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Τῌ I’ (26ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Μηνᾶ τοῦ 
Καλλικελάδου, Ἑρμογένους, καὶ Εὐγράφου.

Η άθληση των μαρτύρων μοιάζει σαν τα δέντρα, 
που γύρω στις ρίζες τους πετούν νεόφυτα και 
παραβλαστάρια. Έτσι συνέβη με τον Άγιο Μηνά τον 
καλλικέλαδο και τους δύο συναθλητές του Ερμογένη 
και Εύγραφο. 

Ο άγιος Μηνάς, στρατιωτικός στο επάγγελμα, 
στάλθηκε στην Αλεξάνδρεια, για να διαλύσει 
επαναστατικές ταραχές. Με τον καλό του τρόπο και τον 
ωραίο του λόγο - γι’ αυτό ονομάστηκε καλλικέλαδος 
- κατόρθωσε να τους κάνει όλους σχεδόν χριστιανούς. 

Στάλθηκε ύστερα ο Ερμογένης, για να συλλάβει τον 
Μηνά. Με τα πρώτα βασανιστήρια στα οποία τον 
υπέβαλε, βλέποντας την καρτερία του, έγινε κι αυτός 
χριστιανός. 

Στο κοινό μαρτύριο τελευταίος ακολούθησε ο 
Εύγραφος, γραμματέας του Μηνά. 

Η Εκκλησία, όπως το είπε ο Χριστός, είναι σαν το 
κλήμα. Όσο κλαδεύεται, τόσο πετά νέα κλήματα και 
κάνει καρπό.



Γρηγορούμε;

“Μέσα στην παγωνιά του Δεκέμβρη ένα μήνυμα φέρνει τη ζεστασιά! 
Χριστός γεννάται!...
Ο κουρασμένος άνθρωπος στρέφει το βλέμμα στον ουρανό. Και 

περιμένει. 
Η καρδιά του ανοίγει σαν λουλούδι, για να σταλάξει μέσα της 

καινούρια δύναμη κι ελπίδα. Καινούριο θάρρος και φως”.
Ζητά η ψυχή πολλά. Κι όλα αυτά, ένας μόνο μπορεί να της τα 

προσφέρει. Το Βρέφος της Βηθλεέμ!
Μια ματιά στην προ Χριστού εποχή θα μας πείσει. Πνευματικό 

σκοτάδι απλωμένο παντού. Ο κόσμος ταξιδεύει χωρίς σκοπό. Ένα 
πλοίο χωρίς πυξίδα. 

Οι θεοί τους έχουν όλα τα ανθρώπινα ελαττώματα. Σε μεγαλύτερο 
μάλιστα βαθμό. 

Ο άνθρωπος βρίσκεται καταπιεσμένος κάτω από τα δεσμά της 
δουλείας. Βαρβαρότητα. Σκληρότητα. Περιφρόνηση και αδιαφορία για 
τον άνθρωπο επικρατούσαν. 

Η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άνδρα. Πολλές φορές θεωρείται 
άψυχο αντικείμενο. Χωρίς καμμιά αξία. 

Αυτά λοιπόν στην προ Χριστού ανθρωπότητα. Όμως, 
 “Στα μαύρα και βαθιά μεσάνυχτα
 η νύχτα - ιδές! Ροδοχαράζει
 Γιορτάζουν οι ουρανοί της Βηθλεέμ
 βρέχοντας Θείο φωτοχαλάζι”.
Ήρθε ο Μεγάλος Αναμενόμενος. Ήρθε στη γη κι έδωσε μια 

καινούργια όψη στην ανθρωπότητα. Έδωσε σκοπό στη ζωή μας. 
Η ειδωλολατρία δεν άντεξε στην ακτινοβολία του Χριστιανισμού. 

Και σιγά-σιγά εξαφανίστηκε. 

Ανα-ψηλαφήσεις
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Ο άνθρωπος λυτρώθηκε από τη δουλεία. Η γυναίκα πήρε τη θέση 
που της ανήκε στην κοινωνία. 

Η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ηθική ζωή, ανύψωσαν τον άνθρωπο. 
Ο Θεός μας είναι “Θεός αγάπης, είναι πατέρας στοργικός, που 

πονάει τον άνθρωπο και του παραστέκει”.
Το κήρυγμα της Αγάπης αγκάλιασε όλο τον κόσμο αδιαφορώντας 

για το χρώμα. Τη φυλή. Τη θρησκεία. Την κοινωνική θέση. Κι αυτή 
την αγάπη πρώτος Αυτός την εφαρμόζει. Γιατί ο Θεός μας δεν έχει 
τίποτε το κοινό με τους θεούς των ειδωλολατρών 

Είναι Θεός Άγιος και “Άγιοι γίνεσθε ότι εγώ άγιός ειμι” μας λέει.
Αυτά μας χάρισε λοιπόν ο Θεός μας, όταν ήρθε στη γη πριν 2000 

τόσα χρόνια. 
Γεννήθηκε μεσ’ στη φτωχική σπηλιά της Βηθλεέμ. 
Κι από τότε κάθε χρόνο έρχεται και ζητά να γεννηθεί στην καρδιά 

του κάθε ανθρώπου. 
Θα ‘ρθει και σε μας φέτος. Και θα ζητήσει να γεννηθεί στης καρδιάς 

μας τη φάτνη. 
Είναι όμως η καρδιά μας ολοφώτεινη; Αγνή; Καθαρή;
Αν όχι, θα τολμήσουμε να τον αφήσουμε να γεννηθεί μέσα στη 

μολυσμένη από τις αμαρτίες καρδιά μας;
Ή θα τον αφήσουμε να περιμένει; Σαν άλλος επαίτης. Στην 

ατμόσφαιρα την κρύα, που τόσο σκορπούν σήμερα οι καρδιές γύρω; 
Και φέρνει την ελπίδα. Ναι. 
Γρηγορούμε λοιπόν;  
                                                           + ο π.Γ
Υ.Γ. Καλά Χριστούγεννα

“Ένας γεννημένος τυφλός, με δυο σβωλάρια λάσπης 
στα μάτια, πηγε να πλυθεί στην κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ. Και είδε”.

Αυτή η απλότητα πού είναι σήμερα;
γ.



Ο Λόγος ενανθρώπησε για να θεοποιηθούμε εμείς. Φανερώθηκε 
δια σώματος, για να γνωρίσουμε εμείς τον αόρατο Πατέρα. 
Υπέμεινε ύβρη από τους ανθρώπους, για να κληρονομήσουμε εμείς 
την αθανασία. Μέγας Αθανάσιος

Τι έγινε όταν γεννήθηκε ο Ιησούς; Έλαμψε στον ουρανό ένα 
πρωτόφαντο άστρο, που το φως του ήταν ανεκλάλητο. Κι όλα τα 
υπόλοιπα άστρα, μαζί με τον ήλιο και το φεγγάρι, έγιναν χορός 
γύρω από αυτό. Κι αυτό ήταν πιο φωτεινό απ’ όλα. Γιατί μηνούσε, 
ότι η άγνοια γκρεμιζόταν κι ότι ο Θεός είχε γίνει άνθρωπος, για 
να χαρίσει τη ζωή την αληθινή.              Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας                                                                                      

          Φ.
...και λιμάνια

Ωκεανοί...
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“Zητάμε την ειρήνη του Θεού και όχι του κόσμου. Ζητάμε 
την ευφροσύνη που χαρίζει ο Χριστός. Όλα συμβαίνουν 
εντός μας. Μέσα σε άρρητη διαύγεια ξημερώνει η μέρα. 
Γενηθήτω”. (Αλέξ.  Κοσματόπουλος)

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών λοιπόν.
Τί ζητούμε; Την ειρήνη του Θεού.  Όχι (απλώς) του κόσμου.
Του Χριστού την ευφροσύνη. Μόνο Εκείνος τη δωρίζει.
Η νέα μέρα;
Μα μετά απ’ αυτά, σ’ άρρητη διαύγεια μέσα, έρχεται.
Τί μας μένει λοιπόν;
Μόνο ένα. “Γενηθήτω”
Ότι άλλο περιττεύει.

