώσουμε και τον καβαλλάρη. Ας κόψουμε τα φτερά 
του θυμού, και δεν πρόκειται να ανέβει προς τα ύψη το κακό. 

Απαρχεσ
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Οι αρχαίοι το είπαν καθαρά:
 «Όμοιος ομοίω αεί πελάζει».
 Οι αδύναμοι, κυρίως, δεν προχωρούν. Θέλουν 

συντροφιά.
 Να τολμήσουν; Πού τέτοια πράγματα;
 Και η ρήση λειτουργεί μεταλλαγμένη από το 

λαό:
 «Στον άδη δεν πάει ένας-ένας, μα δύο-δύο».
 Πώς λοιπόν να βρεις μπροστάρηδες; Ο 

Διογένης πάει. Πέθανε.
 Να τον αναστήσουμε, δεν γίνεται.

γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Η οργή ανήκει στα πάθη που χαρακτηρίζονται για ταχύτητα και 
οξύτητα, και μπορεί με πολλή ευκολία να ληστέψει τις ψυχές 
μας. Γι’ αυτό πρέπει από παντού να της κλείνουμε την πόρτα. Γιατί 
οπωσδήποτε δεν στέκει, τα μεν άγρια θηρία να κατορθώνουμε να τα
εξημερώνουμε, ενώ τη ψυχή μας να την αφήνουμε σε κατάσταση 
αγριότητας. 

Μερικές φορές ο θυμός είναι χρήσιμος. Πότε; Όταν επιτίθεται εναντίον 
των εχθρών μας δαιμόνων. Αν μπορέσεις να κυριαρχήσεις επάνω του, 
τότε συντήρησέ τον, γιατί θα είναι χρήσιμος σαν άλλος σκύλος που δε 
θα γαυγίζει στα πρόβατα ή τους δικούς μας, αλλά στους λύκους, τους 
πειρατές, το λήσταρχο (διάβολο). 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
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«Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς.» (Ματθ. ζ΄ 12)

Όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς 
σ’ αυτούς.

Μ’ αυτό το χρυσό κανόνα συμπεριφοράς ο Χριστός σφράγισε, 
ως ανακεφαλαίωση, όλο τον ηθικό νόμο, που δίδαξε με την επί του 
Όρους Ομιλία Του.

Ο Χριστός δεν κατέλυσε το Μωσαϊκό νόμο. Τον συμπλήρωσε. 
Η αρνητική μορφή αυτού του κανόνα φαίνεται, πως είναι γνωστή 
μεταξύ των Ιουδαίων. «Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις» (Τωβ. δ΄ 15). 
Δηλαδή αυτό που μισείς, μην το κάνεις στον άλλο.

Στη θετική του μορφή είναι πολύ ανώτερος.
Ασφαλώς θα πρέπει να αποφεύγουμε το κακό εναντίον των 

ανθρώπων. Είναι όμως αυτό αρκετό; Ο Χριστός προσθέτει: «είναι 
καλό να κάνουμε σ’ αυτούς αυτά που θέλουμε να μας κάνουν».

Κάποτε μπορεί να φαίνεται δύσκολο. Τι είναι, δηλαδή, αυτό 
που πρέπει να κάνω; Η απάντηση όμως είναι απλή: Συνήθως τι 
περιμένουμε εμείς από τους άλλους; Αγάπη. Κατανόηση. Στήριξη. 
Αυτά, λοιπόν, πρώτοι εμείς να τα προσφέρουμε.

Πάνω σ΄ αυτό τον κανόνα αν στηριχθούν οι σχέσεις των ανθρώπων 
τότε όλα θα είναι καλύτερα. Πιο ήρεμα.

Προτού ενεργήσουμε, να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των 
άλλων. Πώς θα ήθελα να μου φερθούν;

Ας μην περιμένουμε τους άλλους. Το πρώτο βήμα να είναι δικό 
μας. Γιατί η εφαρμογή του χρυσού κανόνα, μόνο πνευματικό κέρδος 
μπορεί να φέρει. Θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του εγωισμού. 
Της φιλαυτίας. Της ανιδιοτέλειας. Και συγχρόνως στην εφαρμογή της 
δικαιοσύνης. Και την καλλιέργεια της αγάπης.

Τι περιμένουμε λοιπόν;         + ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας

Πυρσός
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H...  
...επιτυχημένη εφαρμογή των 
δημοκρατικών αρχών της ισότιμης 
συμμετοχής, της αυτοδυναμίας, 
της αξιοπρέπειας, του σεβασμού,  
της ισότιμης πρόσβασης σε 
πληροφορίες, τεχνογνωσία, καινο-
τομία, αίσθημα ανήκειν και προ-
σφοράς σε μια ευρύτερη τοπική 
και εθνική-διεθνή κοινότητα των 
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
που υποφέρουν από κατάθλιψη 
και διπολική διαταραχή αποδει-
κνύει μετά από εξωτερική αξιολό-
γηση γάλλων, νορβηγών και 
γερμανών ειδικών, ότι μια άλλη 
ψυχιατρική φροντίδα είναι δυνατή 
και αποτελεσματική σε συνθή-
κες ανθρωπιστικής κρίσης και 
σχεδόν κατάρρευσης του δημόσιου 
συστήματος υγείας στη χώρα μας. 

