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Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει κλίση προς 
την αμαρτία. Πέφτει σε διάφορα παραπτώματα. 
Διαταράσσουν τη σχέση του. Με τον ίδιο τον 
εαυτό του (τύψεις συνείδησης). Με τους Άλλους 
γύρω του. Με το Θεό-Πατέρα.

Για να μπορέσει να ξαναβρεί τη γαλήνη και την 
ισορροπία, θα πρέπει να αναιρέσει όλα τα λάθη 
του. Αυτό γίνεται με την αυτοκριτική. Ζητώντας 
συγχώρεση απ΄ τους συνανθρώπους του. Αλλά 
και από το Θεό. (Ματθ. στ.΄14)

Βασικό είναι το μυστήριο της εξομολόγησης. 
Αληθινή συντριβή και μετάνοια.

Θα πρέπει βέβαια να συγχωρήσουμε κι εμείς 
τους αδελφούς μας.

ζ.α.
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“Ο μεγαλοπρεπής δεσμός που συνδέει τ άστρα 
μεταξύ τους είναι δυνατό να προέρχεται  μόνον από 
την σοφία και την βούληση ενός Όντος ισχυρού και 
λογικού.

Και αν οι απλανείς αστέρες είναι τα κέντρα 
συστημάτων σαν τα δικά μας, τούτο συμβαίνει 
και κυβερνώνται από την ίδια Δύναμη. Εκείνη τη 
Δύναμη που κυβερνά τα πάντα. Όχι σαν ψυχή του 
κόσμου. Αλλά σαν Κύρος του κόσμου. Γι’ αυτό και 
τον ονομάζουμε Κύριον και Θεόν Παντοδύναμον... 

Στη φύση δεν υπάρχει αντίσταση, ούτε ενδεχομένη 
ανταρσία. Εδώ τα πάντα πειθαρχούν. Υπακούουν.   
(Νεύτων)                                              γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Θαύματα

Σήμερα θα μιλήσουμε για δικτατορίες. Κι είναι τόσο συνηθισμένο 
το φαινόμενο. Και δεν εννοούμε μόνο την πολιτειακή εκτροπή. 

Η δικτατορία έχει τόσο εισβάλει στη ζωή μας. Μας έχει 
εμποτίσει όλες τις στιγμές και τις ευκαιρίες του επί γης βίου μας. 

Ζητούμε παντού να γίνει το δικό μας. Προσπαθούμε να 
επιβληθούμε. Και όταν δεν το πετυχαίνουμε με τις δικές μας 
δυνάμεις ή την προσωπικότητά μας, τότε επιστρατεύουμε τους Ι. 
Κανόνες. Τις αποφάσεις των Συνόδων. Τις γνώμες των Πατέρων. 
Φαίνεται, όμως, έτσι η πνευματική μας φτώχεια και ανωριμότητα. 

Για μια ακόμα φορά αποδεικνυόμαστε αντιθετικοί στη ζωή 
μας. Και τα λόγια μας. Δεν ανήκουμε στο (σωστό) Χριστιανισμό, 
αλλά σ’ έναν άλλο. Κίβδηλο. Μια απομίμηση. Έναν εξαμβλωματικό 
χριστιανισμό δικής μας κατασκευής. 

Πόση έκπληξη όμως νιώθουμε κάθε Μ. Εβδομάδα, όταν 
βλέπουμε έναν αδύναμο Χριστό να σέρνεται δέσμιος μπροστά 
στον Πιλάτο! Η φαινομενική βέβαια αδυναμία Του είναι το 
μυστικό της επιτυχίας Του. Ο φαινομενικά νικημένος νικά νίκην 
περίτρανη και σπουδαία. Και το αποκορύφωμα της νίκης: Η 
Ανάστασή Του.

Πόσο απέχουμε, αλήθεια, από την πραγματικότητα; 
Ένα οξύ παρατηρητικό βλέμμα θα διαπιστώσει, πως 

πραγματώνουμε με τις απαιτήσεις μας τους “νέους” Ιουδαίους. 
Ενώ ζούμε στον 21ο αιώνα, έχουμε τη νοοτροπία του 33 μ.Χ.

Υπάρχει όμως μια διαφορά θετική για μας. Γνωρίσαμε την 
Ανάσταση. Ξέρουμε τα γεγονότα. Τα αποτελέσματα. Την 
κατάληξή τους. 

Θα μείνουμε απαθείς; Θα δραστηριοποιηθούμε; 
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      Μικρές

Δύο στρατιώτες τριγυρνούσαν έξω από την σκηνή 
τους. Άρχισαν να κακολογούν τον Καίσαρα. Τους άκουσε. 
Σηκώνοντας ξαφνικά το παραπέτασμα είπε:

“Τουλάχιστον απομακρυνθήτε για να μην σας ακούω!”.
Απομάκρυνση όμως από το βλέμμα του Θεού 

αποκλείεται. 
Πού να φύγω από το πνεύμα Σου και από το 

πρόσωπό Σου πού να κρυφτώ; Αν ανεβώ στον ουρανό 
είσαι παρών! Κι αν κατεβώ στον Άδην, είσαι εκεί.

Αν το πρωϊ χαράματα έπαιρνα τα φτερά μου. Και 
έφευγα πολύ μακρυά. Στων θαλασσών το τέρμα. Το χέρι 
Σου θα μ’ έφθανε, Κι η άγια δεξιά Σου1             γ.

 αναδύσε ι ς

Θα δεχθούμε το Φως της Ανάστασης; Ή θα επαναλάβουμε 
το φοβερό εκείνο “το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα 
ημών”; 

Η απάντηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Ελεύθερη. Και 
υπεύθυνη. 

Ο Χριστός περιμένει... Αναστημένος.
+ ο π.Γ.

Ν’ αγαπάς είναι
να γκρεμίζεις, 
Για να μπει φως.
         (Ελένη Δαμβουνέλη)
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
Πολιτείες και χωριά. Με τους δρόμους τους μικρούς. Και τις λεωφόρους. 

Μα και τα μονοπάτια που μόλις διακρίνονται στης εξοχής τα μέρη. 
Τους φτωχούς. Τους μισερούς. Τους κουτσούς. Τους τυφλούς. Που 

τους οδηγούν από το χέρι. Τους ανάπηρους. Που τους κρατούν ξένα 
χέρια. Τους γέρους που ακουμπούν στα ραβδιά τους. Και τα παιδιά, 
που τρέχουν και όλο φωνάζουν από χαρά. 

Τον Κύριο στο κατώφλι να περιμένει τον καθένα. Να ανοίγει τα χέρια 
Του. Και να καλεί. Τους νέους. Να δέχονται με χαρούμενο χαμόγελο αυτούς 
που έρχονται. Λευκές φορεσιές να μοιράζονται στους φιλοξενούμενους. 
Τους άλλους να ταιριάζουν τους χιτώνες στα παιδιά. 

Τον Κύριο να κυττάζει πάντα με προσοχή γεμάτη τρυφερότητα. 
Όλους να έρχονται σήμερα. όπως έρχονταν και χθες. Θα έρχονται 

και αύριο; Θα έρχονται κάθε μέρα;     ΟΔΟΝ

“Το Πνεύμα όπου θέλει πνει και την φωνήν αυτού ακούεις, 
αλλ’ ούκ οίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει· ούτως εστί πας ο 
γεγεννημένος εκ του Πνεύματος” (Ιω. 3,8).

Να βάλουμε καλά στο νου μας αυτό τον λόγο του Χριστού! Ποιοι 
είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το νερό και το 
Πνεύμα;

Είναι αυτοί που στην καινούρια τους γέννηση έλαβαν πνευματική 
δύναμη. Την δύναμη να ακολουθήσουν την οδό του Χριστού.