Ψ ί θ υ ρ ο ι . . .

Aλέξης
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“TO NHΣΙ (;)”
Ιδού η εγχείρηση. Κι η πληγή μας χαίνει μπροστά μας ανοιχτή: 

«Μια απροκάλυπτη καταγγελία. Οι ψυχικές διασπάσεις λειτουργούν 
ως ειδωλολατρία!» (1) Η σε πολλά σημεία της ζωής παρατηρούμενη 
αυτονόμηση «μείωσε την προσήλωση σε θρησκευτικές ιδέες, πρακτικές, 
κανόνες και ομάδες που προέρχονται από το παρελθόν και είχαν 
νομιμοποιηθεί δια μέσου των αιώνων» (2) Έτσι «η Θεότητα παραμερίστηκε 
εντελώς» (3).  Τα μηνύματα που ιδιαίτερα ο νέος δέχεται σήμερα, (μ’ 
όλους τους τρόπους) «του ξεφλουδίζουν σιγά-σιγά το προστατευτικό 
κέλυφος και κάποια στιγμή θα νιώσει μετέωρος ή ανασφαλής» (4). Συχνά 
σ’ αυτό τον κυκεώνα τον ιδεολογικό και όχι μόνο, ακούονται φωνές, 
όπως: «Μήπως «δωροδοκείτε», βάζετε ενοχές ή βάζετε τις φωνές στον 
έφηβο γιό σας, καθώς τον τραβολογάτε από την εξώπορτα για να έρθει 
στη Θεία Λειτουργία  τα πρωινά των Κυριακών;» (5)

Και η πατρίδα; Μιλούμε για την «Ελλάδα του εαυτουλισμού, της 
ασυνειδησίας, δίπλα στην Ελλάδα των ασύδοτων κερδοσκόπων και 
του οκνού τηλεορασόπληκτου πλήθους ... » (6). Ενός τόπου, όπου 
«μοιάζει να μην υπάρχει καμμιά ελπίδα Θεού». Κάτι που «βιώνεται 
ως μια βαθειά και ανομολόγητη συμφορά. Χάνω τον εαυτό μου και 
χάνω και τον κόσμο. Νιώθω φρικτά μόνος και ορφανός.» (7)   

Κι η κραυγή, που με τις βαρειές της λέξεις δεν σου επιτρέπει να 
πασχίζεις άλλο πιά να τις μετακινήσεις, ακούεται διαπεραστικά: «είμαι 
άνθρωπος που αναζητά νόημα ζωής ... μπορεί κανείς να με καταλάβει και 
να μου δώσει αγάπη;» (8) Πόσο άπιαστο, τελικά, είναι το να αναζητεί κανείς 
σήμερα κάποιον να τον καταλάβει, μα και να τον αγαπήσει, όταν εμείς ήδη 
του θέσαμε ως πρότυπο «μια εκκλησία τόσο ουτοπική, που παιδιά ... που 
δεν έχουν ακόμη την ωριμότητα να διακρίνουν το αληθινό από το κίβδηλο, 
παρασύρονται σε ακρότητες και απολυτοποιήσεις πολύ επικίνδυνες»; (9) 
Μιλούμε για νέους, μα και για ώριμους, που δεν παύουν να παρουσιάζουν 
«μια μανιακή άμυνα στον θάνατο της εσωτερικής τους ζωής»  με γονείς 
«ζωντανούς-νεκρούς». Πτώματα «στο μαυσωλείο των επιθυμιών». (10)

Επιστολές ανεπίδοτες και πάλι οι καθρέφτες. Όχι όποιου πύργου όμως 
τώρα, μα της κοινωνίας.

Της αυγής
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Ο αιώνας ο νέος ήλθε. Κι όλο κραυγάζει τούτος με τον Οιδίποδα 
θρηνώντας: «Ποιός τα τυφλά μου πόδια θα οδηγήσει;» (11) Η 
πραγματικότητα τώρα καταντά «προσομοίωση» που «εξαντλείται 
σε μια κρούστα φτιαγμένη από τη λάμψη, από τον συναρπασμό 
της θεαματικότητας και από τον ξορκισμό κάθε σκέψης περί του ότι 
η κρούστα δεν είναι το άπαν» (12).  «Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το 
ναρκισσιστικό ανθρώπινο εγώ θα υπεραρκεστεί στην ικανοποίηση 
που δίνει ο καταναλωτισμός και στο θάμπωμα που εξασφαλίζει το 
λάϊφ-στάϊλ ...  Πάνω στα ερείπια του φόρουμ ορθώνεται η μάρκετ» 
(13).

Ναι. «Κάθε άνθρωπος είναι νησί ... Πελάγη ολόκληρα βρίσκονται 
ανάμεσα στον καθένα μας και στους άλλους ... Τι είναι αληθινά ένα 
νησί; Η σιγουριά, η ασφάλεια του μικρού, κλειστού τόπου μου. Όμως 
μπορεί να είναι και κάτι άλλο: φτώχεια και ορφάνεια. Μπορεί δηλαδή 
να με κρατά ακρωτηριασμένο από την αληθινή μου φαμίλια ... 

Το βασανιστικό, λοιπόν, για τον άνθρωπο είναι να αποφασίσει 
πώς θα σταθεί απέναντι στο νησί του (που είναι και σιγουριά και 
ορφάνια), και πώς θα σταθεί απέναντι στα πελάγη του (που είναι και 
απειλή και ευκαιρία) ...

+ ο π.Γ.

1. Άρθρο των π. Βασιλείου Θερμού – Βασιλικής Πηγής Χριστοπούλου  
 με τίτλο: Η ψυχή ως μονοθεϊστική και πολυθεϊστική, «Ψυχής   
 δρόμοι», ό.π.π., σελ.80.
2. Συνέντευξη Βασίλη Σαρόγλου, «Ψυχής δρόμοι», ο.π.π., σελ. 94.
3. Άρθρο του π. Κωσταντίνου Καλλιανού, με τίτλο: Γιατί λησμονούμε,  
 άραγε, πως κι εμείς έφηβοι είμασταν κάποτε;, «Ψυχής δρόμοι»,   
 ο.π.π., σελ. 109.
4. Στο ίδιο.
5. Άρθρο της Hollie Benton, με τίτλο: Άφετε τους απρόθυμους έφηβους  
 ελθείν προς με, «Ψυχής δρόμοι», ο.π.π., σελ. 112.
6. Άρθρο του Αλέξανδρου Κακαβούλη, με τίτλο: Ανιχνεύοντας τη φυσική  
 και πνευματική παρουσία της αγάπης, «Ψυχής δρόμοι», ο.π.π., σελ. 118.
7. Δίψα για τον Θεό εν μέσω ψυχικού κλυδωνισμού, «Ψυχής δρόμοι»,  
 ο.π.π., σελ. 128.
8. Στο ίδιο, σελ. 137.
9. Νοσηρή βία στον πνευματικό αγώνα, «Ψυχής δρόμοι», ο.π.π., σελ. 150.
10. Αδιέξοδο και παράπονα προς τον Θεό, «Ψυχής δρόμοι», ο.π.π., σελ. 157.
11. Θανάση Ν. Παπαθανασίου, Η Εκκλησία γίνεται, κλπ., ό.π.π., σελ. 14.
12. Στο ίδιο, σελ. 15.
13. Στο ίδιο.
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Μη λησμονήτε και τα γκι, την άλλη παρηγοριά της μέρας. 
Παράσιτο αναρριχητικό, που περιπτύσσεται τις κορυφές των 
ελάτων, ροβόλησε στην πόλη για τις πρώτες ανάγκες των κατοίκων 
της. Το Μενίδι διέρρευσε στην Πάρνηθα, για να σκαρφαλώσει 
στα έλατα και ν’ αποσπάσει τον κόσμο των παρασίτων.

