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Τῌ KΘ’ (29ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μνήμη τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου.

«Ἀσπάζονται ὑμᾶς Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος 
οἱ συγγενεῖς μου.», γράφει σε μια επιστολή του ο 
Απόστολος Παύλος. Δεν είναι βέβαια συγγένεια “εξ 
αίματος” αυτή για την οποία μιλά ο Απόστολος. Είναι 
η πνευματική συγγένεια των χριστιανών. 

Ποιός άλλος σφιχτότερος δεσμός μπορεί να ενώσει 
τους ανθρώπους σε μια οικογένεια, εκτός από το 
αίμα του Χριστού; Εκτός από την πίστη πως όλοι οι 
άνθρωποι είναι τέκνα του ουρανίου Πατρός; Άρα και 
μεταξύ τους αδελφοί; 

Με κανένα άλλο όνομα δεν εκφράζεται καλύτερα 
μια αγία ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, παρά με το 
“αδελφός”. Αυτό φανερώνει την πνευματική συγγένεια.
Την κοινή πίστη. Τον κοινό Πατέρα των ανθρώπων 
που είναι ο Θεός. 

Κι αυτό τον τίτλο “εν ονόματι” του Χριστού 
χρησιμοποιούν πάντα οι Απόστολοι στις επιστολές 
τους, όταν γράφουν στις διάφορες κατά “τόπους” 
Εκκλησίες. 



Tι;
Η ζωή συχνά καταλήγει ένα φαράγγι νυχτωμένο. Όπου δεν φτάνει 

οποιουδήποτε άστρου το φως. Βουνά πανύψηλα. Απόκρημνα και τόσο 
αφιλόξενα το περιστοιχίζουν. 

Έξοδος από το φαράγγι μόνο μια. Ο θάνατος. 
Η διαπίστωση τούτη γεννιέται όμως αργά. Πρέπει, πρώτα, ο άνθρωπος 

ν’ απαλλαγεί από το ποσοστό αμεριμνησίας, που τον συμπνίγει. Ν’ 
απαλλαγεί από της καθημερινότητας τα θέματα, που του γεμίζουν την ζωή.

Η διαπίστωση γεννιέται, μόλις ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τη φτώχεια 
του. Τι είναι, αλήθεια, ο άνθρωπος; Από πού έρχεται; Πού πηγαίνει; 

Συχνά αισθάνεται των ερωτημάτων τούτων την αλυσίδα να του σφίγγει 
τον λαιμό. Να τον πνίγει. Να του εμποδίζει την αναπνοή. 

Ο κάθε άνθρωπος - το έχουμε δει - είναι ένας κόσμος κλειστός. Στεγανός. 
Ένα ολόκληρο σύμπαν. Ένα σύμπαν που αποπνέει προσδοκία. Και 
νοσταλγεί τον Παράδεισο που χάθηκε. Αυτόν που περίμενε, χωρίς να ξέρει 
πότε θα έλθει. Αυτόν που βλέπει, πως δεν μπορεί να κατοικήσει. Τόσα και 
τόσα τον εμποδίζουν να μπει. Άγχη. Ανησυχίες. Αγωνίες...

Θα είναι ωραία, ασφαλώς, η ζωή σ’ έναν τόπο χωρίς πόνο. Ούτε θλίψη. 
Ούτε στεναγμούς. Ευτυχισμένος όποιος θα ζήσει εκεί. 

Υπάρχει όμως μια ευκαιρία ακόμη. Μια ευκαιρία ζωής. Ίσως να είναι 
η τελευταία. Την προσφέρει κάποιος ταλαιπωρημένος οδοιπόρος. Ένας 
οδοιπόρος που χτυπά τις πόρτες μας. 

Παρά το γεγονός, ότι ζούμε στην εποχή της προόδου, ο οδοιπόρος δεν 
έρχεται μ’ αυτοκίνητο. Ή άλλο μέσο. Οδοιπορεί.

Βρίσκεται στο βεληνεκές του στοχασμού τόσων φιλοσόφων και ποιητών. 
Προφητών και οραματιστών. 

Βαδίζει. Κι όλο σκύβει. Σταματά στον πόνο. Στην απόγνωση. Στ’ 
αδιέξοδα. 

Από τα μεγάλα φωτεινά Του μάτια, άπλετα ο λευκός και ο γαλάζιος 
όρθρος της ελπίδας χύνεται. 

Στα χέρια μαντήλι κρατεί. Σκουπίζει μ’ αυτό των πονεμένων τα δάκρυα. 
Το χέρι Του μέτωπα φλογισμένα ανακουφίζει. 

Ανα-ψηλαφήσεις
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Στ’ άλλο Του χέρι ραβδί κρατεί. Στηρίζει με τούτο της ζωής τον 
στρατοκόπο, τον αποκαμωμένο.

Ο Χριστός: Μια παρουσία που “τέμνει”. Το χρόνο. Τη ζωή. Τα πάντα. 
“Τέμνει” με την παρουσία Του. Με το Πάθος Του. Με την Ανάστασή Του. 
Ενώνει όμως ταυτόχρονα. Τους εχθρούς. Και τους κάμνει φίλους. 
Συνδέει την καθημερινότητα με την αιωνιότητα. 
Μεγαλείο δίνει στην ταπείνωση. Στην αδυναμία δύναμη.
Φέρνει κοντά Του τον κατατρεγμένο. Τον καταφρονημένο. Τον 

αποκαμωμένο. Και τους εμψυχώνει. 
Όταν όλα τελειώνουν, απομένει Εκείνος. 
Η εποχή μας, με την καύχηση και την καταισχύνη της, πώς αντιμετωπίζει 

τούτη την πραγματικότητα; Σαν κάτι το πολυμεταχειρισμένο; Το ξεχασμένο; 
Ή...;

Τον σταυρώνει και πάλι άραγε; 
Τον αφήνει ν’ αγωνιά στην Γεθσημανή; 
Με τ’ ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, να σηκώνει, γι’ άλλη μια φορά, τον 

βαρύ σταυρό; 
Στέκει κάτω από τον σταυρό Του με ποιά συναισθήματα; Αδράνεια; 

Περιέργεια; Αδιαφορία; Τί απ’ όλα γεννιέται μέσα μας; 
Ο Χριστός μας καλεί κάτω από τον σταυρό Του. Όχι σαν θεατές. Μα 

ως φίλους. Θ’ αναλάβουμε τούτη την ευθύνη; 
Μας καλεί. Μας περιμένει. Θέλει να μας δώσει τη λύτρωση. Τη σωτηρία. 

Την ευτυχία.
Θα Του απαντήσουμε; 
Ή θα τον αφήσουμε να περιμένει; + ο π.Γ.
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Πέθανε ο πατέρας...
Τα παιδια του κατέκλυσαν την εκκλησία. Τους δρόμους. 

Το κοιμητήριο.
Το πιο συγκινητικό;
Όσοι παρευρέθηκαν, τον απεχαιρέτησαν. Ο καθένας με 

τον τρόπο του.
Στο τέλος έψαλαν ομαδικά:
“Χριστός Ανέστη”
Χαρμολύπη λοιπόν. γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί



Τι σημαίνει μετάνοια; Συνήθως θεωρείται ως θλίψη για την 
αμαρτία, ένα αίσθημα ενοχής, μια αίσθηση στενοχώριας και 
τρόμου για τις πληγές, που προκαλέσαμε στους άλλους και στον 
εαυτό μας. Μια τέτοια άποψη όμως είναι επικίνδυνα ατελής. 

