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Η ιστορική αναγκαιότητα. Σταυρικό το σημείο. 
Ρήξη της ιστορικής διαδικασίας. Απελευθέρωση δηλ. 
του νοήματος της ζωής.

Χωρίς την αποδέσμευση τούτη, ο άνθρωπος 
συντρίβεται στο σκοτάδι.

Η ρηγμάτωση αντίθετα φέρνει το φως. Διατρανώνεται 
έτσι η έσχατη κοσμική ευθύνη του ανθρώπου.

Ανυπόθετα ελεύθερος λοιπόν. Αλλά και υπεύθυνος 
για τη διάσταση του νοήματος της ύπαρξης.

Κάτι που μετασχηματίζεται στον ήχο των βημάτων 
του ανθρώπου στη γη.

Στην πόλη  και την έρημο. Στη συναστροφή. Και τη 
μόνωση. Την αγορά. Και το σπίτι.

Ακούει τούτο τον ήχο; Αγγέλλεται η νοσταλγία 
του. Γίνεται άθυρμα της ιστορίας. Τώρα στης 
λησμονιάς της μεγάλης τους καιρούς.

Καιρός εξόδου λοιπόν,  - επιτέλους - προς το φως.
Μη περιμένετε να χιονίσει για να δείτε άσπρη μέρα. 

Μήτε να γίνει σεισμός, για να βγείτε στους δρόμους.
Τρωγλοδείτες; Ως πότε; 
“Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής”. Η 

πυξίδα μας. Με τις πόρτες, διάπλατα ανοιγμένες. 
Γεμάτες οι γωνίες με φωταύγεια. Ιριδισμούς. Με 
γραμμές ολοφώτεινες. Και το σκοτάδι φεύγει. 

Κι η ζωή είναι τόσο διαφορετική τώρα.
Μέσα θα μείνουμε; Ή θα βγούμε στη λιακάδα;      
         ζ.α.
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Ποτέ δεν ίδρυσε σχολείο. Όλα τα σχολεία 
μαζί δεν μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν 
περισσότερους μαθητές από Αυτόν.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Μη σκιάζεστε

Στης εποχής την ερημιά κάποια αναστήματα μικρά 
διερωτώνται. Να ξεμυτίσουν θέλουν. Στης μέρας το φως να βγουν. 
Κουράστηκαν πια στις τρώγλες τους. Το φως του ύψους ζητούν. 
Ξέρουν ότι στης νύχτας τα σχέδια δεν μπορούν να στηριχθούν. 
Η πλάνη ελλοχεύει γύρω. Στον ήλιο λοιπόν ν’ απλώσουν θέλουν 
τα ιδανικά τους. Για να στεγνώσουν. 

Τα ιδανικά τους, ναι. Είναι καινούργια. Όχι μεταχειρισμένα. 
Την αξία τους διατηρούν ατόφια. Με την δική τους αγωνία τα 
έχουν περιχαρακώσει. 

Προς της επαγγελίας τη γη πορεύονται. Αυτήν επαγγέλλονται 
σε κάθε βήμα. Αναζητούν μια κοινωνία αλλαγμένη. Στα καλά της 
ρούχα ντυμένη. 

Νοσταλγώντας στιγμές παρελθοντικές νιώθουν να γοητεύονται 
με των βουνών τα οράματα. Τις ψηλές τις κορφές τις απάτητες. 
Ανθρώπινο πόδι δεν μπόρεσε ακόμη να υποτάξει. 

Φωτοστέφανο δεν προβλέπεται. Τα προβλήματα του τρυπούν 
το κόκκαλο. Μέχρι μυελού. Από τούτα πνιγμένοι δεν χωρούν 
στην παλιά τους τακτική. Αλλού στρέφονται. Αξιολογικά τότε 
το να καταφθείρουν καταστάσεις, τα ήθη περνά σε δεύτερη 
κατανομή. Προηγείται των μήλων των Εσπερίδων η αναζήτηση. 
Παρά το γεγονός, ότι οι τελευταίες καταστάσεις απομαγεύουν 
συνεχώς την θαλπωρή των ημερών. Τώρα μάλιστα που και ο 
Άτλας πήρε άδεια. Επινοήματα της φαντασίας θα λειτουργήσουν;

Αν όμως στραφούμε στου Χριστιανισμού τα κράσπεδα και 
τις παρυφές, θα βρούμε μπροστά μας κατακόμβες. Διωγμούς. 
Μαρτύρια. Κι αυτό συνεχίζεται. 

Πέρασαν όμως (λέμε) οι πολεμικές συρράξεις. Τα Άουσβιτς. Τα 
γκουλάγκ. Ότι η νοσηρή φαντασία του ανθρώπου μπορεί να 
επινοήσει για του συνανθρώπου την εξόντωση. Άλλαξε άραγε



g  h04

 αναδύσε ι ς

      Μικρές

ο άνθρωπος;  Ευσεποθισμός; “Χαρίεν”; Το ευχάριστο είναι ένα. 
Στην όχθη απέναντι βρίσκεται ο Χριστός. Είναι στου μονοπατιού 
το τέρμα. Τον κάθε στρατοκόπο περιμένει. 

Ο αρχέγονος του σταυροδρομίου σταυρός ήδη αχνοφωτίζει στο 
βάθος. 

Ποιον παράδρομο λοιπόν θα προτιμήσει; Αναγνωρίζει το 
Χριστό; Εκείνος, ο Χριστός, μας ξέρει όλους. Ονομαστικά. Δεν 
είναι άλλωστε η πρώτη φορά, που τον πήραν για φάντασμα. 
Της φαντασίας τους πλάσμα. Τον διακρίνουν; Τον αναγνωρίζουν 
λοιπόν; Νιώθουν την ανάγκη να στηλεύεται μέσα τους η επίμονη 
τάση προς το απόλυτο; 

Απ’ εκεί γεννιούνται τα ιδανικά. Και οιστρηλατούν των 
ανθρώπων τις γενεές. Τεχνουργούν. Καταξιώνουν. Ολοκληρώνουν 
του ανθρώπου το πρόσωπο. Την αρχοντιά του του αποδίδουν 
μέσα στη Δημιουργία. 

Άνθρωποι με ιδανικά. Με βλέψεις επίμονες και σταθερές προς 
ολοκλήρωση υπαρκτική. Μια πλήρωση του ανοίγματος που 
διαθέτει το πλάσμα, καθώς γ ί ν ε τ α ι  άνθρωπος. Παρενεβλήθησαν 
ασφαλώς κι οι διάφοροι κλυδωνισμοί της Ιστορίας. Κι ήταν μια 
διαρκής δοκιμασία τούτη. Ήταν όμως και η κρίση των αξιών. 
Συθέμελα τραντάκτηκε ο άνθρωπος με τούτα τα δεινά. Κι ήταν 
συγκλονιστική η κρίση της ύπαρξης ως ύψιστης αξίας της 
Ιστορίας. Αμφισβήτηση της θεϊκής του προσώπου εγγύησης της 
πηγής της ιερής απ’ όπου αρδεύονταν τα ιδανικά του βίου.