Ιερό φυτό των Κελτών, απαραίτητος διάκοσμος της 
Χριστουγεννιάτικης εστίας των λαών του Βορρά, που κληρονόμη-
σαν από τους προγόνους την πανάρχαιη λατρεία, ήλθε και στη 
χώρα της πορτοκαλιάς και  της ελαίας, απαραίτητος επίσης 
εφοδιασμός της Αθηναϊκής συνοικίας, που επιστρέφει από τα 
ψώνια κραδαίνουσα την ακριβοπληρωμένη πρασιναδίτσα της.

Ακάθεκτος εισέβαλε ο πολιτισμός στην επικράτεια. Ευρώπη 
παρά τρίχα. Ούτε δε η τρίχα θα μας έλειπε, αν ο αττικός ουρανός 
δεν ήταν τόσο φειδωλός στην προσφορά του λευκού πέπλου 
του. Είναι  μια αδικία που δεν  θα του συγχωρέσει ο λαός  της 
πρωτεύουσας. Μας ξεσηκώνουν την καρδιά τα τηλεγραφήματα 
του εξωτερικού.  Από τη Μόσχα ωε τη Μαδρίτη όλη η πλάση 
τουρτουρίζει. Πυκνό χιόνι καλύπτει την Ευρώπη.  Στις παρισινές 
πλατείες με παγοπέδιλα κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Τα συνεργεία 
δεν προφθαίνουν να καθαρίζουν τους δρόμους. Χιλιάδες σκιέρ 
έχουν κατακλύσει τα κέντρα των χειμερινών σπόρ. Συγκοινωνίες 
σταμάτησαν, ποταμοί πάγωσαν.

Μάτια ικετών στρέφονται κάθε πρωϊ προς τον Υμηττό και 
την Πάρνηθα με την ελπίδα κάποιας λευκής παρηγοριάς. Αλλά 
η παρηγοριά δεν έρχεται και απειλούμε κάτω από ανοιξιάτικο 
ουρανό να γιορτάσουμε τη γέννηση του Σωτήρος.

Π. Παλαιολόγος

 Πορε ία  Ζωής



~Πύρσος~

Πολλές φορές η αφετηρία και η κατάληξη ενός μεγάλου 
δρόμου ταυτίζονται. Βρίσκεσαι στο ίδιο σημείο, αλλά το 
σημαντικό είναι πως εσύ δεν είσαι ο ίδιος γιατί έχει μεσολαβήσει 
μια επίπονη διαδρομή.

Έχουμε όλοι  μας μεγαλώσει ακούγοντας συχνά πολύ 
συγκεριμένες φράσεις τις οποίες τις  βαφτίσαμε με ιδιαίτερη 
ευκολία ως ανέξοδα κλισέ (και δικαίως όταν το πρωτοκάναμε), 
για να ανακαλύψουμε έπειτα από χρόνια πως ακόμη και τα 
κλισιέ για κάποιον λόγο αντέχουν τόσο στον χρόνο. Κάποια 
αλήθεια περιέχουν την οποία όμως κανείς δεν μπορεί να τη 
λάβει με ενέσιμη μορφή, αλλά πρέπει να φτάσει εκεί μόνος του 
μέσα από ένα αυστηρά προωπικό δρόμο.

 (Οδυσσέας Ιωάννου)

Άλλοι καιροί, άλλα ήθη. Η ανάγκη για προσαρμογή 
είναι επιτακτική. Το καλό και το κακό ορίζοται πλέον από 
την ικανότητα, τη διαύγεια, την αποτελεσματικότητα, την 
αποφασιστικότητα, τη διορατικότητα, αλλά κυρίως το 
ήθος. Όχι το πολακικό, αλλά αυτό του αρχαίου ήρωα.

Η εξουσία είναι μια δύναμη που όταν πέσει στα χέρια 
ιδιοτελών καιροσκόπων, γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Είναι ανάγκη λοιπόν οι πολίτες να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες και οι επιλογές τους να ξεφύγουν από 
τα στερεότυπα του τελευταίου αιώνα. Να κοιτάξουν στο 
μέλλον κλείνοντας τις πόρτες στο παρελθόν που λειτουργεί 
ως παραμορφωτικός καθρέφτης ιδεοληψιών που μόνον 
κακό κάνουν. (“Τα Νέα”)

a 9 Πυρσός



Πυρσός 10 b

Της ζωής...
Ήταν απογοητευμένος. Στε-

νοχωρημένος. Καταβεβλημένος. 
Όλα ήταν αρνητικά. 
Κάποιος από το εκκλησίασμα 

με ενημέρωσε. 
- Πες του κάτι. Απειλεί, ότι 

θα φύγει. Θα πάει αλλού. 
Τον είδα. Κουβεντιάσαμε. 

Μου είπε τα παράπονά του. 
Θέλει να φύγει. Βλέπει τη φυγή 
σαν λύση. Είναι όμως; 

Με την πρώτη δυσκολία το 
βάζουμε στα πόδια; 

Εγκαταλείπουμε το ποίμνιο; 
Κι αν ο Θεός μας καλέσει 

εκείνη τη στιγμή, θα του πού-
με: “αναζήτησα καλύτερες συν-
θήκες”; 

Η ζωή μας δηλαδή θα πρέπει 
να είναι πάντα ήρεμη; Χωρίς 
δυσκολίες και θλίψη; Είναι δυνα-
τόν; Δεν είναι ουτοπιστικό κάτι 
τέτοιο; 

Ως ιερείς, τελικά, τί θέλουμε; 
Κι αν κάποιοι πίστεψαν σε 

εμάς, τους εγκαταλείπουμε; 
Η ένστασή του:
- Μα ο άλλος....
Λοιπόν; 
Ο καθένας είναι ξεχωριστός. 

Θα τους αντιγράψουμε; 

Και κάτι άλλο. Ποιος μας βε-
βαιώνει, ότι εκεί που θα πάμε, 
θα είναι καλύτερα; 

Το λειτούργημά μας επιδέχε-
ται πειράματα; 

Με άκουε προβληματισμένος. 
Ξέρει, ότι τον αγαπώ ιδιαίτε-

ρα. Ήταν και μαθητής μου. 
Κι εκείνος μ’ αγαπά. 
Δεν έφυγε. 
Πέρασαν κάποια χρόνια. Πολ-                                          

λά άλλαξαν. 
Αυτοί που έφυγαν, προβλη-

ματίζονται. 
Ο προϊστάμενός του εκτίμησε 

το έργο του. 
Οι καταστάσεις άλλαξαν. 
Πήρε και οφφίκιο. 
Η κοινότητα, η οικογένειά 

του, οι φίλοι του είναι ενθουσια-
σμένοι. 

Τον ρώτησα: 
- Μετάνιωσες που έμεινες; 
Απάντησε: 
- Ασφαλώς όχι. Ευτυχώς που                             

εσύ κλπ.
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)



Ναι ή...;
Ο άγγελος είναι απόλυτα κατηγορηματικός. Δεν αφήνει περιθώριο 

για ενδοιασμούς. Προβληματισμούς. Αμφιβολίες.
Αυτός ο Ιησούς θα σώσει τον κόσμο. Και κανένας άλλος. Δεν υπάρχει 

άλλη εναλλακτική. Τη μοναδική αυτή λύση ο Θεός θα τη δώσει. Την 
υπόσχεση που έδωσε παλιότερα στον άνθρωπο, θα την τηρήσει. Η 
άπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο αποτελεί εγγύηση για 
υλοποίηση της υπόσχεσης.