Η στενοχώρια και ο τρόμος υπάρχουν πράγματι συχνά στη 
βίωση της μετάνοιας, αλλά δεν είναι ολόκληρη η μετάνοια, δεν 
αποτελούν καν το σπουδαιότερο τμήμα της. Αν θεωρήσουμε όμως 
κατά τρόμο κυριολεκτικό τον όρο μετάνοια, τότε θα βρεθούμε 
πιο κοντά στην καρδιά του ζητήματος. 

Μετάνοια σημαίνει “αλλαγή του νου”: Όχι απλώς λύπη για 
το παρελθόν, αλλά μια θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, 
ένας νέος τρόπος να βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και 
τον Θεό - σύμφωνα με τον Ποιμένα του Ερμά, είναι “μια μεγάλη 
κατανόηση”. Μια μεγάλη κατανόηση και όχι, αναγκαστικά, μια 
συναισθηματική κρίση. Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξυσμός 
τύψεων και αυτοοικτιρμού, αλλά μεταστροφή, επανατοποθέτηση 
του κέντρου ζωής μας στην Αγία Τριάδα. 

Μητροπολίτης Κάλλιστος (Ware)

Και όταν η ψυχή σου μιλά, καλύτερα εσύ να σιωπάς. Και 
σκύψε όσο μπορείς να την ακούσεις, γιατί η φωνή της είναι 
πάντα ψίθυρος. Για να μην ενοχλεί την επιθυμία σου... 

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
                                                                                                        Φ .

...και λιμάνια

Ωκεανοί...
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Πέμπτη, 07.03.2019 

Την παρακολουθούσα καθώς μάθαινε στο μικρό της γιο πώς 
να ποδηλατεί. Έδινε αυτή το πρώτο σπρώξιμο και γρήγορα 
απομακρυνόταν φωνάζοντας: «Συνέχισε! Μη σταματάς. Δεν 
πειράζει, αν πέσεις!» 

Μα δεν φοβάται, αν χτυπήσει ο μικρός; 
Γιατί δεν είναι κοντά του να προλάβει το πέσιμο, να προλάβει 

το χτύπημα; Αυτές τις σκέψεις έκανα και την ίδια ώρα τόσο 
πολύ τη θαύμαζα... Που άφηνε «ανοιχτό» το ενδεχόμενο του 
χτυπήματος, του τραύματος. Ίσως γιατί γνώριζε καλά ότι ήταν 
αναπόφευκτο και συνάμα καθοριστικό για την «επιτυχία» του 
εγχειρήματος. Βασική προϋπόθεση κάθε είδους ανάπτυξης, κάθε 
είδους ωρίμανσης... 

Έπεσε πολλές φορές κάτω ο μικρός. Η μαμά εκεί... Κοντά – 
μακριά. Κάθε φορά, τον βοηθούσε, αν χρειαζόταν, να σηκωθεί. 
Και κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο απομακρυνόταν... 

Εσύ, μαμά; Εσύ, πατέρα; Αντέχεις να βλέπεις το παιδί σου 
να χτυπά; Να τραυματίζεται; Να μαθαίνει; Να μεγαλώνει; Να 
ωριμάζει; 

Και εκείνη την ώρα η προσευχή σου να είναι ακόμη πιο 
δυνατή... 

Η αγκαλιά σου ακόμη πιο βαθειά...      
 Κ.X.

Σελίδες  ημερολογίου
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Σταλαματιες...

ΜΕ ΣΠΟΥΔΗ

Ο άνθρωπος είναι περίεργος. Λίγο ή περισσότερο. Άλλος μένει 
στην περιέργεια την απλή, που  καταντά είδος κουτσομπολιού. 
Άλλος όμως προχωρεί. Θέλει να μάθει. Να πειραματιστεί. Κι 
όταν ανακαλύψει κάτι, δεν μένει εκεί. Προσπαθεί να προχωρήσει. 
Αν βεβαίως δει ότι δυσκολεύεται πολύ, θα επιμείνει. Υπάρχουν 
φυσικά και μερικοί που τα παρατούν. Το γενικό τους λοιπόν 
χαρακτηριστικό είναι η δίψα. Η έφεση για μάθηση.

Ασφαλώς αυτά τα συναισθήματα είχαν καταλάβει τον Διόγνητο, 
ώστε να έλθει ο συγγραφέας της επιστολής τούτης (προς 
Διόγνητον επιστολή) και να γράψει “ορώ... υπερεσπουδακότα 
σε την θεοσέβειαν των Χριστιανών μαθείν...” (προς Διόγν,Ι, 1).

Πώς συναναστρέφονται. Πώς συμπεριφέρονται στους άλλους. 
Εντυπωσιάζεται. Βλέπει ποιά προσέχουν οι χριστιανοί. Ποιά 
αγνοούν. Σε ποιά δίνουν σημασία. Ποιά παραβλέπουν. 

Βλέπει τη ζωή τους. Τις πράξεις τους. Του δημιουργείται 
λοιπόν σωρεία ερωτημάτων. Που θέλουν απάντηση. Μια και 
συνδέεται μ’ ένα χριστιανό (τον συγγραφέα της επιστολής). 
Αποπειράται να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα. Τις σκέψεις. 
Και παίρνει την απάντηση.

Βεβαίως, τον Χριστιανισμό και τους χριστιανούς πολλοί τους 
κατηγόρησαν. Ο Διόγνητος όμως δεν πτοείται. Δεν αρχίζει να 
λέει “...μα...”. Δεν υποβάλλει την περίφημη ερώτηση: “δύναταί τι 
εκ... αγαθόν είναι;”. Απτόητος. Ανεπηρέαστος. Προχωρεί. Ζητά 
να μάθει.

Ευτυχισμένος όποιος τον μιμείται. Προχωρεί προς ένα σκοπό.
Χωρίς να επηριάζεται από πρόσωπα. Πράγματα. Καταστάσεις. 

Ευτυχισμένος όποιος έχει ιδανικά στη ζωή του. Και τείνει 
προς αυτά.

Βλαδ.



Δονήσεις
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Σκοπός στη ζωή δεν υπάρχει.
Η νεολαία πελαγοδρομεί.
Η παιδεία χωλαίνει και αποτυγχάνει.
Οι καλύτερες προσπάθειες γκρεμίζονται.
Κάθε ελευθερία είναι ψεύτικη.
Η ευτυχία και η χαρά είναι χίμαιρα.
Καμμιά ευλογία.
Όπως η κληματόβεργα, όταν κοπή από την κλημα-

ταριά, ξηραίνεται, έτσι και ο κάθε άνθρωπος χωρίς τον 
Ιησού Χριστό, παραμένει άκαρπος και δεν μπορεί να 
σωθεί.

“Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν”. (Ιωάν. ιε΄, 5)

(Ορθόδοξος Χριστιανικός Κύκλος Επιστημόνων Λεμεσού)

* * *

Αν κάποιος ψελλίσει αμφισβήτηση της “λογικής” 
του “ευρήματος”, αν θυμίσει τη μακροβιότατη πείρα 
παιδαγωγίας που αρνείται τις “διευκολύνσεις” (πείρα 
κοινωνιών που ονειρευόμαστε οι τριτοκοσμικοί να 
μπορούσαν τα παιδιά μας να σπουδάσουν εκεί), αν τολμούσε 
κάποιος να υπομνήσει τον “ασκητικό” χαρακτήρα της 
σπουδής, θα εισπράξει μόνο χλεύη και ρετσινιές. 