Κι όμως! Εκείνος έρχεται. Εμείς;
Καλά Χριστούγεννα!                +ο π.Γ.

Ν’ αγαπάς είναι
να γκρεμίζεις, 
για να μπει φως.
            Ελένη Δαμβουνέλη
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...εδραιώματα

Της αλήθειας...

05

Χρειάζεται να επιδεικνύουμε πολλή επιμέλεια και πολλή 
αγρυπνία, για να κατανοήσουμε το βαθύ περιεχόμενο των 
θείων Γραφών. Δεν είναι δυνατό με πρόχειρη και επιπόλαιη 
εξέταση να βρούμε το νόημά τους. Ούτε κοιμώμενοι να 
τις κατανοήσουμε. Για να καταλάβουμε τις Γραφές πρέπει 
να τις διερευνούμε με ακρίβεια. Αλλά και αυτό δεν είναι 
αρκετό.     

Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε εκτενώς, για να έχουμε τον 
θείο φωτισμό. Με αυτόν θα κατορθώσουμε να εισχωρήσουμε 
λίγο στα άδυτα των θείων λόγων και να δούμε κάπως καθαρά 
τις θείες αλήθειες. 

Από όλους γενικά τους λογισμούς που φέρνει ο πονηρός, 
λυτρώνει και σώζει την ψυχή η ανάγνωση των Γραφών κατά 
τρόπο θαυμαστό, όπως σώζεται από τη μέση της φωτιάς 
εκείνος που έπεσε από απροσεξία. Για τούτο και ο Δαβίδ, 
ο μεγάλος εκείνος προφήτης, επειδή γνώριζε την πολλή 
ωφέλεια, που παίρνει εκείνος που διαρκώς προσέχει και 
μελετά τις Γραφές και απολαμβάνει τα πλούσια διδάγματά 
τους, παρομοιάζει αυτόν με δέντρο καταπράσινο και 
θαλερώτατο, το οποίο ποτέ δεν χάνει την δροσερότητά 
του, γιατί είναι φυτευμένο κοντά στα ρυάκια, στα οποία 
τρέχουν άφθονα και δροσερά νερά. 

                   Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος  

Οι άγιοι Μάρτυρες βασανιζόμενοι δια πυρός και σιδήρου, 
φωτοβολούσαν εν τω προσώπω αυτών την χαράν, ως 
ανεκτίμητον θεοδώρητο δώρο... Έφερον εζωγραφημένην 
επί των προσώπων αυτών την γαλήνην. Την ειρήνην.
Την χαράν, ούτως ώστε οι βάρβαροι προσηλυτίζοντο, 
ατενίζοντες μόνον εις τα πρόσωπα των αγίων.   
                            Σατωβριάνδος  
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Διαυγάσεις Οριακές

Είναι δυνατόν..
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Μου είπε καλημέρα και έτρεξε ν΄ ανοίξει το παράθυρο για 
ν΄αφήσει το δωμάτιο να γεμίσει με φως. Ήρθε και με φίλησε 
στο μάγουλο και με ρώτησε τι πρόγραμμα θα είχαμε μιας και 
η μέρα ήταν αργία για όλους. Ωραία θα ήταν να ξημέρωνε και 
να σηκωνόμουν με την ευχή να είναι όλα και πάλι φυσιολογικά.

Μου σκάει ένα χαμόγελο και με μια αθωότητα που μόνο 
στα παιδιά βρίσκεις, με καθησυχάζει λέγοντας “Τι κι αν φοράμε 
μάσκες; Συνηθίσαμε”. Και με ένα ενθουσιασμό λέει πως, ότι κι αν 
μας συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε τη θετική του πλευρά. 

Ήταν κάτι αναπάντεχο ο εγκλεισμός με την πρώτη καραντίνα 
τον περασμένο Μάρτιο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχε 
απολαύσει πραγματικά το σπίτι της.

Θυμόταν τον άπλετο χρόνο που είχε μακριά από 
φροντιστήρια και δραστηριότητες. Και με τον ίδιο ενθουσιασμό 
μου εκμυστηρεύτηκε πως, αν μας κλείσουν ξανά, θα είναι το 
καλύτερό της, γιατί έρχονται Χριστούγεννα.

Είχε ετοιμάσει ολόκληρο οργανόγραμμα για το τι θέλει να 
κάνει σε κάθε περίπτωση που μας κλείσουν. Θα αναποδογυρίσει 
το σπίτι και θα το στολίσει χριστουγεννιάτικα, θα αλλάξει και 
πάλι θέση στα έπιπλα του δωματίου της, ενώ κατέγραψε τί 
φαγητά θα ετοιμάσει και τι γλυκά.

Και ξαφνικά εκείνο το σφίξιμο που είχα στο στομάχι, διαλύθηκε, 
η διάθεση άλλαξε και ένιωσα ότι εκείνο το πρωινό πήρα 
μαθήματα ζωής. Από ένα 12χρονο που είναι γεμάτο ζωή και 
μπορεί να μετατρέπει την όποια αρνητική κατάσταση σε θετική, 
τόσο απλά όσο και η αθωότητα στο βλέμμα της. Ετοιμαστήκαμε 
και ξεκινήσαμε να ζούμε τη μέρα με ότι αναπάντεχο κι αν μας 
περίμενε.            (Ν. Α.)
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ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Η θεολογία του π. Δημητρίου Στανιλοάε είναι η θεολογία 

της αγάπης και της προσωπικής κοινωνίας. Ο μόνος βέβαιος 
και σωστός τρόπος της περί του Θεού και ανθρώπου 
ομιλίας είναι η γλώσσα της αγάπης. Η αγάπη κατά τη 
χαρακτηριστική έκφραση του π. Δημητρίου είναι “η κορυφή 
της υπάρξεως”. Όπου ανοίγεις βιβλίο του, θα συναντήσεις 
τη λέξη “αγάπη”. Όλες οι θεολογικές έννοιες καθορίζονται 
σε σχέση και αναφορά με την αγάπη: Η Αγία Τριάς είναι η 
υπέρτατη δομή της αγάπης. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός 
του Θεού ο ενανθρωπήσας και σταυρωθείς από αγάπη για 
τον άνθρωπο. Ο κόσμος, ολόκληρη η δημιουργία είναι δώρο 
της αγάπης του Θεού. Με τη γλώσσα αυτή της αγάπης ο π. 
Στανιλοάε ξεπερνάει κάθε διχοτόμηση ανάμεσα στον ουρανό 
και τη γη, στον Θεό και τον άνθρωπο, στο πνεύμα και την 
ύλη, στην Εκκλησία και την ιστορία, στο χρόνο και στην 
αιωνιότητα, στο χώρο και το αχώρητο, στο τοπικό και το 
καθολικό.

