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Τῌ KΔ’ (24ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Ο μεγάλος αυτός κήρυκας του Ευαγγελίου ήταν από την 
Αιτωλία. Aπό ένα μικρό χωριό που ονομαζόταν Μεγάλο 
Δέντρο

Έλαβε την πρώτη μόρφωση στην πατρίδα του. Αργότερα 
μετέβη στο Άγιον Όρος, στο Σχολείο του Βατοπεδίου.

Είχε έντονο πόθο να μεταδώσει αυτά που έμαθε. Πολύ 
συχνά έλεγε, πως οι Χριστιανοί έχουν μεγάλη ανάγκη από 
λόγο Θεού. Και εκείνοι που σπουδάζουν, έχουν χρέος να μην 
τρέχουν στις αυλές των μεγάλων για να αποκτήσουν πλούτο 
και αξιώματα. 

  Εκάρη μοναχός στη μονή Φιλοθέου. Χειροτονήθηκε 
ιερέας. Ο φλογερός πόθος του όμως για τη διάδοση του 
Ευαγγελίου τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη.

Πραγματοποίησε περιοδείες, σ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα. 
«Όπου αν επήγαινεν εγίνετο μεγάλη σύναξις των Χριστιανών, 
και άκουαν μετά κατανύξεως, και ευλαβείας την χάριν και 
γλυκύτητα των λόγων του, και ακολούθως εγίνετο και 
μεγάλη διόρθωσις, και ωφέλεια ψυχική».

Τα κηρύγματά του συνοδεύονταν από θαύματα και 
προφητείες.

Τον σέβονταν ακόμη και οι Τούρκοι. 
Τον μισούσαν οι Εβραίοι.
Τον συκοφάντησαν στις τουρκικές αρχές και επέτυχαν τη 

θανάτωσή του. Το λείψανο του βρέθηκε μετά από τρεις μέρες 
από τον παπα-Μάρκο, και ενταφιάστηκε στον Νάρθηκα του 
ναού στο Κολικόντασι.  



Θα συνεχίσουν

Ο αγώνας τούτος είναι ο μόνος που αντέχει στον χρόνο. Που τόσους  
δεσμούς όμορφους και ωραίους δημιουργεί. Ευλογημένος ο τόπος 
τούτος ο πνευματικός. 

Διαρκής εναλλαγή αναμνήσεων. Νοσταλγίας. Ευχάριστων, μα και 
δυσάρεστων στιγμών. Κι είναι γεγονός, πως αντιμετωπίσαμε πολλές 
δυσκολίες. Εκείνο όμως που πάντα υπήρχε, ήταν μια συγκεκριμένη 
διάθεση. Να πάμε μπροστά. Χωρίς όποια επίδειξη ή ό, τι άλλο. Κι ο 
Θεός ευλογούσε. 

Τόσα χρόνια λοιπόν. Γεμάτα ευλογία Θεού. Μα και ιδρώτα. Και 
προσπάθεια αγωνιστική. Κι η κατασκήνωση συνεχίζει το έργο της.

Εκείνος είναι πάντα παρών ανάμεσά μας. Συμπληρώνει τα κενά. 
Διορθώνει λάθη και ατέλειες. Εμπνέει. Καθοδηγεί. Κατευθύνει. Δείχνει 
το δρόμο στα ερέβη του σήμερα, τα τόσο σκοτεινά. 

Ακολουθήσαμε το δρόμο, που μας έδειχνε. Νιώθαμε ασφάλεια έτσι. 
Και προχωρούμε. 

Κι όταν εμείς θα φύγουμε, κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν...
Ευχαριστίες λοιπόν στο Θεό Πατέρα για τα ευλογημένα χρόνια, 

που πέρασαν. Και γι’ αυτά που έρχονται. 
Ευχαριστίες σ΄όλους εκείνους που αφειδώλευτα εργάζονται από 

την πολεμίστρα του ο καθένας. 
Μνημονεύουμε αυτούς που ανεχώρησαν. Ευλογούμε, όσους 

συνεργάζονται. Προσευχόμαστε για όλους. 
Ευλογητός ο Θεός!... Και... Καλή Κατασκήνωση!...

+ ο π.Γ

Ανα-ψηλαφήσεις
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- Μην απελπίζεσαι, παιδί μου, του έλεγε ο 
πατέρας του. Το μέλλον είναι μπροστά σου.

- Το ξέρω. Εκείνο που με τρομάζει, δεν είναι 
το μπροστά μου. Αλλά το τι υπάρχει δίπλα 
μου.

Και είχε δίκιο!
 γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

“Όποιος κρατάει το Θεό, δεν χάνει”. 
Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε:
“Όποιος κρατάει το Θεό, τα κερδίζει όλα” (“Πορεία”).
Στην αντεπίθεση λοιπόν.
Όχι απλώς παραδοχή. Παθητική δηλ. αναγνώριση.
Να μην αρκεστούμε σ’ αυτό.  Να προχωρήσουμε. Σε 

αντιπερισπασμό να πάμε.
Η παρουσία του Θεού αλλάζει τα πάντα. Δημιουργεί 

ατμόσφαιρα πάντα ευχάριστη.
Σκορπίζει λουλούδια γύρω.  Εύοσμα.
Νόημα στη ζωή μας δίνει η παρουσία Του.
Δοκιμή λοιπόν;

Ψ ί θ υ ρ ο ι . . .

Aλέξης



Να έχετε ευλάβεια σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, 
ναι, μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές στην Δέσποινά μας, την 
Θεοτόκο Μαρία, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, 
αλλά η Δέσποινά μας, η Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του 
ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσης, και 
παρακαλεί για τις αμαρτίες μας. 

Πήρε ο Θεός τη Θεοτόκο και την έκαμε βασίλισσα και ετίμησε 
το γένος μας. Γι΄αυτό πρέπει κι εμείς να τιμούμε τη Δέσποινά μας 
τη Θεοτόκο. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

 
Να πορεύεσαι στη ζωή σου με απλότητα. Μην κάνεις το σοφό 

μπροστά στο Θεό. Η πίστη πηγαίνει όπου υπάρχει απλότητα. 
Η υψηλοφροσύνη ακολουθεί τον άνθρωπο, που κάνει λεπτούς 
και έξυπνους συλλογισμούς. Και παρουσιάζει τα πράγματα 
διαφορετικά από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό όμως τον 
απομακρύνει από το Θεό. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Πραγματική νηστεία είναι να μην κάνεις τίποτε άδικο. Να 
λύνεις κάθε δεσμό αδικίας. Συγχώρεσε τον πλησίον σου για το 
κακό που σου έκανε. Ξέχασε αυτά που σου χρωστάει. 

Η νηστεία σας να είναι καθαρή από δικαστικές πράξεις και 
προστριβές. 

Κρέας δεν τρως, αλλά κατασπαράζεις τον αδελφό σου. 
Νηστεύεις το κρασί, αλλά είσαι σπάταλος στις αδικίες. 
Περιμένεις να έρθει το βράδυ, για να φας, αλλά ξοδεύεις όλη την 

ημέρα σου στα δικαστήρια. 
Αλίμονο σε κείνους που δεν μεθάνε από κρασί, αλλά από τις 

αδικίες.                                            Μέγας Βασίλειος  

                                                                                           Φ.

