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Πυρσός

Τῌ ΙE’ (15ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰερομάρτυρος Ἐλευθερίου 

«Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω», γράφει ο 
απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του και επίσκοπο 
Εφέσου Τιμόθεο. Και είναι αλήθεια, πως δεν είναι η ηλικία 
που κάνει τον άνθρωπο αξιοσέβαστο. 

Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ακόμη «γῆρας γὰρ 
τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται· 
πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος 
ἀκηλίδωτος.»

Τα λόγια αυτά, που αναφέρονται στη σύνεση της 
νεότητας, μας θυμίζουν τον άγιο ιερομάρτυρα Ελεύθεριο. 

Σε ηλικία είκοσι ετών είχε ήδη χειροτονηθεί Επίσκοπος 
Ιλλυρικού. 

Με το ζήλο, την πραότητα και τη σοφή του διδασκαλία, 
γρήγορα έφερε στην πίστη του Χριστού πλήθος ανθρώπων 
της (σημερινής) Βορείου Ηπείρου. 

Οι φανατικοί ειδωλολάτρες τον κατάγγειλαν στον 
αυτοκράτορα Αδριανό. Εκείνος έδωσε αμέσως εντολή με 
συνοδεία στρατού να πάει ο Άγιος στη Ρώμη. 

Στον δρόμο, πολλοί από τους στρατιώτες, βλέποντας και 
ακούγοντας τον άγιο Ελεύθεριο πίστεψαν και βαπτίσθηκαν.  

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς

02 b



ΣΤΟ ΦΩΣ
Πολύ συχνά μένουμε σκεφτικοί. 
Βλέπουμε διαρκώς να ξετυλίγεται μπροστά μας το περίτεχνο της 

ιστορίας του κόσμου στημόνι. 
Αντικρύζουμε ερείπια ψυχών και σωμάτων να κείτονται στα 

σταυροδρόμια των εποχών. Γύρω και παντού μια αδιόρατη οσμή 
θανάτου. 

Ο άνθρωπος, καβαλλάρης στο άρμα μιας ασυνόρευτης ζωής, τρέχει 
αδιάκοπα. Ανικανοποίητα. Απελπισμένα. 

Καλπάζει, τραγικός δρομέας, αδιαφορώντας για τις όποιες δυσκολίες 
και τ’ αξεπέραστα προβλήματα. 

Δεν συνειδητοποιεί, ότι αυτά έγιναν ήδη ογκόλιθος συντριβής. Μα 
και ναρκοπέδιο θανάτου. Τόσο για τον ίδιο, όσο και την κοινωνία, 
στην οποία ζει. 

Όταν ο άνθρωπος τούτη την καμπύλη τροχιά ακολουθεί, πώς 
να περιμένουμε να ξεπεράσει τα μηνύματα διχασμού, που, δυνατά ή 
υπόκωφα, όλο κι ακούγονται γύρω;

Πώς θα διασπαστεί το κλίμα τούτο της αλλοτρίωσης που μέχρι 
μυελού οστέων μας έχει επηρεάσει; 

Σκοτάδι βαθύ κι απειλητικό για τον άνθρωπο. Και δεν φθάνουν όλα 
τούτα. Προκύπτουν υπαρξιακά ερωτήματα μπροστά μας. 

Από πού έρχομαι; 
Γιατί ήλθα; 
Πού πηγαίνω;
Αισθάνεται ο άνθρωπος να χάνει και την τελευταία του αναπνοή 

κάτω από τα ερωτήματα τούτα, που σαν ταφόπλακα βαριά τον 
καταπιέζουν. 

Παρά ταύτα, ένας καλπασμός ελπίδας αισθανόμαστε να διαπερνά 
τους καιρούς μας. 
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Το θαύμα γίνεται. Λειτουργεί ακόμη. 
Το φως έρχεται. 
Το μήνυμα ακούγεται. Ξεχωρίζει μέσα από τις κλαγγές των σπαθιών. 
Το φως τούτο δεν είναι σαν τα χίλια φώτα, που μόνο φέγγουν, 

χωρίς να φωτίζουν. 
Είναι ένα διαλυτικό φως. 
Όπου τούτο υπάρχει, δεν χωρεί το σκοτάδι της αμαρτίας. 
Γι’ αυτό και εξαλείφεται. 
Τούτο το φως εξακολουθεί να λαμπρύνει της ζωής μας τη σπηλιά. 

Να την τρυπά πέρα για πέρα.
Νιώθουμε άραγε τους ιριδισμούς του; 
Αν δεν τα καταφέραμε ήδη, έχουμε ακόμη καιρό. 
Η σπηλιά, με την είσοδο ανοιχτή στο φως, μας περιμένει. 
Θα θελήσουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία; Ή θα μείνουμε 

στα δικά μας, χωρίς όποιους κυματισμούς; Χωρίς όποιες αναταράξεις; 
Συναισθηματικές; Ή άλλες.

Καιρός προβληματισμού λοιπόν. Ζωντανού και δημιουργικού. 

+ο π. Γ

   Λέμε...
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Μιλάμε για τη μαγεία των Χριστουγέννων.
Τα παιδιά (ίσως) θα την αναζητήσουν στων καταστημάτων 

τις προθήκες. Προς στιγμή.
Μετά; Τί θα γίνει μετά, αλήθεια;
Μήπως τελικά αναζητούμε κάτι στην άγονη την έρημο; 

Τη στέππα την παγωμένη; Σε τόπους άνηλιους; Και 
άνυδρους;

Μας εξαπατά η πυξίδα μας μήπως;
Πρόσω ολοταχώς λοιπόν. 

γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Αυτός ο ποιητής της φύσεως ξενιτεύτηκε, επειδή θέλησε να 
ανορθώσει τη νικημένη ανθρώπινη φύση. Και έρχεται κοντά μας 
χωρίς να κάνει κρότο ως Θεός. Χωρίς να καταπλήττει με βροντές 
τις ακοές μας. Χωρίς να τον περιβάλλει ομίχλη και να δείχνει μέσα 
στην ομίχλη φοβερή φωτιά. Χωρίς να τρομοκρατεί με τον ήχο της 
σάλπιγγας όσους τον ακούν. [...] 

Δεν έρχεται συνοδευόμενος από αρχαγγέλους. Δεν κινεί τα 
στρατόπεδα των αγγέλων. Γιατί δεν θέλησε να φοβήσει εκείνον 
που απομακρύνθηκε από τους νόμους Του.

Έρχεται ο Κύριος όλων με την μορφή δούλου, ντυμένος στη 
φτώχεια, για να μη διώξει και τρομάξει το θήραμα. 

Γεννάται σε μια άγνωστη περιοχή. Διαλέγει για τη γέννησή 
Του έναν αφανή αγρό και γεννάται από μια φτωχή Παρθένο. 
Όσα προσλαμβάνει, είναι όλα πτωχά, “ἳνα ἡσύχως πρός σωτηρίαν 
ἀγρεύσῃ ἄνθρωπον”.

Εσύ να βλέπεις το πτωχότατο οίκημα Εκείνου που πλουτίζει 
τον ουρανό. Να βλέπεις τη φάτνη Εκείνου που κάθεται πάνω στα 
Χερουβείμ. Να βλέπεις τα σπάργανα Εκείνου που περιχαράκωσε 
με την άμμο το πέλαγος. Να βλέπεις την κάτω πτωχεία Του και 
να αναλογίζεσαι τον ουράνιο πλούτο Του. 