Αυτοί που απέκτησαν την ικανότητα να γίνουν φίλοι του Κυρίου. 
Οι άγιοι του Θεού, κατανοούσαν πολύ καλά αυτό τον λόγο του 

Χριστού, διότι συχνά, αισθάνονταν στην καρδιά τους την πνοή του 
Παναγίου Πνεύματος. Αισθάνονταν πως λειτουργούσε μέσα τους 
η χάρη του Θεού. Και άκουγαν την φωνή Του. Ναι, την άκουγαν 
πραγματικά. 

Πιστέψτε ότι μπορούν οι άνθρωποι να ακούνε τη φωνή του 
Θεού, όχι όπως ακούμε εμείς τους γύρω ανθρώπους, αλλά με έναν 
τρόπο διαφορετικό. 

Ξαφνικά, χωρίς να τον περιμένουν, η φωνή του Θεού ακούγεται 
μέσα στην καρδιά των αγίων, σα να γεννιέται. Σχηματίζονται λέξεις. 
Και από τις λέξεις ολόκληρες φράσεις. Και έτσι ο άνθρωπος ακούει 
την απάντηση του Θεού στην προσευχή του.

Το γνωρίζουν καλά οι άγιοι. Αυτοί ακούνε το Άγιον Πνεύμα, 
χωρίς να ξέρουν από πού έρχεται και πού πηγαίνει, διότι Αυτό 
έρχεται και μετά φεύγει. Έτσι συμβαίνει  με τον καθένα που γεννιέται 
από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι συμβαίνει με όλους τους Αγίους. 

Άγιος Λουκάς Κριμαίας

Κ
Α
Θ’
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Διαυγάσεις Οριακές

Άνθρωποι με φλόγα
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Πολλές φορές καθένας μας δύσκολα μπορεί να εισέλθει στο 
πνεύμα της συγχρόνου εποχής.

Ένα πνεύμα πολυσύνθετο, παρθένο, πολυτάραχο και 
επίπλαστο στις περισσότερες εκδηλώσεις του. Και με σκεπτικισμό 
καταλήγει στο συμπέρασμα: ο άνθρωπος παρέμεινε, παρ΄όλες 
τις φυσικές κατακτήσεις στον αισθητό τομέα και καθυπόταξι 
της ύλης στη φύση, ο ίδιος θαύμα και μυστήριο συγχρόνως. 
Αίνιγμα πρωτόγονο σε σύγχρονα πλαίσια. Μπορεί ν’ άφησε τα 
σπήλαια και να κατοίκησε σε παλάτια. Μπορεί να δημιούργησε 
καλλιτεχνήματα, ως ο Παρθενών και οι κρεμαστοί Κήποι της 
Βαβυλώνος κατά την αρχαιότητα. Μπορεί να οραματισθεί μια 
ιδεώδη Κοινωνία, ως ο Πλάτων και ο θείος Σωκράτης. Αλλά 
στο βάθος παρέμεινε ο ίδιος. Ψυχρός και χλιαρός απέναντι του 
συνανθρώπου του. Απέναντι του συνόλου της ανθρωπότητος.

Χρειάσθηκε να περάσει πολλά στάδια, ώσου μια μέρα, 
κυρτωμένος απ’ την αναζήτηση του ωραίου και του ψηλού. 
Μακρυά από το Θείον, που αρωματίζει την ζωή του ανθρώπου 
και δίδει νόημα στο εφήμερο πέρασμά του. Με τον ωραίον 
συμβολισμό του φιλοσόφου Διογένους αναζητούσε άνθρωπον, 
εις το πολυσύχναστον κλεινό άστυ της Παλλάδος Αθηνάς, με το 
λυχνάρι, ενώ ήτο μεσημέρι!

Κι όταν οι φιλοπερίεργοι κάτοικοι των Αθηνών τον ρώτησαν: 
“Τί  αναζητείς, Διογένης, με το λυχνάρι;” αυτός φιλοσοφικώτατα 
απάντησε: “Άνθρωπον αναζητώ!”...

Ναι!, άνθρωπον μ’ οραματισμούς, όνειρα και παλμούς αναζητείς. 
Κι όμως ο  Διογένη, εζούσε σ’ εποχή ακμής, αλλά δεν κατώρθωσε 
ν΄ ανεύρη τον τέλειον άνθρωπον, ο οποίος με φλόγα, πύρωμα 
καρδιάς, ζωντάνια και παλμό δημιουργικό και με το αίσθημα της 
ευθύνης να ηγηθεί μιας νέας πρωτοπορείας.

Άνθρωποι με φλόγα υπήρξαν οι πρώτοι χριστιανοί, γι’ αυτό 
κατώρθωσαν ν΄ αναγεννήσουν την κοινωνίαν εντός της οποίας
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έζησαν και απέβησαν οι αναμορφωταί της. Θεωρούν τιμή τους να 
ξοδευθούν σαν την φλόγα του κεριού για να φωτίσουν τους άλλους 
που έρημοι και απογοητευμένοι, χωρίς Θεό, προσανατολισμό, 
βοήθεια και ενίσχυση,  διάβαιναν το στρατί της ζωής. Οδοιπόροι 
και στρατιώτες μιας εξιδανικευμένης κοινωνίας χάριν της οποίας 
θυσίασαν τα πάντα. Διότι χωρίς θυσία, φλόγα χριστιανική, 
καρδιά δεν νοείται. 

Αλλά και σήμερα, αυτό που λείπει απ΄την κοινωνία μας 
είναι οι άνθρωποι με φλόγα. Η φλόγα που καίει τα περιττά, 
που ζεσταίνει και λυώνει τους πάγους και φωτίζει τον αληθινό 
προορισμό και συναδελφώνει τους ανθρώπους και τους λαούς.

Έχουμε όλοι μας καταντήσει ψυγεία! Ψυγεία όχι μονάχα για 
τους άλλους, για τις ίδιες αναζητήσεις της ψυχής μας! Αρκούμαστε 
στη ξερή γνώση και παραμελούμε το πύρωμα της καρδιάς. Αυτό 
που απομακρύνει τις συννεφιές, ενώνει ανθρώπους και δημιουργεί 
μιαν κοινωνίαν.

Άνθρωποι με φλόγα: Είναι το αίτημα της συγχρόνου 
εποχής. Αυτό είναι η γενική απαίτηση. Όλους τους άλλους 
τύπους ανθρώπων γνώρισε η Κοινωνία μας και δεν μπόρεσαν ν’ 
αλλάξουν την όψη της. Μονάχα τον τύπον του χριστιανού με 
φλόγα δεν εγνώρισεν. Αυτόν έχει ανάγκη. Αυτός θα συντελέσει 
να λιγοστέψουν τα δάκρυα και οι πόνοι, ώστε όλοι οι άνθρωποι 
να νοιώσουν, ότι είναι παιδιά του ουρανίου πατρός, μιμηταί 
Χριστού και πνευματικά τέκνα τη Εκκλησίας μας, η οποία με 
την φλόγα της απεράντου φάλαγγος των Μαρτύρων εθεμελιώθη 
και κατηύγασε τον κόσμον των βαρβάρων. Δεν είχε άδικο ο 
ιερός Χρυσόστομος όταν έλεγε: “Αρκεί και εις άνθρωπος ζήλω 
πεπυρωμένος ολόκληρον δήμον ανορθώσαι”. Στη ζωή αυτή, 
φλογίσου, για να ζήσεις και ζήσε, για να φλογίζεις! Αυτό έχει 
αξία. Αυτό είναι το έμβλημα του γνήσιου χριστιανού. Θυσία και 
νοσταλγία συχρόνως.

Θεόκτιστος Λαϊνάς
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Ρ ηγματώσεις

Αναστοχασμοί μεσημεριού.
“Ραβδοσκοπώντας τις φλέβες της γης και του ουρανού”. 
Με τούτες τις λέξεις ανοίγει τις σελίδες του βιβλίου της Νάγιας 

Ρούσου η κ. Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή (“Ξύλινες Φλέβες”). 
Για πού; Για τις “χαμένες Ιθάκες”; Αφού “θέλω να γυρίσω στο 

σπίτι μου”.
Εφόδια απαραίτητα; Μα 

Θέλω κι εγώ. 
Δικαιούμαι κι εγώ.

