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Πυρσός

Τῌ ΚΗ’ (28ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Προτερίου, 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Η μνήμη του αγίου Προτερίου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, 
μας δίνει αφορμή να προβληματιστούμε στο θέμα του 
θρησκευτικού φανατισμού. Εν ονόματι της θρησκείας οι 
άνθρωποι φανατίζονται. Τυφλώνονται και διαπράττουν 
φοβερά εγκλήματα.

Δυστυχώς, τέτοια εγκλήματα δεν λείπουν και στην ιστορία 
του Χριστιανισμού, τόσο στην αρχαία, όσο και στην νεώτερη 
εποχή. Εγκλήματα από ανθρώπους που χρησιμοποιούν 
τις ιερώτερες αλήθειες για σημαία της κακίας τους και εν 
ονόματι του Χριστού διώκουν και σφάζουν πιστούς. Όπως 
συμπεριφέρθηκαν οι μονοφυσίτες στον άγιο Προτέριο. 

Το είπε ο Χριστός: «ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας 
ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.»

Και οι εχθροί της πίστεως στα εγκλήματα αυτά βρίσκουν 
ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Χριστιανισμό. Λες και ευθύνεται 
ο Χριστός και το Ευαγγέλιο για τα πάθη των ανθρώπων.  

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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ΘΑ ΓΙΝΕΙ

“Περίτρομο κυνηγημένο ζώο” πολύ προσφυώς ονόμασε σύγχρονος 
διανοητής τον σύγχρονο άνθρωπο. Κι έχει δίκιο.

Μπορεί να προτάσσει προθήκες λαμπρές. Του πλούτου. Της 
ισχύος της στρατιωτικής. Της σωματικής ρώμης. Της τεχνολογικής 
ακόμη επίτευξης. Της αδιαφορίας, ίσως, προς τα θεία. Αλλά και τ’ 
ανθρώπινα. 

Πίσω όμως απ’ όλα τούτα, ας τ’ ομολογήσουμε, υπάρχει μια 
μικρή ανθρώπινη καρδιά ανειρήνευτη. Μια αγωνία μπροστά στο 
άγνωστο. Ένας πανικός, ακόμη, μπροστά στη ματαιότητα. Μπροστά 
στο θάνατο. 

Ίσως μάλιστα πολλοί να διακηρύττουν: “Δεν μας χρειάζεται λοιπόν 
πια ο Χριστός. Δεν ανταποκρίνεται σε κανένα αίτημα του καιρού 
μας”. 

Όσο και να θέλουμε να το προσπεράσουμε, συλλαμβάνουμε τους 
εαυτούς μας, ίσως στα κρυφά, ν’ ανατρέχουμε στα παιδικά μας χρόνια. 
Στη νύχτα της εποχής εκείνης με την αγέραστη κι αξεπέραστη, γεμάτη 
όμως ποίηση, γραφικότητα.

Κουρασμένοι από την πραγματικότητα του σήμερα, αναζητούμε 
λίγη γαλήνη. Θέλουμε κάπου να διοχετεύσουμε έναν πόθο ειρήνης, 
που αισθανόμαστε μέσα μας όλο να μεγαλώνει. 

Μόνο ο Χριστός εμπνέει μια τέτοια βαθύτατη προσδοκία.
Μιλούμε συχνά για το άγχος της εποχής μας. Ε, λοιπόν, το μήνυμά 

Του είναι το μόνο αντίδοτο. Το αληθινό αντιφάρμακο. 
Αναζητούμε μια ζωή απαλλαγμένη από τις συντριπτικές φοβίες 

της. Θέλουμε, ειδικά τώρα, ν’ ακούσουμε τη φωνή των αγγέλων να 
έρχεται από το βάθος και να μας καλεί. 

Η φωνή τους μπορεί να ελκύει και να παροτρύνει σε κάποιες 
νέες. Εσωτερικές αναστυλώσεις. Σ’ ένα καινούργιο ξεκίνημα. Ναι.
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Μέσα από τα χαλάσματα. Και τ’ απομεινάρια του πολέμου. Και του 
ορυμαγδού του. 

Δεν έχουμε καθόλου το δικαίωμα, μήτε το χρέος να πιστέψουμε, 
πως είμαστε ανέκκλητα καταδικασμένοι. Να μην πιστέψουμε ούτε 
στιγμή, πως μας έχουν πια οριστικά απαγορευθεί οι σωστές εσωτερικές 
ευτυχίες. Η χαρά που τόσο μας λείπει σήμερα, γιατί γύρω μας βλέπουμε 
τόσο πόνο να γυροφέρνει. Να μη δεχθούμε την απογοήτευση, που 
αισθανόμαστε αθόρυβα ν’ απλώνεται παντού. Κάτι που με τόση 
μαεστρία οι ισχυροί της γης επιδιώκουν με τόσο ζήλο.

Ο Χριστός φέρνει σ’ όλους ένα, εκτός των άλλων, μήνυμα καθαρής, 
έντονης αισιοδοξίας. Μια βεβαιότητα πως θ’ αλλάξει, ναι, η κατάσταση. 
Πως καλύτερες θ’ ανατείλουν μέρες. Η ζωή θα γίνει καλύτερη. Στ’ 
άπειρο διάστημα, κάποιο αστέρι φέγγει επιτέλους και για μας. 

Είναι μια “άγκυρα ελπίδος”. Μια δύναμη που χωρεί σ’ αλλαγές 
εσωτερικές. Μια προσπάθεια που ξυπνά τις καταλαγιασμένες 
δυνατότητες που ο καθένας έχει κάτω απ’ την ψυχή του θησαυρίσει. 

Η άγκυρα τούτη δένει. Κρατεί τις ψυχές. Δυναμώνει της ψυχής τις 
αντηρίδες. Στηρίζει το πνευματικό οικοδόμημα του κάθε ανθρώπου. 
Δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να αισθάνεται και να κυκλοφορεί 
και “ἄνω να θρώσκει”.

Προχωρούμε λοιπόν με της ψυχής τα φτερά πτυχωμένα. Και το 
θαύμα θα γίνει. 