[...] Και όμως μέσα σ’ αυτή τη φτώχεια φανερώνεται ο πλούτος 
της Θεότητός Του. 

Ένα αστέρι φανερώνει στους μάγους τον πτωχό και οδηγεί τους 
βαρβάρους στη φάτνη του πένητος. Αλλά και οι άγγελοι χαίροντες 
αναγορεύουν Τούτον τον πτωχό στους ποιμένες υμνώντας τον 
πλούτο της Θεότητός Του.

Επίσκοπος Άγκυρας Θεόδοτος

Απαρχές



Ηλιακτίδες
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Ηλιακτίδες

Eimai . . .
... η Μαρίνα, είμαι διαιτολόγος και ήδη ζω 24 χρόνια με τον διαβήτη. 

Το να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο δεν σταματά με τη διάγνωση του 
διαβήτη! Η ζωή είναι δώρο. Στο χέρι μας είναι αν θα την κάνουμε φίλη 
και θα παίζουμε μαζί της ή αν θα την αφήσουμε να παίξει αυτή με εμάς. 
Φοράω αντλία ινσουλίνης με αισθητήρα. Μου έχει προσφέρει μεγαλύτερη 
ευελιξία στις καθημερινές μου δραστηριότητες. 

Προπονούμαι γύρω στις 4-5 φορές σε περίοδο προετοιμασίας και 3-4 
φορές, όταν θέλω απλώς να συντηρούμαι. Η αερόβια άσκηση (περπάτημα, 
τρέξιμο κ.ά.), η άσκηση με αντιστάσεις (βάρη, λάστιχα κ.λπ.) και ο 
συνδυασμός τους έχουν σημαντικά οφέλη στη ρύθμιση του σακχάρου στο 
αίμα. Ζω έντονα. Μου αρέσει να δραστηριοποιούμαι και να ανακαλύπτω 
τα όρια του εαυτού μου. Αγαπάω τον αθλητισμό. Δειλά δειλά άρχισα να 
τρέχω. Τα 3άρια έγιναν 6άρια και αργότερα τα 5άρια έγιναν 10άρια. 
Άρχισα να παίρνω μέρος σε αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων. Επόμενος 
στόχος μου ο Ημιμαραθώνιος και στη συνέχεια ο Μαραθώνιος. Τρέχω 
γιατί όλοι έχουμε τις ανάγκες και τις εμμονές μας. Κάτι, δηλαδή, που μας 
παθιάζει πέρα από το συνηθισμένο και μας δημιουργεί ένα είδος εξάρτησης. 
Κι αυτή (το τρέξιμο) είναι μια καλή εξάρτηση που σε αποτρέπει από 
άλλες πιο βλαβερές. Με ρωτούν καμιά φορά γιατί τρέχω. Γιατί κάνω ό, 
τι κάνω. Γιατί υφίσταμαι όλες αυτές τις δοκιμασίες. Γιατί πολύ απλά, 
το τρέξιμο μου προσφέρει εικόνες, παραστάσεις, βιώματα, συναισθήματα, 
εντάσεις, ποιότητες, στοιχεία, από τα οποία η ρέουσα καθημερινότητα 
είναι μερικώς ή πλήρως αποστειρωμένη. Τρέχω, για να εξασκούμαι στην 
υπομονή. Να καθαρίζω τον νου και την ψυχή. Να μπορώ να προσεγγίζω 
τα όριά μου και να τα ξεπερνώ. Όταν τρέχω, τίποτα άλλο δεν έχει 
περισσότερη σημασία. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να παρατηρώ το 
σώμα μου να λειτουργεί σωστά και να δυναμώνει. Να έχω επίγνωση της 
αναπνοής μου και να αντλώ ώθηση να πάω ακόμη πιο μακριά, ακόμη πιο 
γρήγορα. Αντλώ δύναμη και ευεξία, ηρεμία. Τρέχω λοιπόν.

Μαρίνα Ζαχαράκη (“Τα Νέα”)
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Κυριακή, 11.11.2018 

«Ίσως αυτή να είναι η καλή φορά»

Ήταν η καταληκτική φράση της καθηγήτριας. Μας μιλούσε, για την 
απογοήτευση που νιώθουν οι γονείς και ο περίγυρος εκείνων που κάνουν 
χρήση ουσιών. Απογοητεύονται πως ο δικός τους άνθρωπος ίσως να 
μην τα καταφέρει ποτέ.. Γιατί μπαίνουν αρκετές φορές σε προγράμματα 
απεξάρτησης, αλλά, για διάφορους λόγους, δεν καταφέρνουν να μείνουν 
μακριά από τις ουσίες και ξαναπέφτουν. 

«Πολλοί θέλουν να μείνουν μακριά και κάνουν δύσκολο αγώνα. 
Πέφτουν όμως. Αλλά ξαναπροσπαθούν. Ας μην χάνουμε την ελπίδα μας. 
Ίσως αυτή να είναι η καλή φορά».  

Πόση ελπίδα κουβαλά μια φράση! 
Και σκεφτόμουν πως, και εγώ κάπως έτσι είμαι. Μόνο  που ο δικός 

μου αγώνας δεν έχει να κάνει με ουσίες. Αλλά με αμαρτίες. Κάπως έτσι 
νιώθω και γω κάθε φορά που η αδυναμία μου αποδεικνύεται πιο μεγάλη 
από τη θέλησή μου. Και πέφτω. Κάθε φορά που η αμαρτία επιστρέφει. 
Και... δριμύτερη.

Λυπάμαι, που δεν καταφέρνω να μείνω μακριά. Που χρειάζεται 
να επιστρέφω σ’ αυτά τα «προγράμματα απεξάρτησης» και πάλι. 
Ευλογημένο το δώρο της Εξομολόγησης! 

Και πόσο κουράγιο μου δίνει να ξέρω πως εσύ, Θεέ μου, δεν έχεις να 
μου προσάψεις καμμιά κατηγορία. Παρά μονάχα περιμένεις, πως αυτή θα 
είναι η καλή μου φορά! 

Βοήθησέ με, Θεέ μου, να θυμάμαι, πως όλοι οι άνθρωποι, όπως και γω, 
πέφτουν. Λόγω αδυναμίας. Να μην τους κρίνω. Να είμαι επιεικής, όπως 
είσαι Εσύ με μένα. Μα κυρίως να ελπίζω! Θα έχουμε όλοι την ευκαιρία να 
ξανασηκωθούμε! Πως θα την αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία! Και θα είναι 
η καλή φορά!

Ε. Κ. 
         

  
  

Φύλλα ημερολογίου



Δονήσεις
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Δονήσεις

Αφού το μετέφερε επί 17 ημέρες, κολυμπώντας 
περισσότερα από 1000 μίλια, η όρκα που συγκίνησε 
τον πλανήτη με τον θρήνο της σε ένα πρωτοφανές στα 
χρονικά περιστατικό, αποχωρίστηκε το νεκρό μωρό της. 