Η σωτηρία του εβραϊκού λαού, αλλά κατ’ επέκταση και όλου του 
κόσμου από τις αμαρτίες είναι το θέλημα του Θεού. Η αποκατάσταση 
της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό θα έπρεπε βέβαια να είναι κύριο 
μέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός όμως από άπειρη αγάπη παίρνει την 
πρωτοβουλία. Θέλει να δείξει το δρόμο της επιστροφής. Να επαναφέρει 
τις γέφυρες, που ο άνθρωπος με την παρακοή του αχρήστευσε.

Για τούτο το λόγο προσφέρει το γιό Του, τον Ιησού Χριστό, για 
ν’ αποκατασταθεί η διαταραγμένη σχέση. Και να δοθεί η λύτρωση. Η 
σωτηρία. Προσφέρει ειρήνη ψυχική. Συμφιλίωση με τον Πατέρα.

Προσοχή όμως! Ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία, αλλά δεν θέλει 
να επιβάλει το θέλημά Του. Δίνει την ευκαιρία της σωτηρίας, χωρίς να 
στερεί την ελευθερία του ανθρώπου. Γι’ αυτό και η προσφορά γίνεται 
με την αποδοχή της χάρης μέσα σε πνεύμα ελευθερίας, όχι βίας. Είναι 
απόφαση του ανθρώπου στο πλαίσιο του «όστις θέλει», αλλά και του 
«εί τις θέλει». Έλλειψη όποιας πίεσης δηλ.

Συμπερασματικά, την τελική απόφαση για τη σωτηρία την έχει ο 
άνθρωπος. Πρέπει να αποφασίσουμε.

Θέλουμε να επανασυνδεθούμε με το Θεό Πατέρα;
Επιδιώκουμε να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες μας;
Θα πούμε το μεγάλο «ναι» για τη σωτηρία μας;
Η απόφαση είναι τελείως προσωπική. Μέσα σε πνεύμα ελευθερίας, 

αλλά και προσωπικής ευθύνης.
                                                      + o π.Γ.

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

a 11 Πυρσός
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Μπορεί απ’ τη Ναζαρέτ να βγει κάτι 
καλό; (Ιω. α΄ 47) απορούσαν οι μαθητές 
για τον Χριστό, διότι απ’ αλλού Τον 
περίμεναν. «Αυτός δεν είναι ο γιος του 
ξυλουργού;»(Ματθ. ιγ΄ 55) διερωτούνταν 
και σκανδαλίζονταν, διότι κάπως αλλιώς 
Τον ανέμεναν. Και ο Χριστός τελικά ήταν 
δίπλα τους, με τρόπο που δεν μπορούσαν 
να φανταστούν, ερχόμενος από ’κει που 
δεν Τον περίμεναν. 

Ίσως αυτή να είναι και η παντοδυναμία 
Του. όχι ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και 
στιγμή να κυριαρχήσει πάνω σε όλα ή να 
υποτάξει τα πάντα στη βούλησή Του, αλλά 
στο ότι μπορεί ο Ίδιος να μπει υποκάτω 
όλων. Μπορεί να «γίνει» τα πάντα και 
όχι να «κάνει» τα πάντα. 

π. Βασίλειος Χριστοδούλου

 

  
Ψηφίδες
(απέρ ιττες )
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Kόρη μου,

Περνούμε τη ζωή μας προσπαθώντας ν' 

απαλύνουμε τη μοναξιά. Το πλησίασμα των 

άλλων δεν μας ελευθερώνει απο την μοναξιά. 

Τί λες;
πατρικά

μ
η
ν
ύ
μ
α
τ
α

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Αυτός μάλιστα. Μακάριος!
Είνε ο κατ’ εξοχήν τυχερός τύπος της εποχής. 

Πολλοί τον λένε φελλόν. Τί σημασία έχει; Οι 
μη φελλοί πνίγονται στα ρηχά. Ενώ ο φελλός 
επιπλέει ευτυχής και στις φοβερώτερες φουρτού-
νες...                                   Δ. Ψαθάς

Μερικές κυρίες γύρευαν να βρ
ουν υπηρέτριες. Έλεγε η 

μια στην άλλη.
- Ξέρεις, μαν σερ, εδώ θα βρεις τις καλύτερες δού

λες. 

Δεν έχουν απαιτήσεις. Λίγο μισθό, λίγο φαϊ και αυτέ
ς δεν 

είναι σαν τις δικές μας. Κάνο
υν και χοντροδουλειές. Όπως 

θέλεις τις κάνεις.
Σε λίγο πλησίασε τον κύκλο των κυριών ένας 

μονοϋελοφόρος κύριος. Ερώτησε μια κυρία.

- Βρήκατε;
- Ναι, ένα μικρό και τίμιο κορίτ

σι.

- Ψιθύρισα χωρίς να το θέλω: “Μικράν και έντιμον”.
Παντελής Χόρν

a 13 Πυρσός
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Ανοιχτά Παράθυρα...

I

E

Z

O

O

I

... στον κόσμο

Στο ίδρυμα. Για φυσικοθεραπεία.
Ζήτησαν κήρυγμα.
Είμαστε όμως σε ξένην ενορία.
Ζητήθηκε άδεια.
Ο προϊστάμενος απάντησε:
- Μα είναι δυνατό ν’ αρνηθώ στον καθηγητή μου;
Οι λεπτομέρειες κανονίστηκαν.
Το ζήτησαν οι τρόφιμοι. Περισσότερο οι νοσηλευτές.
Έγινε το πρώτο. Το δεύτερο. Το τρίτο.
Κάποιοι νοσηλευτές έλειπαν. Ήθελαν όμως ν’ ακούσουν.
Κανόνισαν λοιπόν το απόγευμα.
΄Εβαλαν και καθίσματα σε σειρά.
Δεύτερο λοιπόν την ίδια μέρα.
Υπήρχε λόγος άρνησης στα παιδιά;  Αυτοί θυσιάζονται 

για τον συνάνθρωπο.
Εξυπηρετούν τους πάντες. Δεν κυττάζουν το ρολόϊ τους.  

Δεν τηρούν αργίες. Έρχονται κοντά σου, πριν τους φωνάξεις. 
Το πιο ευχάριστο; Είναι όλοι έτσι. Έτοιμοι, για ότι θελήσεις.

Μετά το απογευματινό κήρυγμα ακούστηκε μια φωνή.
Μια τρόφιμος προέβαλε την εισήγησή της.
“Να γίνεται κάθε μέρα...”.
Με την αναχώρηση, ενημερώθηκε ο προϊστάμενος της 

ενορίας. Κανονική έκθεση πεπραγμένων.
Σ’ εκείνον εναπόκειται τώρα το όλο θέμα.
Θα το εκμεταλλευτεί;
Το καθήκον του έκανε ο άλλος.