...και λιμάνια

Ωκεανοί...
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Δευτέρα, 01.07.2019 

Μόλις είχε παραλάβει το βραβείο του. Ο πιο πολύτιμος παίκτης!
Ναι, εκείνο το μαυριδερό αγόρι που γεννήθηκε στην Αθήνα 

από μετανάστες Νιγηριανούς γονείς. Εκείνο το αγόρι, που όταν 
στα 13 του χρόνια ανακάλυψε την καλαθόσφαιρα, αφοσιώθηκε σε 
αυτό με όλη του την ψυχή. Που μέσα στη φτώχεια και τις δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης, έβρισκε τη δύναμη για πολύωρη προπόνηση.

Η παιδική του ευχή να παίξει στο πρωτάθλημα NBA 
έγινε πραγματικότητα. Εκείνο το αγόρι που σήμερα, 
24 μόλις χρόνων, τιμάται ως ένας μεγάλος Έλληνας.

Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του. Πρώτα στο Θεό και 
έπειτα στους ανθρώπους του. Με άγγιξε η φωνή του τη 
στιγμή που ευχαρίστησε τη μητέρα του «...την εκπληκτική 
μου μητέρα», είπε. Καμμία προσποίηση, καμμία παιδιάστικη 
ανάγκη. Με δέος και σεβασμό μπροστά στο μεγαλείο της 
ομολογούσε δημόσια: «Είναι η ηρωίδα μου, αλήθεια».

Πότε ένα παιδί, που έχει πάψει προ πολλού να βρίσκεται 
υπό τη σκέπη και την προστασία της μητέρας του, εξακολουθεί 
να αισθάνεται ότι είναι η ηρωίδα του; Μήπως όταν η μητέρα 
ήταν και εξακολουθεί να είναι πρότυπο ηρωισμού; Όταν 
στέκεται ηρωικά απέναντι στη δικιά της ζωή; Γιατί την αγαπά 
τη ζωή. Τη χαίρεται. Δεν παραιτείται. Σηκώνεται, όταν πέφτει. 
Απλώνει το χέρι και στα παιδιά της, στους άλλους. Αγαπάει... 
Δεν νοιάζεται μονάχα για την επιβίωση. Πηγαίνει παραπέρα. 

Προσεύχεται... Έχοντας την καρδιά στραμμένη στη μεγάλη 
Ηρωίδα όλων. Τη  Μητέρα της ζωής...  

Κ.Χ.

Σελίδες  ημερολογίου



Συναντά τον μικρ
όν άνθρωπο. Που με τα μικρά κ

αι  

ασήμαντα ασχολε
ίται.

Που δεν φθάνει σε 
όποιο ύψος αρετής.

Σ’ όποιας μορφής συκο
μορέαν ανεβαίνει 

εκείνος.

Προσπαθεί ν’ ατενίσει το
 απρόσιτο της θεότητ

ας φως.

Αφήνει τη γη, όπου δουλεύει στα 
πάθη.

Στέκει - αγωνίζεται - πάνω απ’ την αμαρτία.

Στρέφεται προς το Χριστό.

Σηκώνεται ψηλά. Στις μύτες τ
ων ποδιών του.

Βλέπει τον φωτοδότη. Δέχεται το νόημά Τ
ου.

Ακούει την πρόσκλησή Του.

Κατεβαίνει ταυτόχ
ρονα της ταπεινοφροσύνης τη σ

κάλα.

Υποσκελίζει την υψηλοφροσύνη.

Ανεβαίνει σε υψηλότερο δια της μ
ετανοίας βίον.

Παύει να παραδίδεται στου 
κόσμου τη ματαιό

τητα.

Αποβάλλει το γήϊνο 
φρόνημα.

Αποδιώχνει την αμαρτία, 
που του επισκοτίζει τα μάτια

.

Αποδέχεται τον ευαγ
γελισμό.

Βρίσκει τον ζητού
μενον.

Μάθημα περίτρανο σ’ εμάς.

Να τον αντιγράψουμε λοιπόν;

a 7 Πυρσός
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...Σήμερα μόνο η ύλη στα χέρια μας. Παγωμένη η 
καρδιά. Άπονη κι ατροφική η πίστη. Μας λείπει η 
διάθεση για θυσία. Η απλότητα στη ζωή. Η φωτιά 
για αγώνες. Σβήσανε τα φώτα στις ψυχές. Ο λίβας του 
κακού μάρανε της αρετής τα φύτρα. Βουβάθηκαν οι 
σάλπιγγες, που τις ψυχές ξυπνάνε.

                    και γίναν όλα τάφος...
Κι οι νέοι που θέλουν πρότυπα, κι οι νέοι που θέλουν 

σύμβολα, έμειναν ορφανοί. Κοιτάνε πικραμένοι.
Και με ματωμένη την καρδιά και δακρυσμένα μάτια 

μας λένε:
 Δώστε μας φώτα στη ζωή,
 δώστε μας πυρωμένους οδηγούς 
 να ξεκινάμε την αυγή
 ν’ αρχόμαστε το σούρουπο
 με την ψυχή ορθή.
Aν έχετε νερό καθάριο, δώστε το. Να ξεδιψάσουν οι 

καρδιές μας.
Αν έχετε φτερά, χαρίστε τα. Για ν’ ανεβούνε οι ψυχές 

στα φωτεινά παλάτια τ’ ουρανού.
Αν έχουν φως τα μάτια σας, πάρτε μας απ’ το χέρι με 

στοργή. Δείξτε μας τις κορυφές. Που λαχταρούν να τις 
χαρούν τα μάτια τα δικά μας.

Αν τίποτα δεν έχετε απ’ αυτά, αφήστε μας να 
περπατήσουμε στο δρόμο μοναχοί. Με του Θεού τη 
χάρη μόνο.

Μη ρίχνετε στο ποτήρι μας το ψέμα. Μας το 
μολύνετε!...(“Συναγερμός”)

 Πορε ία  Ζωής



~Πύρσος~

Πρώτη φορά κατάλαβα πόσο βαρύ και σοβαρό πράγμα 
ήταν ο πόλεμος, όταν είδα τους Γερμανούς, να μπαίνουν στην 
Αθήνα. Μια μηχανή από ανθρώπους. Ξαφνικά σφίχτηκε το 
στομάχι μου. Από τον ενθουσιασμό πέρασα στο άγχος και στην 
κατάθλιψη.

Και μετά ήρθε ο χειμώνας του ’41 και οι άνθρωποι που 
φωνάζανε “πεινάω” ξαπλωμένοι στο πεζοδρόμιο, μπροστά στα 
σπίτια μας. Κι εμείς μέσα πεινούσαμε περισσότερο ακούγοντάς 
τους. Και δεν είχαμε ούτε μπομπότα να τους δώσουμε.

Τότε έπαψα να παίζω με τα στρατιωτάκια μου...
(Νίκος Δήμου)

“Οφείλω πολλά στην πίστη και δεν θα την απαρνηθώ 
ποτέ...