Ο χρόνος είναι, κατά τον π. Δημήτριο, η δυνατότητα 
ελεύθερης απαντήσεως στην αγαπητική κλήση του Θεού, είναι 
η χρονική απόσταση από την κλήση μέχρι την απάντηση. 
Ενώ η αιωνιότητα είναι η έλλειψη αυτής της απόστασης, όταν 
η κλήση και η απάντηση είναι ταυτόχρονες. Στην αρχή του 
κόσμου βρίσκεται η αγάπη της Αγίας Τριάδος. Η Ιστορία 
είναι δρόμος της εν αγάπη γνωριμίας και κοινωνίας των 
ανθρώπων και το τέλος της Ιστορίας θα είναι η αιώνια αγάπη 
στην πλήρη ένωση με την Αγία Τριάδα. Δεν πρόκειται για 
απρόσωπη αγάπη, αλλά για μια προσωπική αγάπη, η οποία 
προϋποθέτει τη δυνατότητα πλήρους σχέσεως διαλόγου, 
κοινωνίας και ενώσεως χωρίς τη σύγχυση. (“Πεμπτουσία”)

07
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Παίρνουμε;
Στους προχριστιανικούς αιώνες η ανθρωπότητα υπέφερε κάτω 

από το βάρος της πτώσης των Πρωτοπλάστων. Στέναζε στα 
βαρειά δεσμά της αμαρτίας. Πλανιόταν στο βαθύ της αγνωσίας 
σκοτάδι. Τη μακάρια παραδεισένια εποχή θυμόταν και υπέφερε. 

Απολάμβανε τότε τη ζωή. Τη χαρά. Την αθανασία. Το φως. 
Την ελευθερία. 

Τώρα; Κυκλωμένη από το θάνατο. Σπαρασσόμενη από τον 
πόνο. Εξουδετερωμένη από τη φθορά. Δουλωμένη στα πάθη 
της. 

Της παναθρώπινης ψυχής τα μάτια στρέφονταν στον ουρανό. 
Ζητούσαν Εκείνον που θα εξασφάλιζε την αληθινή θεογνωσία. 
Ποθούσαν και περίμεναν τον Λυτρωτή.

Ο Θεάνθρωπος έρχεται. Στο πρόσωπό Του ο άνθρωπος 
γνωρίζει το Θεό σαρκωμένο. Ξαναβρίσκει το χαμένο Παράδεισο. 
Βρίσκει και πάλι το δρόμο για την ανοικτή αγκαλιά του Πατέρα. 

Τώρα η λύτρωση γίνεται πραγματικότητα. Η θλίψη 
εξαφανίζεται. Ο άνθρωπος βρίσκει τον προορισμό του. Βαδίζει 
σταθερά προς το ασφαλές καταφύγιο της ουράνιας Βασιλείας. 
Είναι το εύδιο λιμάνι. Τ’ απάνεμο. Το ήρεμο. Εκεί πόνος δεν 
υπάρχει. Ούτε αρρώστεια. Ούτε το κακό. 

Μόνο ευτυχία. 
Παίρνουμε άραγε τούτο το μήνυμα; Ή μήπως σαν άλλοι 

Ισραηλίτες (εξακολουθούμε να) περιμένουμε;                   
        ζ.α.
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Διέξοδοι

Αν θα θέλουμε μέσα στ’ άλλα μας έργα να ξεσκαλίσουμε λίγο 
τον εσωτερικό μας κόσμο, θα βλέπαμε πολλά και ενδιαφέροντα. 

Είναι γεγονός πως μέσα μας συχνά παρατηρούμε συγκρούσεις. 
Αντιθέσεις. Διαφωνίες. Διαφωνούμε με τον εαυτό μας. Προσπαθούμε 
να βρούμε μιαν άκρη. Τάξη θέλουμε να βάλουμε στον εσωτερικό 
κόσμο μας. Κι είναι τόσο δύσκολο τούτο. Βλέπουμε μέσα μας τους 
κινδύνους της κάθε στιγμής. Αίσθημα ανασφάλειας. Αβεβαιότητα. 

Αν αφήναμε να ξεμυτίσουν τα ερωτήματα της κάθε στιγμής, 
θα βρίσκαμε τον εαυτό μας μπροστά σε μια έκπληξη διάρκειας. 
Από πού έρχομαι; Πού πηγαίνω; Γιατί ακολουθώ τούτο και όχι 
τον άλλο δρόμο; 

Θα βρίσκαμε τα ιδανικά στοιβαγμένα σε μια γωνιά. 
Περισσότερο ίσως θα βλέπαμε τις ανησυχίες μας για πατρίδες 
σκλαβωμένες να ξεπροβάλλουν σιγά σιγά. Ανησυχίες εύθραυστες. 
Κι ετοιμόρροπες. Αισθανόμαστε πως έχουμε μπει σ’ έναν καλπασμό 
μιας συγκεκριμένης διάρκειας. Ουσιαστικά παραπαίουμε σε μια 
βαβυλωνία θελήσεων κι αισθημάτων. Τι θέλουμε επιτέλους; 

Πού θα οδηγηθούμε άραγε; 
Προσέχουμε πως στη ζωή μας λείπει το μέτρο. Τίποτε δεν 

γίνεται σωστά. 
Πώς λοιπόν θα μιλήσουμε για φρόνημα; Για ιδανικά; Για αξίες; 
Ο καθένας μας κατάληξε τελείως εξωστρεφής. Χωρίς κάτι που 

ν’ αντισταθμίζει το ρευστό της κάθε στιγμής. Χωρίς το στοιχείο 
εκείνο που μπορεί να συνδέσει εμάς με τη βάση μας. Τις αρχές 
μας. Αυτά που μας συνδέουν με τούτη τη γη. Αυτήν που οι 
πρόγονοί μας ελεύθερη μας κληροδότησαν. Και περιμένουν να 
κρατήσουμε τούτη την ελευθερία. Το αγαθό για το οποίο τόσο 
πολύ εκείνοι μόχθησαν.

Περιμένουν. . .
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Δονήσεις

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας έμαθε ότι δεν σώζει 
ο τόπος τον άνθρωπο, αλλά ο τρόπος, το πώς ζει ο άνθρωπος.

Ο Αδάμ, γράφει, καταστράφηκε μέσα στον παράδεισο ενώ 
ο Λωτ σώθηκε στα Σόδομα. Βέβαια δεν θέλω να συγκρίνω τον 
τόπο στο οποίο ζούμε Σόδομα. Θέλω κυρίως να τονίσω ότι 
αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτός ο ίδιος ο ορθόδοξος τρόπος 
ζωής. Κι αυτό είναι κατά την άποψή μου το συναρπαστικό 
στην αποστολή σας, αξιότιμα μέλη της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθόδοξιας: Το ότι ψάχνετε οδούς και τρόπους, 
να αναδείξετε και να χρησιμοποιήσετε τις κοινές αξίες 
της Ορθοδοξίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 
Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, που αμφισβητούν αυτή 
τη σχέση.      

Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος 

Όταν ο Γερμανός πάστορας Marlin Niemoller συνελήφθη 
από τους Ναζί, προσευχόταν καθημερινά για τους βασανιστές 
του. Όταν οι άλλοι κρατούμενοι τον ρωτούσαν γιατί 
προσευχόταν για τους εχθρούς του, απαντούσε: “Γνωρίζετε 
κάποιον που χρειάζεται τις προσευχές μας περισσότερο από 
τους εχθρούς μας;” 

(Διασκευή από ένα κήρυγμα του ιεροκ. Ray Prichard)

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

“Eίναι αδύνατο ν’ αποφύγουμε να ρίξουμε το βλέμμα 
μας στις ημέρες που πέρασαν. Το βλέμμα αυτό μας φέρνει 
μελαγχολία. Ίσως να ήταν ένα από τα χειρότερα χρόνια, που 
έζησε ο Τόπος μας. Υποβαθμίσεις και υποχωρήσεις παντού. 
Κρίσις παντού. Κρίσις θεσμών. Κρίσις συνειδήσεων. Κρίσις 
πολιτική, κοινωνική, εκκλησιαστική. 

Αναζητούμε μερικές φωτεινές εξαιρέσεις και δύσκολα 
τις ανακαλύπτουμε σε λίγες προσωπικές περιπτώσεις. Πώς, 
αλήθεια, φτάσαμε σ΄αυτό το σημείο;

Να ικετεύσουμε το Θεό να μας λυπηθεί και να μας χαρίσει 
χρόνο που θα διαλύσει την αποπνικτική ατμόσφαιρα”.

(“Φως”)

11

Έρευνες απέδειξαν, πως το να εκφραζόμαστε θετικά, βοηθά 
εμάς, τους άλλους και τη σχέση μας μαζί τους. Η εφαρμογή, 
εξηγούν οι ψυχολόγοι, ξεκινά από το είδος των προτάσεων 
(είναι προτιμότερο να πούμε “είσαι αργοπορημένος” , παρά 
“δεν ήρθες στην ώρα σου”) και προχωρά στις θετικές δηλώσεις 
(“εκτιμώ πολύ την ειλικρίνειά σου”, “είσαι πάντα συνεπής”).

Οι έρευνες προχώρησαν ακόμη περισσότερο, με τους 
ειδικούς της συμπεριφοράς να αναλύουν τις επιπτώσεις των 
αρνητικών δηλώσεων μέσα στο γάμο. Βρέθηκε λοιπόν πως 
στους ευτυχισμένους γάμους οι σύντροφοι “εξαργυρώνουν” 
κάθε αρνητική δήλωση με πέντε θετικές!        

Κατερίνα Μαθιουδάκη
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Ρ ηγματώσεις

Ο παπάς της πολίχνης, παρά την φοβερήν κακοκαιρίαν, και 
θαλασσοταραχή, που έπληττε την ανατολική ακτή του νησιού, 
αποφασίζει με λιγοστούς άντρας και γυναίκας να πάει και να 
λειτουργήση ανήμερα τα Χριστούγεννα στην εκκλησίαν της 
Γεννήσεως του Χριστού στο εγκαταλελειμμένο Κάστρο. 

...Ο ναός της του Χριστού Γεννήσεως ήτο η παλαιά μητρόπολις 
του φρουρίου. Ο ναΐσκος, προ εκατονταετηρίδων κτισθείς, ίστατο 
ακόμη ευπρεπής και όχι πολύ εφθαρμένος. Ο παπα-Φραγκούλης 
και η συνοδεία του φθάσαντες εισήλθον τέλος εις τον ναόν του 
Χριστού και η καρδία των ησθάνθη θάλπος και γλυκύτητα 
άφατον. Ο ιερεύς εψιθύρισε μετ’ ενδομύχου συγκινήσεως το 
“Εισελεύσομαι εις τον Οίκον Σου” και η θεία Μαλαμώ, αφού ήλλαξε 
την φουστάνα της την βρεγμένην και εφόρεσε άλλην στεγνήν, και 
το γουνάκι της το καλό, τα οποία ευτυχώς είχεν εις αβασταγήν 
καλώς φυλαγμένα υπό την πρώραν της βάρκας, έδεσε μέγα 
σάρωθρον εκ στοιβών και χαμοκλάδων και ήρχισε να σαρώνη 
το έδαφος του ναού, ενώ αι γυναίκες αι άλλαι ήναπτον επιμελώς 
τα κανδήλια, και ήναψαν πλήθος κηρίων εις δύο μανουάλια, και 
παρεσκεύασαν μεγάλην πυράν με ξηρά ξύλα και κλάδους εις 
το προαύλιον του ναού, όπου εσχηματίζετο μακρόν στένωμα, 
παράλλληλον του μεσηβρινού τοίχου, κλειόμενον υπό σωζομένου 
ορθού τοιχείου γείτονος οικοδομής, και εγέμισαν άνθρακας το 
μέγα πύραυνον, το σωζόμενον εντός του ιερού βήματος, και έθεσαν 
το πύραυνον εν τω μέσω του ναού, ρίψασαι άφθονον λίβανον εις 
τους άνθρακας. Και “ωσφράνθη Κύριος ο Θεός οσμήν ευωδίας”.

Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος, και ήστραψεν επάνω εις τον 
θόλον ο Παντοκράτωρ με την μεγάλην και επιβλητικήν μορφήν 
και ηκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας 
γλυφάς τέμπλον, με τας περικαλλείς της αρίστης βυζαντινής
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τέχνης εικόνας του, με την μεγάλην εικόνα της Γεννήσεως, όπου 
“Παρθένος καθέζεται τα χερουβείμ μιμουμένη”, όπου θεσπεσίως 
μαρμαίρουσιν αι μορφαί του Θείου Βρέφους και της Αμώμου 
Λεχούς, όπου ζωνταναί παρίστανται αι όψεις των αγγέλων, 
των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει τις ότι στίλβει ο 
χρυσός, ευωδιάζει ο λίβανος και βαλσαμώνει η σμύρνα, και όπου, 
φαντάζεταί τις, επί μίαν στιγμήν, ότι ακούει το “Δόξα εν υψίστοις 
Θεώ”. 

Εν τω μέσω δε κρέμαται ο μέγας ορειχάλκινος και πολύκλαδος 
πολυέλαιος, και ολόγυρα ο κρεμαστός χορός, με τας εικόνας των 
προφητών και αποστόλων, υφ΄ όν ετελούντο το πάλαι οι σεμνοί 
γάμοι των χριστιανικών ανδρογύνων. Και ολόγυρα αι μορφαί 
των μαρτύρων, οσίων και ομολογητών, ίστανται επί των τοίχων 
ηρεμούντες, απαθείς, οποίοι εν τω Παραδείσω, ευθύ και κατά 
πρόσωπον βλέποντες, ως βλέπουσι καθαρώς την Αγίαν Τριάδα. (...)  

Όταν έφθασαν εις το Κάστρον και εισήλθον εις τον Ναόν του 
Χριστού, τόσον, θάλπος εθώπευσε την ψυχήν των, ώστε, αν και 
ήσαν κατάκοποι, και άν και ενύσταζόν τινες αυτών, ησθάνθησαν 
τόσον την χαράν του να ζώσι και του να έχωσι φθάσει, αισίως 
εις το τέρμα της πορείας των, εις τον Ναόν του Κυρίου, ώστε 
τους έφυγε πάσα νύστα και πάσα κόπωσις. Οι αιπόλοι, ευρόντες 
ενασχόλησιν και πρόφασιν όπως καπνίζωσι καθήμενοι και ενίοτε 
όπως ξαπλώνωνται και κλέπτωσιν από κανένα ύπνον, τυλιγμένοι  
με τες κάπες των παρά το πυρ, είχον ανάψει έξω δύο πυρσούς, 
τον ένα έμπροσθεν του Ιερού Βήματος, τον άλλον προς το βόρειον 
μέρος.  Εντός του ναού η θερμότης ήτο λίαν ευάρεστος, τη βοηθεία 
των έσωθεν και έξωθεν πυρών.