Με τη συνεχή και δημιουργική 
στήριξη του Ιδρύματος Μποδοσά-
κη, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Είμαστε όλοι πολίτες» και με 
την επιστημονική συνεργασία των 
ξένων εταίρων μας, το αδύνατο 
έγινε δυνατό: Περισσότερα από 
140 άτομα εκπαιδεύθηκαν στις 
αρχές των ομάδων αυτοβοήθειας, 
50 εντάχθηκαν σε ομάδες 
αυτοβοήθειας και 120 άτομα

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

εκπαιδεύθηκαν ταυτόχρονα σε
ομάδες ψυχοεκπαίδευσης για την 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε 
τοπικές κοινωνίες που παραδο-
σιακά στιγματίζουν, ντρέπονται 
και συγκαλύπτουν τη διαφορετι-
κότητα μέσα τους.

Η ενεργή συμμετοχή των λη-
πτών μέσα από τις δικές τους 
αφηγήσεις υποκειμενικής οδύνης,
αλλά και από τις προσπάθειες 
υπέρβασης των δυσκολιών και 
αντιστάσεων του κατακερματι-
σμένου και εν πολλοίς ανεπαρκούς 
και αναποτελεσματικού «συστή- 
ματος» υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
στη χώρα μας, η δημιουργία 
μιας ανθρώπινης αλυσίδας 
αλληλεγγύης και αυτοβοήθειας, 
αναδεικνύει μια «μέθεξη ανθρώ-
πων και πραγμάτων» (Μ. Μος) 
η οποία μπορεί να αλλάξει ριζικά 
την τεχνική, διοικητική, επιστημονική 
και ιδεολογική κυριαρχία του βιοϊα-
τρικού μοντέλου στην ψυχιατρική. 

«Η δύναμη δεν ανήκει ποτέ 
σε κάποιον ατομικά, ανήκει στο 
σύνολο και παραμένει ενεργός 
όσο το σύνολο συνεχίζει να δρα 
με συνοχή» έγραφε η Χάνα 
Αρεντ. (Στέλιος Στυλιανού, 
Καθηγητής Ψυχιατρικής)  
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Τετάρτη 28 Ioυνίου

Της έστειλε μήνυμα η κόρη της να είναι εκεί στις 7 και ήταν. Ήταν 
μια πολύ κουραστική μέρα για την κόρη της και ήθελε να τη φέρει στο 
σπίτι το συντομώτερο δυνατό, για να φάει και να ξεκουραστεί. Την 
επομένη θα έδινε μια πολύωρη και εξαντλητική εξέταση. 

Στις 7: 15 της έστειλε το πρώτο μήνυμα: «Είμαι εδώ. Έρχεσαι;» Στις 
7:30 χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν η κόρη της που τηλεφωνούσε 
από το τηλέφωνο του καθηγητή της: «Είσαι έξω; Το τηλέφωνό μου 
έμεινε από μπαταρία. Δεν τέλειωσα ακόμα, αλλά τελειώνω.» 

Κατά τις 8 άρχισε να την πιάνει το παράπονο. «Είμαι άνθρωπος» 
σκεφτόταν. «Μπορεί τα τελευταία δεκαέξι χρόνια να είμαι και μαμά, 
αλλά είμαι άνθρωπος! Μπορούσε να μου στείλει μήνυμα στις 6:30, για 
να μου πει, πως τελικά δε θα προλάβει να τελειώσει ως τις 7, για να 
μην έρθω! Έχω εκατό πράγματα να κάνω και είμαι εδώ, κάνοντας… 
τίποτε απολύτως!» Ναι, όταν το σκέφτηκε αυτό, δεν ήταν καθόλου 
λογική. Η κόρη της δεν είχε καμιά σχέση με την ώρα, με τα ρολόγια, 
με τα ραντεβού, με τον χρόνο. Σίγουρα δεν κατάλαβε πότε πέρασε η 
ώρα, δεν είχε ιδέα τι ώρα ήταν και δε θα τηλεφωνούσε ούτε στις 7:30, 
αν δεν την έβαζε ο καθηγητής της να το κάνει. 

Εμφανίστηκε στις 8:30! Μετά από μιάμιση ώρα περιμένοντας, 
εκείνη η μαμά δεν ένιωθε πλέον και πολύ μαμά. Ένιωθε μόνο ένας 

Φύλλα ημερολογίου



καταπιεσμένος άνθρωπος, που ήθελε μόνο να φωνάξει για το 
δικαίωμά του να τον σέβονται οι άλλοι άνθρωποι. Ήθελε μόνο να πει 
πόσο λυπημένη ήταν, όταν κάποιος δε σεβόταν τα συναισθήματά 
της και το χρόνο της… Πράγματι, είπε μερικά από αυτά που 
ένιωθε… Ξέροντας πως δεν είχε και πολύ νόημα, αφού η κόρη της 
σε αυτή τη στιγμή της ζωής της δε θα μπορούσε να κάνει κάτι 
άλλο από αυτό που έκανε… Ή μήπως είχε νόημα… Δε θα έπρεπε 
η κόρη της να ακούσει ποιο θα ήταν το καταλληλότερο να κάνει; 
Μπορεί να της χρειαστεί αργότερα… Τι να πω;