Δεν ντράπηκα ποτέ για την πίστη μου.
Εγώ νομίζω, ότι δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την 

πίστη και χωρίς τη θρησκεία.
Ο άνθρωπος είναι διαφορετικός από τα άλλα 

πλάσματα, γιατί ακριβώς πιστεύει σε κάτι.
Με την πίστη μας θα γίνουμε ικανοί να υπερπηδήσουμε 

όλες τις δυσκολίες, για το κοινό μας καλό...
Ο Χριστός υπάρχει για όσους πιστεύουν. Δεν υπάρχει 

Χριστός των φτωχών και Χριστός των διευθυντών...
Δεν έχω άλλη δύναμη απ’ τη δύναμη της καρδιάς.  Της 

πίστεως.
Η λειτουργία και η μετάληψη: Είναι η πηγή της 

δυνάμεώς μου. Αν δεν είχα τη βαθειά πίστη νομίζω ότι το 
κεφάλι μου θα τιναζόταν στον αέρα.

(Λέχ Βαλέσα)

a 9 Πυρσός
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Της ζωής...
Χειροτονήθηκα στον Αγ. 

Δομέτιο.
Οι συλλειτουργοί μου θορυβή-

θηκαν. Αντέδρασαν λοιπόν. Ο καθέ-
νας με τον τρόπο του. 

Βρεθήκαμε στο γραφείο του Επι-
σκόπου Κωνσταντίας. 

Συγχορδία απόψεων. Και μερι-
κά ευτράπελα. 

Είπε κάποιος:
- Ο π.Γ. φοίτησε στο Πανε-

πιστήμιο τέσσερα χρόνια. Εγώ, 
στην Ιερατική Σχολή, πέντε. Πώς 
γίνεται λοιπόν να είναι προϊ-
στάμενός μου; 

Αντέδρασα. 
- Εγώ, πάντως, με τα τέσσερα 

χρόνια θεολογίας διδάσκω στην 
Ιερατική Σχολή.

Ο Θεοφιλέστατος αντιμετώπισε 
την όλην κατάσταση με ψυχραιμία. 
Ανυποχώρητος όμως. 

Κρατούσα πάντα φιλική στάση 
απέναντί τους. Άλλος ήταν ο 
στόχος μου. Προσπαθούσα να 
βλέπω μπροστά.

Δύσκολη η συμβίωση. Αλλά...
Στα θέματα ευθύνης; Ποιός 

άλλος; Εγώ. 
Δεν ασχολήθηκα με υφιστάμενες 

καταστάσεις. Ξεκίνησα από το 
μηδέν.

Πλησίαζαν Χριστούγεννα. 

Μ’ εντολή του Μακαριωτάτου 
είχαν σταματήσει οι επισκέψεις 
των ιερέων στα σπίτια, τα Φώτα 
για τα κάλαντα. 

Μου ζήτησαν να εξασφαλίσω 
άδειαν από τον Θεοφιλέστατον. Η 
απάντησή του:

- Ναι, εφ’ όσον προσκληθούν.
Συνεδρίαση λοιπόν. Να μοιρά-

σουμε την ενορία στα... τέσσερα. 
Αντέδρασα. Δεν είχα τέτοια 
πρόθεση. 

Ενθουσιάστηκαν. 
Έκαμαν τα σχέδιά τους. 

Βρήκαν τους βοηθούς τους. 
Με κάποιον θα πήγαινε κι ο 

νεωκόρος. Με τους άλλους, δυο 
παιδιά.

Η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως. 
Τότε ακούστηκε φωνή (σύζυγος 

του νεωκόρου) λέγουσα: 
- Καλά. Ο ... είναι πλούσιος. 

Δεν χρειάζεται χρήματα. Γιατί δεν 
πηγαίνει κι αυτός; Κι ας μην πάρει 
τα χρήματα. Ας τα δώσει στον 
νεωκόρο, που τα έχει ανάγκην. 

Ευτράπελα λοιπόν. 

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)



Χωρίς . . .

Μετάνοια δεν είναι κάποιος φόβος. Μικρή ή μεγάλη συγκίνηση. 
Η νηστεία του σώματος. Μιας μορφής τιμωρία. Τύψεις της 
συνείδησης. Ούτε μια παθητική αναγνώριση των αμαρτιών μας. 
Η η αποκοπή ενός ελαττώματος.

Τι είναι λοιπόν;
Η αλλαγή του φρονήματος. Η λύπη. Η αποδοκιμασία και το 

μίσος προς την αμαρτία. Απόφαση για μη επανάληψη.
Επιστροφή από το σκοτάδι στο φως. Από την αμαρτία στην 

αρετή. Από την εξουσία στην ταπείνωση. Από την εξουσία του 
σατανά στο βασίλειο του Θεού.

Είναι η συντριβή. Η μεταβολή. Η αναγέννηση της ψυχής 
που συμβαίνει πριν την εξομολόγηση. Όχι μια μεμονωμένη καλή 
πράξη.Μια γενική αλλαγή της ψυχής.

Είναι η θεραπεία των ασθενειών της ψυχής. Η αποτίναξη του 
βάρους της αμαρτίας. Η διόρθωση πορείας της ζωής μας.

Το πιο σωτήριο άγγελμα. Η μεγαλύτερη πηγή χαράς και 
ευτυχίας. Η πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική επένδυση για το 
μέλλον. Το αποτελεσματικώτερο φάρμακο για όλες τις αρρώστιες.

Μονολεκτικό το κήρυγμα: «Μετανοείτε».
Χωρίς πολλά λόγια.                             

             + o π.Γ.

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Σ᾽ ένα χωριό, υπήρχε ένας λόφος τόσο ωραίος, 
που οι άνθρωποι αποφάσισαν να χτίσουν εκεί 
έναν λευκό ναό· έφεραν μηχανήματα, άνοιξαν 
θεμέλια, έφεραν μάρμαρα, πολύτιμη ξυλεία και 
καθαρό χρυσάφι. Έχτισαν τον λευκό ναό. 

Σ᾽ ένα χωριό, υπήρχε ένας λόφος τόσο 
ωραίος, που οι άνθρωποι αποφάσισαν να 
χτίσουν εκεί έναν λευκό ναό· ξεχέρσωσαν τον 
τόπο, πελέκησαν τις πέτρες, έκοψαν δέντρα 
για να τα κάνουν δοκάρια. Έχτισαν τον λευκό 
ναό. 

Και στις δύο ιστορίες το αποτέλεσμα είναι 
ένας λευκός ναός. Όμως ο ένας κατασκευάστηκε 
από υλικά ξένα, φερτά, ενώ ο άλλος, αυτός 
που χτίστηκε με υλικά από τον ίδιο τον λόφο, 
από τη «σάρκα» του, θα γίνει τόπος της 
φανέρωσης του Θεού. 

Δεν χρειάζεται να φέρουμε στην καρδιά 
του ανθρώπου τίποτε απ᾽ έξω. Όλα είναι 
χαραγμένα και βρίσκονται εκεί εν σπέρματι. 
Η ουσιαστική δουλειά ξεκινάει από τον ίδιο 
τον άνθρωπο. 