Η κορυφαία ελευθερία της αυτοκυριαρχίας, η ασκητική 
των εθελούσιων αυτοπεριορισμών δεν συνταιριάζει με 
την ηδονική κολακεία της ενστικτώδους ροπής προς τη 
ραστώνη. 

(Χρήστος Γιανναράς)

 Πορε ία  Ζωής



~Πύρσος~

O Γάλλος συγγραφέας του 16 αιώνα Εtienne de la Boetie,  
στο λόγο του περί της  θεληματικής δουλείας, είχε αποδείξει 
ότι ο Τύραννος δεν μπορεί να εξουσιάζει έναν ολόκληρο λαό, 
παρά μόνο με την συνενοχή του λαού. 

Ο La Boetie διερωτάται πώς συμβαίνει τόσοι άνθρωποι, 
τόσα χωριά, τόσες πόλεις, τόσα έθνη ν’ ανέχονται μερικές 
φορές, έναν Τύραννο, ο οποίος δεν έχει άλλη δύναμη εκτός 
απ’ αυτήν που του δανείζουν τα θύματά του. Και διατυπώνει 
την αρχή της μη συνεργασίας και της πολιτικής ανυπακοής, 
βεβαιώνοντας ότι θ’ αρκούσε να σταματήσει ο λαός να 
εκχωρεί τη δύναμή του στον Τύραννο, για να καταρρεύσει 
η τυραννία. 

Με ρώτησαν κάποτε τι θα γινόταν, αν ο Χριστός ερχόταν 
σήμερα στον κόσμο.

Απάντησα, με βαθειά πίστη, πως ο Χριστός είναι εδώ. 
Ναι, εδώ. Δεν  έφυγε ποτέ. Εμεις δεν τον βλέπουμε. Είναι 
στο κλάμα του μωρού, στο παράπονο του αρρώστου, στο 
βόγγο του σφαγμένου, στον άστεγο και στο φυλακισμένο. 
Είναι στην απόγνωση του ναρκομανούς, στην έσχατη 
κραύγη του περιθωριακού, στην αγωνία του σκλαβωμένου.  

Ο Πασκάλ, λέει, ότι ο Χριστός θ’ αγωνιά πάνω στο 
σταυρό ως τη συντέλεια της ιστορίας. Γι’ αυτό δεν πρέπει 
να κοιμηθούμε όλο αυτό το διάστημα. 

Είναι, λοιπόν, πλάι μας, υποφέρει μέσα στον κόσμο μας. 
Ματθαίος Μουντές
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Της ζωής...
Για αρκετά χρόνια, πήγαινα στην 

Αθήνα για ομιλία στον Χριστιανικό 
Όμιλο Φοιτητών και Επιστημόνων. 

Η ομιλία γινόταν Σάββατο βράδυ. 
Την Κυριακή, κήρυγμα και κατη-

χητικό στην ενορία του γιου μου. 
Τη δεύτερη χρονιά, προέκυψε το 

φαινόμενο. Κάποια παιδιά με είδαν. 
Έσπευσαν λοιπόν να ενημερώσουν 
και τους άλλους: “Ήλθε ο παππούς 
του Κωνσταντίνου. Ο παππούλης 
που μας είπε ιστορίες. Πάμε λοιπόν 
να τον ακούσουμε”.

Άρχισαν να διηγούνται τις ιστορίες 
του προηγούμενου χρόνου κατά λέξη. 

Στο κατηχητικό ήταν... σφουγγά-
ρια. Έπιαναν τα πάντα... 

* * *
Πρωϊνό Σαββάτου. 
Ξεκίνησα για το σπίτι μου. 
Είχα κάνει αγιασμούς και ομιλίες 

στους στρατιώτες. 
Ένας στρατιώτης μου έκανε νόημα. 
Τον πήρα. 
Είπε: “Σήμερα είμαι αδειούχος από 

το πρωΐ. Έμεινα όμως ν’ ακούσω τις 
ιστορίες, που θα μας πεις”.

* * *
Κατασκήνωση, Κουζκούνι (Μινσκ).
Μετά από κάποια διακοπή (λόγοι 

υγείας) είχα βρεθεί με τα (εκεί) παιδιά 
μου. 

Κινούμαι με τροχοκάθισμα. 
Στα αεροδρόμια δεν υπήρξε πρό-

βλημα. Στην κατασκήνωση όμως; 
Είχε προγραμματιστεί νυχτερινή 

Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι. 
Ήταν ανώγειο. Ανέβαινες με μια 

πολύ απότομη μεταλλική σκάλα. 
Τους καλούς καιρούς δεν ανέβαινα. Θ’ 
ανεβώ τώρα; 

Ρώτησα τον π. Μαξίμ. Κανένα σχόλιο. 
Ήλθε κάποτε η ώρα. Στο 

τροχοκάθισμα εγώ. 
Με πήρε ο π. Μαξίμ κοντά στη 

σκάλα. 
Μπαίνουν οι τροχοί του τροχοκα-

θίσματος σε κάποια ειδικά κανάλια 
Αρχίζει η άνοδος. 

Συνεργάζονται δέκα περίπου πρό-                                                                 
σωπα. Σπρώχνουν. Τραβούν.  Χειρί-                                                                                                                                           
ζονται ένα πρόχειρο... αναβατόριο. 
Μερικοί προσεύχονται. Άλλοι κλαί-
νε. 

Μια φωνή ακούστηκε: 
- Το αστέρι, πάτερ.
Και η άλλη επανέλαβε:
- The stars, father. The stars. 
Θυμήθηκαν την ιστορία που τους 

είπα με τον αθλητή, που πέρασε 
τον Νιαγάρα βαδίζοντας σε σχοινί 
τεντωμένο. 

Αξέχαστη εμπειρία. 
Χρήσιμες πολύ οι ιστορίες. Με τα 

δικά τους μηνύματα η καθεμιά. 
Τις μεταφέρουμε. Και μιλούν... μόνες 

τους.
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)



Ο Πέτρος βρίσκεται στην αυλή του αρχιερέα. Βγαίνει ο Ιησούς. Το 
βλέμμα Του συναντάται με αυτό του Πέτρου.

Ένα βλέμμα – λόγος δυνατός. Μιλούσε για την αγάπη, που πήγαινε 
προς τον ουρανό. Για τον πόνο, που προξένησε η άρνηση του Πέτρου. 
Για τη λαχτάρα που είχε να δει τον αρνητή μαθητή να λυτρώνεται. 
Και την πρόθεση να τον συγχωρέσει.

Προϋπόθεση; Να στάξουν από τα μάτια του τα καυτά της μετά-
νοιας δάκρυα.

Ο Πέτρος δεν άντεξε. Παράτησε τη φωτιά και τους ανθρώπους.Έξω 
έπεσε σε μια γωνιά. Και παραδόθηκε σε κλάμα πικρό. Το βλέμμα του 
Ιησού στον αρνητή ήταν η δυναμική πρόσκληση, που τον έφερε και 
πάλι κοντά.

Το δικό μας βλέμμα στον συνάνθρωπο είναι σκληρό. Και άκαμπτο. 
Ελέγχει. Μαστιγώνει για το λάθος. Ευρύνει το χάσμα της όποιας 
παράβασης. 

Στον δικό μας εσώτερο κόσμο. Εκεί που κυοφορείται η αμαρτία.
Που γεννώνται η ντροπή και οι τύψεις. Στη μελαγχολία και το θρήνο 
μας φέρνει.