«Μαμά, ήταν μια εξαντλητική μέρα! Είμαι πτώμα! Δεν μπορώ 
να συζητώ, ούτε να σκέφτομαι, ούτε να είμαι ξύπνια από την 
κούραση! Κι εσύ, αντί να με ρωτήσεις πώς πέρασα, πώς ήταν η 
μέρα μου, μόνο μου φωνάζεις! Σου είπα συγγνώμη! Τι άλλο μπορώ 
να κάνω;» Ήταν αλήθεια, δεν μπορούσε τίποτε άλλο να κάνει και 
η μαμά της το ήξερε πολύ καλά. Είχε ανάγκη από αγάπη, από 
μια χαλαρή κουβεντούλα με τη μαμά της κι η μαμά της… δεν ήταν 
παρά μια εγωίστρια, που μόνο τον εαυτό της σκεφτόταν… 

Αυτή η μαμά νιώθει συχνά, πως δεν έχει ιδέα ποιο είναι το 
σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σκέφτεται πως αυτά που θεωρούσε 
κάποτε σωστά, μπορεί να ήταν μεγάλα λάθη. Νιώθει συχνά την 
αγάπη της, την υπομονή της, τη σοφία της, τις γνώσεις της, τη 
διάκρισή της, την αποδοχή της… να μην είναι αρκετές.  

Παρόλα αυτά, νιώθει, ακόμα, πως το οφείλει, στον εαυτό της 
και στα παιδιά της, να συνεχίσει να διεκδικεί το δικαίωμά της να 
αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος με συναισθήματα…

        Δ. Χ. 
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

Otan...

...νιώθουμε τη μέριμνα και την ανησυχία να μας πιέζουν, 

είναι σκόπιμο να ρωτούμε τον εαυτό μας: Τι ζητάμε 

«πρώτον»; Μήπως την ασφάλειά μας, την ησυχία μας – 

και γι’ αυτό καταλήγουμε στη δειλία και σε χίλιους δυο 

φόβους; Μήπως την ευχαρίστηση, την άνεση – κι έτσι 

φθάνουμε στην πικρία και τον διαρκή εκνευρισμό; Μήπως τη 

δύναμη, την εξουσία – κι έτσι τελικά βρισκόμαστε δεμένοι με 

αλυσίδες καχυποψιών και ανησυχιών;

Η μέριμνα και το άγχος που ταλαιπωρούν την ψυχή 

πολλών ανθρώπων για τα κάθε μορφής «βιοτικά» μ’ ένα 

μόνο τρόπο αντιμετωπίζονται ριζικά: 

Με το να γίνει «η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη 

αυτού» το κέντρο των επιδιώξεών μας. 

Όταν αυτό είναι το «πρώτον» που ζητάμε, τότε η 

εσωτερική ειρήνη, η ασφάλεια, η πνευματική ισορροπία θα 

ακολουθούν ως φυσική, θεόσδοτη συνέπεια. (Αρχιεπίσκοπος 

Αλβανίας Αναστάσιος)



Πυρσός

 

o συλλέκτης

«Ήττα του ηλεκτρονικού βιβλίου» 
Σύμφωνα με έρευνα της Naomi Baron, καθηγήτριας γλωσσολογίας, στην 

οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 φοιτητές από διάφορες χώρες 
του κόσμου, το 92% των φοιτητών προτιμά να διαβάζει χρησιμοποιώντας 
τυπωμένα βιβλία, παρά το γεγονός ότι οι μισοί Αμερικανοί διαθέτουν τάμπλετ 
και ακόμα περισσότεροι υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές 
που υποστηρίζουν την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων. Η κούραση των 
ματιών, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η απρόσωπη αίσθηση που δίνει 
ένα ηλεκτρονικό βιβλίο φαίνεται, πως απαθαρρύνουν τους «ηλεκτρονικούς» 
αναγνώστες, με το 65% των παιδιών ηλικίας 6-17 ετών να δηλώνουν 
ότι πάντα θα θέλουν να διαβάζουν με τη βοήθεια των παραδοσιακών, 
τυπωμένων βιβλίων. Η ερευνήτρια δηλώνει σε συνέντευξή της, πως υπάρχει 
πράγματι ένα φυσικό, απτικό και αισθητικό συστατικό στην ανάγνωση, 
αναφέροντας πως ένα στα δέκα άτομα απαντούν πως αυτό που τους αρέσει 
περισσότερο, όταν διαβάζουν είναι η μυρωδιά του βιβλίου. (Παρεμβολή)

« Το πρόβλημα της Παιδείας 
είναι η Παιδεία!... Μόνο δια μέσου 
της Παιδείας διαμορφώνεις ηθική 
υπόσταση. Η Παιδεία σήμερα στα 
πανεπιστήμια βρίσκεται σε αισχρό 
χάλι. Οι καθηγητές δεν μπορούν 
να διδάξουν. Τα πανεπιστήμια 
βρίσκονται υπό κομματικό έλεγχο. 
Για μένα είναι φρικτός ο νόμος, που 
δίνει όλα τα προνόμια στους φοιτητές. 
Για μένα δεν υπάρχει Παιδεία στην 
Ελλάδα, όταν οι φοιτητές μπαίνουν 
και βγαίνουν από το μάθημα ό, τι 
ώρα θελήσουν και ασκούν λεκτική 
και σωματική βία στους καθηγητές 
τους... Πού παγκοσμίως συμβαίνει 
αυτό;...» (Δημήτρης Μυταράς, 
Ζωγράφος)