                                                          +ο π. Γ.
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Πότε ο άνθρωπος γίνεται πανεπιστήμονας; Ξέρει 

δηλ. τα πάντα;
Ακούοντάς το παίρνουμε συνήθως στάση συρρίκνωσης.
Ποιος όμως συμπεριφέρεται διαφορετικά;
Πολύ συχνά μάλιστα χωρίς και τ’ απαραίτητα τυπι-

κά προσόντα.
Η “επ’ αυτοφόρω” σύλληψη φέρνει συνήθως χαμόγελο. 

Ασάφειας. Ανασφάλειας. Αποκάλυψης. Αφέλειας. Αδυ-
ναμίας. 

Και το “εν είδα”; Ιδού η απορία.                γ.     

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Αν έχεις αμαρτίες, να μην απελπιστείς· δεν παύω να σας τονίζω αυτό 
συνεχώς· και εάν κάθε μέρα αμαρτάνεις, να μετανοείς καθημερινά. Και 
εκείνο, το οποίο κάνουμε στα παλιά σπίτια, όταν γίνουν ετοιμόρροπα, 
δηλαδή αφαιρούμε τα σαπισμένα μέρη και ετοιμάζουμε τα καινούργια 
και ποτέ δεν λησμονούν τη συνεχή συντήρηση, αυτό ας κάνουμε και σε 
μας. Εάν πάλιωσες σήμερα από την αμαρτία, να ανακαινίσεις τον εαυτό 
σου με τη μετάνοια. 

Και είναι δυνατό, λέει κανείς, να σωθώ, αφού μετανοήσω; Και παρά 
πολύ δυνατό. Όλη τη ζωή μου την πέρασα μέσα σε αμαρτίες· και αν 
μετανοήσω, πετυχαίνω τη σωτηρία; Πολύ. Από πού γίνεται φανερό 
αυτό; Από τη φιλανθρωπία του Κυρίου σου... Διότι δεν υπάρχει μέτρο 
της φιλανθρωπίας του Θεού, ούτε είναι δυνατό να ερμηνευθεί με λόγο η 
αγαθότητά του...

Φέρε στο νου σου ένα σπινθήρα, που έπεσε μέσα στη θάλασσα· 
μήπως μπορεί να σταθεί εκεί ή να φανεί; Όση σχέση έχει μία σπίθα 
προς το πέλαγος, τόση μεγάλη σχέση έχει η αμαρτία εν συγκρίσει προς 
τη φιλανθρωπία του Θεού· μάλλον δε ούτε τόσο μεγάλη, αλλά πολύ 
περισσότερο διαφορετική. Διότι το μεν πέλαγος, ακόμη και αν είναι 
μεγάλο, έχει όριο, που μετριέται· ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι 
απεριόριστη. 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Απαρχές



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
Antitiaaeuontas th ntpotih ...
Χρειάστηκαν αγώνες πολλοί και αργόσυρτοι, για να κερδίσουμε οι 

άνθρωποι την αίσθηση του “δημόσιου συμφέροντος”: Να περάσουμε από 
την κατάσταση της αγέλης στην “κοινωνία της χρείας” και από εκεί 
στην ανάγκη του “κοινωνικού κράτους”. Καθόλου τυχαία οι Έλληνες 
ονόμασαν το αντίθετο της βαρβαρότητας “πολιτισμό”: Η έξοδος από τον 
πρωτογονισμό της αλογίας, των ενστικτωδών ενορμήσεων, της τυφλής 
βουλιμίας, είναι προϊόν της “πόλεως”, προϋποθέτει “βίον πολιτικόν”. 
Δηλαδή την αυθυπέρβαση του ατόμου, το κατόρθωμα της ελευθερίας από 
τον εγωκεντρισμό και ναρκισσισμό. Να πραγματοποιείται η ύπαρξη ως 
“σχέση”, να κοινωνείται η ανάγκη και η επιθυμία, να μοιράζεται το θέλημα, 
να είναι κοινή αναζήτηση οι σκοποθεσίες του βίου. 

Μας παρέδωσαν οι Έλληνες να ταυτίζουμε τον “πολιτισμό” με το 
ποσοστό της ελευθερίας που κατορθώνει μια συλλογικότητα από την 
αλογία της ζούγκλας: της αντιμαχίας εγωισμών και συμφερόντων, των 
αχαλίνωτων “παθών”. Η ύπαρξη “πάσχει” τις αναγκαιότητες της φύσης, της 
ορμέμφυτες απαιτήσεις της, τις υφίσταται ως “πάθη” που τη δυναστεύουν. 
Ταξινομούμε σχηματικά τις ανεξέλεγκτες από τη λογική και τη βούληση 
δυναστικές της ύπαρξης αναγκαιότητες σε ενορμήσεις αυτοσυντήρησης 
επιβολής - κυριαρχίας, ηδονής. 

Ο άνθρωπος είναι το μόνο έμβιο υπαρκτό που έχει τη δυνατότητα της 
(κάποιας) ελευθερίας από τη φυσική, κυριαρχική της ύπαρξης νομοτέλεια. 
Ελευθερία δεν είναι η θεσμοποιημένη ως “δικαίωμα” δυνατότητα 
ανεμπόδιστων ατομικών επιλογών, όπως θέλει να μας πείσει η “λογική” 
της ιστορικο-υλιστικής ζούγκλας. Ελευθερία είναι η “ειδοποιός διαφορά” 
του ανθρώπου από το κτήνος, η απεξάρτηση από τις αναγκαιότητες 
των ενστικτωδών ενορμήσεων, είναι το στοιχείο “το κυρίως ανθρώπινον” 
της ύπαρξής μας. Στο “κοινόν άθλημα” του πολιτικού βίου, του βίου 
της “πόλεως”, εντόπιζαν οι Έλληνες την από κοινού πραγμάτωση 
της ελευθερίας. Έβλεπαν τη βαρβαρότητα να υπερβαίνεται και τον 
πολιτισμό να απαρτίζεται, όταν κοινωνούνται οι ανάγκες της επιβίωσης: 
όταν λογοποιούνται, γίνονται λόγος, δηλαδή σχέση. (Χρ. Γιανναράς)
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Αντισταθμίσματα

Η διάσταση του «βάθους» 
της ανθρώπινης σκέψης και της 
ψυχής έχει χαθεί στον επίπεδο 
κόσμο της οθόνης, που αδηφάγα 
καταναλώνει τις ανθρώπινες 
σχέσεις. Η από  χιλιετιών 
αποκτημένη βιωματική μας 
γνώση εξασθενεί, υπό το βάρος 
μιας εφήμερης, αστικού τύπου 
ευημερίας, που αποδεικνύεται 
σήμερα ψευδαίσθηση.