Το βλέμμα του Χριστού, όμως είναι θεϊκή στοργή. Πονεμένη αγάπη. 
Καθρέφτισμα της σφοδρής επιθυμίας Του να γυρίσουμε κοντά Του. 
Μετανιωμένοι. Και να βρούμε τη λύτρωση. 

Μας κοιτάζει, όχι για να μας κατακεραυνώσει. Να ενισχύσει την 
αγωνία μας. Να αυξήσει την ντροπή μας, μα για να τονώσει μέσα μας 
την αναζήτηση της ανόρθωσης. Της αναγέννησης. Να λούσει την όψη 
μας στο φως της ελπίδας. Να αποκολλήσει την καρδιά μας από την 
αμαρτία. Να την τραβήξει στην αγάπη Του. Στο κρυστάλλινο θέλημά 
Του.

Εμείς άραγε πού κοίταζουμε; + ο π.Γ.

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Προσπάθησα να πουλήσω τον αγαπημένο 
μου Ιησού για 30 αργύρια. Δεν βρήκα αγοραστές 
και κατέβασα την τιμή στα 20 και μετά στα 10 
και μετά στα 5. 

Επειδή όμως δεν μου τα έδιναν, παρακάλεσα 
επίμονα, με αγωνία, να Τον πουλήσω, έστω και 
για 1 αργύριο. Μάταια όμως! Δεν μου έδιναν 
ούτε αυτό το ένα.

Απογοητευμένος έστρεψα το βλέμμα μου στο 
Χριστό και Τον άκουσα να μου λέει με γλυκιά 
φωνή: 

«Παιδί μου, ορίστε τα 30 αργύρια που 
ζητούσες. Σ’ τα κάνω δώρο. Επιπλέον σου 
προσφέρω και άλλα 1000 χρυσά νομίσματα 
παρακαλώντας σε να με κρατήσεις κοντά σου, 
ώστε να ζεις για πάντα στο φως της Αγάπης 
μου».   

Νικήτας Καυκιός, «Ανεμογραφίες» 

 

  
Ψηφίδες
(απέρ ιττες )
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιέ μου,
Διερωτώμαι συχνά.
Γιατί σε κάθε σου φράση βάζεις το “γιατί;”
Αφήνεσαι στου ορθολογισμού τα πλοκάμια;
Καταλήγεις πού;
Λογικά; Παράλογα; Ή υπέρλογα;
Εσύ κρίνεις.

πατρικά
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∆ονήσεις

«Εγώ αυτός είμαι. Δεν αλλάζω!», λένε 
κάποιοι. Επιτρέψτε μου να απαντήσω… 
Είστε ανίκανοι να αγαπήσετε. Όποιος 
αγαπάει, αλλάζει!

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης 
Παύλος

Όταν φτάσεις κάποτε ν’ ανακαλύψεις

πόσες ακόμα αυταπάτες συντηρούσες,

όταν αναγκαστείς ν’ αναγνω
ρίσεις

κι εκείνα που δεν ήθελες να παραδεχτείς,

όταν πέσει και το τελευταίο είδωλο

που πάνω του στήριζες την πίστη σου,

τότε μπορεί ν’ αρχίσεις να μαθαίνεις

πόσο βαθιά πηγαίνουν, πόσο είναι σκοτεινές

οι ρίζες της καθεμιάς σου π
ράξης.

Τίτος Πατρίκιος
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Ανοιχτά Παράθυρα...
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... στον κόσμο

Δύο νέοι έχουν τσακωθεί.
Ματωμένοι, προσάγονται στο νοσοκομείο.
Γι’ αποφυγή επεισοδίων τους βάζουν σε ξεχωριστούς 

ορόφους.
Την τρίτη μέρα, ο ένας ανεβαίνει στον όροφο, που 

είναι ο άλλος. Θέλει να δει πως είναι ο “αντίπαλός” 
του.

Τον παραλαμβάνουν οι συγγενείς εκείνου.
Με του πατέρα την παρέμβαση, αποφεύγεται νέο 

επεισόδιο.
- Έλα. Έλα να προσευχηθούμε όλοι μαζύ. Για να 

γίνετε και οι δυο καλά.
Εντυπωσιάζει η στάση του πατέρα.
Και κάτι άλλο όμως. Η τηλεόραση, όταν θέλουν 

κάποιοι, μπορεί να διδάξει πολλά. Και μάλιστα στον 
τομέα της ανθρωπιάς... Όπως το πιο πάνω...

* * *
Ζεύγος λευκών φροντίζει κάποιο μαύρο παιδί.  

Ψηλό. Σωματώδες.
Το παιδί ξαφνιάζεται από την αγάπη τους. Και 

είναι σίγουρος για τη γνησιότητά τους.
Σε μια στιγμή, το αγόρι μένει σκεφτικό στη γωνιά.
Η κυρία ρωτά:
- Τί θέλεις;
Απάντηση:
- Τίποτε. Μόνο μια αγκαλιά.
Υπάρχει καλύτερο φάρμακο από την αγάπη; 17β



Ήταν μια νεαρή γυναίκα που 
υπέφερε από την εξάρτησή της 
και από προβλήματα ψυχικής 
υγείας και όλοι κοιτούσαν να 
το εκμεταλλευτούν όλο αυτό 
αντί να πουν: “Για στάσου, 
αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται 
βοήθεια. Αντί να την τραβάμε 
φωτογραφίες εκατό άτομα 
ταυτόχρονα, μήπως θα έπρεπε 
να τη ρωτήσουμε αν είναι καλά 
και αν χρειάζεται βοήθεια; 
Μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο 
να χειριστώ την έλλειψη της 
ανθρωπιάς στον τρόπο που την 
αντιμετώπιζαν εκείνο τον καιρό. 
Σήμερα, ακόμη περισσότερο 
από τότε, πιστεύω ότι πρέπει 
να εστιάζουμε στα δυνατά 
σημεία των ανθρώπων και να 
σταματήσουμε να κρίνουμε 
αλλήλους τόσο ανελέητα”. (“Το 
Βήμα”)

* * *
Έτσι είναι και οι σχέσεις 

με τους ανθρώπους, αν το 
καλοσκεφτείς: βιβλία είναι κι 
αυτές- δικά μας μεν, πλην 
όμως γραμμένα από άλλους. 

Υπάρχουν σχέσεις που έχουν 
τελειώσει, τακτοποιημένες στη 
βιβλιοθήκη του χρόνου.... Άν-
θρωποι που επιστρέφουν νοερά 
σε αυτές λαχταρώντας να ξα-
ναγίνουν νέοι. ... Άλλοι που 
ψάχνουν διαρκώς καινούργιες, 
πιστεύοντας πως η όρεξή τους 
παραμένει μεγάλη. ...Πολλοί 
που ένα βιβλίο το θέλουν δίπλα 
από τα μαξιλάρι τους κι ας μη 
του δείχνουν την προσοχή που 
του πρέπει. ...Αυτοί που από 
τα νεύρα τους ένα βιβλίο το 
κακομεταχειρίστηκαν και άλλοι 
που από αυτό κουράστηκαν...
Και αυτοί που ένα βιβλίο δεν 
το τελειώνουν, το αφήνουν και 
το ξαναπιάνουν, το διαβάζουν 
για λίγο και δεν το μπορούν.
Αλλά από την άλλη πάλι σε 
αυτό γυρνάνε, γιατί θέλουν να 
δουν τι γράφει παρακάτω. (“Το 
Βήμα”)

* * *
“Γνωρίζω μερικούς που σχε-

δόν ντρέπονται να λέγουν ότι 
είναι Έλληνες!”, έγραψε κάποιος.