Δονήσεις

«Επιστήμονες του πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ για να 
βρουν τη συνταγή της ευτυχίας, 
παρατηρούσαν επί 75 χρόνια την 
καθημερινότητα 724 ανθρώπων. 
Στην έρευνά τους μελέτησαν όλες 
τις πτυχές αυτών που συμμετείχαν. 
Τους έκαναν ερωτήσεις για τη 
δουλειά, την οικογένεια, την υγεία 
τους κ.ά. Το συμπέρασμά τους 
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015: 
«Ούτε τα πλούτη ούτε η δόξα, 
αρκούν για να κάνουν κάποιον 
ευτυχισμένο. Αντίθετα, η ποιότητα 
των σχέσεων εγγυάται ευτυχία, 
υγεία και... μνήμη».
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[12]

Να είσαι, στο φρόνημά σου, σαν μια ρόδα, 

συμβουλεύει ο στάρετς Αμβρόσιος.

Όσο λιγώτερο ακουμπάει στη γη η ρόδα, 

τόσο πιο γρήγορα γυρίζει και τρέχει προς τα εμπρός.

Μη σκέφτεσαι, μη μιλάς και μην προσκολλάσαι στα γήινα πράγματα, 

περιορίσου μόνο στα πιο αναγκαία.

Ο ίδιος πνευματικός υπενθυμίζει, από την άλλη, 

ότι ρόδα πού βρίσκεται εντελώς στον αέρα, δεν μπορεί να γυρίσει, 

ούτε να κινήσει το όχημα προς τα εμπρός.

                                                                                    Τίτο Κολλιάντερ

  Ά λγος ψυχής και σώματος.

  Γ υρεύω το αντίδοτο:

  Χ ώρο κοντά στο Θεό.

  Ο ρθόδοξη Χριστιανική προσέγγιση.

  Σ ταθερότητα Πίστης 

                 Ευανθία Αχιλλέως

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Η καρδιά των περισσοτέρων από εμάς είναι ένας χώρος 

εντελώς ανεξερεύνητος, προβληματικός, ακάθαρτος και γι’ 

αυτό, συνήθως, ένας «μπερδεμένος και κακός σύμβουλος» για 

μας. 

Πριν εμπιστευτείς την ενέργεια και τις προτροπές της 

καρδιάς σου, πρέπει να συνειδητοποιήσεις, πως έχεις μακρύ 

δρόμο, για να τη γνωρίσεις βιωματικά, και μεγάλο αγώνα, για 

να την καθαρίσεις από τα συναισθηματικά σου σκουπίδια...

Είναι δύσκολο και επίπονο να ωριμάσεις τόσο, ώστε να 

μπορείς να διακρίνεις το όφελος και την επίδραση, που έχουν 

στη ζωή σου οι προθέσεις και οι προτροπές της καρδιάς σου.

Γρηγόρης Βασιλειάδης

Θροΐσματα... 
Γιε μου, 
Καιροφυλακτεί καμμιά φορά. 
Μας θέλει συνεργούς του. Ίσως, να μας δίνει 

και το φιλί του.
Γιατί να τον αφήσω να ξεπουλήσει τα όνειρά 

μου;    . . .πατρικά

Πυρσός
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Πυρσός

Άνοδος στην Αγ. Πετρούπολη 
μέσω Φραγκφούρτης.

Κατά το ταξίδι, προέκυψε 
πρόβλημα υγείας. 

Κα τα τα λα ι πωρ η μ έ ν ο ς 
έφθασα στη Θεολογική 
Ακαδημία. 

Κινητοποιήθηκαν όλοι.
Μου έστειλε ο Πρύτανης (ο 

επίσκοπος Κωνσταντίνος) τρεις 
διαφορετικούς γιατρούς. 

Μου έδωσαν φάρμακα. 
Μου έβαλαν ενέσεις. Κανένα 
αποτέλεσμα. 

Οι δύο νεαροί πατέρες, 
τα παιδιά μου, (οι διάκονοι 
Μεθόδιος και Κύριλλος), χωρίς 
καθυστέρηση, με πήραν στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 
Σε λίγο, με είδε ο καθηγητής. 
Ήταν ευγενέστατος. Πάρα πολύ 
εξυπηρετικός. Συστηματικός 
στο έργο του. Εξέτασε και την 
τελευταία λεπτομέρεια. 
Ζήτησα να πληρώσω. Ευγενικά 
αρνήθηκε.

Ζητήσαμε τα φάρμακα από 
το φαρμακείο του ισογείου. 

Ο υπάλληλος αρνήθηκε 
να μας εξυπηρετήσει. Είχαν 
κλείσει, είπε. Άσχετο, αν το 
ωράριό του προέβλεπε ακόμη 
πέντε λεπτά. 

Με τους δύο πατέρες, για 
τρεις ώρες, αναζητούσαμε τα 
φάρμακα. 

Το επόμενο πρωί, θα 
πηγαίναμε στα θερινά 
ανάκτορα, του τσάρου στην 
Αγ. Σοφία. Εκεί λιποθύμησα. 
Είχα πάρει τα φάρμακά μου 
για την υπέρταση (δεν μου 
είπε κανένας να μην τα πάρω) 
και μου έριξαν την πίεση (6 
με 4).