Ένα κλειδί. 
Γιατί αλλιώτικα πώς “οι ερμητικά κλειστές” πόρτες θ’ ανοίξουν; 
Αναζητεί η ποιήτρια, ενώ

 “πέφτει το βράδυ
 κάθε λεπτό
 και μια απειλή μισεμού.
 Οι τοίχοι γεμίζουν μορφές που σαρκάζουν
 χαμένες Ιθάκες”.     

Ασθματικοί στίχοι. Οι αναμνήσεις καλπάζουσες. Κι αυτό, ενώ 
 “τώρα όλα χάνονται
 αργά, σιωπηλά”

Πώς λοιπόν θα πετάξουμε 
“στων ονείρων τους θόλους;”

Αλλοτριωμένος ο κόσμος μας. Πώς να χωρήσουμε σ’ ένα 
σύμπαν άλλης ζωής; Αφήνοντας πίσω τις κρημνώρειες τούτες; 

“Δεν είναι κανένας ν’ ακούει τις κραυγές τους”.
Την ανάσταση πώς θα πετύχουμε; Όλοι μαζί να φωνάξουμε

“μ’ ακούει κανείς;
είναι κανείς εδώ;” (Σ. Ξένη).

Αλλοτρίωση. Μοναξιά. Βίος μονήρης. Και το ταξίδι
“κόντρα 

στα χιόνια στα χρόνια”
συνεχίζεται.
Χωροχρονικοί ιριδισμοί; Για εμάς αδιόρατοι.
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Και 
“το μήλο το πράσινο”;
“Το πήλινο δοξάρι”; 

Ποιος θα μετρήσει, τελικά, τα μαγεμένα άστρα του σύμπαντος; 
Η αγωνία μας; Ναι. Γιατί 

“τις νύχτες που θολώνανε τα όνειρα”
γητευτή αναζητούσαμε. Λάβαρο αστροπλασμένο σ’ έπαρση 

να στήσει. Για να μας φωτίσει το σκοτάδι. Το ροδοχάραμα ήδη 
μετεωρίζεται. 

Χειραγωγό λοιπόν. Ο οποίος, το δρόμο θα δείχνει.
Ξέρουμε, ότι δεν έχουν ακόμη εκβραχιστεί της ζωής τα 

στενορύμια. Προσοχή λοιπόν χρειάζεται. Το θολόρεμα καραδοκεί. 
Ίσως διερωτάται κανείς: 

“Τι λένε τα φύλλα πάνω στα δέντρα, όταν θροΐζουν; 
Το τραγούδι της ζωής. 

Απάντησε ο άνεμος, όταν τον ρώτησα”. (Γ. Κουρκούτας)
Και τ’ αντερείσματα; Πώς θα στηθούν στο χάος; Ποιος θα τα 

στήσει; Με φλέβες ξύλινες; Διαμάντι πύρινο χρειάζεται. Σε ποιο 
ορυχείο άραγε να τ’ αναζητήσουμε; Ο πολικός εν τω μεταξύ 
αστέρας περιμένει. Πώς στο πέλαγος να νυχτοπορήσουμε; 

Προσομοίωση; Αφού καταντήσαμε ψυγεία οι άνθρωποι. 
Φλόγα λοιπόν. Για να φλογίζουμε. Με δροσιά ουρανόσταλτη 

πάντα. Και όμως. 
“τα μάρμαρα στείρα...

σμίγουν ξαναζωντανεμένα
σε μια φωτόπλαστη Εκκλησία” (Κ. Πρεβεζιώτου)

Αστροπλασμένο λοιπόν το λάβαρό μας. Γι’ αυτό,
“Χάρισέ μου, Θεέ μου, 
το στίγμα του Λόγου

να μιλήσω...
την πίστη...

για τα μαύρα χρόνια 
που ακροπατούνε” (σελ. 70)

“Μην κοιμηθήτε” λοιπόν.
“Απλώστε δίκτυα από φως” (σ. 79)

“Ευλόγησον, Κύριε,
Να μείνουμε πάντοτε διαβάτες απλοί” (σ.8)

Είθε!...        +οπ. Γ.
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Δονήσεις

“Οκτώ είναι οι συντελεστές για  μια ευχάριστη ζωή:
Η υ γ ε ί α . Μ’ αυτήν η εργασία γίνεται ευχαρίστηση.
Τα μ έσα . Μ’ αυτά ικανοποιούμε τις ανάγκες μας. 
Η δύ ναμη . Μ’ αυτήν υπερνικούμε τις δυσκολίες.
Ο χαρακτήρας . Μ’ αυτόν αναγνωρίζουμε τα ελαττώματά 

μας και τα αποβάλλουμε.
Η υπομονή . Μ’ αυτήν αντέχουμε στους μόχθους, ώσπου να 

επιτύχουμε.
Η καλωσύνη . Μ’ αυτήν ζητούμε το καλό του πλησίον μας.
Η π ίσ τη . Μ’ αυτήν πραγματοποιούμε το θέλημα του Θεού.
Η ελπ ί δα . Μ’ αυτήν ξερριζώνουμε τις ανησυχίες για το 

μέλλον”.
Εδώ βεβαίως πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη βασίλισσα 

των αρετών. Tην α γάπη . Το νόμιμο και φυσικό κλίμα της 
ανθρώπινης ψυχής και καρδιάς.    

Γκαίτε
* * * 

Ένα παιδάκι έχυνε πικρά δάκρυα. O χαρταετός του είχε 
περιπλεχθεί στα τηλεγραφικά σύρματα. Σε κάθε πνοή του 
ανέμου σφάδαζε και σχιζόταν περισσότερο. Επειδή καμμιά 
προσπάθειά, του δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον χαρταετό η 
απελπισία του μικρούλη έπαιρνε χαρακτήρα τραγικό. Ο πόνος 
του εξωτερικευόταν με πικρά αναφυλητά.

Μήπως όμως δεν είναι σαν τον χαρταετό του παιδιού και 
η ψυχή μας, που είναι πρόθυμη να πετάξει στα αιθέρια ύψη 
των ωραίων ιδανικών; Συχνά όμως περιπλέκεται και αυτή στα 
ύπουλα σύρματα των προλήψεων και των παθών και γίνεται 
δεσμώτης αυτών.

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Στην Ινδία υπάρχει το πουλί Τσατόκη. Το κελάδημά του, 
είναι σαν ανθρώπινη φωνή που επαναλαμβάνει τις λέξεις “Σπολίκ 
Ζόλ”. Λέξεις οι οποίες στην Βεγγαλική διάλεκτο αντιστοιχούν με 
τις ελληνικές “κρυσταλλένιο νερό”. Όταν η Τσατόκη κελαδεί, όλοι 
γνωρίζουν ότι σε λίγο θα βρέξει.

Όλοι ακούν τη φωνή του πουλιού αυτού. Μα κανείς δεν το 
βλέπει. Κρύβεται στις κορυφές των πανύψηλων δέντρων.

Μήπως όμως το ίδιο δεν συμβαίνει και με τη φωνή του Θεού; 
Η Θεία βούληση, με τα κελεύσματά της μας προειδοποιεί. Και 
μας προφυλάττει.

Ο διάσημος χημικός Παστέρ πέτυχε να λύσει οριστικά το 
φαινόμενο της αυτόματης γένεσης. Έγραφε:

“Ευτυχής ο φέρων μέσα του ιδεώδες κάλλους το οποίο υπακούει, 
ιδεώδες επιστήμης. Πατρίδας. Ευαγγελικών αρετών”.

Πέθανε, κρατώντας στα  χέρια του τον Εσταυρωμένον και 
προσευχόμενος.