Η Tehlequah, όπως ονομάστηκε η φάλαινα, ήταν τόσο 
θλιμμένη από τον θάνατο του μωρού της, ώστε συνέχιζε να 
το μεταφέρει κρατώντας το στην επιφάνεια του Ειρηνικού 
Ωκεανού. 

Ούτε μία γέννηση όρκας δεν έχει καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια και το είδος απειλείται με εξαφάνιση. Ο 
λόγος; Η υπεραλίευση σολομού που είναι η βασική τροφή 
της και η ρύπανση. Εμείς, δηλαδή. (“Τα Νέα”)

* * *
-Υπάρχουν πράγματα που αντιπαθείτε στην 

τηλεόραση; 
- Περισσότερο τη λυπάμαι.
- Γιατί; 
- Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της 

για ποιότητα και καλαισθησία. (“Τύπος”)



a 09 Πυρσός

~Πύρσος~

Γνώρισα... έναν ιερέα, ο οποίος απέστειλε χάρτες της 
Ελλάδος και μορφές αγωνιστών της επαναστάσεως του 
1821, σε Δημοτικά Σχολεία απομακρυσμένων νησιών.

“Μου παρατηρούν! 
άνθρωπε είσαι πολύ θαρραλέος.
Δεν είναι αλήθεια.
Πότε δεν είχα μεγάλο θάρρος.
Απλώς το θεωρούσα αναξιοπρεπές να καταντήσω 

δειλός σαν τους συναδέλφους μου.
Δεν προσπαθούσα να κινήσω τη γη. 
Έγραψα. Αλλά όχι καταγγελίες.
Γελούσα με τα ψεύτικα προσχήματα και προσπαθούσα 

να μιλάω απερίφραστα. 
Μια ημέρα, οι μεταγενέστεροι θα θυμούνται - και ο 

κόσμος θα κοκκινίζει από ντοπή- όταν η φαυλότητα και η 
μεγαλαυχία θα έχουν περάσει, αυτή την παράξενη εποχή, 
αυτούς τους παράξενους καιρούς, όταν η συνηθισμένη 
τιμιότητα λεγόνταν θάρρος”.

Ε. Γεφτουσένκο

“ Αυτή τη φορά χρειάστηκε νεκρό ένα αγοράκι  αβάφτιστο έξι 
μηνών και ακόμη 92 νεκροί, ανάμεσά τους έντεκα παιδιά και νέοι 
πολλοί και οι γονείς τους και γέροντες που δεν μπόρεσαν να τρέξουν 
και έφυγαν βρίσκοντας θάνατο φρικτό, μονάχοι ή αγκαλιασμένοι 
με εγγόνια ή με ένα ζωάκι αγαπημένο.  Έπρεπε να ξεκληριστούν 
οικογένειες, να έρθουν στο φως ιστορίες τραγικές πόνου αβάσταχτου, 
για να κάνει η κυβερνητική αλαζονεία και ανεπάρκεια ένα βήμα 
πίσω”. (“Το Βήμα”)
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Ανιχνεύοντας
Μετά το μεγάλο διάλειμμα θα 

έχουμε συνεδρίαση.
- Γιατί; Έγινε τίποτε;
- Θα έχουμε δικαστήριο. Θα 

σας πω.
Ήταν το “δόγμα του καίσαρος”. 

Εντολή βασιλική και...
Ο π. Ι. προσήλθε συνοφρυωμένος.
Δεν μιλούσε καθόλου.
Μπήκε στο θέμα αμέσως.
- Ο Κώστας... πήρε κρυφά το 

γάλα από το ψυγείο. Και το ήπιε.
Οι πληροφορίες ήταν ελλιπέστατες.  

Γιατί το πήρε; Και μάλιστα χωρίς 
άδεια.

Ζήτησα εξηγήσεις. Λεπτομέρειες. 
Ιδού: 

- Ο Κώστας παραπονέθηκε, ότι 
πονάει το στομάχι του.  Του είπα, 
ότι πρέπει να πάει στον γιατρό, αν 
συνεχίσει.

Γι’ αυτόν ήταν πολύ δύσκολο. 
Πού; Πώς; Πότε; Τον λυπήθηκα. Του 
εξήγησα ότι το γάλα κάνει καλό 
στο  στομάχι. Σαν φάρμακο. Το από-
γευμα με ειδοποίησε ο μάγειρας, ότι 
το γάλα... εξαφανίσηκε. Ερεύνησα το 
θέμα. Και τι ανακάλυψα; Το ήπιε ο 
Κώστας. Τον ρώτησα γιατί. Κι η 
απάντησή του:

- Μα αφού...
 Ο διευθυντής στράφηκε σ’ εμένα.
- Λέγε. Είσαι και νομικός. Τί να 

του κάνουμε λοιπόν;
Θα τον δικάζουμε αναπολόγητο; 

Και το τεκμήριο της αθωότητας;
Τον καλέσαμε. Μας επανάλαβε τα 

γνωστά. Ήταν αστείο τ’ όλο θέμα.
Ήξερα τρία πράγματα:
α.  Δεν θα το έκλειε ο διευθυντής  

με τον Κώστα ατιμώρητον.
β.  Συνηθισμένη τιμωρία: Αποβο-

λή.
γ.  Οι κύριοι Τ. Χ. και Χ. Λ. 

συνάδελφοι, περιμένουν  να πω εγώ 
ποινή,  για να τη ρίξουν στο... μισό.

Πρότεινα 4 μέρες.
 Οι δύο συνάδελφοι την έρριξαν 

στις δύο, όπως πρόβλεψα.
 Ευτυχώς μεσολαβούσε σαββατο-

κυρίακο.
Ο Κώστας τη γλύτωσε λοιπόν.
Ο διευθυντής, ήταν ευχαριστη-

μένος.
Είχε ευθύνη ο διευθυντής; Ψιλά 

γράμματα.
Το αστείο προέκυψε μετά δύο 

μέρες.
Το γάλα, ήταν ... ληγμένο!...
Δεν το ήξερε ο διευθυντής;
Ο μάγειρας, γιατί το κρατούσε; Τί 

θα γινόταν, αν ο Κώστας το έβλεπε;
Αν κινούσε αγωγή εναντίον μας;
Δεν άφησα τη φαντασία μου να 

προχωρήσει. Υπήρχε λόγος; Μόνο 
ένα ερώτημα:

Με ποιό ύφος θ’ αντιμετώπιζε ο 
διευθυντής τούτη την εξέλιξη; Ποιός 
ξέρει...

Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λόγος 
να τα ξέρουμε όλα...

(από το “ημερολόγιο ενός πνευ-
ματικού”) 



«ἐχάρησαν» (Ματθ. β΄ 10)

Οι μάγοι ξαναβλέποντας το αστέρι στον ουρανό χάρηκαν πάρα 
πολύ. 

Ήταν ο οδηγός τους. Η πυξίδα τους. Η παρουσία του Χριστού. 
Το αστέρι αυτό επιβεβαίωνε ότι είναι στο σωστό δρόμο. Τη σωστή 
πορεία. Ότι σύντομα θα δουν το Χριστό. Κι αυτό τους πλημμύριζε 
με μεγάλη χαρά.

Στις μέρες μας δεν χρειαζόμαστε τ’ αστέρι, για να μας δείξει το 
δρόμο για το Χριστό. Είναι δίπλα μας. Μαζί μας. Μπορούμε να Τον 
δούμε μέσα στη φύση. Στα δημιουργήματά Του. Στα πρόσωπα των 
συνανθρώπων μας.