Ταλαιπωρήθηκα δύο μέρες. 
Τα φάρμακα έδρασαν. 

Την επόμενη φεύγαμε για 
την Κύπρο, οπότε τηλεφώνησε 
ο γιατρός. 

Ήλθε να με δει, παρά το 
γεγονός, ότι κατοικούσε στο 
άλλο άκρο της πόλης. 

Ζήτησα να τον πληρώσω. 
Πάλι αρνήθηκε. 

Η Ελένη τον ρώτησε, αν 
είναι βαπτισμένος. Απάντησε 
καταφατικά. 

Του έδωσε ένα σταυρό 
ασημένιο. 

Αν του χάριζες μισό βασίλειο, 
δεν θα χαιρόταν τόσο. Ας είναι 
καλά. 

Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν 
άνθρωποι ακόμη. 

(από το “ημερολόγιο 

Ανιχνεύοντας



Πυρσός
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... Ελεύθερος είναι ο καθένας να αποφασίσει. “Πάντα μοι 
ἔξεστιν”. Αυτή όμως η ελευθερία θέλει πολύ προσεκτική χρήση, 
με φρόνηση και περίσκεψη, γιατί δεν είναι πάντα όλες οι 
επιλογές για καλό μας.

 Η υπέρβαση κάποτε δεν ωφελεί και η ακριβής στάθμιση 
είναι απαραίτητη. 

Πόσα νέα παιδιά μεθυσμένα από την ελευθερία δεν έχουν 
οδηγηθεί σε δρόμους χωρίς επιστροφή, στην παγίδα των 
ναρκωτικών, έχουν παρασυρθεί από την αίγλη καταστάσεων, 
που λάμπουν, αλλά μονον χρυσός δεν είναι. Έχουν επενδύσει σε 
αισθήματα χωρίς αντίκρυσμα, καταλήγοντας σε ανεξέλεγκτες 
περιστάσεις. 

Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος μόνος του να προσδιορίζει τα 
όριά του και να βρίσκει κάθε φορά τη χρυσή τομή ανάμεσα στο 
“ἔξεστι” και στο “συμφέρει”, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη, αλλά εξ ίσου σημαντική είναι 
και η προσέγγισή της με φόβο Θεού, προς το συμφέρον 
πρωτίστως της ψυχής μας. 

(Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση)

[αλλ’ οὐ πάντα συμφέρει...]

Σπαράγματα
,
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Αγαπητέ μου Τάκη,

«ἡμεῖς δέ ἠλπίζομεν» 
(Λουκ. κδ΄ 21)

Το σύννεφο της απελπισίας παγερό. Μαύρο έχει πέσει στην 
καρδιά των δύο οδοιπόρων.

Δεν αντιλαμβάνονται ότι οδοιπορεί μαζί τους η ίδια η ελπίδα. 
Τους μιλά. Αισθάνονται παράξενα εκείνα του ξένου τα λόγια. 
Λέξεις που έφερναν γαλήνη. Δοκιμή ελπίδας. Παρηγοριά. Χαρά. 

Όταν έφυγε Εκείνος, οι μαθητές άφησαν τα σκοτάδια της νύχτας 
τους. Επέτρεψαν να τους διασχίσει η φωτοβολή της ελπίδας. 
Γύρισαν χαρούμενοι. Έφεραν μαζί τους την ευτυχία. 

Στη ζωή μας εύκολα μας ξεφεύγει η προσδοκία του αύριο. 
Η νύχτα, που θα φέρει τη μέρα, θα φέρει μαζί της και κάποια 
ελπίδα. Κάθε καινούργια μέρα, που δεν την ζήσαμε ακόμη, είναι 
και μια ελπίδα. Γίνεται έτσι η καθημερινότητα μια αλυσίδα με 
κρίκους ελπίδων. 

Υπάρχει βέβαια και η άλλη. Η χριστιανική. Η αγία συνέχεια 
της πίστης. Η μορφοποίηση των μελλοντικών προσδοκιών. Η 
προσδοκία της αιωνιότητας. Η προσδοκία του Θεού. 

Η ελπίδα θα δώσει στον αγώνα της ζωής τον πιο απρόσβλητο 
οπλισμό. Την περικεφαλαία. Την ελπίδα της σωτηρίας. Την 
ωριμότητα του φρονήματος. 

Τα ελπιζόμενα παίρνουν μορφή. Τα βλέπουμε καθαρά. Όπως 
είναι. Δείχνουν πλέον τους καθρέφτες. Τις αινιγματικές εικόνες. 
Φέρνουν τη θέα του θείου προσώπου. Γίνονται η έξοδος κινδύνου 
από τα αδιέξοδα. 

Στ’ αγριεμένα πέλαγα των νεανικών προβληματισμών κι 
επαναστάσεων παρουσιάζεται σαν φως. 

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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Η ελπίδα μένει σταθερή. Απαλή. Τόσο ευδιάκριτη. Σαν τη 
διαπεραστική ακτινοβολία. Σαν το κατάξερο εκείνο ανάχωμα, 
που δεν λέρωσε ακόμη η ζωή του βούρκου. Μέχρι τέλους μια 
χειροπιαστή πλήρωση ευτυχίας. 