11

Πώς γιορτάζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα σε συνθήκες 
καραντίνας; Εξαρτάται τι εννοούμε με το “γιορτάζεις”. Μήπως ήλθε 
η ευκαιρία για μια φρέσκια ματιά μέσω των ύμνων; “Τα άκακα 
παιδιά έτρεξαν να υποδεχθούν τον γαμπρό που έρχεται στο γάμο 
Του” (Όρθρος Κυριακής των Βαΐων). Πόσοι άραγε γνωρίζαμε ότι 
ο Χριστός βαδίζει προς το Πάθος Του σαν να βαδίζει προς το γάμο 
Του; Ένα γάμο που, όταν ήλθε η ώρα να πραγματοποιηθεί, κανείς δεν 
μπόρεσε να πιστέψει πως θα ετελείτο με αυτό τον τρόπο. Ούτε και 
οι κοντινοί Του. 

Στην Αναστάσιμη νύχτα θα ακούσουμε το τροπάριο “ο 
Χριστός φανερώθηκε μέσα στην λάμψη Του σαν να βγαίνει μέσα 
από νυφικό δωμάτιο”. Από τον Τάφο Του! 

Μας προσεγγίζει ερωτικά ο Χριστός. Άρα διαζύγιο από τον 
Νυμφίο παίρνει μόνο όποιος δεν Τον θέλει. Ο Ίδιος δεν διώχνει 
κανένα.          π. Βασίλειος Θερμός
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Διέξοδοι
Ο συγγραφέας Τάουλερ συνάντησε κάποια μέρα ένα φτωχό 

ρακένδυτο. Μ’ όλη την καρδιά του ευχήθηκε “καλήν ημέρα”. 
Ο επαίτης απάντησε: “Καλή μέρα; Αλλά δεν είδα ποτέ ακόμη 

κακή μέρα”. 
Ο Τάουλερ επιχείρησε να εξηγηθεί: “Ήθελα να σας πω, να σας 

κάμει ο Θεός ευτυχισμένο!”
Αλλ’ ο επαίτης είπε: “Πάντοτε είμαι ευτυχισμένος”.
Ο Τάουλερ ξαναδοκίμασε να δικαιολογηθεί: “Ήθελα να πω, να 

σας έλθουν κατ’ ευχήν όλα!”
- “Ε λοιπόν, όλα μου έρχονται όπως επιθυμώ. Γι’ αυτό είμαι 

ευτυχής”, απάντησε ο επαίτης. 
Αυτή τη φορά ο Τάουλερ δεν συγκράτησε την έκπληξή του: 

“Είσαι ευτυχής; Αλλά και εκείνοι ακόμη που τα έχουν όλα, δεν 
είναι ευτυχείς”. 

“Αλλ’ εγώ είμαι ικανοποιημένος. Γνωρίζω ότι έχω έναν Πατέρα 
στον ουρανό. Εάν η πείνα και το κρύο με κάνουν να υποφέρω, αν 
τα παιδιά με περιγελούν, εγώ λέγω μόνο τούτο: Πατέρα, το θέλεις 
έτσι και εγώ επίσης. Έτσι γίνεται πάντοτε εκείνο που θέλω.”

“Και αν ο Θεός σ’ εκρήμνιζε στον Άδη, τότε θα ήθελες εκείνο 
που θέλεις;” ρώτησε ο Τάουλερ. 

Και ο επαίτης απάντησε: “Και τότε επίσης! Διότι έχω δύο 
χέρια: Την υποταγή στο θέλημα του Θεού και την αγάπη Του. 
Και αν με κρημνίσει στον Άδη, θα τον αγκάλιαζα. Θα τον έσερνα 
μαζί μου. Και θα προτιμούσα να είμαι στον Άδη μαζί Του, παρά 
στον ουρανό χωρίς το Θεό”.  

Η ανθρώπινη ψυχή, “ενώπιος ενωπίω”, στέκεται βαρυαλγούσα 
μπροστά Του με δέος κι αφήνει τους στοχασμούς της, αντί 
θυμίαμα και μύρο, και να πώς αντηχεί το μίλημά της:

Κύριε της ζωής, Αστέρι στην άφεγγη νυχτιά. Η ηλιαχτίδα 
ανέσπερη, ποιά συγκατάβαση κι αγάπη ανέκφραστη Σ’ οδήγησε 
στον κήπο της οδύνης; Όσο κι αν θελήσει το ανθρώπινο πλάσμα 
να μετρήσει τον απύθμενο ωκεανό της στοργής Σου, ποτέ δεν θα 
εγγίσει.    Λάμπρος Ζαχαρής
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Προσπελάσεις...
Τίτλος βιβλίου.
Ο συγγραφέας έχει ανακηρυ-

χθεί άγιος.
Μου το χάρισε σεβάσμιο 

πρόσωπο.
Τίτλος του: “Δρόμος χωρίς 

Θεό δεν αντέχεται”.
Συγκλονιστικός.
Μόλις τον ακούσεις, μένεις 

σκεφτικός.
Αλήθεια, πόσο δίκιο έχει!...
Είναι γεγονός, πως ο 

καθένας  μας βαδίζει ένα δρόμο. 
Το δικό του.

Σ΄αυτό το ταξίδι πολλά 
μπορούν να συμβούν. Πράγματα 
που δεν τα περιμένεις. Ίσως για 
να θυμηθούμε και τον ποιητή, 
να είναι και 
“Λαιστρηγόνες και Κύκλωπες”.

Τί κάνουμε τότε;
Το βάζουμε στα πόδια;
Αναζητούμε αποκούμπι;
Και τί μπορεί να είναι; Ένα 

χέρι ή ένας ώμος ή...;
Κι αν δεν υπάρχει;
Δεν μπορεί οι άλλοι να είναι 

στη διάθεσή μου, όταν τους 
χρειάζομαι.

Μπορεί κι αυτοί, με την σει-                                      
ρά τους, να βρίσκονται σε                                   

παρόμοια “εμπόλεμη” κατάστα-
ση. Πώς θα με βοηθήσουν;

Τότε λοιπόν προκύπτει το 
συμπέρασμα του τίτλου του 
βιβλίου.

Τούτος ο δρόμος δεν αντέχε-
ται με τίποτε.

Αποτέλεσμα; Αρνητικά  συ-
ναισθήματα. Μελαγχολία. Ίσως 
και κατάθλιψη. Κάποτε ο                                                  
άνθρωπος προχωρεί. Κατρα-
κυλά. Ακόμη πιο κάτω.

Τότε αισθάνεται την πικρή 
αλήθεια, που ο ίδιος ποιήτης 
διαζωγραφίζει:

“Δεν έχει πλοίο για σε, 
δεν έχει οδό”.

Χωρίς Θεό δεν αντέχεται 
κανένας δρόμος λοιπόν. Μόνο 
Εκείνος μπορεί να στηρίξει. 
Μέχρι τέλους. Χωρίς ανακοπές. 
Και να είναι ειλικρινής.

Αναπνέεις διαφορετικά έτσι. 
Γιατί συνδέεσαι μαζί Του.

Και προχωρείς Κι Εκείνος 
δίπλα σου.

Ως το τέλος.

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Μια μέρα ο βασιλίσκος είπε στον αετό:
“Ποιός από τους δυο μπρορεί να πετάξει ψηλότερα; 

Στοιχηματίζω, ότι θα σε ξεπεράσω.
Ο αετός άνοιξε τα φτερά του και βυθίστηκε στον 

ουρανό.
Αλλ’ ο βασιλίσκος κρυφά κάθισε στην ράχη του 

αετού. Όταν αυτός θέλησε να χαρεί τη νίκη του, το 
μικρό πτηνό πέταξε. Και φώναξε.