Σπαράγματα

a 15 Πυρσός
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Αγαπητέ μου Τάκη, 

Ουδείς συγκίνησε τόσες ανθρώπινες υπάρξεις. 
Ουδείς δίδαξε. Oυδείς εφάρμοσε την αγάπη και τις αρετές. 

Όσο Εκείνος. 
Ποια η θέση Του λοιπόν; 
Τη σκέψη μας; 
Τη ζωή μας; 
Τη συνείδησή μας; 
Με πίστη; Απόλυτη παραδοχή; 
Μα και αποδοχή του σωτηριώδους έργου Του; 
Με μια τυπική συμμόρφωση σε κάποια θέματα;
Τελείως παθητική; 
Αρρωστημένη, ίσως. Και ανεδαφική; 
Μήπως με άρνηση; Θεωρητική; Μα και πρακτική; 
Η Μεγάλη εβδομάδα τοποθετεί μπροστά μας τούτα τα 

ερωτήματα.
Εμείς; Έχουμε εφοδιαστεί με το σχετικό άντλημα εγρήγορσης;
Θέλουμε να θηρεύσουμε;
Και τί;
Η ένδειά μας γνωστή.
Ποιά λοιπόν η δική μας διόδευση;
Εμβίωση; Ή καταποντισμός στον αρυμαγδό των πολλών; 

     Με την αγάπη μου,
      a.G.
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Μήπως θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε πως “η χριστιανική ζωή 
δεν θα διαδραματίζεται ανάμεσα στο καλό και το κακό της Ηθικής, 
αλλά στον μετανοήσαντα και τον αμετανόητο ληστή”, όταν βέβαια 
η μετάνοια λειτουργεί σαν η επάνοδος “εκ του παρά φύσιν εις το 
κατά φύσιν και εκ του διαβόλου προς τον Θεόν, δι’ ασκήσεως του 
πόνου;” 

Στη θύρα του Παραδείσου μας υποδέχεται ο ληστής, όχι ο 
Πέτρος. 

Για τον Ντοστογιέφσκυ υπάρχει μια και μόνο κόλαση: “Είναι το 
μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Μια φορά μέσα στο άπειρο, 
το άμετρο σε χρόνο και σε διάστημα, δόθηκε σε μια πνευματική 
ύπαρξη - με την εμφάνισή της στη γη - η δυνατότητα να πει στον 
εαυτό της: Υπάρχω και αγαπώ. Μια φορά μονάχα της δόθηκε 
μια στιγμή ενεργητικής, ζώσης και γι’ αυτό της δόθηκε η επίγεια 
ζωή και μαζί μ’ αυτήν ο καιρός και οι διορίες. Και τι έγινε λοιπόν; 
Αυτή η ευτυχισμένη ύπαρξη αρνήθηκε το ανεκτίμητο δώρο, δεν 
το εκτίμησε, δεν το αγάπησε, το κοίταξε κοροϊδευτικά κι έμεινε 
αναίσθητη...

Η κλίση της αγάπης που ταυτίζεται με την μοναδικότητα του 
ανθρώπου και της ζωής, που είναι ανώτερη από τη ζωή, το στεφάνι 
της ζωής, και που δεν μπορεί παρά να την προσκυνάει η ζωή, είναι 
ακριβώς η νίκη πάνω στη μοναδική αυτή κόλαση.

Μας δίνει το υπέρμετρο μέτρο της ορθόδοξης ευσυνειδησίας,... 
Απ’ αυτή την αυτοσυνειδησία - που αποτελεί ίσως έναν από τους 
νεώτερους σταθμούς αναγεννήσεως της Ορθοδοξίας - αντλούμε μια 
σειρά μαρτυριών, που μας εκπλήσσουν, μας αναστατώνουν, μας 
επαναπροσανατολίζουν, μας κάνουν να αισθανόμαστε περισσότερο 
ορθόδοξοι και να χαιρόμαστε το σταυρό (το μυστήριο) της 
Ορθοδοξίας μας. 

Της αυγής

Πυρσός 20 b
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Συχνά . . .
... παίρνουμε μαθήματα από τη φύση. Τα δέντρα. Τα φυτά. 
Σήμερα μας διδάσκει ένα μικρό γαϊδουράκι. Ένα ζώο που είναι 

πιο αξιοζήλευτο. Αξιοπρόσεκτο. Αξιομίμητο από τους μαθητές. Τα 
πλήθη.Τους φαρισαίους. 

Είναι ο μεγάλος άφωνος δάσκαλος της αληθινής αγάπης. Της 
πραγματικής δοξολογίας. 

Αυτό το ονάριο είναι η εικόνα. Το σύμβολο των γνήσιων φίλων 
του Ιησού.

Το ονάριο προχωρεί. Πηγαίνει όχι όπου το ίδιο θέλει. Αλλά 
όπου το κατευθύνει ο θείος αναβάτης του. 

Το ονάριο δεν έχει δικό του θέλημα. Δικούς του δρόμους. Αλλά 
υπακούει στο θέλημα του Ιησού. 

Βαδίζει στην κατεύθυνση που εκείνος του δίνει.
Μάθημα, σ’ όποιον αγαπά τον Σωτήρα. 
Προχωρεί αδιαφορώντας για τα θέλγητρα και τις τιμές του 

κόσμου αυτού. Δεν προσέχει τους ύμνους. Τις ζητωκραυγές. Δεν 
του κάμνουν εντύπωση οι σειόμενοι κλάδοι. Πατά τα ιμάτια που 
οι άνθρωποι στρώνουν στο δρόμο. Προχωρεί ταυτόχρονα κι 
ανάμεσα στα λόγια και τις κινήσεις των εχθρών του Κυρίου του. 
Δεν σταματά το βήμα του, όταν οι φαρισαίοι ζητούν από τον Ιησού, 
με χειρονομίες αγανάκτησης και απειλής, να συστήσει στο λαό να 
μην τον δοξάζουν. 

Γαϊδουράκια λοιπόν (κι εμείς); Όχι. Μα άξιο όχημα του Ιησού 
στον κόσμο αυτό. Χωρίς σημασία στα θέλγητρα. Τα φόβητρα 
ανάμεσα στα οποία βαδίζουμε. Χριστοφόροι εμείς.

Είναι ωραίο. Ταπεινό. Υπομονετικό. 
Δεν δυσανασχετεί. Δεν παραπονείται.
Το ονάριο είναι νεαρό. Ακμαίο. 
Νεανικός πρέπει να είναι και ο δικός μας ενθουσιασμός. Ζήλος. 
Όχι ράθυμα. Ούτε κουρασμένα. 
Εντυπωσιακή η συμπεριφορά του ζώου εκείνου. 
Η δική μας άραγε;

+ o π.Γ.
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Διότι 
(α) ο Θεός με καλεί με μια πρόσκληση. Απόλυτα ελεύθερη και 

γενναιόδωρη. Που με παρακινεί στην πιο ελεύθερη απόφαση. Την πιο 
αποφασιστική. Και υπεύθυνη. 

Μου δίνει τις δυνατότητες. Αφήνει τη ζωή μου στα χέρια μου.
Σ’ εμένα έγκειται η εκλογή. 
(β) ο Θεός είναι παρών στον κόσμο. Και μέσα στην Εκκλησία. 