Στις μέρες μας, πάντως, μαύρο χρώμα παντού. Δάκρυ. Αδιέξοδο. 
Θλίψη. Πόνος. Πένθιμο μοτίβο. Ανασφάλεια. Αβεβαιότητα. Κενό. 
Άγχος. 

Το ερώτημα που εδώ προκύπτει, είναι: Όταν πολιορκεί κανείς τ’ 
αστέρια, όταν χάνεται μέσα στο άπειρο μεγαλείο του σύμπαντος, 
πώς γίνεται να νιώθει απελπισία; Να κυκλοφορεί μέσα σ’ αυτή 
την τραγικότητα;

Σ’ όλους όμως τους αιώνες δεν έπαψε να τραγουδιέται το 
γνώριμο τραγούδι του Ιώβ για τη χαρά. Την αντοχή στη λύπη 
και την ελπίδα, που δεν γνώρισε τη ντροπή.

Κι έχει κι άλλες. Πιο γνώριμες παραλλαγές τούτος ο ύμνος. 
Γίνεται η μυστική. Η θεία συμφωνία της χαράς. Η «κόρη από 

τα ουράνια». Η πύλη της ελπίδας. Η Ανάσταση που είναι το 
τέρμα της. 

Εμείς συνηθίσαμε στο τραγούδι των μαθητών της Εμμαούς. 
Και η ελπίδα έρχεται πάλι τόσο κοντά μας. Βαδίζει μαζί μας στο 
δρόμο μας. Μας βρίσκει πάλι «ανόητους και βραδεῖς τῇ καρδία». 

Ωστόσο πολλοί προσκαλούν, όπως τότε και σήμερα, τη μεγάλη 
ελπίδα στο βραδινό τους τραπέζι. 

Τότε τα συστατικά σημάδια της αποκαλύπτονται πάλι 
διακριτικά κι οι μαθητές δεν διστάζουν, νύχτα, να πάρουν το 
δρόμο για την Ιερουσαλήμ. Με την αγία φωτοβολή. Που φέρνει η 
ευτυχία μιας ελπίδας. 

Ελπίδα λοιπόν. Η πιο γλυκειά προσμονή της ζωής. 

               Με την αγάπη μου,

                             a. G.
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Κυριακή E΄ Ματθαίου

Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι 
ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ 
ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ 
ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; 
ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;  ἦν δὲ μακρὰν 
ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.  Οἱ δὲ 
δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις 
ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν 
χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες 
ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν 
πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς 
τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ 
βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν 
ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ 
ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, 
καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν, ὅπως, μεταβῇ ἀπὸ 
τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ 
ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.



Ποια τα γνωρίσματα των ανθρώπων εκείνων; Εξαθλίωση της μορφής. 
Διαμονή σε τάφους. Άσκηση της τρομοκρατίας. 

Αυτά ταυτόχρονα υποδηλώνουν και το γενικώτερο πρόβλημα μιας 
κοινωνίας χωρίς αντιστάσεις. Ελπίδα στον Θεό. 

Η Ελπίδα τελικά εμφανίζεται. Η κοινωνία όμως, αντί να στηριχθεί σ’ 
Αυτόν, ζητά ν’ απομακρυνθεί από τη χώρα. 

Αναγνωρίζουν την θεότητα του Χριστού ο διάβολος και οι δαιμονισμένοι. 
Ο διάβολος δεν αντέχει την αλήθεια. Φρίττει αντικρύζοντάς την. 
Κάνοντας σύγκριση με την εποχή μας βλέπουμε ότι κρίνεται η κοινωνία 

περισσότερο ένοχη από τότε. 
Είμαστε κληρονόμοι μιας παράδοσης δύο χιλιετιών. Με δεδομένο το 

απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Την αποκάλυψη. Την καταπάτηση του 
διαβόλου, αλλά αμφιβάλλουμε ακόμη για την ύπαρξή του. 

Αυτό δείχνει την ολιγοπιστία. Την αδυναμία μας.
Ενώ δε η Εκκλησία παρέχει τα μέσα, για να τις αχρηστέψουμε, 

η ολιγοπιστία αποδυναμώνει τη θέλησή μας. Συμβάλλει έτσι στη 
δαιμονοποίηση του κόσμου. 

Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα διαρκές άπλωμα των παγίδων του. 
Οι κοινωνικές δομές, ο πολιτισμός, οι θεσμοί, οι σκοποί της εποχής μας 

φέρουν πιο πολύ τη σφραγίδα του δαιμονικού. Του σκοτεινού παρά του 
θείου. Του φωτεινού. 

Αυτή η πραγματικότητα φαίνεται στην πίστη. Την επιστήμη. Την 
οικονομία. Το εμπόριο. 

Όλα βρίσκονται κάτω από την επιρροή του κακού. Κι ευθύνεται η 
παθητική. Η ενδοτική στάση του ανθρώπου. 

Το τραγικό είναι ότι με την αύξηση των πειρασμών δεν αφυπνιζόμαστε. 
Μένουμε ράθυμοι. Ανυποψίαστοι. Και φυσικά ευάλωτοι.

Τι χρειάζεται για ν’ αλλάξει τούτη η κατάσταση; Μα θάρρος. Απόφαση. 
Αγώνας. Προσπάθεια γι’ αναζωπύρωση της πίστης στο πρόσωπο του 
Χριστού. 