Μοναχός Ιωάννης

 

  
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;
Συ κρίνεις. πατρικά

μ
η
ν
ύ
μ
α
τ
α

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Τελικά θέλουμε κάτι από το Χριστό ή θέλουμε 
τον ίδιο το Χριστό; 

Anthony Bloom 

«...Όταν αναπολώ τα περασμένα, σκέφτομαι καμμιά 

φορά ότι, όπως εγώ έζησα τον Άγιο Ιάκωβο, έτσι και 

σήμερα υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μ
ας άλλοι άνθρωποι, 

είτε μοναχοί, είτε ιερείς ή απ
λοί λαϊκοί, που φαίνονται σαν 

κοινοί άνθρωποι, αλλά είναι Άγιοι. Όταν μάλιστα βλέπεις 

κάποιους ανθρώπους να ζουν ιδιαίτερα προσεκτική ζωή και 

να είναι ταπεινοί. 
Πιστεύω πως η ταπείνωση είναι το κατ’ εξοχήν γνώρισμα 

των Αγίων. Κι είναι αυτή ακριβώς η ταπείνωση που τους 

κάνει να κόβουν το θέλημά τ
ους και να γεμίζουν αγάπη για 

τον διπλανό τους. Όποιος δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί 

να αγαπήσει…». Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης 

Παύλος,

a 13 Πυρσός
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Ανοιχτά Παράθυρα...

I

E

Z

O

O

I

... στον κόσμο

Η εγχείρηση είχε τελειώσει. Αντί για τρεις μέρες, έμεινα δεκαπέντε 
στο νοσοκομείο.

Είχα πτώση νατρίου, καλλίου κλπ.
Έκαμα και τη “θητεία” μου στην εντατική.
Γυρίζω στο σπίτι μου. Αλλαγή καμμιά.
Δεν μπορώ να περπατήσω.
Η μυελοπάθεια έκανε το “θαύμα” της.
Ναι, αλλά οι υποσχέσεις του γιατρού;
Αν το ήξερα από πριν, δεν θα προχωρούσα.
Τρία ήταν τα σημεία, στον αυχένα, που χρειάζονταν καθάρισμα.
Ο γιατρός προχώρησε στα δύο.
Το τρίτο; Γιατί όχι το τρίτο;
Απάντηση:
- Μα ήταν δύσκολο... Ο ασθενή δεν θα άντεχε... Ίσως αργότερα...
Δηλ.; Άλλη εγχείρηση;
Τί να πει κανείς;

* * *
Έξι μήνες αργότερα.
Περιμένω να με δει ο γιατρός.
Η ώρα περνά. Καθυστερεί.
Ανοίγει η πόρτα.
Βγαίνει ο συνεργάτης του. Κουβέντιαζαν...
Μας πλησιάζει.
Ζητά να δει τις ακτινογραφίες.
Λέει:
- Πίσω είναι καλά. Μπροστά είναι... χάλια.
Μα, κύριε, δεν σου ζήτησα ούτε βοήθεια, ούτε διάγνωση. Τί 

ρόλο παίζεις λοιπόν;
Μου έκαμε την “καρδιά περιβόλι”
Τί να του πω; 17β



Το μάθημα των θρησκευτι-
κών στα σχολεία αποτελούσε 
πάντα σημείο αντιλεγόμενο, 
όπως συμβαίνει και στις μέρες 
μας. Είναι αυτοί οι οποίοι 
πιστεύουν ότι πρέπει να 
παύσει να είναι μάθημα και 
να καταστεί ελεύθερη ώρα 
διαλόγου και προβληματισμού 
επί θρησκευτικών ζητημάτων, 
αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι 
πρέπει να μετατραπεί σε μάθημα 
θρησκειολογίας και αυτοί οι 
οποίοι εκτιμούν ότι πρέπει να 
καταργηθεί. (“Καθημερινή”)

* * *
Πέρα όμως από τις θεωρίες, 

η εμπειρία καταδεικνύει, ότι 
σοφοί θεολόγοι και λαμπροί 
δάσκαλοι θρησκευτικών πέτυ-
χαν να αλλάξουν την ζωή των                
μαθητών, ανθρώπων οι οποίοι                     
οδηγούνταν στην εγκληματικό-
τητα. Απελευθέρωσαν τους 
νέους από ενοχές και πάθη και 
κατάφεραν να τους δείξουν τον 
δρόμο για μια χαρούμενη ζωή. 
Και αντιθέτως, κακοί δάσκαλοι, 

ταλαιπώρησαν μαθητές και 
μαύρισαν τις ψυχές τους, με 
ενοχές και φόβους, μεταφέροντας 
στα νεαρά βλαστάρια, κατά 
κανόνα, την δική τους αποτυχία 
να χαρούν. (“Καθημερινή”) 

* * *
Το  Κέντρο είναι μια βιβλιο-

θήκη του Χάρβαρτ, ανήκει 
στο σύστημα 73 βιβλιοθηκών 
του. Αυτό σημαίνει ότι ηλε-
κτρονικά οι βιβλιοθήκες του 
Χάρβαρτ βρίσκονται στο 
Ναύπλιο και είναι προσιτές 
στους πάντες. Είμαστε δηλαδή 
προέκταση της μεγαλύτερης 
πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης 
του κόσμου, το φυσικό τμήμα 
της οποίας εκτείνεται σε 18 
εκατομμύρια τόμους. 

Πέρα από αυτή την προ-        
σβαση στη γνώση, το Κέντρο 
είναι χώρος φιλοξενίας προ- 
γραμμάτων με φοιτητές και κα-                                 
θηγητές με αντικείμενο πρωτί-
στως τον ελληνικό πολιτισμό”.        

 (“Το Βημα”)

Σπαράγματα
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Σταλαματιες...
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ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ...

... Ο Χριστιανισμός. Η μόνη αληθινή θρησκεία.
Χωρίς τύπους και μυθικά στοιχεία. Ούτε άπιαστα. 

Ανεφάρμοστα διδάγματα. Ρωμαντισμούς και άλλα φανταστικά 
σύνδρομα. Η θρησκεία της αλήθειας.

Σύμφωνα με την “προς Διόγνητον Επιστολήν”, οι χριστιανοί 
“ούτε τους νομιζομένους υπό των Ελλήνων θεούς λογίζονται, 
ούτε την Ιουδαίων δεισιδαιμονίαν φυλάσσουσι”. (Ι,Ι κ.ε.). Στέκουν 
ψηλότερα. Έχουν υπερβεί αυτά που πίστευαν οι Έλληνες. Κι οι 
Ιουδαίοι.

Η μυθολογία ήταν ο πυρήνας της πίστης των αρχαίων 
Ελλήνων. Παντού έβλεπαν θεούς. Της βροχής. Του κεραυνού. 
Των δασών. Της θάλασσας. Του αέρα. Τα φυσικά φαινόμενα 
ήταν αποτελέσματα, γι’ αυτούς, θυμού ή καλωσύνης. Αδιαθεσίας 
ή ευδιαθεσίας ενός ή πολλών θεών.

Οι Ιουδαίοι ήταν πιο κοντά στον μόνο αληθινό Θεό. Έμειναν 
όμως στους τύπους. Δεν προχώρησαν στην ουσία. Θυσίες. 
Σάββατον. Περιτομή. Τα βασικά τους θέματα.

Άφησαν την ουσία για τους τύπους.
Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που οι τύποι αποδικνύονται 

“κιβωτος της ουσίας”.
Χρειάζονται και τούτοι. Μα όχι σε πρωτεύουσα θέση. 
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Αγαπητέ μου Τάκη, 

Η ζωή. Μια θαμπή ακτινογραφία της πραγματικότητας. Δεν 
μας επιτρέπει να δούμε τον καρκίνο. Που όλο κι απλώνεται. 
Και προχωρεί. Και καταστρέφει. Κι απομυζά του ανθρώπου 
την ικμάδα. 