Το πανεπιστήμιο των Ορέων, 
πολύ πριν έρθουν αυτές οι 
δύσκολες μέρες που βιώνουμε, 
αφουγκράστηκε την αγωνία 
των ανθρώπων για επιβίωση και 
πρόσφερε χρόνο και εργαλεία, 
για να ανασκάψουμε μαζί τις 
ρίζες και τις μνήμες μας, σ’ εκείνο 
το γλυκό φως που παίζαμε 
μικροί, αποκτώντας τα πρώτα 
μας βιώματα.

Είναι ένα κίνημα επανανθρω-
πισμού, μια πράξη ουσιαστικής 
και ελπιδοφόρας παρέμβασης 
στη βάση της κοινωνίας, που 
αναδεικνύει την επείγουσα ανά-
γκη των καιρών μας για αλλαγή 
του προτύπου ευημερίας και επα-
ναπροσδιορισμό της ευτυχίας με 
ανθρώπινους, αξιακούς  και όχι 
εισοδηματικούς δείκτες.

Σήμερα η Ελλάδα γίνεται ένα 
πρωτότυπο ερευνητικό εργα-
στήριο μιας προσχεδιασμένης και 

απάνθρωπης κοινωνικής αλλαγής. 
Για να αντισταθούμε, πρέπει 

πρωταρχικά να ανακαλύψουμε 
την πραγματική, πανανθρώπινή 
ταυτότητα της χώρας μας, να 
αγκαλιάσουμε ξανά με θαλπωρή 
το παρελθόν και το μέλλον μας, 
να σώσουμε τη γλώσσα, την 
ιστορική συνείδηση, την αξία του 
χειροποίητου και την πολιτισμική 
μας ιδιοπροσωπία.

Στα μικρά χωριά της Κρή-                  
της δεν υπήρχαν ποτέ μεγέθη 
βασιλικών οίκων, αλλά μικροά-
γιοι του ανθρώπινου πόνου, 
υστερούμενοι, που ζούσαν όμως 
με υπαρξιακή ευδαιμονία και γα-
λήνια βεβαιότητα.

Μόνο όσοι επιχειρούν το πα-
ράλογο, μπορούν να κερδίσουν 
το αδύνατο.

Ας στραφούμε στις μητέρες, 
τα μικρά παιδιά, τον κόσμο 
χωρίς αργύρια και χωρίς επιτή-
ρηση. Επειδή στην Κρήτη υψώ-
νεται κανείς ακόπως από τη 
φύση στην ιστορία και επειδή ο 
καλύτερος προφήτης είναι εκείνος 
που αγαπά τον άνθρωπο και 
όχι εκείνος που σκέφτεται, ας 
ενωθούμε μέχρι εκεί που συνα-
ντιούνται οι τέσσερις άνεμοι και 
συγχέονται όλα τα αρώματα. 

(Γιάννης Παλληκάρης)
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ΔονήσειςΔονήσεις

Η παιδεία μας πρέπει να αρχίσει από την Καινή 
Διαθήκη και τον Ντοστογιέφσκι, τον πιο χριστιανό 
συγγραφέα του 19ου αιώνα, που δημιούργησε 
παράδειγμα για τις επόμενες γενιές, μιας ζωής που 
δεν είναι ηδονιστική.[...] Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν 
θα επιτύχει ο Θεάνθρωπος να διαμορφώνει τη ζωή 
του και να είναι παρών στις πράξεις του, όταν έχει 
στις φλέβες του το δηλητήριο του ηδονισμού των 
πρόσφατων αιώνων της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αλλά, 
προσθέτει, καμμία δύναμη δεν μπορεί να σβήσει μήτε 
την ιστορία, μήτε το παράδειγμα του Χριστού. 

Το παράδειγμά Του είναι για τους χριστιανούς 
όλων των εποχών και για κάθε άνθρωπο, που όταν 
πιστέψει και δώσει λόγο και αιτία στη γέννηση και 
στην ύπαρξη του, δεν μπορεί παρά να αποδεχθεί την 
Αλήθεια του Θεανθρώπου Ιησού. 

(Γιώργος Σαραντάρης)
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~Πύρσος~

Γνώρισα... απλοϊκή γιαγιά σ’ ένα κυκλαδίτικο νησί, 
καθισμένη στο πεζούλι μιας μικρής εκκλησίας. 

Όταν την πλησίασαν κάποιοι “έξυπνοι” 
δημοσιογράφοι και την ρώτησαν: “Εσύ γιαγιά τι 
πιστεύεις; Υπάρχει Θεός”; Τότε η γιαγιά απάντησε 
σηκώνοντας το μπαστούνι της και χτυπώντας το στον 
τοίχο της εκκλησίας, είπε: “Εγώ παιδιά μου πιστεύω ότι 
πιστεύει ετούτη”. 

Κι έδειξε την εκκλησία. 
Και συνέχισε: 
“Στο καλό και τ’ Άγιο Πνεύμα στην κοιλιά σας” (βλ. 

Ιω. 7, 38-39). 
(Χρυσόστομος Σεκούνδος)

Η αγωνία του Έλληνα, εδώ και τριάντα χρόνια 
σταματά στο πώς θα γίνει πλούσιος. 

Για ποια Παιδεία μιλάμε; Το γρήγορο, όμως, πάντα 
κρύβει προστυχιά. 

Δυστυχώς η οικογένεια και το σχολείο δεν 
κατάφεραν να δώσουν αγωγή. Ο Έλληνας έγινε 
αγενής. Του λείπει ο σεβασμός. 

(Δημήτρης Μυταράς, ζωγράφος)
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Το Σάββατο το μεσημέρι 
αναχωρήσαμε με το τραίνο για 
το Μινσκ (Λευκορωσία).

Η όλη ατμόσφαιρα ήταν 
προβληματική. 