Η συγκεκριμενοποίηση όμως της παρουσίας του Θεού γίνεται πιο 
έντονη και καθαρή, όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία Του. Με τον 
εκκλησιασμό. Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Την προσευχή.

Ειδικώτερα, η ένωση του ανθρώπου με το Θεό μέσα από τα 
μυστήρια της Θείας Εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας μας γεμίζει 
με την ίδια χαρά που ένιωσαν οι μάγοι. Τη χαρά της παρουσίας Του.

Δυστυχώς όμως τούτο το άπλετο φως ο άνθρωπος δεν (θέλει να) 
το βλέπει. Κρατεί τα μάτια του κλειστά. Ο εγωισμός του θολώνει 
το βλέμμα. Τον απομονώνει. Δεν νιώθουμε την παρουσία Του. Δεν 
μας το επιτρέπει η ολιγοπιστία μας. Η αμφιβολία. Η αδυναμία. Η 
αναξιότητά μας. 

Η εμμονή μας να μένουμε μακριά Του, να ζούμε χωρίς τις ζωογόνες 
ακτίνες Του, θα μας οδηγήσει στο μαρασμό. Τη λύπη. Την απομόνωση. 
Το θάνατο.

Τους μάγους ας ακολουθήσουμε. Το αστέρι οδηγεί σ’ Εκείνον. 
Πάντα.

+ο π. Γ.

 
 

Κ ύ μ ατα Ε λπ ί δ α ς . . .
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Ψηφίδ
ες

ΨηφίδεςΨηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Η Εκκλησία δεν είναι κρυψώνα που 
κρύβεσαι δραπετεύοντας από τη ζωή. Είναι 
το εφαλτήριο για να βγεις στον κόσμο. 

Δεν κυνηγάς σε αυτήν τον Θεό, για 
να τρυπώσεις κάτω από το ιμάτιο της 
παντοδυναμίας Του και να εισπράξεις την 
υψηλή προστασία Του. 

Δεν είναι κάλυψη η Εκκλησία, αποκάλυψη 
είναι. 

Δεν είναι τόπος λησμονιάς των 
προβλημάτων αλλά μνήμης του Θεού. 

Είναι το σπίτι του ανεπιθύμητου, του 
κυνηγημένου, του χλευασμένου Χριστού. 
Που διώκεται και απορρίπτεται απ’ όλους. 
Και αναπαύεται και κατοικεί εκεί που 
είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο δικό Του 
όνομα. 

π. Αντώνιος Bloom
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Κόρη μου, 
“ένα πρωΐ είχαμε κινήσει”...
Όχι. Με τους μύλους τα βάλαμε.
Ο καθένας με το δικό του κοντάρι.
Και μετά; Το βράδυ;
Καλή σου νύχτα.
                          …πατρικά

a 13 Πυρσός
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Η ταχύτατη εκφορά λόγου, εννοιών, αστείων 
στα παιδκά κινούμενα σχέδια. Εντάξει, τα νήπια θα 
εντυπωσιαστούν και με λιγότερα. (Μ.Κ.)

Το επίπεδο ορισμένων πρωινών “ψυχαγωγικών” 
τηλεοπτικών εκπομπών. Ολοένα και χαμηλότερο...
(Ι.Τ.)

Που υπαρχουν “υπέρ και κατά” μιας δολοφονίας.
Δεν υπάρχει ελπίδα αν δεν μπορούμε να συμφωνή-

σουμε έστω και στα βασικά. (Λ.Μ.) (“Το Βήμα”)

Όποιος δεν έχει πονέσει, γίνεται μοιραία 

ένας ρηχός και λίγο έως πολύ ανόητος 

άνθρωπος. 
Όποιος δεν έχει γευτεί τη χαρά,

 είναι ένας 

άρρωστος άνθρωπος, που μπορεί εύκολα να 

γίνει φθονερός. Χαιρέκακος και μνησίκακος. 

Σταύρος Ζουμπουλάκης

l

l
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Xαραμάδα ελπίδας
17Β

-Το τί σκέφτονται οι άλλοι για σένα, δεν είναι δική 
σου δουλειά. (Π.Κοέλιο)

- Βασικός κανόνας των μαθηματικών. Τα προβλήματα 
τα λύνουμε. Δεν τα κουκουλώνουμε.

- Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός ακούει περισσότερα 
απ’ όσα λέμε.

Απαντά σε περισσότερα απ’ όσα τον ρωτάμε.
Δίνει πολύ περισσότερα, απ’ όσο μπορούμε να 

φανταστούμε. Αλλά στο δικό Του χρόνο. Με το δικό 
Του τρόπο. Γι’ αυτό, πίστευε και κάνε υπομονή.

- Τα πλοία δεν βυθίζονται εξαιτίας του νερού που 
είναι γύρω τους. Αλλά εξ αιτίας του νερού που μπαίνει 
μέσα τους. 

Μην αφήνεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου να 
μπαίνουν μέσα σου και να σε βαραίνουν.

- Επτά κανόνες για μια καλύτερη ζωή:
- Μη μισείς κανένα.
- Μην ανησυχείς.
- Ζήσε απλά.
- Περίμενε λίγα.
- Δίνε πολλά.
- Χαμογέλα πάντα.
- Ζήσε με αγάπη.
- Σταμάτα να τρέχεις. Και θαύμασε τη διαδρομή. Εκεί 

είναι η μαγεία. Και όχι στον προορισμό.
- Αν θες να μάθεις πώς μιλάνε οι άνθρωποι για σένα, 

όταν δεν είσαι εκεί, άκου πώς μιλάνε για τους άλλους 
στην παρουσία σου. 17β
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Αντισταθμίσματα

“ΕΙΤΕ... 
...πιστεύεις “εις ένα Θεό” είτε 

όχι, ο σεβασμός της μεταφυσικής 
εμπίστευσης του κάθε ανθρώπου 
αποτελεί ασυζήτητη αξία. Αυτό 
συνιστά ατομικό δικαίωμα, Και οι 
θρησκείες, οι των πίστεων θεωρητικές 
μεταφράσεις, ισορικοποιούνται στη 
συνέχεια μέσα από τις συγκεκριμένες 
πράξεις εκείνων που συγκροτούν τις 
εκκλησίες. όπου εδώ τα πράγματα 
ορατοποιούνται. Και κρίνονται. 
Και τόσο περισσότερο οι πράξεις 
των λειτουργών μιας Εκκλησίας 
δείχνουν κοινωνικά νομιμοποιημένες, 
όσο οι τελευταίοι συντρέχουν και 
συμπαρίστανται στα δράματα του 
κόσμου. Αυτά δια το “κατ’ αρχάς 
και δια το “κατ’ αρχήν”.