Αυτό σημαίνει επαναπροσδιορισμός της σχέσης μας. Να συνειδητοποιηθεί, 
επιτέλους, τι είναι για εμάς ο Χριστός. Τι εμείς για Εκείνον. Ποιος ο 
διάβολος και οι μηχανορραφίες του κατά του ανθρώπου. 

       +ο π. Γ. 

Πυρσός
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Περί του άθλου
                        Στον αλησμόνητο πατέρα μου

Τι είναι άθλος; Όταν θυσιάζεις τη ζωή
στον πόλεμο για τα αγνά ιδανικά;
Μα άθλος είναι όλη η ζωή,
Όταν η αγάπη τον εγωισμό υπερνικά.

Κι αν η ζωή σου με πάθος είν’ γεμάτη,
κι αν ξέρεις ν’ αγαπάς και ν’ αφοσιώνεσαι σε κάτι,
θα τερματίσεις ήρωας τη στράτα,
δοξάζοντας τα παθιασμένα σου τα νιάτα.

Ο άθλος είναι – το να λατρεύεις τη ζωή
στις όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές!
Το να πονάς, χωρίς να βγάζεις την κραυγή,
χωρίς να κάνεις για το θάνατό σου προσευχές!

Εσύ που ήξερες να εξυμνείς την ομορφιά,
που ήσουνα αειθαλής όλα τα χρόνια,
εσύ που νίκησες το Χάρο και τα γερατειά,
θα μείνεις ίνδαλμα για πάντα στα εγγόνια! 

    Λάρα Παρτζίλη
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Πυρσός

Δες τον γκρεμό,

Σε κάποιους, ίσως,

 να φανεί τρελό κι αστείο,

όταν ο γέρος

 για αγάπη στίχους γράφει.

Ω, μην το λέτε! Είναι τρέλα

 Η αγάπη στον πλησίον;

Και ποιος δεν νοσταλγεί

 την τρυφερότητα το βράδυ;

Ας είναι δοξασμένος

 όποιος έχει 

τη δύναμη να αγαπά

 αυτόν που επιλέγει.

   Συμεών Βολτσκώφ

Kανείς δεν είναι μόνος

«Ήρθα», έλεγες πάντα μπαίνοντας στο δωμάτιο, 

παρόλο που δεν σε περίμενε κανείς.

Όμως ακριβώς αυτό σου έδινε μια βαθύτερη 

απάντηση.
                        Τάσος Λειβαδίτης
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Τρεις μέρες στα πετροκομμένα μοναστήρια 

της Καππαδοκίας

Στην Καινούργια Εκκλησιά ο αέρας είναι ολωσδιόλου 
διαφορετικός. Έχεις, κοιτάζοντας και τις εικόνες, αυτό το αίσθημα 
της ευρυχωρίας και του ύψους που σου δίνουν οι ανοιχτές αγκάλες 
των ανάγλυφων σταυρών των τυμπάνων. Στον Ευαγγελισμό είναι 
έξοχη η ορμή του Αγγέλου μπροστά στην Παναγία που στέκεται 
τυλιγμένη στη χλαμύδα σαν Καρυάτις. Το ίδιο αξιοπρόσεχτες είναι 
οι στάσεις των σωμάτων μπροστά στη βρύση του «Ύδατος της 
ελέγξεως». Θα ήθελα να ξανάβλεπα τους Μάγους μπροστά στην 
Παναγία που κάθεται ιερατικά με το βρέφος στα γόνατα· τα δύο 
πλοιάρια με τους Αποστόλους στη λίμνη. Άραγε θα βρεθεί κάποτε 
ένας νέος που θα είχε το κέφι να γράψει μια μονογραφία για τις 
τοιχογραφίες της Εκκλησιάς των Στεφάνων; Εδώ,... νιώθει κανείς ... 
παρούσα, τη διασταύρωση δύο ρευμάτων: Της Ανατολής και της 
Κωνσταντινούπολης. Τα συλλογιζόμαστε συνήθως σαν αφηρημένες 
ιδέες· Στην Παλιά Εκκλησιά, η Καππαδοκία, ακούοντας ακόμη 
τα μηνύματα της Παλαιστίνης και της Συρίας· στην Καινούργια 
Εκκλησιά... η ζύμωση με την τέχνη του Βυζαντίου, κι αυτός ο υψηλός 
παλμός των όρθιων σωμάτων. Φοβούμαι πώς δεν θα περάσουν 
πολλά χρόνια προτού σβηστούν ολότελα οι ζωγραφιές της Παλιάς 
Εκκλησιάς. Οι άλλες, ποιος ξέρει. 