Τα βαγόνια παλιά. Χωρίς τ’ 
απαραίτητα. 

Αισθανόσουν ότι οι πάντες 
σε παρακολουθούν. Όχι γιατί 
ήσουν “αξιοθέατο”. Είμαστε 
ξένοι βέβαια και (γι’ αυτούς) 
κάθε ξένος (τότε) ήταν ύποπτος.

Η κατάσταση δυσκόλεψε, 
όταν μας διένειμαν κάποιες αιτή-
σεις εισόδου στη χώρα.

Σημειώσαμε όλα τα περιου-
σιακά μας στοιχεία, (χρήματα, 
σταυρούς κλπ). 

Αργότερα πέρασαν δυο αστυ- 
νομικοί. Ένας άνδρας και μια 
κοπέλα. 

Ύφος; Αυστηρότατο. 
Σε κατακεραύνωνε από από-

σταση. Γιατί; Μα ήσουν... ένο-
χος. 

Ενώ αλλού είσαι αθώος μέχρι 
ν’ αποδειχθεί το αντίθετο, εδώ, 
όχι. Ήσουν, ναι, ένοχος. 

Στρατοκρατία λοιπόν.
Ύποπτοι όλοι. Και περισσό-

τερο οι ξένοι. 
Προβληματιστήκαμε. Μπορεί 

η συμπεριφορά τούτη να προ-
σελκύσει ξένους; 

Το πρωί της επομένης  φθά-                                   
σαμε (9 π.μ.). Άυπνοι. Κουρα-

Ανιχνεύοντας
σμένοι. Με το ηθικό σπασμένο 
σχεδόν. 

Στον Καθεδρικό Ναό γιόρτα-
ζαν τα διακόσια χρόνια του θρό-
νου. 

Πολλοί Επίσκοποι. Ιερείς. Και 
... εγώ ανάμεσά τους 

Στο τέλος λιτανεία στην πόλη 
με τα οστά της Αγ. Σοφίας. 

Τελειώσαμε στις... 1:45 μ.μ.
Πήγαμε στο ξενοδοχείο για 

λίγο. 
Στις 3 μ.μ. επίσημο γεύμα. 

Καλεσμένοι του Μητροπολίτη. 
Στο τραπέζι επτά είδη πο-

τών. Εκτός από... νερό. 
Παρών ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας. 
Ξεκίνησαν οι αντιπρόσωποι 

διαφόρων Εκκλησιών να προ-
σφωνούν. Σε διάφορες γλώσσες. 
Κάποτε ήρθε και η... σειρά μου. 
Αγγλικά μίλησα. 

Ψαλμoί. Ύμνοι. Φωνές απίθα-
νες. Και... “Μνόκα για λέτα” 
(χρόνια πολλά) Το έψαλαν σε 
διάφορες μελωδίες. Και περισ-
σότερο από... εκατόν φορές.

Το γεύμα τέλειωσε στις... 
6μ.μ. Στο Ζιρόβιτσι βρεθήκαμε 
μετά από τρεις ώρες. 

Οι διάφορες εκπλήξεις υπερε-
φαλάγγιζαν την κούραση.

Αύριο; Επί το έργον. Και... 
νηστεία...

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)



«τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος»  (Γαλ. στ΄ 4)

Μια προτροπή τόσο αναγκαία. Ιδιαίτερα στις μέρες μας.
Ο απόστολος Παύλος μας προτρέπει να εξετάζουμε με προσοχή 

ο καθένας το έργο του. Τη δουλειά του. Τη ζωή του. Τα λόγια. Τις 
σκέψεις. Αυτό που ο καθένας από εμάς κάνει.

Με ποιο κριτήριο να εξετάζουμε όμως; 
Να βάζουμε τη ζωή μας ολόκληρη υπό το μικροσκόπιο του Θεού. 
Να βλέπουμε κατά πόσο το έργο μας, ό,τι κάνει ο καθένας, είναι 

σύμφωνο με το θέλημά Του.
Να διερωτηθούμε: Αυτό που κάνουμε, έχει τις προδιαγραφές που 

περιγράφει ο Χριστός; 
Ακολουθούμε τη σωστή τακτική; Τηρούμε τους σωστούς κανόνες; 
Είναι τα έργα μας σύμφωνα με το θείο σχέδιο;
Αυτός ο έλεγχος πρέπει να είναι διαρκής. Χωρίς διαλείμματα.
Και μετά; Εκεί είναι τα δύσκολα. Όπου προσέχουμε σφάλματα, 

να τα διορθώνουμε. Και μάλιστα με την ανάλογη προσοχή και 
αυστηρότητα. 

Διόρθωση πλεύσης λοιπόν. Είναι κάτι που το έχουμε ιδιαίτερα 
ανάγκη.

+π.Γ. 

Κ ύ μ ατα Ε λπ ί δ α ς . . .
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Ψηφίδες
Ψηφίδες
Ψηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Ό,τι σου συμβαίνει σήμερα και πολύ ή λίγο σε 
δυσκολεύει, δεν είναι πρόβλημα.
Είναι ένα σκαλί πιο κάτω από εκεί που αυτάρεσκα 
βρίσκεσαι. Ένα σκαλί στη διαδρομή προς το 
ανήλιαγο υπόγειο της ψυχής σου.
Εσύ φοβάσαι τα υπόγεια.
Σ’ αυτά προβάλλεις τους τερατόμορφους φόβους 
σου. 
Στις σκοτεινές τους γωνίες βλέπεις τις δικές σου 
σκιές.
Εκεί, όμως, κάτω στο υπόγειο, είναι πάντα κρυμμένοι 
οι θησαυροί σου και σε περιμένουν υπομονετικά να 
τους καρπωθείς.
Ναι, είναι εντάξει να φοβάσαι!
Μην αφήνεις όμως το φόβο σου να κάνει κουμάντο 
στην πορεία σου προς το υπόγειο.
Ούτε το νου σου που τρέμει σαν κεράκι στον 
άνεμο μπρος στο ανεξερεύνητο μυστήριο της ψυχής 
σου, πιο πολύ ακόμη κι από όσο εσύ φοβάσαι τα 
υπόγεια!
Μάθε να επιθυμείς!
Όχι δεν είναι αυτονόητο.
Ναι, έχει πολύ φόβο η μεγάλη επιθυμία.
Γιατί θέλει όραμα, κόπο, τόλμη και θυσίες. Αυτά 
κοστίζουν.
Το όραμα θέλει παιχνίδι και «τρέλα».
Αν θες να βαδίζεις στα σίγουρα, μάθε να περπατάς 
και να παίζεις...   