Σε ξεπέρασα. Εγώ βρίσκομαι ψηλότερα!
Ποτέ δεν θα μπορούσε να φθάσει χωρίς τον αετό.
Μήπως όμως και ο σύγχρονος πολιτισμός δεν 

ανέβηκε ψηλά; Και λησμόνησε την καταγωγή του. 
Και κομπάζει με τον ξένο δυναμισμό;

* * *
Από τα χείλη του μεγαλύτερου νεοέλληνα 

πεζογράφου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη ακούστηκε 
η μοναδική ομολογία. Απετέλεσε αληθινό πρόγραμμα 
της ζωής και της τέχνης του:

“Εν όσω ζω και αναπνέω και σωφρονώ, δεν θα 
παύσω πάντοτε να υμνώ μετά λατρείας τον Χριστόν 
μου, να περιγράφω μετ’ έρωτος την φύσιν και να 
ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη”.

14
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αγάπης

λόγια

Γιε μου,

Ας συλλέγουμε 
τα μικρά κομμ

ατάκια χρυσο
ύ που 

μας χαρίζει η 
μέρα μας.

Ας τα δώσουμε τροφή 
στη χαρά μα

ς. Χαμόγελο 

στα χείλη μας
. (Κόσμος της Ε

λληνίδος)

              
 Τί λες; 

15

Όταν ο ήλιος βασιλεύει, η ψυχή μου κυριεύεται από ένα 
φως υπερκόσμιο. Φως εσπερινό. Η ημέρα κλίνει προς τη δύση 
της. Και η ψυχή μου αισθάνεται την ανάγκη να κοιτάξει 
προς τα “άνω”. Να προσευχηθεί στον κύριο των Δυνάμεων: 
“Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν Σου...”

Γεώργιος Κουρκούτας
* * *

“Κύριε είσαι η ωραιότητα. Θα Σε αγαπήσουμε. Είσαι η θύρα. 
Επίτρεψέ μας να εισέλθουμε και να εξέλθουμε από τη ζωή!

Είσαι ο Καλός Ποιμήν. Επίτρεψέ μου να είναι το αρνάκι Σου. Το 
ήμερο και αφοσιωμένο!

Είσαι η άμπελος. Επίτρεψέ μου να είμαι το κλήμα, που τρέφεται με 
την άγιά Σου δύναμη.

Είσαι το φως του κόσμου. Κάμε να Σε ακολουθώ πάντοτε σ’ αυτήν 
τη ζοφερή ζωή. 

Είσαι ο άρτος της ζωής. Θρέψε με μ’ αυτόν τον ζωοπάροχον άρτον!
Είσαι η οδός. Η αλήθεια. Και η ζωή. Δείξε μου τον αληθινό δρόμο 

προς την αληθινή ζωή!
Είσαι, Κύριε, η ανάσταση και η ζωή, στην εδώ ζωή. Να μπορέσω 

έπειτα να ζήσω αιωνίως μαζί Σου!



Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              16.4.2022

Αγαπητέ μου Τάκη,
Ψευδομάρτυρες οι Απόστολοι;
Διότι κήρυξαν και διέδωσαν ένα ψέμα. Στήριξαν την Εκκλησία 

σε μια πλάνη. Μάταιος και άδικος ο κόπος της αρετής. Ψευδής 
και η ελπίδα των δικαίων. 

Οι άνθρωποι δεν θα εγερθούν. 
Θα είμαστε αξιολύπητοι, αν η πίστη μας ήταν μόνο για την 

παρούσα ζωή. 
Εάν η ζωή μας τελείωνε στο θάνατο, μέση λύση δεν υπάρχει. 
Ο συλλογισμός του Παύλου είναι σαφής και αδιάσειστος. Αν 

αναστήθηκε... 
Η Εκκλησία έχει λόγον και σκοπό ύπαρξης. Αν δεν αναστήθηκε, 

τα πάντα γκρεμίζονται. 
Ο Απ. Παύλος εκφράζει την πεποίθησή  του. Τη μαρτυρία 

και την βεβαιότητα, που δεν είναι απλώς το λογικό συμπέρασμα 
μιας πίστης θεωρητικής. Αλλά η ζωηρή ανάμνηση. Και η 
συγκλονίζουσα αυτόν εμπειρία του θαύματος της Δαμασκού. Τις 
εξηγήσεις του για το θείο πάθος, τον θάνατον και την Ανάσταση 
του Χριστού.

Στο κήρυγμα των Αποστόλων. Στο θάνατό τους. Στη μαρτυρία 
των αγίων και την άθλησή τους,. Τη διδασκαλία της Εκκκλησίας 
και την ζωή της. Συνεχίζεται, ουσιαστικά, ο προφητικός λόγος 
και η διδασκαλία της Αγ. Γραφής. 

Καλήν Ανάσταση!            
       Με την αγάπη μου,

                                    a.G. στην έρημο
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Όταν...

Για να γίνει λοιπόν μια αλλαγή, θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί 
η Ορθοδοξία και οι εκπρόσωποί της. Γιατί η Ορθοδοξία είναι ο 
μοναδικός κήρυκας της ενότητας, του γήινου και του ουράνιου, 
του εγκόσμιου και του υπερβατικού, του θείου και του 
ανθρώπινου, του φίλου κια εχθρού. Είναι ακόμα η Χριστιανική 
ομολογία που διεχώρισε με σαφήνεια στην ιστορική της πορεία 
τα του Καίσαρος και τα του Θεού. Και που ποτέ δεν επεδίωξε 
την υλική άσκηση της εξουσίας και την υποταγή σ’ αυτή της 
κοσμικής. 

Είναι υπόδειγμα δημοκρατικής σκέψης και οργάνωσης. 
Ας μην ξεχνούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται 

από την λαϊκότητα του κλήρου της και ότι πάντα βάση της 
ήταν το “κρατείτω η γνώμη των πολλών”. 

Τέλος, η Ορθοδοξία είναι η ομολογία στην οποία κριτήριο είναι 
το κοινωνικό και όχι το ατομικό συμφέρον. Για την Ορθοδοξία 
η αρμονία και η ειρήνη πηγάζουν από την προαγωγή της 
καθολικής ωφέλειας. Όχι από την αποθέωση του ατομικού 
ηδονισμού. 

Ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι “τότε το εαυτού 
συμφέρον ο πλησίον ζητεί, όταν το σον σκοπήση. Τούτο μεν 
ουν ανθρώπινον, το επί το πλησίον είναι”.  

      Αντώνης Αντωνίου 
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν
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“Ήθελα να γίνω κοινωνικός λειτουργός.
Ήταν τ’ όνειρό μου. Ο στόχος μου. Να βοηθήσω τον 

συνάνθρωπόν.
Ποιός αποφασίζει όμως;
Μια μέρα πήγαμε εκδρομή με φίλους. Τέσσερα αυτοκίνητα.
Περάσαμε καλά. Ξεκουραστήκαμε. Έφτασε κάποτε η ώρα 

του γυρισμού.
Βγήκαμε στον κύριο δρόμο. Εκεί ήταν η έκπληξη.
Μπροστά μας πήγαινε ένα αυτοκίνητο. Νόμιζες ότι από 

στιγμή σε στιγμή θ’ ανοίξει η πόρτα να... κατεβεί ο οδηγός.
Ταχύτητα 20 χλμ.
Προσπαθήσαμε να τον προσπεράσουμε. Αδύνατο.
Η αντίθετη πλευρά είχε αρκετή κίνηση.
Ο κύριος των 20χλμ μας έκλεινε τον δρόμο. Τί κάνουμε 

λοιπόν; Υποχρεωτικά, περιμένουμε.
Ο κύριος μας είχε δει ήδη. Καμμιά αλλαγή όμως 

στην ταχύτητά του. Ούτε διάθεση για να μας δώσει 
προτεραιότητα. Πέρασε αρκετή ώρα. Σκηνικό το ίδιο.