17β



Η αξία των αιωνίων συμβό-
λων - έγραψεν ένας διάσημος κρι-                          
τικός - συνίσταται στον διαφο-
ρετικόν τρόπο με τον οποίον 
χρησιμοποιούνται από κάθε επο-                                
χή. Είναι σαν μεγάλα παράθυρα 
όπου σκύβει η ψυχή κάθε νέας               
ανθρώπινης περιόδου, με την 
ελπίδα ότι θα ανακαλύψει στο                                      
βάθος του διαστήματος το και-                             
νούργιο φως που διψά και θα 
λάβει μια καινούργια απάντηση 
στα προβλήματά της. Υπ’ αυτήν 
την έννοιαν έθετε το μυστή-                                                  
ριον της Γεννήσεως ο καλλιτέχνης.
Δεν είναι πλέον γιορτή όπως                                                                 
την έζησαν άλλοτε οι άνθρωποι 
μέσα στα παιδικά χειμωνιάτικα 
παραμύθια.                                                

Η ευαισθησία μας, οι ανά-                                 
γκες μας τα τεράστια προβλή-
ματά μας, μετέφεραν τη φάτνη 
στην καρδιά της σημερινής επο-                                    
χής. Εκεί που υποφέρουν, εκεί 
που αγωνιούν οι σύγχρονες 
κοινωνίες, μέσα στα σπίτια, 
στα εργοστάσια, στα κατα-
στήματα, όπου υπάρχει πόνος 
και δυστυχία, Εκεί γεννάται τώ-                                            
ρα ο Χριστός, το σύμβολο της 
ελπίδας - το αιώνιο άστρο    
που περιμένει ο κόσμος να τον           

οδηγήσει στην ειρήνη της γης 
και σ΄ ένα καλύτερο αύριο της 
ανθρωπότητας. 

(“Το Βήμα”)
 * * *

Ποιός από τους προπολεμι-
κούς έλληνες λογοτέχνες δεν       
είχεν ευχηθεί  μέσα του (μερι-
κοί μάλιστα και δημόσια. Δε 
θυμούμαι αν ο ίδιος εγώ) να 
φανεί ένας νέος, όχι μόνο στα 
χρόνια μα και στο μυαλό, 
στην καρδιά, στην ψυχή νέος·               
και ας κρατούσε μακάρι καλο-
ακονισμένο πριόνι, για να 
κόψει αδίστακτα το κλαρί 
που επάνω στεκόμαστε, εμείς 
οι... παλαιοί - και όχι μόνο 
“μακάρι”, αλλά “προ πάντων” 
αν κρατούσε αυτό το πριόνι! 
Μπορώ να πληροφορήσω με                                    
πολλή χαρά όσους ευχήθηκαν 
έναν τέτοιο νέο, πως φανερώ-
θηκε μεταξύ μας. Είναι ο “Ορέ-                                   
στης Διγενής” - ο κ. Θεοτοκάς.           
Δε σας συνιστώ να κρατήσετε 
τ’ όνομά του - αυτό είμαι 
βέβαιος ότι θα το ξανακούσετε.

Αλλά, σας παρακαλώ, να 
διαβάσετε χωρίς αναβολή το 
βιβλιαράκι του το “Ελεύθερο 
Πνεύμα”. (“Το Βήμα”)

Σπαράγματα

a 15 Πυρσός
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Αγαπητέ μου Τάκη, 

Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά στο μεγάλο 
θαύμα. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. 

Έρχεται, για να μας πει μερικές αλήθειες. Λόγια πύρινα. 
Δυνατά. Που ανεξίτηλη όλο και αφήνουν τη σφραγίδα τους 
στη ζωή μας.

Εμείς βέβαια, όλο και τ’ άπιαστο κυνηγούμε και σπεύδουμε. 
Βλέπουμε τη σκουριά. Κι όλο να την αποφεύγουμε, θέλουμε. 

Μα τα όπλα μας δεν αξίζουν. Αναζωογόνηση χρειάζονται. Κι 
ανανέωση. 

Η κλήση όμως του Χριστού είναι σαφής. Δυνατή και σταθερή. 
Ανεπανάληπτη. 

Μας καλεί να κυνηγήσουμε τ’ όνειρο τ’ άπιαστο. Για να 
φτάσουμε στο εφικτό. 

Τη ζωή μας θέλει να κρατήσουμε αμόλυντη. Μακριά από 
συνθήματα γήινα και προσωρινά. 

Τη ζωή μας με τις ευκαιρίες της μας προτρέπει να ζήσουμε. 
Τώρα. Σήμερα. 

Θέλει ν’ αποφύγουμε, επιτέλους, οποιασδήποτε μορφής 
πόλεμο. Να μην τα βάζουμε με τους άλλους, πριν κοιτακτούμε 
στον καθρέφτη. Να μην ξεχνούμε πως “τον ξένο και τον εχθρό 
τον είδαμε στον καθρέφτη...”.

Θέλει “αγαπώ” να πούμε στους άλλους. Σήμερα και όχι 
αύριο. Ως τότε, μπορεί να είναι αργά. 

Τι λες; 
                                     Με την αγάπη μου,
   a.G.
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“Μια μέρα ενώ βρισκόμουν στη σειρά να πάρω 
τη λαχανόσουπά μου, πρόσεξα ότι ένας από τους 
καταδίκους του κοινού ποινικού δικαίου είχε μια 
συμπαθητική έκφραση και κάτι μαύρα έξυπνα και 
ζωηρά  μάτια.

Τον ρώτησα· ξέρεις γράμματα; μου απάντησε 
αρνητικά, τότε τον ξαναρώτησα· και θα ήθελες εγώ, 
που ξέρω γράμματα να σου διδάξω το αλφάβητο, 
ώστε να μπορείς να διαβάζεις βιβλία; Το πρόσωπό 
του έλαμψε από χαρά. Αρχίσαμε από το Α-Β... και, 
σιγά - σιγά, με την εξυπνάδα που διέθετε, μπόρεσε 
να διαβάζει από το Ευαγγέλιον (το μόνο βιβλίο 
που επιτρέπετο να κυκλοφορεί στην Σιβηρία).

Η γνώση των ευαγγελικών αρχών τις οποίες 
εδίδαξα με όλη τη διάθεση της ψυχής μου είχε σαν 
αποτέλεσμα να γνωρίσει την εν Χριστώ Σωτηρία, 
να εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του και, καθώς 
πιστεύω, να γίνει ένας ευσεβής χριστιανός.

Όταν, μετά την επιστροφή μου από την κόλαση 
της Σιβηρίας, πολλοί φίλοι μου με ρωτούσαν πώς 
άντεξα μέσα σ’ αυτό το μαρτύριο, απαντούσα ότι 
ο Κύριος επέτρεψε αυτή την δοκιμασία, καρπός 
της οποίας ήταν έστω και μια αθάνατη ψυχή να 
επιστρέψει στον Χριστό και να εύρει την εν Χριστώ 
ανάπαυση...”.

Φ. Ντοστογιέφσκι

a 21 Πυρσός



“... είπαν: ακολούθησε αυτό το δρόμο και κάπου θα συναντήσεις 
το όνειρό σου. Αυτό που ζητάς”. Τον ακολούθησα με ενθουσιασμό. 
Δεν κοίταξα πίσω. Δεν σταμάτησα πουθενά.

Ήταν όμως τόσο μακρύς ο δρόμος που δεν έλεγε να τελειώσει. 
Και όσο περπατούσα, τόσο μάκραινε. Και αυτό που ζητούσα πότε 
θα το βρίσκα;

Κοντοστάθηκα. Σκέφτηκα ότι όσως είχα πάρει λάθος δρόμο. 
Δεν γινόταν όμως να γυρίσω πίσω. Είχα ήδη διανύσει μεγάλη 
απόσταση. Και η κούραση αρκετή.

Αλλά αν και πάλι από την αρχή ήθελα ν’ αρχίσω, ο χρόνος 
κοντός και μετρημένος, δύσκολα να προλάβω. Και έπειτα πού ξέρεις, 
μπορεί αυτό που ζητούσα να ήταν εκεί, λίγα βήματα πιο κάτω.

Περπάτησα αρκετά ακόμα και ξανά σταμάτησα, λαχανιασμένος 
και αποκαμωμένος. Απογοητευμένος, αλλά και γεμάτος πείσμα. Δεν 
ήθελα πλέον να πάω ούτε μπρος ούτε πίσω. Δεν υπήρχε παρά μια 
μόνο λύση. Να σταματήσω να ψάχνω αυτό που ζητούσα και να 
αποφασίσω να το φτιάξω μόνος μου.