Γρηγόρης Βασιλειάδης



Πυρσός
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∆ονήσεις

Πυρσός04

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Κόρη μου, 
Θυμάμαι τον καθηγητή μου. «Ψάχνομαι», 

είπε. 
Εσύ; Αν ναι... Και εγώ;

Όσο ακόμη είναι νωρίς. 
…πατρικά

a 13 Πυρσός
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Ο έπαινος ανήκει στον άνθρωπο, που μάχεται 
στην αρένα. Που το πρόσωπό του είναι 
αγνώριστο από τη σκόνη. Τον ιδρώτα. Το 
αίμα. Που αγωνίζεται θαρραλέα. Που σφάλλει 
και ξαναδοκιμάζει. Που έχει νιώσει τον μεγάλο 
ενθουσιασμό. Τη μεγάλη αφοσίωση, και ξοδεύεται 
σ’ ένα μεγάλο σκοπό. Που, όταν νικήσει, γνωρίζει 
τον θρίαμβο του κατορθώματος. Και που, αν 
χάσει, χάνει έχοντας τουλάχιστον τολμήσει. Γι’ 
αυτό, η θέση του δεν θα είναι ποτέ ανάμεσα στις 
ψυχρές και άτολμες ψυχές, που δεν γνωρίζουν 
ούτε νίκη, ούτε ήττα. 

Θεοντόρ Ρούσβελτ

Κύριε, δεν θα φέρουμε τα δώ
ρα τούτα στην υπηρεσία Σου;

Δεν θα προσφέρουμε σε Σένα όλες μα
ς τις δυνάμεις;

...Ο άνθρωπος μαζί πνεύμα και σώμα,

και συνεπώς πρέπει να διακονεί ως πνεύμα και σώμα.

Ορατός κι αόρατος, δυο κόσμ
οι σμίγουν μεσ’ στον Άνθρωπο.

Ορατό κι αόρατο πρέπει να σμίγει στον Ναό Του.

 
T.S. Eliot
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Αποδοχή.
Μια λέξη που ξεχειλίζει από συναισθήματα. Ζεστασιά, αγάπη, 

κατανόηση, σεβασμός, ασφάλεια, εμπιστοσύνη. 
Αποδοχή. Άνευ όρων. Λέξη συνώνυμη της ταπείνωσης και 

της ελευθερίας. Κι όσο δύσκολο είναι το να είμαι ταπεινός και 
ελεύθερος, τόσο δύσκολο είναι και το να αποδέχομαι. Τον εαυτό 
μου πρώτα και έπειτα τον άλλο.  

Συχνά αποδέχομαι με όρους. Σε δέχομαι, όταν είσαι 
χαρούμενος, δυναμικός, ήρεμος, συνεπής, ξύπνιος, άσπρος, 
μαύρος, ευκατάστατος, μορφωμένος, κοινωνικός... Ή αντίθετα, 
όταν δεν εκφράζεις άποψη, όταν δεν μου εναντιώνεσαι, όταν...  
Όταν πληρείς τις προϋποθέσεις μου, ένα πράγμα. Αλλιώς, θα 
προσπαθήσω να σε αλλάξω... Χτυπώντας σε στις διάφορες 
πλευρές σου. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για να σε καλουπώσω 
και να σε φέρω στα μέτρα μου. Στα πλαίσια του γνώριμού 
μου και της ασφάλειάς μου. Για να σε εγκλωβίσω. Αν δεν τα 
καταφέρω, το πιο πιθανό είναι να σε απορρίψω... Γιατί θα είσαι 
κάτι ξένο για μένα. Και, κατά συνέπεια, απειλή. 

Από τη μια, το να ζω συνεχώς με την απειλή της εξωτερικής 
αξιολόγησης είναι βασανιστικό: 

«Πώς θα με βρεις αυτή τη φορά; Πάλι θα με βρεις λίγο; Πάλι 
θα με βρεις λάθος;» 

Και από δω ξεκινάνε οι άμυνες και οι συγκρούσεις. 
Από την άλλη, το βάρος της κρίσης αυτής για τον άλλο είναι 

ασήκωτο. Σε ποιο θρόνο κάθομαι και σε κρίνω; Ποιος είμαι, για 
να σε κρίνω; Και με ποια δεδομένα το κάμνω; 

Το μόνο σίγουρο είναι πως τα δεδομένα μου θα είναι πάντα, 
μα πάντα, μα κάθε φορά, ελλιπή. Κάτι θα μου ξεφύγει από 
τις πληροφορίες, από το πώς αισθάνεται ο άλλος, από το τι 

[Aποδοχή]

Σπαράγματα
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βιώματα κουβαλά, που τον οδηγούν σε κάποιες συμπεριφορές. 
Πόσο αντικειμενικός είμαι, τελικά; Μήπως αυτός είναι ο πιο 
εύκολος τρόπος να συγκαλύψω τις δικές μου αδυναμίες; 

Κάποια στιγμή, ένιωσα την ευλογία του να με αποδέχεται ο 
άλλος χωρίς όρους. Στη σιωπή μου. Στη λύπη μου. Στην πτώση 
μου. Και ήταν αυτό η πιο μεγάλη ανακούφιση. Δέχθηκε να είμαι. 
Απλά. Μου έδωσε χώρο και χρόνο. Χωρίς όρους. Αλλά με όρια. 

Δεν με άφησε να «κατρακυλήσω». Κι αυτό ακόμη, το έκανε 
τόσο διακριτικά. Από δω άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να 
ξανασταθώ στα πόδια μου. Αποδοχή και αγάπη άνευ όρων. 
Όχι όμως άνευ ορίων. 

Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε χώρο, για να υπάρξουμε και να 
αναπτυχθούμε. Και τον χώρο αυτόν τον δίνει η αποδοχή. 