Ο χρόνος, εν τω μεταξύ, περνά. Αφήνει πίσω του αναμνήσεις. 
Κάποτε θαμπές. Μερικές φορές ανεξίτηλες.

Κρατούμε στα χέρια μας το βιβλίο του χρόνου. Με τις 
σελίδες λευκές. 

Τί να γράψουμε σήμερα άραγε; Αύριο; Μεθαύριο; 
Θα χαράξουμε τίποτε; Ή θα προσπεράσουμε ακόμη μια 

μέρα; Όπως χθες; Προχθές; Ή την προηγούμενη; 
Χωρίς σημάδι; Ίχνος; Υπογραφή; 
Κι ως πότε; 
Και κάτι άλλο. Μας ικανοποιεί; Μας γεμίζει μια τέτοια ζωή; 
Προχωρεί η ζωή μας με τη δική της στοχοθεσία; Σωστά 

νοηματισμένη; 
Ο χρόνος έτσι περνά ανεκμετάλλευτος. Είμαστε υπεύθυνοι. 

Θα ‘ρθει η στιγμή της αποκάλυψης. Και της ευθύνης. Τί θα 
πούμε τότε; 

Δεν ξέραμε; Δεν προλάβαμε; Δεν τα καταφέραμε; Δεν προσέξαμε; 
Ποιόν θα θέλουμε με τις απαντήσεις τούτες να πείσουμε; 
Πολύ χαρακτηριστικά σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: “ιδού 

νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας” (Β΄Κορ. στ’ 
2).

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι; “καιρός παντί πράγματι” είπαν.
Μετά απ’ αυτό εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη ραστώνη 

μας; Στον “ύπνο του δικαίου”;
Και η ευθύνη μας;  
                                   Με την αγάπη μου,
   a.G.
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Για τον Ντοστογιέφσκυ “δεν υπάρχει σκοπός για την αγάπη, 
όπως δεν υπάρχει σκοπός για τον Θεό, διότι “ο Θεός αγάπη 
εστίν”. Ο άνθρωπος δύναται ως πρόσωπο να σταθεί, να υπάρχει, 
να λειτουργεί, να κοινωνεί μέσα στην κοινωνία μόνον όταν 
είναι ελεύθερος και αγαπάει ελεύθερα. Γι’ αυτό τον λόγο και 
ο Χριστός δεν απάντησε στον Μεγάλο Ιεροεξεταστή, όταν τον 
κατηγόρησε ότι “εσύ υπερτίμησες τον άνθρωπο. Ήθελες μόνο 
την ελευθερία, με την αγάπη σου, να προκαλέσεις την ελεύθερη 
απάντηση της καρδιάς του. Μόνο οι ακτίνες του προσώπου 
Σου να προκαλέσουν την αγαπητική απάντηση του ανθρώπου 
στη δική σου αγάπη, αλλά δεν τον κατάλαβες τον άνθρωπο. Γι’ 
αυτό θα καταδικασθείς αύριο”. 

Αναδεικνύεται έτσι ο Ντοστογιέφσκυ ο καθημερινά δικός μας 
άνθρωπος, εκείνος στον οποίο αναγνωρίζεις την περιπέτειά σου, 
την τραγικότητα της ζωής σου. Για να καταλαβαίνεις ή να σε 
συγκινεί ο Ντοστογιέφσκυ δε χρειάζεται παρά να πιστεύεις 
στον άνθρωπο, αφού βέβαια πρώτα πιστεύεις στο Χριστό. Να 
είσαι πάντοτε έτοιμος να τον αποδεχτείς και να τον υποδεχτείς 
στην οδύνη του και στη χαρά δια της οδύνης του. 

Δεν χρειάζεται παρά να είσαι βέβαιος, πως με τον 
Ντοστογιέφσκυ παίρνεις, δε δίνεις, πως “κάθε βαθειά μελέτη του 
δημιουργεί κι ένα γεγονός, κεντρίζει τη ψυχή και της παρέχει 
ένα βάπτισμα μέσα στη φωτιά. Ένας άνθρωπος που μυείται 
στον κόσμο του Ντοστογιέφσκυ, γίνεται νέος άνθρωπος και 
μπροστά του ανοίγονται νέες διαστάσεις του όντος”. 

Έβλεπε τη “μωρία του Σταυρού που ανατρέπει όλα τα 
αυτονόητα και κατεστημένα, τη γλοιώδη οριζόντια επιφάνεια 
των πραγμάτων, τη διέξοδο στα ανθρώπινα αδιέξοδα”, αφού 
ήταν ένας μεγάλος επαναστάτης του πνεύματος”.

γ. 

Της αυγής
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Επιλογ έ ς . . .
Τρεις ομάδες ανθρώπων: 
Α. Εκείνοι που πιστεύουν πως ο Χριστός ήταν ένας 

σοφός άνθρωπος. Δίδαξε τους ανθρώπους. Τους έμαθε να 
συμπεριφέρονται στη ζωή τους σωστά. 

Μιλούν για εξυπνάδα του Χριστού. Για μεθόδους που 
είχε κατορθώσει ν’ ανακαλύψει και με αυτές προσέφερε το 
καλό στους ανθρώπους. 

Αλλά η άρνηση της θεότητας του Χριστού, η υποτίμησή 
Του στην τάξη των κτιστών είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία.
Βλασφημία εναντίον Του. 

Όταν δεν πιστεύουμε στη θεανδρικότητα του Χριστού, 
τότε παύουμε να είμαστε Χριστιανοί. Γινόμαστε οπαδοί μιας 
επίγειας θρησκείας καθαρά συναισθηματικής, που απλώς 
ικανοποιεί τις ψυχολογικές μας ανάγκες. 

Β. Εκείνοι που αρνούνται κατηγορηματικά τα θαύματα. 
Στηριγμένοι στην άτεγκτη λογική φυλακίζουν την ανθρώπινη 
σκέψη μέσα στους στενούς δαιδάλους της αδυσώπητης 
νομοτέλειας. Αρνούνται κάθε υπερβατικό παράγοντα, που 
μπορεί να επέμβει στη φυσική πορεία των πραγμάτων 
και των φαινομένων, όπως αυτά νοούνται στην αφύσικη 
κατάσταση της παρούσας ζωής. 

Οι άνθρωποι αυτοί με ψαλιδισμένα τα φτερά της 
πίστης, δεν μπορούν να πετάξουν στον ανοιχτό ουρανό 
των υπεραισθητών πραγματικοτήτων. Δεν γεύονται την 
ομορφιά της όλης διάστασης του πνεύματος. Δεν ανοίγουν 
ορίζοντες προς τη θεία απεραντοσύνη. 

Μπερδεύουν τα πράγματα. Ανακατεύουν την πίστη με 
την επιστήμη. Επιστρατεύουν όποια επιχειρήματα, για να 
στηρίξουν τις απόψεις τους. 