Ναι, να προσπαθήσω να το φτιάξω εδώ, μόνος μου, σε αυτό το 
σημείο όπου δεν υπάρχει ούτε μπρος ούτε πίσω.

Η κούραση έφυγε. Η αγωνία τέλειωσε. Ένα καινούργιο όνειρο 
είχε μόλις αρχίσει.

Προσπελάσεις

Πυρσός 22 b

Μου...
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Ανέστιοι;

Βλαστήματα ξένα
.

Στοιχεία που καθιστούν άχρ
ηστες τις πνευματικές 

του ανθρώπου δυνάμεις.

Με πλήρη άρνηση του
 Θεού.

Μια ευκαιρία (νομίζει), ισομέτρησης του 

αναστήματός του
 προς τον πλάστη.

Θέλει να κατανοήσ
ει τα ακατανόητα

.

Προσπάθεια αιτιολόγησης όλων εκείνων που 

υπερβαίνουν τη δύν
αμή του.

Εξέγερση κατά τη
ς υψηλής βουλής του 

Θεού.

Ασέβεια αυθαδέστα
τη.

Καταφρόνηση.

Προβολή των επιτυχιών και κατορθωμάτων του.

Ο φασισμός, τελικά
 παραγνωρίζει το Θεό.

Τοποθετεί τις δικές τ
ου επιγραφές στις επιτυχίες 

του.
Επικρίνει τους άλλου

ς.

Φέρει την ασχημοσ
ύνη τους.

Λεπρώθηκε από την κακία.

Έξω από την πόλη της αδράνεια
ς.

Ζούσε μακριά απ
ό το Θεό.

ο  περιθωριακός
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Aρκεί(;)

Ενώ τα συγκλίνοντα κάτοπτρα του χρόνου εξακολουθούν τη 
δράση, το λημέρι της σκέψης πολλών δεν παύει ν’ αφήνει κραυγές 
νεανικές να σχίζουν τον αγέρα. Μια (από τις πολλές) αναζήτηση υπό 
το φως (κάποιου, νέου ίσως) αστερισμού. Όχι εκτός γραμμής, πάντως:

«Το άδειο μας σφίγγει παντού,
στο βάθος δεν υπάρχει κήπος,
μονάχα η επανάληψη μεσ’ στους σκληρούς καθρέφτες 
Ποιός νοιάζεται για το δρόμο της επιστροφής;»(1)

Τελικά, στην αρυτίδωτη κορδέλα της οδού, της πόρευσης, ένας, 
αυθαίρετος έστω, οδηγός μεταφραστικής πρόθεσης χρειάζεται, για να 
φανεί έτσι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Άσχετα, αν «ακροπα-
τώντας στ’ όνειρο κι ο χρόνος μ’ άλματα γίγαντα κινούσε»(2) και 
γίνεται 

«χώρος των πόνων (που) βαραίνει πάνω στις καρδιές»(3).
Πολύ χαρακτηριστικά γράφει προφητικά η Σιμόνη Βέϊλ (άσχετο αν 

πέθανε το 1943) 
«Η εποχή μας κατέστρεψε την εσωτερική ιεραρχία. Πώς θ’ άφηνε 

να υπάρχει η κοινωνική ιεραρχία που δεν είναι παρά μια αδρή της 
εικόνα;»(4). Κι αποκαλυπτικά θα προσθέσει: «Δεν είναι η θρησκεία, η 
επανάσταση είναι το όπιο του λαού»(5)

Η εξέλιξη του εικοστού αιώνα αποδεικνύει στην πράξη αυτό που 
υπέδειξε ο Βύρων Λεοντάρης ... Τελικά, 

«δεν είναι ο Χρόνος φθονερός κι εχθρός των έργων  
αλλά η Στιγμή η αντίχρονη 
αυτό το εκπεσόν απ’ την αιωνιότητα στοιχείο»(6)

Θα μπορέσω άραγε να χωρήσω στην αναζήτηση «ειδώλων λευκού 
φωτός»(7)κι όχι αυτών της πίστης; Έχοντας πάντα κατά νουν αυτό 
που ο Κλεόβουλος είπε: «Ατυχής είναι εκείνος που δεν μπορεί να 
υποφέρει την ατυχία του»;(8) Και προσθέτει ο π. Βασίλειος Θερμός: 
«Η πηγή της δυστυχίας δεν βρίσκεται απ’ έξω, σε γεγονότα που 
αντικειμενικά συμβαίνουν, αλλά στον έσω άνθρωπο, με τις δυνάμεις 

OPIAKA
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του και τις ανημπόριες του, με τις προσδοκίες του και τις εφεδρείες 
του»(9)Και: «Σε μια εποχή όπου επικρατεί γενικότερη κρίση, η 
επιβίωση σε ατομικό και  κοινωνικό επίπεδο εξαρτάται από τη 
συνεργασία και όχι από την απομόνωση ή την επιθετικότητα»(10). Οι 
άνθρωποι αναζητούν «τι είναι αυτό που προσφέρει ανακούφιση από 
την μοναξιά, το άγχος, την απογοήτευση ή την ντροπή»(11).

Φαινόμενο εποχής: η ακηδία. Ο Μέγας Ιεροεξεταστής επαναδραστη-
ριοποιείται. Έτσι «η ακηδία φανερώνει την άμυνα ενός ανθρώπου ως 
προς την απώλεια, καθώς και την προσπάθειά του να διαφυλάξει 
μιαν έννοιαν που δεν έχει νόημα»(12). «Αυτοφυλάκιση» του εαυτού 
στο κάτεργο της Σεβίλλης ή και το Ζαναντού σε αναβίωση. Ο ίδιος 
συγγραφέας θα προσθέσει: «Ενώ κανείς μπορεί να αναγνωρίσει το 
καλό, δεν επιθυμεί το καλό, γι’ αυτό δεν δραστηριοποιείται, για να 
το επιδιώξει»(13). 

Απουσία πλήρης λοιπόν ελπίδας (στο Θεό) κι εμπιστοσύνης 
(στον άλλο) «Σε τέτοιες ... περιπτώσεις έρχεσαι αντιμέτωπος με τις 
διασπάσεις σου. Αλλά, σαν άλλος λευίτης της παραβολής, τις βλέπεις, 
τις ... λυπάσαι και τις αντιπαρέρχεσαι!  Αρκεί που είσαι ...  «λευίτης», 
άνθρωπος του Θεού!(14)

+ ο π.Γ
1. Ποίημα του Γ. Λίλλη στο περιοδικό «Κουκούτσι», τεύχος 9, σελ. 128.
2. Βύρων Λεοντάρης, ποιητής.
3. Του ιδίου, στο «Κουκούτσι», τεύχος 9, σελ. 92 κ.ε.
4. Σιμόνης Βέϊλ, Η βαρύτητα και η Χάρη, Έκδοση «Αστρολάβος-Ευθύνη»,  
 Αθήνα, 1989, σελ. 167.
5. Στο ίδιο, σελ. 170.
6. στο «Κουκούτσι», τεύχος 9, σελ. 92.
7. Βλ. Χαρτογραφία (Προλογικό του π. Βασιλείου Θερμού, Θεολόγου-  
 Ψυχιάτρου στο περιοδικό Ψυχής δρόμοι, τεύχος 8, Έκδοση «Αρμός»,   
 Αθήνα, 2014, σελ.3.)
8. Στο ίδιο.
9. Του ιδίου, στο ίδιο, σελ. 3. 
10. Άρθρο της Μοναχής Αικατερίνης Weston, με τίτλο: Χαρές και λύπες   
 της προσκόλλησης: Προοπτικές  από την Ορθόδοξη Θεολογία και την   
 Ψυχοθεραπεία, στο «Ψυχής δρόμοι», ο.π.π., σελ. 11.
11. Στο ίδιο, σελ. 13.
12. Άρθρο του Ryan LaMothe, με τίτλο: Μια ανάλυση της ακηδίας, στο ίδιο, σελ. 41.
13. Στο ίδιο, σελ. 43.
14. Ιωάννου Κορναράκη, Η κρίση της μονοθεΐας, Έκδοση Αφών Κυριακίδη,   
 Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 70-72.
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Και ο κλήρος έπεσε στα δάκρυα
Ο κινηματογράφος της απουσίας του Θεού σε θεολογική παρακολούθηση