Γιώργος Σεφέρης
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Άκρω δακτύλωι                              ι

Kαλή κατασκήνωση
«Ιούλιος 1987. Μια πολιτεία τελειώνει. Το όνειρο γίνηκε ζωή. Ακόμα μια 

κατασκήνωση έφτασε στο τέλος της. 
Κάτι παράξενο νιώσαμε όλοι να γίνεται, ενώ κατηφορίζαμε.
Ξανάρθε τ’ όνειρο. Το ίδιο έντονο με το προηγούμενο.
Ο νους τρέχει μπροστά. Στον άλλο Ιούλιο. Τ’ αντίσκηνα. Τον Σταυρό. Το 

προσευχητάρι.
Σαν αστραπή περνούν οι στιγμές. Μέσα από  ένα καθρέφτη.
Κι η καρδιά γαληνεύει. Ο πόνος του «ξενιτεμού» απαλύνεται με τ’ όραμα της 

επιστροφής.
Τούτο τ’ όνειρο, το ξέρουμε. Θάναι μεγάλο. Χωρίς ξημέρωμα σύντομο, θάναι 

η νύχτα.
Μα είναι γλυκειά η προσμονή. Γλυκειά ‘ναι κι η κατασκήνωση.
Και να! Ώσπου τα μάτια ν’ ανοίξουν, ήρθε ξανά ο Ιούλιος. Ο φετεινός, του 

1988. 
Κι είδαμε πάλι, να ζωντανεύει τ’ όνειρο!!! Οι ίδιες στιγμές  κι ακόμα καλύτερες 

γεμίζουν τη ζωή μας. 
Η ζωντάνια κι η χαρά καθρεφτίζονται έντονα στα μάτια των κατασκηνωτών. 

Η ξεγνοιασιά και το πρόγραμμα δίνουν κάτι το  ιδιαίτερο. Το ξεχωριστό.
Χάραξαν βαθειά μέσα μας χαραγές, που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει.
Η ζωή στην κατασκήνωση δεν περιγράφεται. Η  πέννα δεν ζωγραφίζει την 

ομορφιά της. Τη χάρη. Τη δροσιά της.
Δεν μπορείς να μιλάς γι’ αυτήν. Μόνο να τη ζεις. Χωρίς ξεκούραση. Ο ύπνος 

πόσο λίγο μας χρειάζεται! Δεν είναι πολλές οι ώρες που ’χουμε δωπάνω. Γι’ αυτό 
δεν τις κοιμόμαστε. Τις ζούμε. Λες και ρουφώντας άπληστα το νέκταρ της, δεν 
θα τελειώσει.

Νομίζουμε, πως το τέλος δεν θαρθεί. Μα ο χρόνος δεν νικιέται. Δεν τον 
πολεμούμε λοιπόν. Τον κάνουμε φίλο. Σύντροφο. Γεμίζοντάς τον με ό,τι πιο ωραίο 
υπάρχει. Με όλα όσα οδηγούν στο «καθ’ ομοίωσιν». Το φετεινό μας στόχο…» 
(Από ένα ημερολόγιο).

Οι θύμησες με τίποτε δεν σβήνουν. Όσα και να περάσουν χρόνια. Ζωντανές, 
μας συντροφεύουν. Την ώρα που οι έγνοιες  της ζωής κι ο πονεμένος δρόμος 
πασχίζουν να τις διώξουν.

Όχι. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Γιατί η κατασκήνωση έγινε ζωή. Και η ζωή 
μας κατασκήνωση!                                                                      ΔΔ

Πυρσός
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TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ

[Βασιλική Κάργα, εκδ. Επόμενος Σταθμός]

Εικονογράφηση:  Νίκος Κουμαριάς

“Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια βιβλιοθήκη μεγάλη και τρανή με 
μακρουλά τραπέζια ανάγνωσης και πανύψηλα ράφια. [...] Κάπου εκεί 
[...] βρισκόταν καταχωνιασμένο και ένα βιβλίο που δεν είχε διαβαστεί 
ποτέ του, πράγμα που το είχε τιμή του και καμάρι του. 

[...] Το βιβλίο αυτό το τυρρανούσε, δυστυχώς, μια έμμονη ιδέα. 
Δεν ήθελε να διαβαστεί ποτέ του από κανέναν άνθρωπο, ούτε 

μεγάλο, ούτε μικρό.”

Γιατί άραγε ένα βιβλίο να μην θέλει να διαβαστεί ποτέ του; 
Δεν είναι αυτός ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε; 
Τι να βλέπει στη βιβλιοθήκη που ζει και του δημιουργεί αυτή 

την εμμονή; 
Τι το φοβίζει; 

“Στην πραγματικότητα, δεν γνώριζε ούτε τον τίτλο που ήταν 
γραμμένος [...] στο εξώφυλλό του. Ούτε το περιεχόμενο των σελίδων 
του.

Με λίγα λόγια δεν γνώριζε την ίδιά του την ιστορία”.

Ένα ταξίδι με πρωταγωνιστή ένα... βιβλίο. 
Μια ιστορία απλή. Όμορφη. Αληθινή. Που ίσως να θυμίσει σε 

κάποιους στιγμές της δικής τους ζωής. 
Ένα βιβλίο. Για τα παιδιά. Μα και για τους μεγάλους!

Θ.

Καθ’ οδον
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Εξομολογήσεις
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).

1.

2.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
5:00 - 7:00 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 (π. 
Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και 5:00 - 7:00 μ.μ. 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760, 22459763), από τις 7:30 π.μ. - 
5:30 μ.μ. καθημερινά.

Ξανατονισμένη μουσική. Ναι. 
Όχι ρετρό.
Σύγχρονη.
Ζητείται γνησιότητα. Όχι ψιμίθια.
Από πού την αγοράζουμε άραγε;
                                                  Ούτις

Πυρσός
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