Γ. Εκείνοι που υποστηρίζουν την ύπαρξη των θαυμάτων, 
αλλά πέφτουν κι αυτοί στο ίδιο λάθος, όπως οι αρνητές τους. 
Εξαντλούνται γύρω από την αποδεικτικότητα του θαύματος 
με λογικά επιχειρήματα. Αγνοούν τη χριστιανική έννοιά 
του. Τη λειτουργικότητά του μέσα στην εκκλησιαστική 
συνείδηση και ζωή. 

a 21 Πυρσός



Αν ο Θεός υπάρχει, γιατί το κακό; Γιατί σιωπά; Κρύβεται; 
Σκάνδαλο; Όφειλε να το καταργήσει. Άρα ...

Τι είναι το κακό; Η ελαττωματικότητα ενός κόσμου ξεσχισμένου. 
Η αμαρτία. Ο πόνος. Ο θάνατος. 

Χαμόγελο. Πόνος. Θάνατος. Αγάπη. Αφοσίωση. Θυσίες. 
Μίση. Πόλεμοι. Αδυναμία ειρήνης. Πρόοδος. Απειλή παγκόσμιας 
αυτοκτονίας. Όλα τούτα συνυπάρχουν.

Γεννιέσαι για να εργάζεσαι. Υποφέρεις.
Αποτυχίες. Προστριβές. Αβεβαιότητα. Μετριότητες. Προωθούνται 

δράματα. Αντιθέτων σύνθεση τελικά.
Κακή χρήση της ελευθερίας. Συνέπεια αμαρτίας.
Η προϋπόθεση του καλού. Η υλική και ηθική πρόοδος απαλλάσσει 

από πολλά κακά. 
Απόσπαση από τον εαυτό σου. Αγάπη. Εξυπηρέτηση των 

άλλων. Ηθική ύψωση. 
Το κακό φαίνεται (τηλεόραση κλπ). Το καλό κρύβεται και σιωπά. 

Από πού το κακό λοιπόν; 
Από μια αρχική και διεστραμμένη εκλογή ελεύθερων πλασμάτων. 

Κάποιων που απορρίπτουν από υπερηφάνεια το σχέδιο αγάπης 
του Θεού. Θέλουν να ζήσουν χωρίς Αυτόν. 

Αποτέλεσμα; Αναστάτωση παγκόσμιας τάξης. Σε πόλεμο ο 
άνθρωπος με το Θεό. Με τους άλλους. Με τον εαυτό του. 

Σκάνδαλο του κακού λοιπόν. Ο Ιώβ είναι καταδιωγμένος. 
Δίκαιος. Εγκαταλελειμμένος. Βασανισμένος. Που κραυγάζει. Να 
βλασφημήσουμε; Να μην πιστεύουμε πλέον; 

Ο Θεός απαντά: Είναι ο Ύψιστος. Ο Υπερβατικός. Τι γνωρίζουμε 
για τις προθέσεις Του; Το σχέδιό Του; Τον κόσμο; Θέλουμε να Του 
υπαγορεύσουμε τη συμπεριφορά Του μήπως; 

Προσπελάσεις
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Παραδέχομαι το Θεό σημαίνει παραδέχομαι κ α ι  τις απόψεις Του... 
Είναι ισχυρός, για να δώσει έννοια στον πόνο. Να βγάλει καλό από 
το κακό. Στο Θεό οφείλει ο άνθρωπος να δοθεί ολοκληρωτικά. 
Με πλήρη εγκατάλειψη. Με απόλυτη εμπιστοσύνη. Κυριαρχεί στα 
πάντα. Τα ξεπερνά. 

Πώς; Με την πίστη. 
Ο Θεός παρεμβαίνει προσωπικά στον κόσμο. Δεν καταργεί το 

κακό μ’ ένα χτύπημα μαγικής ράβδου. 
Το Ευαγγέλιο δεν είναι παραμύθι για μάγισσες. Ο Θεός, ένας 

μάγος, που θ’ αφαιρούσε από τον άνθρωπο κάθε ευθύνη στην 
αναδιοργάνωση του κόσμου. Επωμίζεται την άπειρη ανθρώπινη 
δυστυχία. Σαρκώνεται από αγάπη. Σταυρώνεται από μίσος. 

Σκάνδαλο ο πόνος. Η αδικία. Η αμαρτία. Θριαμβεύει το κακό. 
Εγκαταλείπεται ο Χριστός. Γίνεται Ιώβ ο άνθρωπος. Βρίσκεται εκεί. 
Στο κακό. 

Ο Χριστός τίναξε τη φρίκη του εγκαταλελειμμένου. Του 
ταλαιπωρημένου. Ήλθε σ’ αντιδικία με το κακό. Τόλμησε όσο ουδείς. 
Και το νίκησε.

Νικά εκ των έσω. Στο βάθος του κακού μπαίνοντας. Το συντρίβει. 
Το κάμνει να εκραγεί. Θάνατος, τελικά. Είσοδος στη ζωή. Συνεχές 
το κάλεσμά Του στην αγάπη. Τη χάρη. Υιοθεσία. Υπόσχεται την 
ανάσταση στα σώματα. 

Τελικά ο Χριστός δεν είναι μια καλοκάγαθη βεβαιότητα, που θ’ 
αφαιρούσε από την ύπαρξη κάθε αξία κινδύνου. Τραγωδίας. Η νίκη 
μένει για μας αντικείμενο πίστης. Και ελπίδας. 

Παραμένει ένας ολοκληρωτικός κίνδυνος. Καθημερινός. Μέσα στην 
αγάπη. 

Κίνδυνος ελευθερίας(;) Δημιουργική αξία της αγάπης. 
+ο π.Γ.
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Mέγας(;)

 “Ο Χριστός... εμφανίζεται στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Τότε 
που η Ιερά Εξέταση βρισκόταν στη μεγαλύτερή της έξαρση. Ο 
Μέγας Ιεροεξεταστής δίνει εντολή να τον συλλάβουν. Την ίδια 
νύχτα τον επισκέπτεται στη φυλακή του, για να του πει πως 
αύριο κιόλας θα τον παραδώσει στην πυρά σαν τον χειρότερο 
αιρετικό. Η κατηγορία, που απαγγέλλει κατά του Χριστού, 
είναι πως δεν υπέκυψε στους τρεις πειρασμούς όταν “ο Ιησούς 
ανήχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος”(1) ”. 

“Αρνήθηκες τη μοναδική αλάθαστη σημαία που σου 
προσφέρθηκε, για να κάμεις όλους τους ανθρώπους να Σε 
προσκυνήσουν χωρίς αντίρρηση - η σημαία του επίγειου 
άρτου. Και την αρνήθηκες εν ονόματι της ελευθερίας και του 
ουράνιου άρτου” (2). Και όμως “εν ονόματι του επίγειου άρτου 
θα επαναστατήσει εναντίον Σου το πνεύμα της γης. Θα σε 
πολεμήσει και θα Σε νικήσει...” (3).

“Η ελευθερία της πίστης των ανθρώπων ήταν για Σένα το 
πιο πολύτιμο πράγμα... Θέλησες την ελεύθερη αγάπη του 
ανθρώπου. Έτσι που να Σε ακολουθήσει ελεύθερα. Αντί να 
υπακούει τον παλιό αυστηρό νόμο, έπρεπε ο άνθρωπος... ν’ 
αποφασίζει μ’ ελεύθερη καρδιά τι είναι το καλό και το κακό 
έχοντας μοναδικό οδηγό τη μορφή Σου” (4). 