[π. Βασίλειος Χριστοδούλου, εκδ. Γρηγόρη]

Το κινηματογραφικό ταξίδι αρχίζει με ένα δείπνο...             
Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια περνούν και η Μπαμπέτ λειτουργεί αθόρυβα 
αλλά ουσιαστικά στη ζωή όλης της κοινότητας. Σαν το αλάτι, που είπε ο 
Χριστός μας, ότι θα νοστιμίζει τη ζωή και θα αναστέλλει τη σήψη. Δεν έκανε 
θαύματα, απλώς διακονούσε, μαγείρευε και χαμογελούσε, δηλαδή αγαπούσε! 
Και όλα αυτά αποδεχόμενη τον δικό τους τρόπο, ζώντας μέσα στις δικές τους 
συνθήκες ζωής, αφήνοντας όμως σιγά-σιγά το δικό της ήθος να διαρρέει και τη 
στάθμη της αγάπης και της έκπληξης να ανεβαίνει. [...] 

Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια συνυπήρχε με το άγευστο του τρόπου 
τους, δειπνούσε με την καχεκτική μιζέρια τους, γευόταν την άχρωμη ρουτίνα 
τους. Ήρθε η στιγμή να «λειτουργήσει» ένα αληθινό δείπνο. Ένα δείπνο στα 
πρότυπα του Μεγάλου, του Μυστικού, του Ευχαριστιακού, στο οποίο η τροφή 
θα λειτουργεί ως το μέσο για να προσλάβεις την κτίση που σου δίνεται, την 
ομορφιά που σου πρσφέρεται, τον Θεό που σου αποκαλύπτεται. (Το δείπνο 
της Μπαμπέτ, 1987)

Κι αν σε δείπνο μπορείς να Τον ανα-γνωρίσεις, στον αναπάντεχο θάνατο 
και στην οδύνη μιας απώλειας, πώς;

Για την Μπέκα και τον Χάουι, που μόλις έχουν χάσει το μονάκριβο 
παιδί τους, αυτός ο Θεός «δεν υπάρχει». Κι όμως... Αφού θα έχουν διανύσει 
«πολλά χιλιόμετρα» πένθους ο καθένας υπαρξιακά μόνος του, γεννιέται στο 
τέλος της ταινίας ξανά ένα πλησίασμα.

- Και μετά τι; αναρωτιέται εκείνη.
- Δεν ξέρω. Κάτι θα γίνει όμως, απαντά ο Χάουι, την ίδια στιγμή που η 

κάμερα ερχόμενη από μπροστά τους, συλλαμβάνει το χέρι της να ψάχνει το 
δικό του, σφίγγοντάς το με δύναμη και ανάγκη. Είναι η απόφαση για μια 
κοινή πλέον πορεία, χωρίς ψευδαισθήσεις και αποφυγές, χωρίς τη μοναξιά της 
ατομικότητας. (Απώλεια, 2010)

Κ. Χ.

Οδοιπορώντας



. . .σταγόνες

ΟΡΘΡΙΝΕΣΟΡΘΡΙΝΕΣ
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Ena... 
...λοιπόν είναι, καθώς βλέπουμε πλήθη πιστών, να μη 

νομίζουμε ότι όλοι αυτοί είναι αληθινοί πιστοί. Κάποια ανάγκη 
τους φέρνει, επομένως να μην πολυενθουσιαζόμαστε.

Ένα άλλο είναι να μην επηρεαζόμαστε απ’ αυτά που 
βλέπουμε σε ορισμένους χριστιανούς.

Βλέπεις τον άλλο να κάνει μετάνοιες και σταυρούς, μπαίνει 
στην εκκλησία, και κάποιοι τρίτοι, όπως ξέρετε, σχολιάζουν 
“έ, να, τί κάνουν οι χριστιανοί”. Η ενώ πάει στην εκκλησία, 
για να τα βγάλει πέρα, μπορεί να πει ψέματα, μπορεί να 
κατηγορήσει, μπορεί  να κάνει άλλες πονηριές, και σχολιάζουν 
κάποιοι, “να, τι είναι οι χριστιανοί”. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο 
άνθρωπος καλά που πήγε στην Εκκλησία, διότι αλλιώς ποιός 
ξέρει τί θα γινόταν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί 
την Εκκλησία και ότι εκφράζει τη ζωή της Εκκλησίας.

Πρέπει  να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητοποι-
ήσουν, να καταλάβουν ότι δεν βρίσκονται στην Εκκλησία, επειδή 
είναι καλοί χριστιανοί, δεν βρίσκονται στην Εκκλησία, επειδή 
έχουν μέσα τους διάθεση καλή και προαίρεση και φιλότιμο 
κλπ, αλλά η ανάγκη τους έκανε να είναι στην Εκκλησία. 
Όμως δεν πειράζει που ‘ναι έτσι και να μη στενοχωρηθούν, 
να μην ανησυχήσουν. Βρήκε τρόπο ο Θεός να τους φέρει 
στην Εκκλησία· αλλιώς δεν θα’ρχονταν. Χρειάζεται λοιπόν 
να βοηθηθούν πρώτα να συνειδητοποιήσουν την κατάστασή 
τους, να τη δουν, να ταπεινωθούν και να κάνουν τον ανάλογο 
αγώνα και θα γιατρευτούν. (π. Συμεών Κραγιόπουλος) 
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Σάββατο, 2.11.2019
Η βροχή άρχισε να δυναμώνει! Ψάχνω σκεπή... 
Μπαίνω σ’ ένα στενό, από όπου ξεπρόβαλε επιβλητικός ένας 

μεγάλος, όμορφος βράχος. Προχωρώ και βρίσκω το ιδανικό μέρος 
για να εναποθέσω σώμα και ψυχή, μέχρι να κοπάσει η μπόρα. 
Ένα παγκάκι κάτω από μια ξύλινη κατασκευή παντρεμένη με 
τρία αναρριχώμενα δέντρα. Το ανοιχτό πράσινο χρώμα των 
φύλλων της στέγης χαρίζει τη ζωντάνια του στο σκούρο 
πράσινο του κέδρου στο βάθος. Είναι και πολλά άλλα δέντρα 
που προσφέρουν τη φυλλωσιά τους στο τοπίο! 

Ξαφνικά ακούω ένα θόρυβο. Ένα σκιουράκι! Πηγαινοέρχεται 
από κλαδί σε κλαδί. Μ’ αρέσει το καστανόξανθο χρώμα του 
και η μακριά ουρά του. Μένω ακίνητη, για να μην το τρομάξω. 
Δυσκολεύομαι όμως να σηκώσω το βλέμμα μου από πάνω του. 
Είναι τόσο όμορφο! Χαιρόταν για αρκετή ώρα τα μοναχικά 
πετάγματά του, μέχρι που και ένα άλλο ομογενές πλασματάκι 
εμφανίστηκε! Πιο σκουρόχρωμο αυτό. Έπαιξαν για λίγο 
κυνηγητό και μετά μαζί εξαφανίστηκαν. Η βροχή σταμάτησε κι 
εγώ συνέχισα την πορεία μου.