Την περασμένη Κυριακή με 
αφορμή μια χειροτονία  ιδίαιτερα 
καταξιωτική για την Ελληνική 
Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος - ο Άνθρωπος 
που από την πρώτη ώρα της 
διακονίας του εκφέρει λόγο απέριττο 
- “κήρυττε” προς τους συνανθρώπους 
του ότι “εμείς οι κληρικοί πρέπει να 
το καταλάβουμε ότι συμμετέχουμε 
στα προβλήματα αυτού του λαού”. 
Διάκριση προβλημάτων δεν έκανε. 
Αν αυτή την έκκληση τη θεωρήσουμε 
ως μείζονα πρόταση, “συνταγματική” 

επιταγή, τότε, μπορύμε να πούμε ότι 
ο νέος Μητροπολίτης Κεφαλλονιάς 
δικαιώνει με ασύγκριτη πληρότητα 
την αρχιεπισκοπική προσμονή, 
την αρχή, σε εκτέλεση της οποίας 
εξελέγη.

Με λιτή, μαυροφορεμένη βιβλική 
μορφή, ειλικρινώς ατημέλητη και 
από τον Ήλιο χαραγμένη, ο Γερά-
σιμος Φωκάς, χωρίς στόμφο και 
χωρίς χρυσοποίκιλτη διαμεσολάβη-
ση, ώστε να θαμπώνει, κυκλοφορεί 
από χρόνια τώρα ανάμεσά μας, 
Και δεν κάνει τίποτε άλλο από 
το να συντρέχει. Παρατηρητής 
των αναγκών ενός περίεργου 
λαού δέχθηκε στον Άγιο Διονύσιο 
την εξωτερική, από τον κόσμο  
αναγνώριση. 

Με την ευκαιρία της εκλογής 
να άλλαξε άραγε κάτι στην 
Εκκλησία, ώστε οι λειτουργοί της να 
ταυτίζονται με τους ανθρώπους;

Και με ενσυναίσθηση κυρίως, να 
τους νιώθουν; Ο Γεράσιμος Φωκάς, 
δίδοντας την υπόσχεση για το αύριο, 
έχει ex ante καταθέσει την απόδειξη 
της τήρησής της. Γίνεται άραγε 
αντιληπτό ότι μετά από μια τέτοια 
χειροτονία όποια άλλη ακολουθήσει 
δεν μπορεί παρά υποχρωτικά πάνω 
σε αυτή την τελευταία να μετρείται; 
(Γιάννης Μεταξάς “Το Βήμα”)

Πυρσόςa 19



Zωή δίχως συνταγές

 [π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, εκδ. Αρμός]

Ξέρεις πώς μιλάει ο Χριστός; Ψιθυριστά. Να μην σε τρομάξει και 
σε φοβίσει. Απόλυτα ερωτικά. Υπήρξαν νύχτες που το ξημέρωμα 
με βρήκε αγκαλιά με την εικόνα του Χριστού. Εκεί στο όριο της 
λογικής και της τρέλας, στην κόψη της ολοκληρωτικής απόγνωσης, 
εμφανιζόταν πάντα Εκείνος. Μια βραδιά μου «ψιθύρισε», «μη 
φοβάσαι, δεν θα σε αφήσω ποτέ…».  

Σκέψεις χωρίς δίχτυ ασφαλείας, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά 
κάτω από τον τίτλο του βιβλίου. Σύντομος, αποφθεγματικός, γλυκός 
ο λόγος του συγγραφέα, αγγίζει τις χορδές εκείνες της ψυχής του 
αναγνώστη που αδημονούν να «χορέψουν». Αιώνια αγωνία η 
συνάντηση με τον αληθή εαυτό. Με τον άλλο. Με τον Θεό. 

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο:

Οι αληθινές σχέσεις ανατρέπονται. Παίζονται κάθε μέρα κορώνα 
- γράμματα.

Μάθε να γράφεις και να σβήνεις συνεχώς την ιστορία της ζωής 
σου, δίχως να φοβάσαι τις μουντζούρες και τα λάθη.

Να έχει ο άλλος την ανάγκη να γείρει πάνω σου, γιατί σε 
αγάπησε και όχι γιατί ψάχνει κάπου να στηριχτεί.

Είναι στιγμές που δεν σου φτάνει το οξυγόνο.
Δεν αρκούν οι δυνάμεις σου. Θέλεις ένα φιλί ζωής.

Τότε κάπου αρχίζει η σχέση με τον Θεό.    
        Κ. Χ.

Καθ’      οδον
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Ήλθε . . .
... λοιπόν ο Μέγας Επισκέπτης. Γιατί; Για να δημιουργήσει 

νέο όνομα. Να παύσεις να λέγεσαι και να είσαι υιός του νόμου, 
αλλά της χάρης. 

Να μην είσαι παιδί του σκότους, αλλά φωτός και ημέρας. 
Να παύσεις να είσαι υιός της “κατάρας” και “δούλης”, και να 

είσαι υιός της ευλογίας και της “ελευθέρας”. 
Να μη γεννιέσαι μόνο διά σποράς φθαρτής, αλλά και άφθαρτης.
Να μην είσαι παιδί του ..., αλλά να είσαι υιός Θεού κατά 

χάρη και υιοθεσία.
 Ήλθε, για να δημιουργήσει νέα οικογένεια. Να μας φέρει νέο 

τρόπο ζωής. 
Να μας κάμει νέα ζύμη. Νέους ανθρώπους. 
Αυτός είναι ο Χριστιανός. Ζει “εν καινότητι πνεύματος”. 
Νέος στη σκέψη. Την καρδιά. Την ψυχή. Τον έσω άνθρωπον.
Το να χρωματίσεις ένα παλιό, ετοιμόρροπο σπίτι, δεν σημαίνει 

ότι το έκαμες καινούργιο. Χρειάζεται να το χτίσεις από την 
αρχή. 

Το να φορέσει ένας γερασμένος άνθρωπος ένα καινούργιο 
φόρεμα, δεν σημαίνει ότι έγινε νέος. 

Έτσι νέος πραγματικά, εσωτερικά, πνευματικά είναι εκείνος 
που ελευθερώθηκε, από τον παλαιό άνθρωπο.

Ένας καινούργιος τρόπος ζωής. 
Αυτό ήλθε να φέρει ο αιώνια νέος Ιησούς Χριστός. 
Τι γίνεται μ’ εμάς τώρα; Συναισθανόμαστε την ιερότητα του 

ονόματος που φέρουμε; Ζούμε το μεγαλείο της πνευματικής 
οικογένειας που ανήκουμε; Αγωνιζόμαστε να ζούμε το νέο τρόμο 
ζωής, που ο Μέγας Επισκέπτης του ουρανού μας έφερε; 

Είμαστε απόγονοι μαρτύρων.
Το συνειδητοποιούμε;
Να γίνουμε συναθλητές τους; Συγκληρονόμοι του Χριστού; 

+ο π. Γ.



Πώς λοιπόν βιώνεται η επιφάνεια αφού “ο φωταγωγός Ιησούς 
ανατέταλκεν” ως ξένος “εις τα ίδια;” Προσεγγίζουμε το άρρηκτο μυστήριο 
χειραγωγούμενοι απ’ την προσφορά του η οποία μεταθέτει την οντολογική 
άγνοια σε ρωμαλέο πλήρωμα ηθικής παρουσίας και αισθητικής δημιουργίας. 
Η υπερούσια ουσίωση, επομένως, του Λόγου είναι όντως ξενότροπη ως 
προς τη θεία του φύση, αλλά ομότροπη ως προς τη δυνατότητα του 
ανθρώπου να αισθανθεί το πλήρωμα της ζωής, να εμβιώσει τις υπέρτατες 
αλήθειες οι οποίες του προσφέρονται φιλάνθρωπα.