Κατεργάζεται την ιστορία μας. Αναζήτηση ειρήνης. Δικαιοσύνης. 
Ενεργεί μυστικά. 
Πραγματοποιεί το σχέδιο της σωτηρίας. 
(γ) ο άνθρωπος περισσότερο από ποτέ αναζητά το νόημα της ύπαρξης. 
(δ) δεν βρίσκει ικανοποίηση σε κανέναν από τους σύγχρονους υλισμούς 

(αθλιότητας, αφθονίας, κλπ). Ο άνθρωπος αιχμάλωτος της ιστορίας και του 
θανάτου τελικά 

Η αναζήτηση με αγωνία. Ζήλο. Ελπίδα.
Ένα νόημα που είναι κάποιος: ο Χριστός. 
(ε) ο Χριστός (Θεός και άνθρωπος) μας ριζώνει στον κόσμο. Μας 

απελευθερώνει από κάθε δόλο του κόσμου. Του κακού. Του θανάτου. Έτσι 
ο άνθρωπος δεν είναι ξεπερασμένος. Ούτε θαμπωμένος από την ατομική 
εποχή. Την πρόοδο. Την ιστορία. 

Δεν είσαι του χθες. Του σήμερα. Του αύριο. Είσαι όλων των καιρών. 
Ριζωμένος στην ιστορία. Παρών. Δεσπόζεις. 

Προηγείσαι των πάντων. Μπορε ί ς  να στέκεις πάνω από την αμαρτία. 
Την πολιτεία που σβήνει. Δημιουργείς την πολιτεία που δεν περνά. 

Εγκαινιάζεις τη νέα ανθρωπότητα. Αυτή του Πάσχα. Της συνάντησης 
με το Θεό.

Η παρουσία Του. Η νίκη. Η πίστη. Η Χάρη. Αλλά και η ευθύνη. Μια 
ευθύνη που πηγάζει από την ελευθερία. Μια ελευθερία που πηγάζει απ’ 
ευθείας από το Θεό. 

Ο χωρίς πίστη άνθρωπος είναι το χωρίς στήριγμα δεντρί. Προσωποποίηση 
του κακού. Του άδειου. Της έλλειψης νοήματος. 

Χωρίς πίστη σημαίνει χωρίς ζωή. Εκλογή πνευματικού θανάτου. 

Προσπελάσεις
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Ψ ί θ υ ρ ο ι . . .
Eρώτηση συνήθης:
Τι να κάνουμε;
Πού να στραφούμε;
Πώς να γεμίσουμε το κενό, που νιώθουμε μέσα μας;
Ένας ο τρόπος. Και μοναδικός.
Ν’ ακουλουθούμε το Χριστό.
Να έχουμε τ’ ουρανού τη βοήθεια.
Απ’ Αυτόν θα βρούμε δύναμη. Θάρρος. Παρηγοριά.
Να γίνει σ’ εμάς φως στο δρόμο μας το σκοτεινό.
Υγεία στην αρρώστια.
Στη μοναξιά σύντροφος μοναδικός.
Χαρά στους πειρασμούς.
Στην ένδειά μας πλούτος.
Τι άλλο θέλουμε; Aλέξης

Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε τη ματαιότητα όλων αυτών που 
μας περιστοιχίζουν. Χωρίς απαντήσεις. Χωρίς ζωή. Χωρίς νόημα. 

Πώς εξηγείται τώρα το ότι πολλοί πολεμούν την Εκκλησία; 
Φοβούνται πως έχει δίκαιο σ’ όσα λέει. 
Κρίνουν ότι αυτοί είναι έξω απ’ αυτή. Φοβούνται την ελευθερία και σ’ 

επέκταση την ευθύνη, που η πίστη προσφέρει. Προτιμούν την αντιμετώπιση 
των καταστάσεων όπως έλθουν. Χωρίς προϋποθέσεις. Συνέπειες. Κανόνες.
Αποτελέσματα

Αναβάλλουν τη λήψη αποφάσεων. Το “αργότερα” δεν έρχεται ποτέ. 
Θέλουν να είναι μέσα. Μα χωρίς θυσίες. Προσφορά. Καθήκοντα. Γι’ αυτό 
κι αντιδρούν. Η πραγματικότητα όμως; 

Χρειάζονται, ναι, κόποι. Προσπάθεια. Συνέπεια. 
Με τη βοήθεια του Θεού και μόνον.

+ο π.Γ.
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To Δωδεκάορτο
Εικόνα: η άλλη γλωσσα της Θεολογίας

[Δέσποινα Ιωάννου - Βασιλείου, εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική]

Ζούμε στον αιώνα της εικόνας. Η εικόνα είναι μέσον 
επικοινωνίας, πληροφόρησης, μόρφωσης. Η εκκλησία μας από 
πολύ νωρίς χρησιμοποίησε τις εικόνες ως μέσα διδασκαλίας 
και κατήχησης. Μέσω εικόνων ή τοιχογραφιών μετέφερε τα 
μηνύματα της ορθόδοξης πίστης με στόχο τη διαπαιδαγώγηση 
του ανθρώπου.

«Στην εικόνα της εγέρσεως του Λαζάρου, όπως και σε 
άλλες περιπτώσεις, τονίζονται οι μορφές που διαδραματίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε αυτή την εικόνα ο Χριστός και ο 
Λάζαρος είναι ψηλότερα από τους μαθητές του Χριστού, τις 
αδερφές του Λαζάρου και του πλήθους.

Ο Χριστός στην εικόνα παρουσιάζεται ως ο κυρίαρχος της 
ζωής, έτοιμος να αντιμετωπίσει το θάνατο. Ο θάνατος μπροστά 
στη ζωή χάνει τη δύναμή του, όπως το σκοτάδι κοντά στο 
φως. Το πρόσωπό Του είναι σοβαρό και αυστηρό, γιατί κατά 
τρόπο ανθρώπινο λυπάται για το νεκρό Λάζαρο. Είναι εδώ 
που ο Χριστός δάκρυσε (Ιω. ια΄ 35), αντικρύζοντας το φίλο Του 
δοσμένο στη φθορά και στο θάνατο. Το δεξί Του χέρι σε στάση 
ευλογίας θυμίζει την παντοδυναμική κλήση, “Λάζαρε, δεῦρο ἔξω.” 
(Ιω. ια΄ 43).»

Στην εικόνα της Σταύρωσης «ο Χριστός, πάνω στο Σταυρό 
είναι γυμνός, τυλιγμένος με ένα άσπρο πανί στη μέση. Τα μάτια

Οδοιπορώντας
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Του είναι κλειστά και έχει το κεφάλι πεσμένο προς τα δεξιά. 
Ακόμη και η τέχνη υπακούει στα λόγια της Καινής Διαθήκης 
σύμφωνα με τη διήγηση του κατά Ιωάννην ευαγγελίου: “Καί 
κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεῦμα ” (Ιω. ιθ΄ 30).»

Στην εικόνα της Αναλήψεως «ο Χριστός με τα δύο Του χέρια 
ευλογεί. Ο ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφοντας το γεγονός 
της Ανάληψης γράφει: “καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν 
αὐτούς. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ 
αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.” (Λουκ. κδ΄ 50-51). 

Πολλές φορές τείνει μόνο με το δεξί Του χέρι τη χειρονομία 
της ευλογίας και στο αριστερό Του χέρι, κρατεί το ειλητάριο της 
Γραφής. Είναι η πηγή της χάριτος του λόγου που δε σταμάτησε 
με την Ανάληψη.» 