Αν γράφω γι’ αυτό το στιγμιότυπο, και μάλιστα τόσο 
περιγραφικά, είναι γιατί θέλω κατά καιρούς να ανατρέχω στην 
εικόνα αυτή και να θυμάμαι...

Να θυμάμαι πόσο βοηθάει την ψυχή πού και πού να 
κοντοστεκόμαστε μπροστά στην ομορφιά της φύσης. Να 
αναπνέουμε το οξυγόνο της. Να ακούμε τη μελωδία της και να 
ψιθυρίζουμε “Δόξα τω Θεώ”. 

Όπου κι αν βρισκόμαστε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να 
είμαστε σε διακοπές, χιλιόμετρα μακριά απ’ την πόλη και την 
καθημερινή ρουτίνα. Ούτε να έχει ξεσπάσει κάποια μπόρα.

  Κ. Χ.

Σελίδες  ημερολογίου
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Σταλαματιες...

ΚAINOΣ

Είναι επιτυχία του Χριστιανισμού. Ο καινός άνθρωπος. Ο νέος . Ο 
άνθρωπος που κατάφερε να απομονώσει όλα τα κακά του χαρακτήρα 
του και ν’ αναπτύξει τα καλά. Που αγωνίστηκε να ξεριζώσει απ’ την 
καρδιά του τα ζιζάνια. 

Σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε για την 
καινότητα τούτη. Δίνεται συμβουλή τέτοιας αλλαγής. Αυτό κάνει 
και ο συγγραφέας της επιστολής προς τον Διόγνητο. Και το μυαλό 
αμέσως τρέχει στην άλλη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Είδε ο 
Μωυσής τη βάτο να βγάζει φωτιά, χωρίς να καίγεται. Πριν όμως 
προχωρήσει ακούστηκε, η φωνή. Τον πρόσταζε να πλησιάσει. Ήταν 
κι εκεί ένα είδος καινότητας. Μ’ ανάλογα « καινά συναισθήματα» 
έπρεπε κι ο Μωυσής να πλησιάσει τη βάτο. Κι έτσι, «καινός» , 
καινούργιος δηλ., να προχωρήσει προς τον Κύριο. 

Αυτά συμβουλεύει τον Διόγνητο ο συγγραφέας της επιστολής. Αν 
πράγματι δηλ. θέλει να γνωρίσει τη Χριστιανική διδασκαλία, πρέπει 
ν’αποβάλει τα κακοποιά στοιχεία από μέσα του. Και να βαδίσει 
καθαρός προς το χριστιανικό βίωμα. Γιατί, αλλιώτικα, είναι σα να 
δίνει κανείς στα σκυλιά μαργαρίτες πολύτιμους. 

Καθένας λοιπόν που αποφασίζει να πλησιάσει, πρέπει να γυρίσει 
στην πρώτη κατάσταση. Της αθωότητας και της αγνότητας. Να 
ξεχάσει τις πτώσεις.  Ν’αποζητήσει τη γλυκειά εκείνη ατμόσφαιρα. 
Να αισθανθεί την αύρα της στο πρόσωπό του. Μόνο τότε θα μπορεί 
να πλησιάσει. Ν’ αγγίξει. Να δει. Να μελετήσει. Να καταλάβει. Να 
ζήσει.

Αφού ο ίδιος ο Χριστός είναι χτες και σήμερα και στους αιώνες  
ο ίδιος και πάντα νέος, το ίδιο θα συμβαίνει  και με τον λόγο Του. 
Καινός λόγος λοιπόν. Αμετάβλητος. 

Όπως δε βάζουμε νέο κρασί σε ασκιά παλιά, έτσι και ο πάντοτε 
νέος, καινός λόγος, πρέπει να κατοικεί σε καινούς ανθρώπους.
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Αναβαθμοι
O καλύτερος πρεσβευτής
«Έλληνας δεν γεννιέσαι μόνο. Γίνεσαι. Εμένα δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι 

δεν είμαι Έλληνας, γιατί δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν έχω πάει στη Νιγηρία. Γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους που το λένε, δεν μπορούμε παρά να τους δείξουμε πόσο πολύ 
αγαπάμε την Ελλάδα. Και να την αγαπήσουμε πιο πολύ από αυτούς και από 
όλους».

«Θέλω τα παιδιά μου να μιλούν ελληνικά. Το ξέρω ότι το πιθανότερο είναι να 
γεννηθούν στις ΗΠΑ, αλλά θα τα μάθω να μιλούν τη γλώσσα μας».

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Ελλάδας στο 
εξωτερικό. Με ξεκάθαρες απόψεις και καμάρι για την Ελλάδα.

Σέβεται την ελληνική σημαία. Δεν υπογράφει πάνω σ’ αυτή. Αποκάλυψε μάλιστα 
πως πέραν από τους γονείς του, πολλές από τις αρχές του τις πήρε από την 
ελληνίδα νονά του.

Παρά τη ραγδαία πρόοδο και τις επιτυχίες του στην καλαθόσφαιρα, παραμένει 
προσγειωμένος και ταπεινός. Κυκλοφορεί μ’ ένα σακάκι, στη φόδρα του οποίου 
κρύβεται ο Παρθενώνας. Ποτέ δεν ξεχνά ότι μεγάλωσε σε μια συνοικία της Αθήνας. 
Περνώντας δύσκολα χρόνια.

Και τώρα δεν μιλούν μόνο τα κατορθώματά του. Ο Γιάννης, μαζί με τον αδελφό 
του Θανάση, έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο φιλανθρωπικών δράσεων. Αληθινά 
αξιοζήλευτο.

Επιστρέφουν έτσι την ευγνωμοσύνη τους στην Ελλάδα, για ό,τι τους έδωσε.
Το μυστικό της επιτυχίας του;
«Ακόμη κι αν φτάσεις ψηλά, να συνεχίσεις να σπρώχνεις τον εαυτό σου στα 

όρια. Να μη νομίζεις ποτέ ότι είσαι μέτριος. Δεν είσαι μέτριος. Μόνο αν το νομίζεις, 
θα είσαι».

Και συνεχίζει:
«Το κάθε παιδί πρέπει να είναι προσγειωμένο και ταπεινό. Να κυνηγήσει 

τα όνειρά του. Να σκέφτεται πρώτα πώς μπορεί να βελτιωθεί ως άνθρωπος, ως 
χαρακτήρας. Και μετά να κοιτάξει πώς θα βελτιωθεί στη δουλειά του.

Τώρα που μας βλέπουν ως πρότυπα, αυτό μας δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη. 
Τόσο σε μένα, όσο και στ’ αδέλφια μου και στη μάνα μου. Πάντα πρέπει να είμαστε 
σωστοί, ώστε να δίνουμε το παράδειγμα».

Είναι σπουδαίο πράγμα να γίνεσαι σπουδαίος στον τομέα σου και να πατάς 
στη γη.

Ευτυχώς που και ο αθλητισμός προσφέρει σήμερα πρότυπα, που αξίζει να μιμηθεί 
κάποιος.

        ΔΔ



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

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

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :
 1.

 2.
 3.

 4.

 5.

 6. 

 7.

Θα τελούνται μέχρι τα Χριστούγεννα Εσπερινός, Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.
Η νηστεία των Χριστουγέννων, διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου.
Κατάλυση σε ψάρι 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 μεταξύ 3:30 - 5:30 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 
και π. Λαυρέντιος 96457111).
Η Εκκλησία παραμένει ανοιχτή 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 13 Δεκεμβρίου, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία στο Μικρό Ναό.

«"Tα Χριστούγεννα βιώνονται και σήμερα".
Κύριε τυπογράφε, λάθος. Ξέχασες τα “ρεβεγιόν”».
 Ούτις

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

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” l  

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 132 l   Δεκέμβριος, 2019 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.panagiapalouriotissa.com l   Εκτύπωση: 
Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία
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