Εδώ ανακαλύπτουμε το μυστικό μας, το οποίο λυτρώνεται οριστικά 
πια απ’ την κοσμική του περιπλάνηση, το οποίο παύει να διαβάζει στην 
εξωτερικότητα τους κρυπτικούς υπαινιγμούς της υπερβατικότητας, για να 
προσεγγίσει φωτισμένα πια και προσωπικά το χρόνο. Η εκστασιακή φορά 
με τους μύριους βαθμούς και με τους αέναους αναβαθμούς της καταπαύει, 
αφού το έσχατο είναι του ανθρώπου διοχετεύει τον μυστικό του παλμό 
στη συγκεκριμένη ηθική δράση, η  οποία μαρτυρεί πια το απερινόητο 
οντολογικό βάθος. Η προσφορά της αποκαλυμμένης θρησκείας καταυγάζει 
έτσι την όλη συνείδηση καθιστώντας την δοχείο παρουσίας, αφού το ιερό 
της αναζήτησης γίνεται αγιότητα ζωής και δράσης. Έτσι η εξωτερικότητα 
φωτίζεται, κατευνάζεται από το φως της προσωπικής πια σιωπής, το 
απρόσωπο υποχωρεί βαθμιαία για να προσφέρει τον αδιαμόρφωτο 
μυστικό του παλμό στο φως της ημέρας.

Είναι φανερό πως το φως των Χριστουγέννων φανερώνει τα συγκεκριμένα 
πια δώρα της αιώνιας παιδικότητας, γιατί ενδύει το χρόνο με τη χλαμύδα 
του ηθικού, το οποίο αιωνίζεται ως αγιότητα. Οι  πολυδαίδαλες αναζητήσεις 
των μυστικών δεν κατορθώνουν να μας προσφέρουν πειστικές απαντήσεις 
σχετικά με το χώρο και με το χρόνο. Αποπροσωποποιήμενα αυτά τα 
μεγέθη, υποστηρίζουν συστήματα, τα οποία αλληλομάχονται λίγο ή πολύ. 

Σύγχρονοι επιστημολόγοι και θεωρητικοί της γνώσης αναγνωρίζουν 
τη συμβολή της εκάστοτε θρησκείας στις μεταφυσικές και επιστημονικές 
θεωρίες. Άλλοι πάλι προσπαθούν να αποσείσουν τη “γηραιά μυστική”, 
για να ελευθερώσουν έτσι με τον τρόπο τους την πορεία του πνεύματος. 
Ωστόσο, κα οι πρώτοι και οι δεύτεροι παραγνωρίζουν ένα σημαντικό 
παράγοντα, ο οποίος αποτελεί αφετηρία και τέλος ταυτόχρονα.

[Το συνέχειν ]

Σπαράγματα
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Πρόκειται για την “πρώτη γνώση” η οποία καθιστά τελεσίδικα “εκ των 
προτέρων δεύτερον” (Μαρσέλ) τον ορθό λογισμό. Τούτη η πρώτη γνώση 
διαφαίνεται άνετα σε όλους τους μεγάλους μυστικούς όλων των εποχών. 
Αποτελεί την άυλη μορφή κάθε μεγάλης δημιουργίας. Αξίζει επομένως να 
τονιστεί και να διευκρινιστεί πως η ενσάρκωση του Λόγου, πάγια αρχή 
της χριστιανικής πίστης, αναμέλπει στο μυστικό την έσχατη δοξολογία, 
αφού το εγκεντρίζει στην προσωπική πια ιστορικότητα, αφού το κάνει 
υποστασιωμένη, προσωποποιημένη φύση. Το ανθρώπινο επομένως 
εκφράζεται αναπόφευκτα ως ηθικός λόγος, ως συγκεκριμένος μάρτυρας των 
μυστικών απαρχών, ως δημιουργικός και φιλάνθρωπος χρόνος. Βύθιση στο 
φως του ηθικού παραπέμπει στην αγάπη, ο κόσμος της οποίας αναθεωρεί 
πια τη δημιουργία, την εξωτερικότητα μαρτυρώντας έτσι το χαρακτήρα 
της ως εκ του μηδενός δημιουργήματος, το οποίο μας πληροφορεί για 
τις εγγύτατες και απώτατες ταυτόχρονα αυγές του φωτός, Να γιατί το 
απέραντο διάστημα και ο άτμητος χρόνος συνιστούν το συνέχειν της 
αγάπης.

Νίκος Μακρής, Δ.Φ.

Έγραψαν για κάποιον:
“Μοίραζε σιωπές στη δράση”.
Δηλ.; Δεν μιλούσε.
Δεν θορυβούσε.
Απέφευγε να εντυπωσιάσει.
Βρισκόταν συνεχώς σε κίνηση δημιουργική.
Έδινε μηνύματα με τη συμπεριφορά του.
Τη ζωή του.
Το παράδειγμά του.
Δεν ήταν πράξεις απλές. Συνηθισμένες. Δράση ήταν.
Υπάρχει καλύτερη ζωή;

Αναπαλμοί

Aλέξης
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Πυρσός 24 b

Αγαπητέ μου Τάκη ,

Οκτακόσια χρόνια πριν, τα είχε προΐδει ο προφήτης Ησαΐας.
Έκθαμβη μένει η ματιά του στην ακτινοβολούσα 

προσωπικότητα της Παναγίας. 
Με δέος στάθηκε μπροστά στο μέγα Μυστήριο της θείας 

Σαρκώσεως.
Ο ουρανός ενώνεται με τη γη στο πρόσωπο του Εμμανουήλ. 
Δονήθηκε η ατμόσφαιρα από τα χαρμόσυνα αγγελικά 

μηνύματα.
Η φάτνη γέμισε με φως. 
Επίσημοι σοφοί, μα και απλοί βοσκοί προσέρχονται. 
Δυστυχώς όμως εξακολουθεί η μορφή του Βρέφους να είναι 

περίλυπη. 
Ένα αμείλικτο “κατηγορώ” ακούεται. Θα μας ξυπνήσει;
1. Κατηγορώ τους Χριστιανούς.
Οι περισσότεροι δημιουργήσατε ένα Χριστιανισμό χωρίς 

ψυχή.
Έχετε περιορίσει το Χριστιανισμό σε ξερούς. Νεκρούς τύπους. 
Μένετε στα εξωτερικά, ενώ σας φεύγει η ουσία.
Πού είναι το ήθος; Τα αισθήματα; Η συνείδηση; Η αγνότητα; 

Οι δημιουργικοί χυμοί των καρδιών σας; Το πνεύμα της θυσίας; 
Της ειλικρίνειας; Της τιμιότητας; Της δικαιοσύνης; 

Γιατί καθιερώσατε στη ζωή σας την απάτη; Τη  συκοφαντία; 
Την κακότητα; Την αδικία; Την αρπαγή; Την καταπάτηση των 
ηθικών αρχών; 

Πού είναι οι πνευματικές λαμπάδες των ψυχών σας; Οι νέες 
λεωφόροι ζωής και αρετής; Το πύρωμα κι η φλόγα της ψυχής; 