Και είχον σωρεύσει παμπόλλους δέσμας ξηρών ξύλων και κλάδων 
οι εκεί καταφυγόντες αιπόλοι, με τας ολίγας αίγας και τα ερίφιά 
των,όσα δεν είχον ψοφήσει ακόμη από τον βαρύν χειμώνα του 
έτους εκείνου, οι τραχείς αιπόλοι, οίτινες είχον σώσει και τους δύο 
υλοτόμους. 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Ο γέρο Χρόνος βαρέθηκε τη μοναξιά του 
και  απεφάσισε να κάμει ένα μεγάλο γεύμα στα 
παιδιά του.

Την ορισμένη μέρα ήρθαν οι Αιώνες, γέροι 
με άσπρα γένια. Ντυμένοι ο καθένας με ρούχα 
της  εποχής του, έπειτα οι Χρονιές. Κοπέλλες 
με τέσσερεις υπηρέτριες η κάθε μια, τις Εποχές. 
Τέλος: έφθασαν οι Μήνες. 

Στο γεύμα, μόνο φαγητό μαγειρεμένο είχαν 
τις Ημέρες εκείνες. 

Από αυτές ο Χρόνος και οι Αιώνες έφαγαν 
αναρίθμητες. Οι Χρονιές άλλες έφαγαν 365 και 
άλλες 366. Για παραπάνω δεν είχαν όρεξη. Από 
τους μήνες άλλοι έφαγαν 30 και άλλοι 31. 

Ο πιο καχεκτικός, ο Φεβρουάριος, δεν είχε 
όρεξη. Δεν κατάφερε να φάει παραπάνω από 
28. Έπειδή όμως δεν μπορούσε να τις αφήσει, 
ρώτησε τον γέρο Χρόνο, αν μπορεί να τις βάλει 
στην τσέπη που και να τρώει καμμιά όποτε 
πεινούσε.

Γι’ αυτό ο Φεβρουάριος πότε έχει 28, πότε 29 
μέρες.                    Δ   

14
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Μια φορά ο καθηγητής μ΄ έβγαλε στο μάθημα.
Έξαφνα θυμήθηκα το “Ουδείς σιγήσας μετενόησε”, και 

δεν έβγαλα μιλιά. Επειδή όμως ο καθηγητής επέμενε να του 
πω το μάθημα, άρχισα να γράφω στον πίνακα.

“Τί είν’ αυτά” μου κάνει, “λέγε το προφορικώς”;
Μα εγώ το χαβά μου “διο ο δάσκαλος θυμωθείς με ερρά-

πισε”.
Συμπέρασμα: Σιώπα, όταν πρέπει και μίλα, όταν πρέπει.

* * *
Οι σημερινοί νέοι ανάμεσα στα τόσα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, έχουν και τη φιλία. Παρ’ όλη την 
κοινωνικότητα και την ευκολία στις σχέσεις τους, μια 
αμφιβολία διακατέχει τις ψυχές τους στο να πλησιάσουν 
ο ένας τον άλλο πιο ουσιαστικά. Πιο καλόπιστα. Με 
περισσότερη κατανόηση και  με σκοπό να δώσουν.               

Δημήτρης Σ. Φερούσης

αγάπης

λόγια

15

Γίε μου,

Για καλό που κάνεις. Χρήμα αν δαπανήσεις. Μη 

θαρρείς πως χάνεις. Και 
μετανοήσεις.

Συλλογίσου μ
όνο. Ποια χαρά χαρί

ζεις. Σ’ άλλους
, 

που τον πόνο τους ανακ
ουφίζεις.



Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Προσπελάσεις...
Είχε βραδιάσει.
Βρισκόμουν στο “ρετιρέ” 

του Βλαδίμηρου (τέταρτος 
όροφος). Μπιαλουϊστοκ.

Θα ερχόταν ο Γιάρεκ να 
βγούμε.

Όλα τα είχαμε υπολογίσει. 
Εκτός από ένα. Αν η πόρτα, 
του ισογείου, ήταν κλειστή;

Τελικά,  ναι. Ήταν.
Κουδούνι δεν υπήρχε.
Ο Γιάρεκ ήλθε. Πώς να μπει; 

Ή να μου φωνάξει;
Πέρασε λίγη ώρα.
Παντού ησυχία.
Ξαφνικά, διέκρινα ένα σφύ-

ριγμα απαλό. Που όλο και 
δυνάμωνε. Ήταν η μελωδία ενός 
κατασκηνωτικού τραγουδιού 
δικού μας. Κύτταξα από το 
παράθυρο.

Ήταν εκείνος.
Κατέβηκα.
Μπήκε σε μια γειτονική 

υπεραγορά.
Έμεινα μόνος.
Εμφανίστηκε τότε κάποιος. 

Μεθυσμένος. Τραύλιζε. Τρίκλιζε.

Δεν κατάλαβα τί έλεγε. Τί 
ήθελε.

Είχε απειλητικές όμως διαθέ-
σεις.

Η σιωπή μου τον εξενεύριζε.
Τί να κάνω τώρα;
Του είπα: 
- Νιεροζούμιεμ.
Τί ήθελα να του πω κάτι 

τέτοιο;
Έγινε θηρίο.
Ήμουν σε μεγάλη αμηχανία.
Μετά κατάλαβα το λάθος 

μου. “Νιεροζούμιεμ” στα πολω-                                               
νικά σημαίνει “δεν καταλαβαί-
νω”. (Ίσως και “δεν ξέρω”).

Λέγοντας αυτό του δόθηκε 
η εντύπωση ότι τον περιφρο-
νούσα.

Τα πράγματα γίνονταν χει-
ρότερα.

Τί να κάνω;
Την κρίσιμη στιγμή ήλθε ο 

Γιάρεκ.
Στο... παραπέντε!
Δόξα τω Θεώ.
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

g  h
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Τί σημαίνει “Εκκλησία”;
Η νοητή ναυς.
Η κιβωτός της σωτηρίας.
Ο νέος λαός του Θεού.
Το σώμα (οι πιστοί) με κεφαλήν το Χριστό.
Τί σημαίνει “βρίσκομαι στην Εκκλησία”;
Το γράφει η ταυτότητά μου;
Έχω (απλώς) βαπτιστεί;
Λέγεται, ότι είμαι Χριστιανός;
Εκκλησιάζομαι κατά καιρούς;
Κοινωνώ μια-δυό φορές το χρόνο;
Ναι. Προσέρχομαι στην εξομολόγηση;
Εκκλησία όμως σημαίνει:
Τύπος;
Εξωτερικό περίγραμμα;
Κάποιος που δίνει κατευθυντήριες γραμμές;
Ένα σύνορο τελικά;
Μια χοάνη μέσα στην οποία μαζεύονται στοιχεία, 

που δεν μπορούν να μπουν αλλού;
Μήπως (λέω: “μήπως”) είναι κάτι άλλο;
Πιο συγκεκριμένο;
Βιωματικό;
Μήπως είναι η προτύπωση της Βασιλείας των 

Ουρανών;
Ας το σκεφτούμε.
Καλά Χριστούγεννα.
      Ζ.Α.