Μακάρι, να γίνομαι μια αγκαλιά για τον άλλο. Έχοντας την 
ταπείνωση να τον αφήνω ελεύθερο να υπάρχει στη δική του 
ομορφιά. Χωρίς να θέλω να τον ελέγξω και να τον αλλάξω, για 
να γίνει, ουσιαστικά, αντικατοπτρισμός μου. Σκιά μου... 

Χωρίς να το «παίζω σωτήρας». 
Χωρίς να τον πνίγω. Αλλά και χωρίς να κάνω κακό, τόσο 

στον εαυτό μου, όσο και στον άλλο. Γιατί και τα όρια, είναι και 
αυτά ένδειξη υγείας. Χωρίς όμως να μειώνω και να μειώνομαι. 

Υπάρχουν τόσοι όμορφοι άνθρωποι εκεί έξω. Το μόνο που 
χρειάζεται, για να τους συναντήσω, είναι να δω πέρα από τον 
εαυτό μου. Και πόσο πιο πλούσιος άνθρωπος μπορώ να γίνω 
αν αποδεκτώ τη διαφορετικότητά τους και τους πλησιάσω. Για 
να τους ζήσω. Ανακαλύπτοντας αυτό που έκρυψε ο Θεός μέσα 
τους!    Ε. Κ. 

Φρόντισε για το μέλλον.
Δεν είχε αρχίσει να βρέχει,

όταν ο Νώε έφτιαξε την Κιβωτό.



Αγαπητέ μου Τάκη ,

“τῇ καρδίᾳ...” (Ματθ. ε’ 8)

Προσέχουμε, πώς σερνόμαστε, μα δεν προχωρούμε. Με-
λαγχολικοί. Χλωμοί. Συντετριμμένοι άνθρωποι. Η χαρά μας είναι 
μισή λύση. Το χαμόγελό μας δεν μοιάζει με το χρυσαφένιο του 
ήλιου φως, αλλά με το χλωμό, μελαγχολικό φως του φεγγαριού. 
Οι πολλοί είναι συνηθισμένοι στην κλειστή ζωή του δωματίου. 

Η διασκέδασή μας φθάνει στα όρια της αμαρτίας. Ούτε λόγος 
για ψυχαγωγία. Ολόκληρη η χώρα μας είναι “παράλυτη”.

Το σχολείο, η εκκλησία (με τον τρόπο που προβάλλεται και 
την αντιλαμβάνονται ορισμένοι), το δημόσιο, η οικογενειακή 
ζωή, όλα για κλάματα. Αβίαστα παγιώνεται η απαισιοδοξία 
μας. Η μελαγχολία. Η θλίψη. Η έλλειψη χαράς. “Πουθενά Θεός”, 
λέμε. Κλεινόμαστε άπραγοι πίσω απ’ τα σίδερά μας.

Διερωτώμαστε συνεχώς: “και πώς να την κάνω τη φυλακή 
μου Παράδεισο;”. Οι δυνάμεις μας είναι ανίσχυρες. Πεπερασμένες. 

Ίσως εδώ προκύπτει η ανάγκη για ένα πείραμα. Μήπως είναι 
καιρός να εμπιστευθούμε με πίστη το Θεό; Ν’ ακολουθήσουμε τη 
χριστιανική ζωή; Το δρόμο με την πιο φωτεινή επιγραφή που 
νωρίτερα κάποια στιγμή προσπεράσαμε κακόκεφα στο διάβα 
μας; Να καταλάβουμε πια, πως τα υπόλοιπα δεν είναι δικά μας; 
Να συνειδητοποιήσουμε πως εδώ επεμβαίνει ο Θεός, που θα 
μας δυναμώσει να πραγματοποιήσουμε την καλή μας απόφαση; 
Αυτός θα καθαρίσει τα εμπόδια από τον δρόμο που ξεκινήσαμε; 
Θα φωτίσει και άλλους ακόμη να πλησιάσουν; Θα μας συντρέξει 
στη δυσκολία μας; Σαν ποταμό θα ξεχύσει στη ζωή μας το 
έλεός του; Θα μεταστοιχειώσει ακόμη και την κόλασή μας σε 
Παράδεισο; 

Πυρσός 18 b

Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια



Τι να κάνουμε λοιπόν; Να στραφούμε στον έσω άνθρωπο. 
Στην καρδιά μας. Να την αφήσουμε να μας μιλήσει αβίαστα.

Παραμελώντας την στερούμαστε όλα τ’ αγαθά. Διώχνουμε τη 
χαρά. Γεμίζουμε πίκρα. Στενοχώρια. 

Διώχνουμε την ειρήνη. Έρχεται το άγχος. Η ταραχή. Ο τρόμος. 
Διώχνουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που 

πήραμε με το Βάπτισμα. 
Χρειάζεται να εργαστούμε για την κάθαρση. 
Ν’ αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας. Να καθαρίσουμε το νου 

και την καρδιά μας. Να καλλιεργήσουμε καλό λογισμό. Επιείκεια 
και αγάπη για τα σφάλματα των άλλων. Να καθαρίσουμε τη 
ξεστρατισμένη μας καρδιά. Να ζωογονηθούμε ολάκεροι. 

Ν’ αποβάλουμε το δηλητήριο της ανθρώπινης πτώσης. 
Να λειτουργήσουμε κατά φύση. Να μη μένουμε άλλο στη 

θλίψη. Τη μιζέρια. Να μη χάνουμε το πιο πολύτιμο δώρο της 
γης, κλεισμένοι στη φυλακή μας. 

Να ζήσουμε το Θεό στην Εκκλησία. 
Ν’ αποφασίσουμε μια νέα αρχή τώρα. Όχι αύριο.       
      Με την αγάπη μου, 

               a. G.
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Αναπαλμοί

Αλέξης

Ο Ναθαναήλ είδε με τα μάτια του.
Πιστοποίησε ο ίδιος του Μεσσία την παρουσία.
Έλυσε τις απορίες του.
Πήρε απαντήσεις στα ερωτήματά του.
Τ’ αποφάσισε.
Δεν συνέχισε πλέον ν’ αντισέκεται.
Απάντησε στην κλήση. Και μάλιστα θετικά.
Εμείς; Τί απαντούμε;



Παρασκευή, 8.01.2018 
 
«Χρόνια Πολλά!» 
Την αγάπησα πολύ αυτή την ευχή. Τη χιλιοειπωμένη 

αυθόρμητα. Τις εορταστικές μέρες που πέρασαν, σε κάθε γενέθλια, 
σε κάθε γιορτή!