Γιατί ο Χριστιανισμός στερείται σπονδυλικής στήλης; 
2. Κατηγορώ τους Χριστιανούς.
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Πού είναι η αγάπη μου; Η θυσία μου; Η ενέργεια που έδωσα 
στους ανθρώπους; Το ενδιαφέρον μου προς τον αδικημένο; 

Δεν μπορείς, Χριστιανέ, να κλείσεις την τρύπα; Να σβήσεις 
τη φωτιά;

Πού είναι η καλωσύνη σας; Η αγάπη σας; Η στοργή σας; Το 
χάδι σας; Η υποστήριξή σας προς τον κατατρεγμένο; 

Πώς τα καταφέρατε και η καρδιά σας έγινε άγονη; Ψυχρή; 
Σκληρή;

Τι θα γίνουν οι πονεμένοι; Οι συκοφαντημένοι; Οι αδικημένοι; 
Οι φτωχοί; Οι απελπισμένοι; 

Πού είναι η ανεκτικότητα; Η συγχωρητικότητα; Η επιείκεια; 
Η ανταπόδοση καλού στο κακό; 

3. Κατηγορώ τους Χριστιανούς
Διότι έχετε υποβιβάσει όλες τις ηθικές αξίες. Έχετε αφήσει 

να εμπαίζεται η ορθή χριστιανική πίστη. Να διαστρεβλώνεται 
η αλήθεια. Να ασχημονεί. Να καθυβρίζεται το όνομά μου. Να 
καυχησιολογεί η κακοήθεια. Να κυριαρχεί η έκλυση των ηθών. 
Να παραβιάζονται οι δικοί μου νόμοι.

Γιατί εμποδίζετε να είναι ο γάμος θείο θερμοκήπιο; Το νησί 
της ελπίδας; Ο βράχος της ασφάλειας; 

Γιατί αφήνετε τα βλαστάνουν αγκάθια οδυνηρά; Πικρότατα 
βότανα; Καλάμια  που λυγίζουν και σπάζουν με το παραμικρό 
και όχι κυπαρίσσια πανύψηλα; Όρθια; Μεγαλόπρεπα; Ακλόνητα 
στ’ ανέμου το φύσημα;

Κι οι νέοι πώς θα προχωρήσουν χωρίς ιδανικά; Χωρίς πυξίδα; 
Είναι καιρός η ειρήνη και η ευδοκία να γίνουν πραγματικότητα. 
Ο Μέγας Ειρηνοποιός έρχεται. Πάντα. 
Ας μην τον αφήσουμε να περιμένει.
Να του φωνάξουμε δυνατά: 
“Ναι, έρχου Κύριε Ιησού”.
Και η απάντηση; Δεν θ’ αργήσει:
”Ναι, έρχομαι ταχύ”.
                                            Με την αγάπη μου,

                        a. G.
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Ξύπνημα(;)
Δύο νεαροί φίλοι, απόφοιτοι ιερατικής σχολής,προχωρούν στην 

ιερωσύνη. 
Διορίζονται σε διαφορετικές περιοχές.
Ο ξένος πηγαίνει στην ύπαιθρον.
Προσπαθεί να προσαρμοστεί.
Ιδιαίτερα παράξενοι οι ντόπιοι.
Αγωνίζεται.
Ο άλλος τοποθετείται σε μιαν πόλη.
Δεν θ’ αντέξει πολύ όμως. (1)
Αποσχηματίζεται.
Το μαθαίνει ο φίλος του. Στενοχωρείται.
Πέρασαν κάποια χρόνια.
 Ο εφημέριος αρρωσταίνει. Πηγαίνει σε γιατρόν στην πόλη του 

συναδέλφου του. Διάγνωση. Καρκίνος στο στομάχι.
 Επισκέπτεται τον φίλο του. Γνωρίζει εκεί μιαν κυρία. Νοσοκόμα 

την είπε ο φίλος του. 
Σε μια στιγμή μένουν οι δυό τους. Η κυρία εξηγεί, ότι είναι 

καθαρίστρια στο νοσοκομέιο. Στηρίζει τον φίλο του. Τον λυπάται.
Ο πρώην ιερέας επιστρέφει.
Ο άλλος είναι πολύ άσχημα. Ξαπλώνει. Είναι στα τελευταία 

του.
Πριν αναχωρήσει για τον ουρανό, ζητά από τον φίλο του να 

τον εξομολογήσει.
Τί να κάμει λοιπόν εκείνος; Να προχωρήσει; Ή να τραπεί σε 

φυγήν;
Σύγκρουση καθηκόντων τεράστια.
Το αποκορύφωμα του βιβλίου (Georges Bernanos, το ημερολόγιο 

ενός επαρχιακού εφημέριου, Έκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2008) βρίσκεται 
στις τελευταίες δυό σελίδες του.

Ενημερώνει ο αποσχηματισθείς τον ανώτερό τους προσθέτοντας: 
“Με φωνή που μόλις ακουγόταν, μου ζήτησε να του δώσω άφεση 

αμαρτιών... Μολονότι βαθειά μέσα μου ήξερα, πως δεν είχα το

OPIAKA
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δικαίωμα να δεκτώ, ωστόσο μου ήταν αδύνατο... να αρνηθώ να 
ικανοποιήσω την τελευταία αυτή επιθυμία του...(2)  Και συπληρώνει:

“... τη στιγμή που προέβαινα σε αυτήν την πράξη, με διακατείχε 
μια αίσθηση σιγουριάς, της σιγουριάς εκείνης που δεν αφήνει 
περιθώριο για κανέναν ενδοιασμό” (3)

Ο άρρωστος μου ψιθύρισε ξέπνοα αυτές τις λέξεις: “Και τί 
πειράζει; Όλα είναι Θεία Χάρις...” (4) Και ανεχώρησε”.

Η μεταφράστρια θα γράψει (5):
“Ο εφημέριος... θα αποδεχθεί το θάνατό του, ως την ύστατη και 

μεγαλειώδη εκδήλωση της Θείας Χάριτος στη σύντομη ζωή του. Το 
θέμα της Θείας Χάριτος φτάνει στο σημείο αυτό, στην εξαιρετική 
και υπέροχη αποκορύφωσή του” (6) Και:

“Μόνο το χέρι της Χάρης έχει την εξουσία να ανοίξει ρωγμές στα 
αόρατα τείχη, που οι άνθρωποι χτίζουν μέσα τους... το υπερφυσικό 
χάρισμα του ιερέα είναι να αναγκάσει τις ψυχές να παραιτηθούν 
από τις προφυλάξεις, με τις οποίες έχουν περιφράξει τη ζωή τους 
και να σταθούν απέναντι στην προοπτική της σωτηρίας”. (7)

Ας σημειωθεί για τον συγγραφέα ή παρατήρηση του Μαλρώ: 
“Ο Μπερνανός βρίσκει στην ταπεινότητα την συνεχή καταφυγή 
των ηρώων του σ’ αυτή και σε μια εκγατάλειψη στον Χριστό που 
της δίνει, στο πιο βαθύ σημείο του δράματος ή της αγωνίας, την 
πνευματική πυκνότητα όπου ριζώνει η άτρωτη ύπαρξή της” (8)

Η μεταφράστρια συνεχίζει: “Ο Μπερνανός, ευαισθητοποιώντας 
τον άνθρωπο για την γήϊνη πορεία του αποκαλύπτει μια αιώνια 
αλήθεια, ότι σ’ αυτήν τη ζωή μπορούν όλα να χαθούν ή όλα να 
κερδηθούν από τον ίδιο τον άνθρωπο, και αυτό είναι το  μοναδικό 
μεγαλείο του ανθρώπου: Να μπορεί να γίνει Θεός κατά Χάριν ή 
διάβολος από έπαρση” (9)

Ο συγγραφέας μας με τους “συνεργάτες” του (10) τοποθετεί 
ενώπιόν μας γεγονότα σημαντικά. Και προβληματισμούς υπαρξιακούς.