Διερωτηθήκαμε. Μα πώς είναι δυνατόν;
Σ’ ένα σημείο έβγαινε ένας γεωργικός δρόμος. Απ’ εκεί 

ξεπρόβαλε ένας νέος. Μ΄ ένα δίκυκλο.
Η χαμηλή ταχύτητα του άλλου έδωσε στον νέο την 

εντύπωση, ότι μπορούσε να βγει μπροστά.
Ο οδηγός όμως του μπροστινού μας αυτοκινήτου 

απεφάσισε τότε να... ανεβάσει την ταχύτητά του.
Η σύγκρουση δεν άργησε.
Ο νέος, στη γη, καταματωμένος.
Κι εμείς να βλέπουμε, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Τότε μου ήλθε η ιδέα. Νοσηλευτής. Να βοηθώ ανθρώπους. 

Υπάρχει καλύτερη απασχόληση”; 17 b
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Ο Κύριος συμπεριφέρεται με πολλή αγάπη προς όλους 
τους ανθρώπους. Αισθήματα συμπαθείας και στοργής 
έδειχνε και προς τους αμαρτωλούς, διότι τούτους κυρίως 
ήλθε “καλέσαι εις μετάνοιαν” (Μαρκ. 2, 17). Σκοπός Του 
ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ιλαρά και ευγενική 
η μορφή Του είλκυε τους πάντες. 

Παρά ταύτα ήλθε σε αντίθεση προς μία παράταξη 
ανθρώπων. Προς τους ανθρώπους αυτούς ομιλεί με 
αυστηρότητα. Έλεγχε δημόσια τις πράξεις τους. Τους 
θεωρούσε εχθρούς του λαού.  

Τότε υπήρχαν διάφορες Ιουδαϊκές θρησκευτικές 
μερίδες. Μία από αυτές ήταν η θρησκευτική παράταξη 
των Φαρισαίων. Ήταν προσηλωμένοι σε εξωτερικούς 
τύπους λατρείας. Αποτελούσαν την παράταξη των 
νομοδιδασκάλων. Δίδασκαν την πιστή τήρηση του νόμου. 

Ξεχώριζαν τους εαυτούς τους από τους άλλους 
ανθρώπους. Θεωρούντο ευσεβείς, ενάρετοι, άγιοι. Στην 
πραγματικότητα οι Φαρισαίοι ήταν δόλιοι, ψεύτες, 
υποκριτές, εγωιστές. 

Ολοφάνερα ήταν τα θαύματα του Κυρίου. Γι’ αυτά 
ενθουσιασμός πολύς και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριον 
από το λαό. Και όμως οι Φαρισαίοι τα διαβάλλουν 
με κάθε τρόπο και τα διαψεύδουν. Γιατί; Διότι είχαν 
διαστρεβλωμένη και πωρωμένη τη συνείδηση. Ο Κύριος 
δημόσια δριμύτατα καυτηρίασε αυτούς. 

Ο λόγος, για τον οποίο κατακρίνει ο Κύριος τους 
Φαρισαίους, δεν ήταν μόνο ότι αυτοί ενεφάνιζαν τους 
εαυτούς τους ως ευσεβείς και ήθελαν να απατήσουν τον 
Θεό και τους ανθρώπους δια της ζήτησης δήθεν της 
δικαιοσύνης, αλλά προ παντός, διότι απατούσαν οι ίδιοι 
τους εαυτούς τους, πλάσαντες μια εγωιστική θρησκεία. 

Πολλάκις ομιλεί για τα αμαρτήματα της υποκρισίας με 
σκοπό να τους οδηγήσει σε μετάνοια. 

Τον συκοφάντησαν ως εχθρό του λαού. Και κατόρθωσαν 
να επιτύχουν τη Στάυρωσή Του.        

        Μητρ. Αιτωλοακαρνανίας Θεόκλητος
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Βεβαιώσεις

Καινούργια ιστορία
Ψηλά οι καρδιές. Ψηλά ο Χριστός. Ψηλά η σημαία.
Περνάει στρατός: Τα νιάτα τα χριστιανικά.
Άνθρωποι αδέρφια μου, τα μάθατε τα νέα;
Η εσταυρωμένη Ελπίδα μας νικά, νικά.

Εμπρός. Ας ξεχυθούμε αυτήν την κρίσιμη ώρα
απόστολοι σε μια βασανισμένη γη,
να φύγουνε τα σύγνεφα, να κόψει η μπόρα,
να μαλακώσει κάθε ανθρώπινη πληγή.

Ν’ αρχίσει μια καινούργια σήμερα ιστορία
με φως, γαλήνη και φαρά μοναδική
μέσα στη δύναμη και την ελευθερία,
μεσ’ στην αγάπη πρώτα τη χριστιανική.

Ψηλά οι καρδιές. Ψηλά ο Χριστός. Ψηλά η σημαία.

Η μάχη του ουρανού στη γη θα κερδηθεί.
Αγώνας η ζωή, Δεν είναι Γαλιλαία
πέρα απ’ τον θόρυβο και την οχλοβοή.

Είναι μια θάλασσα μ΄ αέρα, τρικυμία.
Πρέπει να πάμε κόντρα. Μάτια και ψυχή 
μαγνητισμένα από τ’ αστερι μας: Θυσία.
Κόμπο με κόμπο, σπιθαμή με σπιθαμή.

Ψηλά οι καρδιές. Ψηλά το μέτωπο και πάλι.
Χριστός, Χριστός εσταυρωμένος να υψωθεί.
Σύντροφοι, ευαγγελίζομαι χαρά μεγάλη:
Αυτή η νεκρή ανθρωπότητα θ’ αναστηθεί.
             Ιωσήφ Κυπριανός
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Δεν είχαμε εκεί κοντά τα αγαπημένα της βιβλία και άλλα 
καλούδια που της κρατάνε συντροφιά κάθε βράδυ πριν 
κοιμηθεί. «Πες μου μια δική σου ιστορία.», με παρακάλεσε 
γλυκά… Και αμέσως θυμήθηκα την κουβέντα του πιλότου, 
όταν εμφανίστηκε μπροστά του από το πουθενά ο Μικρός 
Πρίγκιπας και τον παρακάλεσε να του ζωγραφίσει ένα 
προβατάκι: «Όταν το μυστήριο είναι τόσο θαυμαστό, 
πώς να μην υπακούσεις;» Πώς να μην υπακούσω λοιπόν, 
μπροστά σε αυτά τα παιδικά μάτια που μου ζητούν να 
τα νανουρίσω με μια ιστορία; 

Έπρεπε μέσα σε δευτερόλεπτα να ενεργοποιήσω τα 
γρανάζια της φαντασίας μου, να διαλέξω ένα-δυο χαρακτήρες, 
να φτιάξω τους διαλόγους και να “δώσω παράσταση”. 
Ευτυχώς, δεν φιλοδοξούσα να φτιάξω μια πρωτότυπη 
ιστορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πρωτότυπες ιστορίες. 
Όλα έχουν ειπωθεί και όλα μας έχουν δοθεί… Εμείς απλά 
βρίσκουμε κάθε φορά έναν τρόπο να τα ξαναδιηγηθούμε. 
Γιατί ξεχνάμε… Και η ψυχή ζητάει να θυμηθεί… 

 «Ήταν κάποτε ένας τσοπάνης. Μια μέρα, μετά την πρωινή 
βοσκή, καθώς μετρούσε τα πρόβατά του, συνειδητοποίησε 
ότι ένα προβατάκι έλειπε. Χωρίς να χάσει καιρό ζήτησε 
από το τσοπανόσκυλο να έχει τον νου του στο κοπάδι 
και αυτός έτρεξε να πάει να βρει το ζωηρό πρόβατο, 
που είχε χαθεί. Έψαχνε όλη μέρα… Περπάτησε πολλά 
χιλιόμετρα. Το προβατάκι πουθενά. Λίγο πριν τη δύση του 
ήλιου, στενοχωρημένος πήρε τον δρόμο της επιστροφής. 
Δεν πρόλαβε να φτάσει στη στάνη και άκουσε ξαφνικά
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www.clipnews.gr

 Πέμπτη,
24.4.2022

24



g  h25

έναν γνώριμο ήχο πίσω του. Ήταν το μικρό πρόβατο. Με ένα 
τεράστιο χαμόγελο και μάτια που έλαμπαν από ευτυχία, έτρεξε 
κοντά του να το χαϊδέψει τρυφερά.