Η συγγραφέας σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης των 
κανόνων της αγιογραφίας, στόχο έχει να μας οδηγήσει στην 
κατανόηση της πίστης μας. Στην ανακάλυψη των αληθειών. Και 
τελικά στην προσέγγιση του ίδιου του Θεού.

Ε.Α.

Ένα σωσίβιο μπορεί να σώσει μια ζωή. Να σώσει κάποιον 
από βέβαιο πνιγμό. Όταν όλα νομίζεις ότι έχουν τελειώσει, 
κλείνεις τα μάτια και περιμένεις τον θάνατο... Εκεί στη μέση 
του πελάγου...

Τότε, ένα σωσίβιο σε σώζει! Κι ενώ έχεις πια σωθεί 
και πατάς σε στεριά, νιώθεις να πνίγεσαι περισσότερο από 
ποτέ...

Είσαι μόνος. Σ’ ένα ξένο τόπο... Ψάχνεις ένα σωσίβιο 
ζωής...

Τα όνειρά σου για ειρήνη θα σε κρατήσουν στη ζωή! Αυτά 
είναι το σωσίβιό σου!

Μην σταματήσεις να ονειρεύεσαι. Και πάλεψε για την 
ειρήνη. Του Θεού την ειρήνη.

Τότε, να ξέρεις, πως έχεις σωθεί.
Γ.Α.
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Tο μυστικό(;)

“Η μεσσιανική υπόσταση του Ιησού εκφράζει τον άνθρωπο 
ο οποίος υπερβαίνει μεταμορφωτικά την εξουθενωτική βαρύτητα 
των συμβάσεων και των συμβιβασμών, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη του ατομικού, του πεπερασμένου με το δράμα και την 
αγωνία που αυτό συνεπάγεται” (1).

Βλέπουμε εδώ: “Συμβάσεις”. “Συμβιβασμούς”. “Ευθύνες”. 
“Δράμα”. Και “αγωνία”.

Προσφέρεται λοιπόν το βιβλίο ως πυρσός για τις κακοτοπιές. 
Φως στα σκοτάδια μας. Δημιουργική απόσυρση όλων των 
απογορευτικών ενδείξεων. Η ατομική ευθύνη προβάλλει έντονη 
μπροστά μας. 

Τούτο βέβαια δεν είναι “ανακάλυψη” του συγγραφέα. Του 
Χριστού είναι η θέση (2). 

Στόχος μια “μεταπατερική ανάγνωση των Ευαγγελίων” (3). 
“Ζωτικά σύμβολα” (4) μας παρέχουν. “Σταθερούς άξονες”.

Αναγκαία βέβαια όλα τούτα. Ειδικότερα στις μέρες μας, 
που καταστάσεις αρνητικές όλο και μεταστοιχειώνονται. Και 
παρουσιάζονται με άλλο ένδυμα. 

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε, είναι, ότι: “Ειδωλολατρία 
εν τέλει είναι να βιώνεις την πίστη σου εκτός εαυτού, να 
προβάλλεις τις ψευδαισθήσεις σου σε χρυσωμένους μόσχους” (6). 
Τότε, “ανοίγουμε διάλογο με τον εαυτό μας και τους άλλους σε 
ένα χρόνο πλατύτερο” (7). Και: “ Η ερμηνεία... αναβαπτίζει το 
βίωμα του ιστορικού χρόνου στον ορίζοντα του νοήματος” (8). 

Σταθερό σημείο αναφοράς; “Η αναγνώριση στο πρόσωπο 
του Ιησού Χριστού του ίδιου του γεγονότος της ανθρώπινης 
σωτηρίας, η ομολογία πίστεως στην σταύρωση και την ανάστασή 
του” (9).

Σημειωτέον ότι “η ακεραιότης των μελών του σώματος (του 
Ιησού) καταρρίπτει τον ισχυρισμό, ότι τον εγκατέλειψε ο Πατέρας,

OPIAKA



ενώ το ύδωρ και το αίμα που έρρευσαν από την πλευρά του 
υποδήλωναν, ότι βρισκόμαστε ενώπιον δοξαστικής θανατώσεως 
και όχι ατιμωτικής, αφού τη θυσιαστική ύπαρξη... στεφανώνει η 
ζωοποιός παρουσία του Πνεύματος” (10). Και: “Η πίστη σώζει 
ως δωρεά ζωής, ως ακτινοβολία της προσωπικής παρουσίας 
του Λόγου στην αγάπη” η οποία “είναι επί πλέον γεγονός 
κοινωνίας... και αυταπαρνήσεως” (11).

Τελικά, “η αληθινή ζωή συνιστά καθαρή ομολογία πίστεως και 
η αυθεντικότης του ανθρώπου εμβίωση της δόξης του ενσάρκου 
θείου Λόγου” (12).

Ισχύει όμως μια προϋπόθεση: Δεν προσαρμόζεται, η πίστη, 
στα γεγονότα, αλλά τα γεγονότα σ’ αυτήν” (13), τα οποία 
“εγχρονίζει σ’ ένα έσχατο νόημα εκτός του εμπειριακού 
περιεχομένου της (δηλαδή την Ανάσταση)” (14).

“Με την πίστη εσωτερικεύουμε τον Χριστό στην πράξη της 
ατομικής μας ζωής” (15). Και: “Στερούμενος φυσικής βαρύτητας 
και αντιστοίχου” Εγώ, ο Ιησούς στερεώνεται σε μια οικονομία 
δωρεάς. Όσο το είναι προσφέρεται, όσο προβάλλει ως τρόπος 
υπάρξεως, τόσο πληρούται στο δικό μας βάθος” (16). 

Κλειδιά λοιπόν. Κλειδιά πολλά μας προσφέρει ο συγγραφέας 
με το βιβλίο του τούτο. 

Καλεί τον καθένα σε “μια άμεση εσχατολογική εμβίωση του 
γεγονότος Χριστός” (17). 

Λιπαρή η βιβλιογραφία του. Πολύ αξιόλογη η εμβάθυνσή 
του στα μεγάλα Γεγονότα. Η ερμηνεία και οι εξηγήσεις του 
απαραίτητες. Καθοδηγητικές κατά πάντα. 

Άμεσος πλοηγός μας λοιπόν για την “ανακάλυψη” του μυστικού 
του Ιησού η Καινή Διαθήκη. Έμμεσος βοηθός ο συγγραφέας του 
βιβλίου (18).

Κι εμείς;
Πρόσω ολοταχώς!... + ο π.Γ.

(1) Βλ. Στέλιου Ράμφου Το μυστικό του Ιησού, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2006, σελ. 10, (2) 
Ματθ. ιστ’ 24, (3) Στο ίδιο, σελ. 11, (4) σελ. 11, (5) σελ. 11, (6) σελ. 10, (7) Στο ίδιο, 
(8) Στο ίδιο σελ. 12, (9) Σελ. 21, (10) Σελ. 23, (11) Σελ. 24, (12) (13) Σελ. 25, (14) Σελ. 
29, (15) Σελ. 31, (16) Σελ. 33, (17) Σελ. 35, (18) Το βιβλίο αποτελείται από 538 σελ.
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Εαρινά

Kατάληξη

Τελικά γίνηκα ό,τι ήμουν.
Δε διάλεξα εγώ το μέλλον μου, τα σχέδιά μου
δεν κατόρθωσα εγώ
τις πράξεις μου.