Ναι, χρειαζόμαστε χρόνια πολλά...
Χρόνια, μέχρι να αντιληφθούμε και να ονομάσουμε τα πράγματα 

γύρω μας, τα πράγματα μέσα μας.
Να μαλακώσει η ψυχή, για να δεχθεί. Και να υποδεχθεί...
Να ξεθωριάσει η αγωνία για επιβίωση και να πάρει τη θέση 

της ο πόθος για τη ζωή.
Να σωπάσει ο θόρυβος του ανθρώπου και να ακουστεί ο 

ψίθυρος του Θεού.
Μέχρι την αληθινή μετάνοια...
Εμείς βιαζόμαστε.
Να φτάσουμε «ψηλά».
Να πετάξουμε, χωρίς να έχουμε... περπατήσει.
Να ζήσουμε το θαύμα, χωρίς να έχουμε ματώσει γι’ αυτό.
Ας συνεχίσουμε να παλεύουμε χρόνια πολλά... μέχρι να...
Αυτός ξέρει! 

Κ. Χ.

Φύλλα ημερολογίου
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Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας
[Χόρχε Μπουκάι, μτφρ. Κρίτων Ηλιόπουλος, εκδ. Οpera]

Κάποιες νύχτες ονειρεύομαι ότι πλησιάζω τον αλυσοδεμένο 
ελέφαντα και του λέω στο αυτί:

 “Ξέρεις κάτι; Εμείς οι δύο μοιάζουμε. Νομίζεις κι εσύ ότι δεν 
μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, επειδή μια φορά, κάποτε, 
προσπάθησες και δεν τα κατάφερες. Πρέπει να καταλάβεις ότι 
ο καιρός πέρασε και σήμερα είσαι πια πιο μεγάλος και πιο 
δυνατός από παλιά. Αν ήθελες στ’ αλήθεια να απελευθερωθείς, 
είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσες να το πετύχεις. Γιατί δεν το 
δοκιμάζεις;”

Μερικές φορές ξυπνάω με τη σκέψη ότι ο ελέφαντάς μου, 
τελικά, κάποια μέρα το επιχείρησε. Και κατάφερε να ξεριζώσει 
το ξύλο. 

Τότε χαμογελάω και φαντάζομαι ότι το τεράστιο ζώο συνεχίζει 
να ταξιδεύει με το τσίρκο, επειδή χαίρεται να βλέπει τα παιδιά 
να διασκεδάζουν. Αλλά χωρίς... αλυσίδα.

Η όμορφη αφήγηση ενός παραδοσιακού μύθου που θυμίζει σε 
όλους μας ότι από εμάς εξαρτάται το βήμα παραπέρα... 

Πιο ώριμοι, ψυχικά ίσως πιο δυνατοί, με περισσότερη πίστη 
και ελπίδα μπορούμε να προσπαθήσουμε ξανά... και ξανά... 

Μέχρι να σπάσει η «αλυσίδα», που μας κρατάει χρόνια 
εγκλωβισμένους.  

            Κ. Χ.
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Καθ’      οδον
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- Αρρώστησε η μάνα της. Την πήρε στο νοσοκομείο αμέσως. 
Γιατί δεν την άφησε στο νοσηλευτήριο; Σιγά - σιγά να βρει το 
δρόμο της για τον ουρανό;(sic) (Επισκέπτρια νοσηλευτηρίου).

- Αφού  πονάς  τη   μέση σου.  Γιατί προχωρείς;                                                                            
Έρχομαι   εγώ  στη  θέση  σου.,  (Νοσηλευτής  προς νοσηλεύτρια)

-Καμμιά άλλη εργασία δεν με γεμίζει. Αγαπώ τον άνθρωπο. 
Θέλω να τον βοηθώ. (Νοσηλεύτρια)

- Αγαπούμε αυτό, που κάμνουμε. Μας αρέσει να βοηθούμε το 
συνάνθρωπο. Πολύ συχνά ξεχνούμε τον εαυτό  μας. (Νοσηλευτές) 

- Να σας φτιάξω ένα τσάϊ;
Έμεινα σκεφτικός. Είπα: 
- Να μου το κάμεις, διότι το λες εσύ.
- Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη η τιμή που μου 

κάμνετε. (Βοηθός νοσηλεύτρια)
- Το φαΐ σήμερα ήταν πολύ καλό.
- Με συγχωρείτε. Δεν είμαι εγώ όμως που το ετοίμασα. 

Θα μεταφέρω στην υπεύθυνη τις ευχαριστίες σας (Βοηθός 
νοσηλεύτρια)

- Άραγε θα μπορέσω να βρω ένα καλό παιδί να παντρευτώ;
- Εξαρτάται τί θέλεις;
- Να με αγαπά. Να με εκτιμά. Να με σέβεται. (Νοσηλεύτρια)
Ξέρει τι θέλει. Κι είναι τόσο όμορφα. Τη βεβαίωσα. Έχει ο 

Θεό!... Ανέπνευσε.
Απορία: 
Γιατί διάλεξες αυτό το επάγγελμα;
Απάντηση:
- Με ολοκληρώνει.
- Οι δυσκολίες του; Οι ταλαιπωρίες;
Δεν έχουν σημασία. Προχωρώ στην αποστολή μου. (Νοσηλεύτρια)

17β
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Μέσα στο θαμπό μισοσκόταδο, στη γλυκειά ησυχία, στην όμορφη 
απανεμιά ακούγονται κάποιοι χτύποι. Είναι οι έφοδοι στην καρδιά μας. 

Μη ξαφνιαστούμε γι’ αυτό. Από κάποια χαραμάδα της ας δούμε ποιοι 
είναι αυτοί οι βιαστικοί επισκέπτες. Οι ακάλεστοι πολλές φορές. Τότε 
μη τους ανοίξουμε αμέσως. Με το φως του Θεού ας φωτίσουμε ό,τι μας 
πολιορκεί. Ας δούμε κατά πόσον αυτό είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. 
Αν είναι η πραγματική ευτυχία μας. Κι αυτών που αγαπούμε. 