-Πού ήσουν, αγαπημένο μου; Πού πήγες; Μου έλειψες τόσο 
πολύ… 

-Άκουσα κάποια στιγμή έναν παράξενο  θόρυβο και είχα την 
περιέργεια να ανακαλύψω τι ήταν. 

-Είσαι όμως καλά; 
-Τώρα που σε ξαναβλέπω, ναι. Έζησα όμως μια τρομακτική 

περιπέτεια. Γλίστρησα από τον λόφο και χτύπησα καθώς 
κατρακυλούσα. Δεν ξέρω πώς βρήκα τον δρόμο και είμαι πάλι εδώ 
μαζί σου. Πήρα ίσως δύναμη από την ομορφιά που αντίκρυσα. 

-Δηλαδή; 
-Κατρακύλησα. Αλλά βρέθηκα σε μια μαγική πλαγιά… Αλήθεια, 

δεν υπάρχει άλλος δρόμος να πάμε προς τα ‘κει; Θέλω τόσο πολύ 
να δουν και τα άλλα προβατάκια αυτό το μαγικό τοπίο… 

-Ξέρω για ποιο μέρος μιλάς. Ναι… Υπάρχει άλλος δρόμος! Θα 
σας πάω…

Ο τσοπάνης έβαλε απαλά το μικρό προβατάκι γύρω από τους 
ώμους του και χαρούμενος κίνησε για τη στάνη.»

Δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς είχε κοιμηθεί η μικρή. Εγώ 
μετά, είχα για αρκετή ώρα στο μυαλό μου την εικόνα του Καλού 
Ποιμένα… Και σκεφτόμουν ότι αυτή η περίοδος, οι μέρες του 
Τριωδίου, είναι η μικρογραφία αυτού του άλλου δρόμου… Η 
μικρογραφία ολόκληρης της πνευματικής ζωής που οδηγεί στην 
αγκαλιά Του κι εκεί με κλειστά μάτια βλέπεις τα πιο όμορφα 
τοπία… 

Η ταπείνωση του τελώνη, η επιστροφή του ασώτου, η αγάπη 
για την οποία θα δώσουμε λόγο κατά τη Δευτέρα Παρουσία, η 
συγχώρεση, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η προσευχή… Αυτή είναι 
η άλλη Οδός… 

Το επόμενο πρωί με ρώτησε η μικρή: «Τα άλλα προβατάκια 
τελικά πήγαν σ’ αυτή τη μαγική πλαγιά;». 

Κ. Χ.  
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Διαπλεύσεις
Το εαρινό σούρουπο ξεδί-

πλωνε τον αστροκέντητο μανδύ-                                         
α του, καθώς ο ήχος μιας κα-
μπάνας μελαγχολικά, πένθιμα 
προσκαλούσε τις ψυχές να συν-
τροφεύσουν το Νυμφίο της Εκ-         
κλησίας στις πονεμένες ώρες Του.

Κάπου εκεί, σε μια γωνιά 
της παλιάς Αθήνας, κοντά στην 
Ακρόπολη, ένα σεμνό ολόλευκο 
εκκλησάκι δέχονταν, λυπημένο 
θαρρείς κι αυτό, τους λίγους 
πιστούς της φτωχογειτονιάς.

Αόρατος ανάμεσά τους, μα 
τόσο ζωντανός στην παρου-
σία Του, που θαρρούσες πως 
άκουγες τη βαρειά Του ανάσα, 
πορεύονταν κι Αυτός με βήμα 
αργό, ανηφορίζοντας στο στε-
νό λιθόστρωτο δρομάκι, όπως 
κάποτε στα στενορύμια της                             
Ιερουσαλήμ. Μα εδώ σε τούτη τη 
γραφική συνοικία, που βάραινε 
πάνω της ένα πανάρχαιο 
παρελθόν, δεν ήταν όχλος να 
Τον υποδεχτεί με τα δοξαστικά 
“Ωσαννά”, και τα δρομάκια κακο-
τράχαλα δεν είχαν στρωθεί  με 
βάγια. Την αφανέρωτη παρουσία 
Του ακολουθούσε η σιωπή κι οι 
βουβές ώρες, μοναδικοί διαβάτες, 
γονάτιζαν στο πέρασμά Του.

Και ο Νυμφίος αργοδιάβαινε 
ανάμεσά τους έτσι, καθώς τον 
φαντάζεται ο ποιητής:

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται
κι αργοπερνά στο πλάνο σούρουπο 
τ’ Απρίλη.
Του μαρτυρίου φορεί τ’ αγκαθο-
στέφανο
κι είναι βουβός κι είναι χλωμά τα θεία 
Του χείλη.

Η εκκλησούλα, στολισμένη από 
την πρωϊνή τελετουργία των 
Βαϊων με τις μυρτιές και τα δαφνό-                                       
κλαδα, με τις πασχαλιές και τ’ 
αγιοκλήματα και μισοφωτισμένη 
απ’ τα κεριά και τ’ αγιοκάντηλα, 
είναι έτοιμη να δεχτεί τον χλωμό 
Ναζωραίο, που έρχεται προς το 
Πάθος...

Καθώς οι πιστοί σκύβουν 
ευλαβικά στην παληά βυζαντινή 
εικόνα, για ν’ ασπασθούν το αιμα-                              
τωμένο απ’ τ’ αγκάθια μέτωπο 
του Κυρίου.

Τα πάθη τα σεπτά...
ξεχύνεται συγκινητικό, αρμονικό 
κι ωραίο το θείο τροπάρι, που      
παρασέρνει τον ευλαβή προσκυ-                        
νητή στα πιο ιερά ρίγη, φέρνο-
ντάς τον, με τα φτερά της φα-
ντασίας, στον κατάφυτο κήπο 
της Γεθσημανή. Όπου ο ωραίος 
“Διδάσκαλος”, στηριγμένος στον 
κορμό ενός δέντρου, αφήνει τους 
λυγμούς της προσευχής Του. 
Βαρύθυμη παραλλαγή στην εαρι-                                    
νή συμφωνία... 

Λάμπρος Ζαχαρής
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Όλη αυτή η συζήτηση για το περίφημο 

“νοητικό φορτίο”
 που διεξάγεται τα

 τελευταία 

χρόνια, δεν είναι 
αέρας κοπανιστός. Κατ’ αρχ

ήν, 

διαθέτει βιολογική εξήγηση (ήτοι “έχουμε 

εξελιχθεί να ανησυχούμε περισσότερο” όσον 

αφορά τα παιδιά). 

Δεν είναι τυχαίο ό
τι οι ειδικοί εξακ

ολουθούν 

να αποκαλούν τη μητέρα “εκείνη που έχει 

επωμιστεί το βάρος 
του να ανησυχεί

 για τα 

πάντα”. 

Δεν είναι όμως μόνο οι νευρολογικές και 

οι ενδοκρινολογικές 
αναταράξεις που τη 

“φορτώνουν”. Είναι  ένα 
περίεργο συνονθύλ

ευμα 

ενστίκτων, ανασφαλειών και αμετακίνητων 

κοινωνικών ρόλων (ακόμη και σήμερα που 

πολλές γυναίκες όχι απλώς δουλεύουν, αλλά 

είναι συχνά οι βα
σικοί βοηθοί του 

σπιτιού) και 

ανηλεούς αυτομα
στιγώματος που έχει το ίδιο 

αποτέλεσμα. (“Το Β
ήμα”)
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Προσκλητήριο

“Αγαπητοί γονείς, συνάδελφοι, φίλοι,
Έπειτα από πολλών ετών γνωριμία αποφασίσαμε να 

παντρευτούμε.
Αυτή είναι η καλή είδηση που σας αναγγέλλουμε και σας 

προσκαλούμε να γιορτάσετε μαζί μας αυτό το γεγονός της 
ζωής μας, στις 30 στην πόλη [...]