Βαθειά πολύ μέσα στο σκοτεινό πυθμένα μου
αναδευόταν και περίμενε να γεννηθεί
ο άλλος εαυτός μου, της αλήθειας.

Αθέατος μες στην πυκνή σιγή
παρέπλεε μαζί μου στο ταξίδι
ο άλλος εαυτός μου, ο ταμένος
του ανέμου και των πουλιών και των γλυκών κινδύνων
που σέρνουνε τα παραμύθια μες στις λάμψεις τους.

Δεν θα το πίστευα ποτέ
ούτε ποτέ μου θα τον έβρισκα
στο ψέμα αν είχα του τυφλού καθρέφτη μου αρκεστεί...

                                            Λένα Παππά
      

Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο

Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο
τον έχω τόσο ονειρευτεί,
τόσο πολύ έχω σεργιανήσει μέσα του
που πια είναι αδύνατο να μην υπάρχει. 
                               Χρίστος Λάσκαρης
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H anastash. . .
... δεν είναι μόνο της γης, αλλά και του ουρανού. Σήμερα στη 

γη χαρά, σήμερα στον ουρανό χαρά· γιατί εάν για την επιστροφή 
ενός αμαρτωλού γίνεται χαρά στη γη και στον ουρανό, πολύ 
περισσότερο, θα είναι χαρά στον ουρανό, όταν ολόκληρη η οικουμένη 
θα σώζεται από τα χέρια του διαβόλου.

Τώρα σκιρτούν οι άγγελοι, τώρα χαίρουν οι αρχάγγελοι, τώρα 
τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ γιορτάζουν μαζί μας τη σημερινή 
γιορτή, δεν ντρέπονται τους συνδούλους τους αλλά χαίρουν μαζύ 
μας για τα αγαθά μας. Γιατί αν είναι η δική μας η χάρις που δόθηκε 
από τον δεσπότη Χριστό, αλλά και δική τους είναι η ευχαρίστηση.

Αυτός ο ίδιος ο δεσπότης όλων  μας δεν ντρέπεται να γιορτάζει 
μαζύ μας.

Ο ίδιος είπε: “έχω επιθυμία μεγάλη να φάγω μαζύ σας αυτό το 
Πάσχα”. Εάν δε επεθύμησε να γιορτάσει μαζύ μας το Πάσχα, αυτό 
σημαίνει και την Ανάσταση. 

Όταν λοιπόν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι χαίρουν και ο 
Δεσπότης όλων των ουρανίων δυνάμεων γιορτάζει μαζύ, ποιός 
μπορεί να έχει λόγο για να αθυμεί: 

Κανένας φτωχός ας μην είναι κατηφής για τη φτώχεια, γιατί αυτή 
είναι γιορτή πνευματική. Κανένας πλούσιος ας  μη υπερηφανεύεται 
για τον πλούτον του. Γιατί η τέρψη που δίνουν τα χρήματα δεν 
μπορεί να προσφέρει τίποτε σ’ αυτή τη γιορτή.

 (Χρυσόστομος)

. . .σταγόνες
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Με της καρδιάς τη θέρμη
Απάντησε καταφατικά. Η δασκάλα, σε κάποιο δημοτικό σχολείο του 

Σεράγεβο θα δεχόταν στην τάξη της ένα κωφό αγοράκι.
Ο Σεπτέμβρης έφτασε. Το έξι χρονών παιδάκι ήταν στη τάξη. Καθόταν 

σιωπηλός, αλλά με τα μάτια ορθάνοιχτα, στο θρανίο. 
Εκείνη την περίοδο, κανείς στο σχολείο, αλλά ούτε και ο ίδιος ο μικρός, δεν 

γνώριζαν τη νοηματική γλώσσα. Η δασκάλα αποφάσισε πως θα έπρεπε να 
εφεύρει κάτι, για να βοηθήσει.

Προσπάθησε να αναπτύξει τα δικά της σημάδια, για να μπορεί να 
επικοινωνήσει με τον 6χρονο. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Το παιδί έπρεπε να 
μπορεί να επικοινωνεί και με τους συμμαθητές του. Να μην είναι απομονωμένο.

Τρεις μήνες αργότερα, όλοι οι μαθητές της πρώτης τάξης είχαν μάθει τα 
βασικά της νοηματικής γλώσσας. Και μπορούσαν να επικοινωνούν με τον 
συμμαθητή τους.

Του Zejd όλο αυτό που έγινε, ενίσχυσε κατά πολύ την αυτοεκτίμησή του. Η 
μητέρα του, είπε, πως, πριν αρχίσει το σχολείο, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες 
να του μάθει τη νοηματική, αλλά εκείνος δεν έδειχνε ενδιαφέρον.

Τώρα ανυπομονεί να πάει στο σχολείο. 
Οι συμμαθητές του υποδέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό την πρόκληση για 

εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. Τώρα διδάσκουν τους γονείς τους στο σπίτι.
Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι γνωστό. 

Σπουδαίο πράγμα να έρχονται κοντά οι άνθρωποι. Η απομόνωση δεν ταιριάζει 
στα λογικά πλάσματα. Πολύ περισσότερο στα παιδιά. Που χρειάζονται φίλους. 
Συμπαραστάτες. Συνοδοιπόρους.

Κι όταν απουσιάζει το σημείο επαφής, πρέπει να βρεθεί. Όπως έγινε με τη 
δασκάλα και τα παιδιά. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι το κωφό παιδάκι 
θα ζούσε απομονωμένο ανάμεσά τους. Κι έκαναν αυτό, που κάθε παιδάκι θα 
έκανε. Με την απλότητα και το ενδιαφέρον τους κέρδισαν ένα φίλο.

Βρήκαν τον τρόπο να τον φέρουν κοντά. Να τον αγκαλιάσουν με τη θέρμη 
της καρδιάς τους. Διαλύοντας, με το φως της ψυχής τους, το σκοτάδι της 
μοναξιάς που παραμόνευε.

ΔΔ

Αναβαθμοι



Ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ς
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

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

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :

 1.

 2.

 3.

 
 

 4.
 5.
 6.
 
 7.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού μεταξύ 4:00 - 6:00 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 4:00 - 6:00 
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.

Την Μεγάλην Πέμπτην το βράδυ, μετά τις 11.00 μ.μ., στολίζονται οι 
Επιτάφιοι και στις δύο Εκκλησίες μας. Όποιοι θέλουν να βοηθήσουν, είναι 
ευπρόσδεκτοι.

Όσοι επιθυμούν να εισφέρουν, ν’ αποτείνονται στην Εκκλησιαστικήν 
Επιτροπήν και θα πάρουν απόδειξη.

Κάθε  Παρασκευή  (5:30 - 6:15μ.μ.) τελείται μνημόσυνο των τεθνεώτων.
Την  Κυριακή των Βαΐων γίνεται  κατάλυση ψαριού.
Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και το Σάββατον προ του Θωμά 

τηρείται κατάλυση σ’ όλα.
Μνημόσυνα θα τελούνται μέχρι και την Ε’ Κυριακή των Νηστειών. 
Δεν τελούνται από του Λαζάρου μέχρι την Κυριακήν του Θωμά.

“...Ως άνθρωποι, έχουμε την ικανότητα να είμαστε πολύ 
κακοί, να κάνουμε κακό σε  άλλους”.

Αυτό; Δεν είναι νέο. Είναι τόσο παλιό. Όσο και ο 
άνθρωπος.
                                   Ούτις

ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  
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