21
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Βεβαιώσεις
Φάτνες

Ω κύριε! Τα λόγια μου δεν είναι 
ένας ύμνος για τη θεία Σου Γέννηση.

Πιο πολύ θρήνους μου θυμίζουν σήμερα
για κάστρα που έγιναν ρημάδια 
για πολιτείες που κουρσεύτηκαν,
για μοναστήρια που πατήθηκαν

απ’ των αλλόπιστων Αγαρηνών τα πόδια.

Κι αν είχα δάκρυα νά ‘φερνα για δώρα 
στη φτωχική Σου φάτνη

θα Σου ζητούσα, Κύριε, συγχώρεση
για τούτο εδώ: πιστεύω πότε - πότε,

πως δεν γεννιέσαι σε παλάτια μεγαλόφτιαστα,
παρά σε φάτνες απ’ τον πόνο και τη στέρηση

αγιασμένες- φτωχικές και ταπεινές.
     Π. Β. Πάσχος

Μετάνοια

Στην Παναγιά μπροστά πεσμένη
Προσεύχεται γονατιστή 
Μια αμαρτωλή μετανιωμένη

Από τα κρίματα η ψυχή της
Ακόμα μένει σφαλιστή.
Στα χείλη τρέμει η φωνή της. 

Απ’ το καντήλι κάποια αχτίδα.
Μεσ’ στης μετάνοιας το βωμό
Πέφτει γλυκά σαν μια ελπίδα. 

Η Παναγιά κι αυτή θλιμμένη.
Μ’ ένα χαμόγελο χλωμό,
Σα να της λέει: “συγχωρεμένη”. 
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“Δόξα εν υψίστοις”

Της άρπας ο γλυκύτατος ήχος.
Κι η νύχτα,
που μελωδεί από άστρο σε άστρο.
Ο άβατος Ουρανός παραδίνεται
στη φωνή του Θριάμβου: “Παιδίον εγεννήθη 
ημίν...”. Ιδού η Παρθένος,
συνοδοιπόρος της έσχατης πλέον 
ταπείνωσης. Κι η φάτνη πυργούται
φωτίζοντας τον ρέοντα χρόνο.
Σιωπούν οι κραυγές των θλιμμένων.
Προβάτων βελάσματα μεταπλάθονται σε
ύμνουν αθώων νηπίων.
Ως ουράνιο τόξο
χαράζεται στην υπνώττουσα γη
του Κυρίου Σαβαώθ το χαμόγελο, ό,τι,
ο υπερούσιος Γιός Του εσαρκώθη
“ως άρχων ειρήνης, Θεός ισχυρός,
και εδόθη ημίν”, αλληλού ϊα !

  Ευαγγελία Παπαχρήστου-Πάνου

Άτιτλο

Στο έλεος του Θεού
η καταφυγή μου...

“ου γαρ επί τω τόξω μου
ελπιώ...”

Π. Πανταζόπουλος
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«Δεν θέλω να δώσεις λύση στο πρόβλημά μου. Δεν θέλω 
να μου υποδείξεις τη σωστή στάση. Δεν θέλω να πεις τίποτα. 
Άφησέ με μονάχα να κλάψω για λίγο εδώ κοντά σου…»

Σε κάτι τέτοιες στιγμές… άβολες… είναι που βγαίνει στο 
φως η αλήθεια της ψυχής. Κι αν δεν βγει η αλήθεια στο φως, 
πώς θα πλησιάσουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον; Πώς θα 
γνωριστούν; 

Ήταν αναστατωμένη. Τελευταία αντιμετωπίζει πολλές 
δυσκολίες στη δουλειά της και εκείνο το μεσημέρι είχε 
παρουσιαστεί άλλο ένα εμπόδιο. Ήμουν παρούσα στο 
ξέσπασμά της. Αλλά δεν είχα τη διάκριση και την αγάπη να την 
«αγκαλιάσω». Αντίθετα, έκρινα τη στάση της σχολιάζοντας 
ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των 
πραγμάτων. 

Η συνέχεια της συζήτησης, όμως, έφερε εμένα αντιμέτωπη 
με τη λανθασμένη μου στάση απέναντί της.

«Παρουσιάζεται μια δυσκολία. Τι πιο ανθρώπινο και 
φυσικό η πρώτη μου αντίδραση να είναι να κλάψω και 
να αναστατωθώ! Δεν θα κρατήσει αυτό ώρες, μέρες. Λίγος 
χρόνος χρειάζεται… κι αφού ηρεμήσω, με τη δύναμή Του θα 
τη βρω την άκρη. Μήπως εσύ δεν αντέχεις να με βλέπεις 
να κλαίω και να αναστατώνομαι; Δεν ήθελα όμως σήμερα 
να κουβαλήσω μόνη μου τη συναισθηματική αυτή φόρτιση. 
Άφησέ με μονάχα να κλάψω για λίγο εδώ κοντά σου…»

Συγχώρεσέ με, αγαπημένη μου.
Συγχώρεσε την αδυναμία μου «να αγκαλιάσω» την 

ανθρωπινότητά σου.
Συγχώρεσέ με…                  Κ.Χ.

Από
ένα
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Διαπλεύσεις
Στέκεται η ψυχή μας με δέος 

μπροστά στη θεϊκή επίσκεψη, 
τη μεγαλύτερη που δέχθηκε 
ποτέ! Έρχεται ταπεινά, χωρίς 
πανηγυρισμούς. Φέρνει δώρα 
πολύτιμα, δώρα ζωής, αμύθητης 
αξίας. Φέρνει την αγάπη, τη 
χαρά, την ειρήνη, τη συμφιλίωσή 
μας με τον ίδιο το Θεό, τη 
λύτρωση και το μεγαλύτερο 
όλων τη σωτηρία μας. 

Ο ενανθρωπήσας Κύριος                                      
έγινε ο ιδρυτής μιας καινούργιας 
τάξης πραγμάτων στον κόσμο, 
μιας καινούργιας ζωής. Ο Θεός 
είναι αγάπη! Κι όποιος έχει 
αγάπη, έχει τον Θεό στην ψυχή 
του. “Εκένωσεν τον εαυτόν Του, 
μορφήν δούλου λαβών “, γράφει 
ο Απόστολος Παύλος. 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε 
έχουμε ανάγκη τον Θεό στη ζωή 
μας, η οποία γέμισε με αγωνία, 
πόνο, άγχος και θλίψη. Ας 
ανοίξουμε τις καρδιές όλων μας 
και θέλει να κατοικήσει σ’ αυτές 
(Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,..., 
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν). 
Αρκεί εμείς να θελήσουμε να 
παραδοθούμε στην αγάπη 
Του. Τότε θα νιώσουμε τα 
Χριστούγεννα! 