Δικές μας οι επιλογές.
Ένα βιβλίο - ξύπνημα. Αξίζει.

+ο π. Γ.

(1) Οι ιερείς στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι όλοι άγαμοι. (2) Σελ. 312, ο π.π.(3) Στο 
ίδιο (4) Στο ίδιο (5) Ελένη Σεμερτζίδου, (6)Σελ. 21(7) Βλ. Η.Α.Η. Ηubert, σελ. 21(8) Βλ. 
Andre Malraux, σελ. 23(9) Σελ. 26, (10) Εννοούμε τους κ. Ελένην Σεμερτζίδου (Εισαγωγή 
και μετάφραση) και κ. Δημήτριον Φίλιαν, που προλογίζει.
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Δεν έχει τίποτα τελειώσει 

                στη ζωή μου

Όλα είν’ αρχές, αρχές
σαν ζωγραφιές
σε παιδικό τετράδιο:
ακέφαλα ανθρωπάκια
σπίτια χωρίς παράθυρα
καράβια δίχως ξάρτια…

Κανένας κύκλος πουθενά
τετράγωνο ή τρίγωνο.
Μόνο γραμμές, γραμμές
μ’ αρχή και δίχως τέλος
σπάγκοι χαρταετού χωρίς αητό.

Δεν έχει τίποτα τελειώσει στη ζωή μου.
Όλα είν’ αρχές, αρχές
σαν προσευχές
χωρίς αμήν
χωρίς απόκριση.

Και δρόμος, δρόμος
χωρίς τέρμα και σταθμό
χωρίς πηγή να δροσιστείς
χωρίς ανασασμό.

Δεν έχει τίποτα τελειώσει στη ζωή μου.
Για τούτο ακόμα ζω.

         Καίτη Χιωτέλη
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Άτιτλο

... και συνεχίζω το ταξίδι, ακόμα ψάχνοντας 
ας ξέρω πια πως είμαι στο άπειρο του χρόνου 
μια στιγμή, στην άβυσσο του χώρου μια κουκκίδα.

Και συνεχίζω το ταξίδι, ας είμαι εγώ σκοτάδι,
κι ας είναι γύρω μου σκοτάδι,
και φοβερώτερο ας το κάνει η τρικυμία.

Και συνεχίζω το ταξίδι, και με φτάνει που 
εγώ σκοτάδι, αγάπησα το φως.

Αλέξανδρος Παναγούλης

(Γραμμένο με το αίμα του, σ’ ένα κελλί απομόνωσης, στα μπουντρούμια 
των φυλακών της χούντας. 

Ο τίτλος δικός μας)

Άτιτλο

Ιδού ότι το αρτοφόριο σαν ήλιος χρυσός

αιωρείται στον αέρα - στιγμή υπέρτατη!

πάρε στο χέρι σου τον κόσμο σαν ένα μήλο απλό.  

 Οσίπ Μαντελστάμ



Άκρω δακτύλωι                              ι
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Μπορεί;
Γιατί αυτός ο άνθρωπος επισκέπτεται το νοσοκομείο παίδων δυο φορές 

τη βδομάδα; 
Αυτό που κάνει, έχει τεράστια σημασία για τις ζωές αυτών των μωρών. 
Είναι ο Ντ. Ντ., ο παππούς της μονάδας εντατικής θεραπείας. 
Τα τελευταία 12 χρόνια, προσφέρει τη στοργή του σε πρόωρα και άρρωστα 

μωρά στην εντατική, των οποίων οι γονείς δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί.
Αυτά τα μωρά θα περάσουν βδομάδες ή μπορεί και μήνες στην εντατική και 

χωρίς κάποιον να τα πάρει, έστω μια αγκαλιά, θα ένιωθαν την απομόνωση...
«Πολλοί από τους γονείς έχουν άλλα παιδιά στο σπίτι ή ζουν πάρα πολύ 

μακριά...»
«Το εκτιμούν αν κάποιος κρατά το μωρό τους προσφέροντάς του λίγη 

αγάπη».
Ο Ντέιβιντ έχει δυο μεγάλες κόρες και δυο δικά του εγγόνια... αλλά, έχει 

ακόμη πολλή αγάπη να προσφέρει. 
«Κάποιοι από τους φίλους μου με ρωτούν τι κάνω εδώ... Τους λέω πως 

κρατάω παιδιά. Είναι ωραία!».
«Λένε, γιατί να κάνεις κάτι τέτοιο;»
«Δεν μπορούν να καταλάβουν το είδος της ανταμοιβής που παίρνεις, 

απλώς κρατώντας ένα μωρό στην αγκαλιά σου».
Ο Ντέιβιντ χαρίζει στα παιδιά τη στοργή που χρειάζονται, για να 

μπορέσουν να μεγαλώσουν. 
«Είναι πραγματικά ένας ξεχωριστός Άνθρωπος για εμάς τις νοσοκόμες. Τα 

μωρά τον λατρεύουν».
Η αγάπη του Ντέιβιντ για τα παιδιά, μιλάει στην καρδιά όλων μας. 
Και ποιου η καρδιά δεν συλλαμβάνει τα μηνύματα της δικής του παππού 

και των παιδιών; Που σκιρτούν από αγαλλίαση και ευτυχία. Βγαλμένη από 
την ευλογία της δράσης του συμπαθητικού γεροντάκου;

Αντί να επιλέξει την ησυχία της σύνταξης, προτίμησε τον αγωνιστικό 
χώρο. 

Δίνει τον εαυτό του. 
Παίρνει καρδιές πυρακτωμένες. 
Οι παιδικές αγκαλιές έγιναν η ζωή του!!!

Δ.Δ.



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

τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Μνημόσυνα γίνονται μέχρι το Σάββατο (22/12/2018). Αρχίζουν πάλιν 
την Κυριακή (13/1/2019).
Από τις 15 Νοεμβρίου τελούνται Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 
καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.
Η νηστεία των Χριστουγέννων διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου.
Κατάλυση ψαριού γίνεται καθημερινώς, (πλην Τετάρτης και Παρασκευής), 
μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου.
Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου γίνεται κατάλυση σε 
όλα.
Καθημερινά, οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο 
του μεγάλου Ναού (3:30 - 5:30 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  3:30 - 5:30 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.
Στις 14 Δεκεμβρίου, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία στον Μικρό Ναό.

Να δουλέψουμε, είπεν.
Μπήκα στην επιτροπή.
Α' συνεδρίαση: Μα ακούω καλά;
Απόψεις του 1960.  
Νοοτροπία άνοιας. Αλτσχάϊμερ.
Μα "τα αρχαία παρήλθεν".
Βρήκα την πόρτα. Δόξα τω Θεώ.                 

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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