Εάν θέλουμε να γιορτάσουμε αυτό το γεγονός μαζί σας, 
είναι γιατί θεωρούμε σημαντικό να είστε μάρτυρες αυτού 
του κοινού δεσμού, και να μας βοηθήσετε στο μέλλον να 
μείνουμε πιστοί.

Συμφωνήσαμε και οι δυο να συνεχίσουμε αυτό που 
ήδη κάνουμε: Να αγωνιστούμε για ένα καλύτερον κόσμον, 
εναντίον μιας κοινωνίας συμφέροντος, εναντίον του εγωϊσμού.

Ο κόσμος είναι γεμάτος δυστυχία και αδικία, κραυγές, 
επαναστάσεις. Υψώνονται οι καταπιεσμένοι οργανωτές 
του... Θέλουμε να είμαστε μαζί τους. Αυτό το σκοπό δίναμε 
στη ζωή μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε.

Παντρευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι μαζί θα αντέξουμε 
καλύτερα. Ότι θα είμαστε πιο δυνατοί.

Ο Θεός βοηθός!...
       Φιλικά
        Δ.Σ.

Ρωγμές...
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Ανεβαίνοντας

Το Μεγάλο Όνειρο ενός Μικρού Σπόρου
[Κατερίνα Μουρίκη, εκδ. Θύρα]

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης

…Στο φρεσκοσπαρμένο χωράφι οι σπόροι του μπαμπακιού 
ξύπνησαν κι άρχισαν να σκάνε ένας-ένας. Ξεπρόβαλαν τα φύτρα τους 
με τα πρώτα φυλλαράκια ενωμένα, σαν χεράκια που προσεύχονταν.

Μόνο ένας μικρός μπαμπακόσπορος, στην άκρη του χωραφιού, 
έμενε ακόμα κλειστός. Το έδαφος εκεί είχε πολλές πέτρες και δεν 
μπορούσε να συγκρατήσει αρκετό νερό. Γι’  αυτό κι η φλούδα του 
δεν μπορούσε να μαλακώσει και να σκάσει. Εκείνος όμως έσπρωχνε κι 
όλο έσπρωχνε το σκληρό φλούδι, μέχρι που κατάφερε ν’ ανοίξει μια 
τοσοδούλα σχισμάδα.

 
 Κι ενώ άκουγε τα άλλα φύτρα να συζητάνε για τα όνειρά 

τους, άρχισε κι αυτό να σκέφτεται ότι θέλει να γίνει κάτι σπουδαίο. 
Μικρός, καχεκτικός, μα με ψυχή ποτισμένη με πίστη, κατάφερε 
να ριζώσει Αντιμετώπισε αμέτρητες δυσκολίες, όμως δεν έπαψε να 
πλέκει το δικό του όνειρο,να ελπίζει και να προσεύχεται.

 Μια πασχαλινή ιστορία, πέρα από τον χώρο και τον χρόνο, 
που μπορεί να διαβαστεί οποιαδήποτε στιγμή, επειδή ακριβώς 
νοηματοδοτεί με έναν ξεχωριστό και αναστάσιμο τρόπο τις πιο 
απλές λεπτομέρειες της ζωής μας.

Κ. Χ. 
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«Δεν πίστευα ότι η συγκεκριμένη μέρα θα με αφορούσε ποτέ, αλλά έλα που 
η ζωή έχει απρόβλεπτα σχέδια…

Απρόβλεπτα μεν, αλλά όπως τα αποκαλώ, «μεταμφιεσμένες ευλογίες». 
Κάποιες φορές η ζωή μας κρύβει κάποια μαθήματα.

Είναι τόσο τρελό για μένα το πόσο άλλαξε η ζωή μου, εκπληκτικά προς το 
θετικό. Υπάρχει μια φράση που μου αρέσει πολύ, «μετά τη βροχή λάμπει πάλι 
ο ήλιος». Δυστυχώς σ’ αυτήν την ασθένεια δεν είναι όλα ηλιαχτίδες και ουράνια 
τόξα. Κάποιες φορές είναι μόνο αστραπές και βροντές. Αλλά με τη θετική σκέψη 
και την πίστη κάπου κρύβεται και ο ήλιος.

Με αυτήν την περιπέτεια, νιώθω ότι ξαναγεννήθηκα, ότι είμαι η πιο καλή 
«έκδοση» του εαυτού μου. Ήταν ένα ταρακούνημα, για να ξυπνήσω και να δω 
πόσο δεν εκτιμούμε την ζωή και πόσο όλα μπορούν πραγματικά να χαθούν από 
τη μια στιγμή στην άλλη.

Έτυχε πολλές φορές να μου πουν, «μπράβο, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις, 
είσαι δυνατή κλπ», αλλά πιστεύω ότι για τον οποιοδήποτε αν κινδύνευε να 
έχανε τη ζωή του, θα πολεμούσε μέχρι το τέλος, όσο δύσκολα και να ήταν τα 
πράγματα.

Ακόμα και αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεγελούν και φαίνομαι σαν μια 
καρκινοπαθής που ανάρρωσε, υπάρχει και μια εγχείρηση αφαίρεσης όγκου που 
εκκρεμεί. Και δυστυχώς το ξέρω ότι θα με πάρει αρκετά βήματα πίσω από τη 
«φυσιολογική» ζωή που ζω τώρα. Αλλά...

Με τον καρκίνο μου κατάλαβα ότι δυστυχώς υπάρχει σε κάθε σπίτι. Είναι 
η πικρή αλήθεια ότι είναι τόσο συχνός πλέον. Αλλά είναι αυτό που με κάνει να 
ελπίζω, πως θα ωθήσει τον κόσμο να ακούει το σώμα του, να κάνει τους ελέγχους 
που πρέπει να κάνει, γιατί το να αγνοούμε ένα πρόβλημα, δε σημαίνει, πως δεν 
υπάρχει. Ο καρκίνος δε νοιάζεται αν είσαι καλός άνθρωπος, τι εθνικότητα είσαι, 
πόσα χρήματα έχεις. Απλά επιτίθεται. 

Tιμούμε όσους έδωσαν μάχη με τον καρκίνο, αλλά έφυγαν από τη ζωή (γιατί 
δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι σ’ αυτόν τον αγώνα).

Εύχομαι δύναμη και κουράγιο σε όσους αγωνίζονται τώρα, και θαυμάζω 
αυτούς που το ξεπέρασαν».

Α. Σ. (Για την αντιγραφή ΔΔ)
                   

               

«... ευλογίες»
(Εξομολόγηση)

Ονειρικά 
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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.
 

Καθημερινά οι ιερείς 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.
Όσοι επιθυμούν να εισφέρουν για το στόλισμα των επιταφίων, μπορούν 
να την δώσουν στην Εκκλησιαστική Επιτροπή.
Την  Κυριακή των Βαΐων γίνεται  κατάλυση ψαριού.
Μνημόσυνα θα τελούνται μέχρι και το Σάββατον της Ανάστασης του 
Λαζάρου. Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Θωμά, 
συμπεριλαμβανομένων, δεν τελούνται μνημόσυνα.
Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και το Σάββατον προ του Θωμά 
(Διακαινήσιμη Εβδομάδα) τηρείται κατάλυση σ’ όλα.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 
12” l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 160 l Απρίλιος, 2022 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου 
l Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν l Συνδρομή 
προαιρετική. l Τηλέφωνο: +357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l Διεύθυνση: Τ.Θ. 
29115, (1621), Λευκωσία l Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l Website: www.panagiapalou-
riotissa.com l Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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“Η Γκουέρνικα κάθε μέρα, κάθε στιγμή 
βομβαρδίζεται. Και λείπει ο μάρτυρας κατηγο-
ρίας. (Κ. Γεωργουσόπουλος)

Μα σταμάτησε ποτέ;           Ούτις
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