      Φωτεινή Ηλιοπούλου  
* * *

Τι μπορούμε άραγε να 
βεβαιώσουμε τους απογόνους 

μας; Αλώβητη θα παραδώσουμε 
τη γη τούτη; Ή να ζητήσουμε 
την επιείκειά τους για τα λάθη 
μας; Κι είναι τόσα πολλά. 

Να τους μιλήσουμε για την 
αϋπνία μας, αφού βλέπουμε 
τον εχθρό ν’ αρπάζεται στις 
πολεμίστρες κι είναι έτοιμος 
να μπει μέσα; Να πούμε 
πως ξεμείναμε από όπλα; 
Παρασυρθήκαμε από την 
ευμάρεια και κάψαμε τα τόξα 
μας στην εστία της ευζωΐας της 
καθημερινής; 

Πώς θα τους αντικρύσουμε 
λοιπόν; Θα τους κυττάξουμε 
στα μάτια; Ή θα θελήσουμε να 
δικαιολογηθούμε λέγοντας σαν 
καραμέλλα: “Μα οι ξένοι;...”

Θα τραπούμε σε φυγή; Αφού 
τίποτε δεν θα έχουμε να πούμε. 

Οποιαδήποτε αντίδρασή 
μας θράσος θα στοιχειοθετεί και 
όχι δικαιολογία. Κι είναι τόσο 
φτηνές οι δικαιολογίες σήμερα... 
Και τόσο ρευστές... 

Πολλοί επιμένουν πως 
βρισκόμαστε στο “παρά 
πέντε”. Είναι καιρός, λένε, να 
προσαρμοστούμε. Πού; Στην 
ήττα; Στην υποταγή; 

Μήπως ήλθε η στιγμή να 
χρησιμοποιήσουμε τούτα τα 
τελευταία πέντε λεπτά; Κάτι 
είναι κι αυτό. Κάτι μπορεί να 
γίνει.                       ζ.α.
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Η αγωνία της  εξόδου
Η έξοδος από την αγωνία. Ωστόσο, μια τέτοια έξοδος είναι αμπόρετη, 

γιατί ουσία της υπάρξεως είναι το μέλι του θανάτου. Ζωή αληθινή, 
σημαίνει ν’αρτιώνουμε την αξία του θανάτου μέρα με τη μέρα και 
δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο. Αισθάνομαι την αγωνία των λέξεων 
αντίκρυ στο Ακατανόητο. Είναι σταυρικά δύσκολο να εκφράσει την 
αγωνία κανείς, την καλή αγωνία, και την ονομάζω έτσι, γιατί, όταν λέμε 
πως τα λόγια κι οι πράξεις του Ιησού, δηλαδή το Ευαγγέλιο, είναι η 
καλή αγγελία, το ίδιο πρέπει να εννοούμε. Αγωνία θα πει θυσία των 
πραγμάτων, ανάγκη γυμνώσεως ως την ανιδιοκτησία των ουρανών, 
υλική και σωματική και ψυχική. Απ’ την ώρα που γεννήθηκα, είμαι 
χρεωμένος στην αγωνία. Κι όχι μονάχα. Το χρέος άρχισε να τρέχει απ’ 
τη στιγμή που γίνηκα πρώτος πηλός στην κοιλιά της μητέρας. 

Η αγωνία που πάει στο ουράνιο ύψος, που αναβλύζει απ’ το 
θάνατο σαν αγάθό για τους εκλεκτούς, έχει πολλά σκαλοπάτια, όσα 
και η κλίμακα της μάχης με τον άγγελο του Ιακώβ, είναι χρωματική 
μοίρα. Η μια της άκρη βρίσκεται μέσα στην ψυχή του Πέτρου με τους 
πρωϊνούς πετεινούς αλάλητους. Η άλλη βρίσκεται μέσα στην ψυχή των 
Μαθητών όταν αντικρύζουν τη Μεταμόρφωση, τ’ όραμα της ουράνιας 
αλλαγής, που είναι τόσον εκτυφλωτική. Ανάμεσα στην προδοσία και 
στη θέωση παίρνει τις άπειρες διαστάσεις της η λαμπερή περιπέτεια 
της καλής αγωνίας. Έξοδος δεν υπάρχει άλλη απ’ το θάνατο, γιατί 
ποτέ το πολύτιμο αποτέλεσμα της αγωνίας δεν κερδίζει τη συντέλεια 
του σώματος. Η αγωνία ως θρησκευτική κατηγορία της ψυχής είναι το 
βαθύτατο πηγαδάκι του μέσα κόσμου και για ν’ αντλήσουμε τα ωραία 
θανάσιμα χρειάζετ’ άγρια δύναμη.

Στην κίνηση της ζωής έχουμε το δυστύχημα. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε 
συχνό το αυτοκινητικό δυστύχημα. Οι άνθρωποι κάθε μέρα έρχονται 
σ΄επαφή με το θάνατο, λούζονται στον ίλιγγο της απώλειας. Η στιγμή 
του δυστυχήματος αφανίζει τους περίγυρους της υπάρξεως, δεν αφήνει 
μέσα στον άνθρωπο τίποτ’ άλλο εκτός απ’ την γυμνή ψυχή, σε αγωνία 
θανάτου.

Το ετοιμοθάνατον είναι η αυθεντική αγωνία. Είναι αγωνία 
δυστυχήματος. Και το δυστύχημα είναι η πεσμένη ζωή.     
                                      Ν.Δ. Καρούζος

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Πριν την εκτέλεση, 
ο αρμόδιος ιερέας

 επισκεπτόταν 

τους κατάδικους, για να τους μιλήσει, να τους 

εξομολογήσει και 
να τους κοινωνήσει... 

Κάποια μέρα πλησίασε έναν “αρ
ιστερό” φανατικό

 

ιδεολόγο, που σε λίγο θα ε
κτελείτο, προσπαθώντας 

να τον πείσει να εξομολογ
ηθεί, Φαίνεται ότι ο ιερέ

ας 

είχε συνηθίσει σ’ 
αυτή την πρωτόγνωρη διακονία, του 

έγινε ρουτίνα, και
 μίλησε στον μελλ

οθάνατο χωρίς την 

πρέπουσα συναίσθηση
. Ο κατάδικος αντέδ

ρασε: 

“Παπά, δεν μ’ τα λες κ
αλά...!”. 

“Μα αυτά λέει η θρη
σκεία μας!”. 

“Τα πιστεύεις;”. 

“Ναι!”. 
“Ώστε, εγώ προσωπικώς είμαι για την Κ

όλαση;!”. 

“Αν δεν μετανιώσεις, ναι!”. 

“Και μου το λές τόσ
ο αδιάφορα; Εγώ υπερασπιζόμουν 

την ιδεολογία μο
υ με πάθος, γιατί πίστευα σ’ αυτή! 