+ ο π.Γ.

(1) Ματθ. δ’ 1-11, (2) Φεντόρ Ντοστογιέφσκυ, Αδελφοί Καραμαζώφ, 
Μέρος Β’, βιβλίο Ε’, κεφ. 5, (3) στο ίδιο, (4) στο ίδιο

OPIAKA
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Tο ελληνικό καλοκαίρι 

Σιγά σιγά, μεσ’ στο κατακαλόκαιρο, το φως αφανίζει την 
Ελλάδα. Χωνεύει τα νησιά, εξουδετερώνει τις θάλασσες, 
αχρηστεύει τους ουρανούς. Μήτε που βλέπεις πια βουνά, 
μήτε δέντρα, μήτε πολιτείες, μήτε χώμα και νερό. Άφαντα 
όλα.

Πιωμένος φως – μονάχα μια σκιά μαύρη – ο άνθρωπος. 
Η Ελλάδα στους χάρτες ανύπαρκτη.
Λες και βρήκε ο κόσμος το μακαρισμένο τέλος του σ’ 

αυτή την απόλυτη ισότητα.
Κι όμως, το ίδιο αυτό φως, το αστραφταβόλο, το 

καταιγιστικό, που αναιρεί την Ελλάδα μεσ’ στα 
μεσημέρια, την αποκαθιστά πάλι το ηλιοβασίλεμα κάτω 
από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα του δειλινού 
και αργότερα κάτω από την τρυφερή παρουσία της 
Σελήνης.

Τότε ξαναβρίσκει τον εαυτό της η Ελλάδα. Ξαναγίνεται 
αυτό που πραγματικά είναι. Ξαναπαίρνει στους χάρτες 
τη θέση που της αξίζει. Θέλω να πω τη θέση των 
ονείρων.
                                Ο. Ελύτης
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Διψώ για ένα ζωντανό νερό

[Μοναχός Ιωάννης, εκδ. Εν πλω]

Δεν αποζητούσα διανοητική κατανόηση, δεν ήθελα να διδαχθώ 
μια καινούργια τεχνική· επιθυμούσα να μυηθώ στη ζώσα και βιωμένη 
Παράδοση. Αυτό σημαίνει: δουλειά στους αγρούς, δηλαδή χειρωνακτική 
εργασία, να μάθεις να προσεύχεσαι, να μάθεις να σέβεσαι, να μάθεις να 
ζεις με την καθοδήγηση ενός γέροντα, να μάθεις να συνομιλείς μυστικά με 
τον ζώντα Χριστό. Ήθελα να γνωρίσω σε βάθος τον Λόγο, δηλαδή τα 
θεία Ονόματα, τη ζωογόνο δύναμη του Πνεύματος και όχι το γράμμα που 
πετρώνει το Πνεύμα. [...] 

Με έβαλαν στην κουζίνα· το φαντάζεστε; Εμένα, έναν Γάλλο! Μου 
έμαθαν να σκουπίζω το πάτωμα, να πλένω πιάτα... Βέβαια, το πλύσιμο 
των πιάτων στην έρημο δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί το νερό είναι 
λιγοστό. Ξαναμάθαινα, όπως ένα μικρό παιδί, καθημερινά πράγματα και 
πώς αυτά συνδέονται με το Πνεύμα. Δεν επρόκειτο για μάθηση πρακτική. 
Ήταν μύηση. Υπάρχει τόση ομορφιά στην απλή κίνηση, ομορφιά που 
μπορεί να γίνει δοξολογία, μαρτυρία, σάρκωση της Παρουσίας. 

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, στα κατάφυτα βουνά της Σεβέν (Cévennes), 
βρίσκεται η σκήτη της Αγίας Πίστεως. Εκεί, ο πατήρ Ιωάννης με τη 
μικρή του συνοδεία, διψούν για ένα ζωντανό νερό. Και πορεύονται προς 
τη δικιά τους μεταμόρφωση.  

«Χρέος του ανθρώπου, γράφει, είναι να εκπληρώσει, όσο ζει, την 
κλήση του: Να μεταμορφώσει, δηλαδή, τα πάθη του σε αρετές και να 
αναγεννηθεί πλήρως. Αυτή η μεταμόρφωση δεν καταλήγει σε αυτάρεσκο 
εγωισμό, αλλά ανοίγει την καρδιά στο θείο και στολίζει τη δημιουργία με 
έργα δοξαστικά.»

Έτσι ο πατήρ Ιωάννης μοιράζεται βιώματα κοντά σε μοναχούς του 
Άθωνα. Και κοντά στον πνευματικό του, πατέρα Σεραφείμ. Ηγούμενο 
της μονής του Αγίου Σάββα στην έρημο της Ιουδαίας. Κ. Χ.

                                                    

Οδοιπορώντας
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Ωs... 
......τον 13ο αιώνα η νεόφυτη Δύση διασώζει, για τη συγκρότηση 

του λειτουργικού χώρου, τη λεγόμενη ρωμανική αρχιτεκτονική, 
καταγωγικά συγγενή με την ελληνορωμαϊκή (“βυζαντινή”) ναοδομία. 
Από τον 12ο αιώνα (ως τον 15ο και τη λεγόμενη “Αναγέννηση”) 
αρχίζει να εκφράζεται και με την αρχιτεκτονική η συντελεσμένη πια 
μεταβολή στην αντίληψη για τα τελούμενα μέσα στον χριστιανικό 
ναό -  ένα καινούργιο αρχιτεκτονικό είδος αναλαμβάνει να εκφράσει 
την καινοτροπία: ο “γοτθικός” λεγόμενος ρυθμός. Ιδιοφυούς τεχνικής, 
μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονήματα, με πρωταρχική, προφανέστατη 
στόχευση τον εντυπωσιασμό, την κατάδειξη του εξουσιαστικού 
κύρους της θρησκευτικής αυθεντίας. Η ίδια στόχευση είναι φανερή, 
με υποδεέστερο το αρχιτεκτονικό επίτευγμα, και στον ρυθμό που 
ακολουθεί (από τον 15ο αιώνα ως τα τέλη του 16ου αιώνα), τον 
“αναγεννησιακό” - συνοδεύει τη λεγόμενη “Αναγέννηση” των Τεχνών 
στη Δύση, τη φορμαλιστική απομίμηση μορφολογικών στοιχείων 
αρχαιοελληνικών. Έπεται (στον 16ο, 17ο, 18ο αιώνα) ο ρυθμός 
που ονομάστηκε “μπαρόκ” (από το πορτογαλικό barroco, που 
σήμαινε  αρχικά, και σχεδιαστικά, το ακανόνιστο του σχήματος, το 
ασύμμετρο) και επιδίωκε να προσδώσει στον αναγεννησιακό ομόλογό 
του ρυθμό ακόμα πιο φανταχτερή μεγαλοπρέπεια, πληθωρικό και 
“βαρύ” διάκοσμο, αυξημένη ψυχολογική υποβολή. Για να φτάσει 
η δυτική θρησκευτική αρχιτεκτονική (στον 18ο αιώνα, πριν από 
τη είσοδο στη Νεοτερικότητα) στον ρυθμό του “ροκοκό” (rococo): 
κορύφωμα μιας επιτηδευμένης αισθητικής, τέχνης της φιοριτούρας, 
ψυχολογικά ευφραντικής κομψότητας και γλυκερού διδακτισμού - 
μια “διακοσμητική” της ορμέμφυτης θρησκευτικότητας.