Αν πιστεύεις ότι είμαι 
για την Κόλαση, 

θα έπρεπε να 

κλαίς και να με π
αρακαλάς να μετ

ανιώσω!”. Τελικώς, 

ο κατάδικος, ταπεινώθηκε, πίστεψε, εξομολογήθηκε, 

κοινώνησε και σε λίγο 
εκτελέσθηκε”.

“Ο λόγος - πρόκληση, “παπά δεν μ’ τα λες κα
λά...!” 

θα πρέπει να προβληματίσει προπαντός εμάς τους 

Ιερείς.. Αρχιμ. Βασ. Μπακογιάννης
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Ιδιότυπη η παράκληση του Παύλου. 
Παρακαλεί τους Εφεσίους να φροντίσουν να ζουν σύμφωνα με την 

κλήση τους (Εφ. δ’ 1).
Έχουμε κληθεί να μπούμε στις τάξεις των αγωνιζομένων χριστιανών. 
Είναι η ζωή μας όμως τέτοια, ώστε να αποδεικνύεται τούτη 

η ιδιότητά μας; Είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας; Μήπως ζούμε 
πρόχειρα; Και επιπόλαια; 

Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Οι παγίδες το ίδιο.
Επιβάλλεται λοιπόν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Προσηλωμένοι 

στην κλήση μας. 
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

στην έρημο

Aλέξης

“Εστι γαρ και δια ρημάτων ελεημοσύνην ποιείν” 
(Χρυσόστομος)

Ταράζει τα νερά ο ιερός πατέρας.
Πιστέψαμε, πως κάνουμε το καθήκον μας δίνοντας, την 

Κυριακή, έξω από την εκκλησία, στον επαίτη ένα νόμισμα.
Ξανά; Μα την άλλη Κυριακή.
Το θέμα εδώ ξεκαθαρίζει.
Η ελεημοσύνη είναι παράγωγο της αγάπης. Κι η αγάπη 

είναι (πρέπει) στοιχείο του χαρακτήρα μας.
Κι η αγάπη, η σωστή είναι εφευρετική. Αγαπά κανείς όχι 

μόνο μ΄ένα νόμισμα κάθε τόσο. Μα κάθε στιγμή. Και μ΄ένα 
εκατομμύριο τρόπους. Και με τα λόγια. Τη συμπαράσταση. 
Την παρηγοριά.

Με γνησιότητα όμως.
Τί μας λέει η συνείδησή μας λοιπόν;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Ανεβαίνοντας

Η αποκάλυψη του πορφυρού κώδικα

[Ευγενία Χατζηθανάση Ρέππα, εκδ. Άθως]

 Και τότε μια κόκκινη ακτίνα έλουσε με το φως της τη Μονή και 
τύφλωσε σχεδόν τους δυο νέους, που κοιτούσαν προς δυσμάς. Η 
θάλασσα βάφτηκε κόκκινη, σαν να πλημμύρισε με αίμα και φωτιά και 
εκεί, ανάμεσα στις φλόγες της θάλασσας, εμφανίστηκε ο πορφυρός 
κώδικας. Και φάνηκε πίσω του η αγαπημένη μορφή του πατρός 
Γερασίμου να τους χαμογελά…

 Κωνσταντινούπολη, 840 μ.Χ. Ο νεαρός Ανδρόνικος μαθητεύει 
στη Μονή των Στουδίου, κοντά στον καλλιγράφο μοναχό Γεράσιμο. 
Τον βοηθά να ετοιμάσει έναν πορφυρό κώδικα τετραευαγγελίου, 
που προορίζεται για δώρο στην Αυγούστα Θεοδώρα. Λίγο προτού 
ολοκληρωθεί, μέσα στο μένος της εικονομαχίας, ο πανέμορφος κώδικας 
εξαφανίζεται… 

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στα σκληρά 
χρόνια της εικονομαχίας. Παρακολουθώντας τη δύσκολη πορεία του 
Ανδρόνικου και της Ειρήνης στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν 
πού βρίσκεται ο κρυμμένος κώδικας, βρίσκουμε κι εμείς ίσως, όπως 
αυτοί, απαντήσεις που αναζητεί ο βαθύτερος εαυτός μας.

                  Κ. Χ. 
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«Δύο χρόνια, βασανίστηκα με έναν τόσο σπάνιο τύπο καρκίνου.
Δύο χρόνια δεν είπα ποτέ “Γιατί σ’ εμένα”; Δεν υπάρχει πιο εγωιστική σκέψη 

από αυτή. Σε κάποιον συμβαίνει, στον διπλανό μας, στον γείτονά μας, στον 
συνάνθρωπό μας. Είχα την ευλογία να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. 
Να ανέβω στο βάθρο πολλές φορές. Να δοξάσω τον αθλητισμό και τη χώρα 
μου. Να μάθω τον σεβασμό, την ευγενή άμιλλα. Αξίες τόσο σημαντικές και να 
προσπαθήσω να τις κάνω πράξη και στη ζωή μου. 

Είχα την ευλογία να με αγαπήσει η πιο υπέροχη γυναίκα του κόσμου. 
Το δώρο μου από τον Θεό. Και να αποκτήσουμε μια πανέμορφη οικογένεια.

Έτσι και σ’ αυτό που με βρήκε, είπα “ευχαριστώ”, γιατί δεν βρήκε εκείνη 
ή τα παιδιά μου. Εγώ έπρεπε να το ανέβω αυτό το βουνό. Όχι εκείνοι. 

Σ’ αυτό το δύσκολο ταξίδι συνοδοιπόρο είχα την αλληλεγγύη και τη 
φροντίδα τόσων πολλών ανθρώπων. Πολλές φορές αναρωτήθηκα τι έκανα, 
για να αξίζω όλα αυτά που με ανιδιοτέλεια μου προσέφεραν; 

Αν ερχόμαστε σ’ αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει 
ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη 
ζωή μου. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα δύο μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, 
της Αθήνας και του Πεκίνου, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα 
να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες 
αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι, τα δύο αυτά μετάλλια, να βγουν σε 
δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα 
παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου.

Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο 
κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου.

Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή 
είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου».

(Αλέξανδρος Νικολαΐδης, δις αργυρός Ολυμπιονίκης στο Tae Kwon Do).
Έφυγε τον Οκτώβρη του 2022.
Καλήν Ανάσταση, Αλέξανδρε!     ΔΔ

Άξιζει

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

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

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :
 1.

 2.
  3.
 
 4.
 5.
 6.
 

 
 7.

Από τις 15 Νοεμβρίου θα τελούνται μέχρι και 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.
Στις 9 Δεκεμβρίου, (ώρα 8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία.
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 - 4:30 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.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l  Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 168 l  Δεκέμβριος, 2022 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου l Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν 
l Συνδρομή προαιρετική. l  Τηλέφωνο: +357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l 

Website: www.panagiapalouriotissa.com l Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 
22433520, Λευκωσία

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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“Αν περιμαζέψεις ένα πεινασμένο σκυλί, δεν 
θα σε δαγκώσει. Αυτή είναι η βασική διαφορά 
ανάμεσα στους ανθρώπους και τα σκυλιά”. 

Μαρκ Τουαίν
Εμείς; Τι λέμε;   Ούτις
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