Χρήστος Γιανναράς
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Εαρινά

Στιγμιότυπο

Κάθισε εκεί πρόσεχε μη χύσεις το γάλα σου.

Μαμά, γιατί τό γάλα εἶναι ἄσπρο,
πότε θα μου πάρεις ένα ποδήλατο,
πού πάει ο ήλιος όταν δύσει,
ποιος ανάβει τα άστρα,
πεθαίνουν οι κούκλες;

Τι θα πει φωτόνια,
υπάρχει στ’ αλήθεια η φεγγαρόλουστη,
τι είναι τα χάπια της ευτυχίας,
πού είναι το τόπι μου,
ποιος έμαθε τα πουλιά να τραγουδούν,
πότε παντρεύονται τα μερμήγκια,
γιατί μετά το καλοκαίρι έρχεται ο χειμώνας,
τι θα πει κρίσιμη ηλικία,
ποιος γέννησε το Θεό,
γιατί πεθαίνουμε,
μιλάνε τα ψάρια;
Γιατί η Κοκκινοσκουφίτσα πήγε στο δάσος,
αφού ήξερε πως ήταν εκεί ο λύκος,
τι θα πει βόμβα μεγατόνων,
γερνάνε οι άγγελοι;
Γιατί να μην έχουμε και μεις φτερά,
πώς γίνεται η πλύση εγκεφάλου,
τι χρειάζονται οι μύγες,
θα με ξεχάσεις όταν πεθάνεις;
Πότε θα πάμε ταξίδι στο φεγγάρι,
σ’ αρέσουν τα ροδάκινα,
πού βρίσκεται το αθάνατο νερό;
Γιατί έκανες «αχ»
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κάθε πότε γίνονται οι πόλεμοι,
τις φοβάσαι τις κατσαρίδες,
οι κουτοί πάνε στον Παράδεισο,
πού είναι ο Παράδεισος, 
- γιατί δεν μου απαντάς;

Μαμά, όταν μιλάει κανείς πολύ,
τελειώνει κάποτε η φωνή του;     
                     Λένα Παππά

O λίγος χρόνος των πουλιών

   Μέσα στον απέραντο ουρανό
   Ο λίγος χρόνος των πουλιών
   Είναι λύπη;
   Είναι χαρά;
   Το φως έρχεται
   Εκλέγει τα πουλιά
   Το φως δεν καταστρέφει
   Ανάμεσά μας πάντοτε ένας. 
Εκείνος που μαθαίνει τα νιάτα τ’ ουρανού.  
   Και που πετάει με τα πουλιά
   Μέσα στον αιθέρα.

Γιώργος Σαραντάρης 

 Θάλασσα του πρωϊνού

Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κι εγώ την φύσι λίγο.
Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελου ουρανού

λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα
ωραία και μεγάλα φωτισμένα.

Κ.Π. Καβάφης
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Αναβαθμοι
Εφόδιο

«Πέντε άνθρωποι περπατούν στην πόλη κουβαλώντας στο κεφάλι μια βαριά, 
ξύλινη βάρκα.

Τους ρωτούν:
“Γιατί κουβαλάτε αυτή τη βάρκα στο κεφάλι σας; Δεν είναι βαρειά; Δεν σας 

εμποδίζει στο περπάτημα;”
“Φυσικά και είναι μπελάς”.
“Ασφαλώς. Και κάνει το δρόμο πιο δύσκολο”.
“Όμως, δεν είμαστε αγνώμονες”.
“Ούτε απαρνιόμαστε το παρελθόν μας”.
“Ερχόμενοι προς τα εδώ έπρεπε να περάσουμε από ένα σημείο που οι βροχές 

είχαν μετατρέψει σε ένα μεγάλο και ορμητικό χείμαρρο. Αν δοκιμάζαμε να τον 
περάσουμε κολυμπώντας, θα είχαμε πνιγεί. Βρήκαμε τη βάρκα. Χάρη σ’ αυτήν 
μπορέσαμε να περάσουμε το ποτάμι. Είναι ολοφάνερο ότι σ’ αυτήν χρωστάμε 
τη ζωή μας… Την κουβαλάμε, λοιπόν, πάντα στο κεφάλι μας, σε ένδειξη αιώνιας 
ευγνωμοσύνης.” (Χόρχε Μπουκάι).

Ασφαλώς και πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη σημαντικό μέρος της ζωής 
μας. Δεν μπορεί η λήθη να σκεπάσει τα πάντα. Από άνθρωποι θα γίνουμε... 
απάνθρωποι. 

Το παρελθόν δεν μπορεί να μπει στο περιθώριο.
Όμως κάποια πράγματα ή γεγονότα, που φάνηκαν χρήσιμα στην ώρα τους, 

μπορεί τώρα να μην είναι. Κι αν ακόμα από χρήσιμα μετατραπούν σε φόρτωμα, 
τότε πρέπει να λειτουργήσει η διάκριση. Η αρετή που κατευθύνει τις ενέργειες και 
προστατεύει από τις κακοτοπιές.

Εύκολο σίγουρα δεν είναι. Απαραίτητο όμως για βελτίωση της ζωής. Και της 
κοινωνίας.

Χωρίς διάκριση γινόμαστε άμετροι. Κινούμαστε στα τυφλά. Χάνουμε τον 
προσανατολισμό μας. Πέφτουμε σε λάθη. 

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε τι πρέπει να κάμουμε και τι όχι. 
Τι να επιδιώκουμε και τι να αποφεύγουμε. Τι εκ Θεού και τι εκ του πονηρού.

Με τη διάκριση ο άνθρωπος αποκτά την εσωτερική βεβαιότητα και ασφάλεια 
στην πορεία του. Στην επιλογή κάθε στιγμής. Μα και στις σοβαρές στροφές της 
ζωής του.

Πώς αποκτούμε αυτό το τόσο σημαντικό εφόδιο;
Με την ταπείνωση. Τη νηφαλιότητα. Τη σωφροσύνη. 
Και ασφαλώς με τον καταλυτικό ρόλο του πνευματικού στη ζωή μας. ΔΔ
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Καθημερινά, οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
4:30 - 6:30 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 4:30 - 6:30 μ.μ. 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760, 22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  
καθημερινά).
Από την Πέμπτη 1 Αυγούστου μέχρι και την Τρίτη 13 Αυγούστου θα 
τελείται καθημερινά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. 
Μέχρι και την 14ην Αυγούστου, τηρείται νηστεία.
Την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος γίνεται κατάλυση 
σε ψάρι.
Την ημέρα της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου (29 
Αυγούστου) τηρείται αυστηρή νηστεία.
Κατά τις εορτές της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου δεν γίνονται μνημόσυνα.

Kάποιος έγραφε:
"Όποιος αγαπά την αλήθεια, ας έχει το άλογό του 

σελλωμένο. Κινδυνεύει!
Όποιος θελήσει να την υπηρετήσει, να έχει το πόδι του 

στον αναβολέα του αλόγου. Γίνεται στόχος!
Όποιος θελήσει να την εκστομίσει, αντί για χέρια, φτερά 

πρέπει να έχει. Διώκεται!” Ούτις
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