Τότε ας ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα. Για να μπει η γλυκειά 
ευτυχία. 

Συχνά ποικίλα συναισθήματα συγκλονίζουν την καρδιά μας. Όποια 
και να είναι αυτά, μικρά ή μεγάλα, σημαντικά ή ασήμαντα, ευχάριστα ή 
δυσάρεστα, δεν παύουν να είναι δυνάμεις που χτυπάνε πάνω στην καρδιά 
μας. 

Ποια η διέξοδος τότε; Πριν απαντήσουμε, πρέπει να δούμε μερικά 
πράγματα: 

Α. Τι αγαπούμε λοιπόν; Ποιος είναι ο θησαυρός, που τραβά τη σκέψη 
μας; Την καρδιά μας; Που κινεί τα βήματά μας; 

Εύκολα λέμε ένα πράγμα θησαυρό. Γίνεται η λατρεία μας. Συγκλονίζει 
την καρδιά μας. Μας κατακτά. 

Μήπως πίσω του κρύβεται μια δυστυχία; 
Β. Αυτό που μας ελκύει, είναι θησαυρός; Να μη μας θαμπώνει η έλξη 

του. Η στιγμιαία απόλαυσή του. 
Μήπως είναι η καταστροφή μας; Βλέπουμε ότι φιλίες, αγάπες, γάμοι 

διαλύθηκαν στο πρώτο φύσημα του ανέμου παρασέρνοντας στον γκρεμό 
την ίδιά μας τη ζωή.

Τελικά ήρθε όμως η απόγνωση. Ο αργός θάνατος.
Γ. Όταν κάτι μας ελκύει, δεν πρέπει να κοιτάζουμε, αν ωφελεί μόνο 

εμάς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι και για τον άλλο καλό; 
Να σταματήσουμε να είμαστε εγωϊστές. 
Δ. Ότι χτυπά την καρδιά μας, είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού; 

Είναι ευάρεστο; 
Εδώ είναι που θα χρειαστεί ο φωτισμός Του. Εκείνος θα μας αποκαλύψει 

την αλήθεια. Θ’ ανοίξει το δρόμο που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε. Για να 
φτάσουμε στην πραγματική ζωή. 

Συχνά στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε ασφαλιστικές δικλείδες. Ιδιαίτερα 
χρήσιμες στο θέμα του θησαυρού. 

Τί κάνουμε λοιπόν; 
+ο π. Γ.
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Να ξαναρχίσεις τη ζωή

Να ξαναρχίσεις τη ζωή;
Δεν πρόκειται για την περίκαλλη
κι εκστατική νεότητα, ούτε καν
για τη γνώση του ανθρώπου τη 
σπουδαία.
Μονάχα για το πώς θα είχες γευτεί
το φως κι έχοντας γνωρίσει
τη θαυμάσια λάμψη και με τα χείλη
ακόμα δοκιμάσει, θα σου δινόταν πάλι
να το γευτείς.
  Πνεύμα και ουσία,
η πλήρης παρουσία;
Πραγματικότητα και φαντασία. 
  
                           Ζωή Καρέλλη

Μας δοκιμάζει

Μας δοκιμάζει η ζωή, γεμάτη αινίγματα,
πρέπει να βγεις σοφός απ’ τα βιώματα.
Κι αν ψάχνει κάποιος για ελαττώματα
στο ταίρι το μονάκριβο, ας μάθει:
Της ευτυχίας είναι σύντομα τα βήματα,
Κι ας μη σκοτώνει την αγάπη του με λάθη.

                           Συμεών Βολτσκόβ
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Ελάτε

Ελάτε να περπατήσουμε μαζί
τα μονοπάτια που δεν τολμήσαμε 
να διαβούμε,
να πούμε λόγια απ’ την ψυχή
που δεν κατάφεραν να βγούνε.

Ελάτε να γκρεμίσουμε τοίχους
που φάνταζαν τόσο δυνατοί για μας
και εμείς τόσο ανίσχυροι μπροστά τους,
να διώξουμε φόβους, δισταγμούς
και ενοχές που μας κρατούσαν
σφιχτά κοντά τους.

Ελάτε να πετάξουμε ψηλά,
με τα φτερά που κρύβαμε
με τόση προσοχή,
αδύναμα πιστεύοντας ότι είναι,
γιατί έχουμε πολλά, πάρα πολλά,
σε απόκρημνες πλαγιές να δούμε,
σε ουρανούς γλυκείς
και σ’ αλμυρά νερά
το είναι μας να βρούμε. 

  Αθανάσιος Αυγερινός



Άκρω δακτύλωι                              ι
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Μετάγγιση...
Ο Δ. Γ. ανοίγει την καρδιά του: 
«Γεννήθηκα στη Γιουγκοσλαβία και ζω στη Δερύνεια. Δεν γνώρισα ποτέ τους 

βιολογικούς μου γονείς. Όταν ήμουν βρέφος, μαζί με τον δίδυμο αδελφό μου, μας 
άφησαν στο ορφανοτροφείο. Δεν ξέρω αν μας εγκατέλειψαν, επειδή δεν είχαν 
χρήματα να μας μεγαλώσουν ή επειδή είχαμε κάποια μορφή αναπηρίας.

Οι θετοί μου γονείς δεν ήθελαν να με χωρίσουν από τον αδελφό μου και 
μας υιοθέτησαν και τους δυο. Έκαναν τις απαιτούμενες διαδικασίες. Το 1994 
ταξίδεψαν από την Κύπρο στην Γιουγκοσλαβία με μοναδικό σκοπό, να μας 
σφίξουν στην αγκαλιά τους. 

Όταν έμαθαν από τους υπεύθυνους του ορφανοτροφείου ότι έχουμε κάποιας 
μορφής αναπηρία, εκείνοι χαμογέλασαν και τους απάντησαν: «Αν ήταν βιολογικά 
μας παιδιά και είχαν κάποια αναπηρία δεν θα τα αγαπούσαμε; Ποια η διαφορά; 
Εμείς θα τους αγαπάμε και πάντα θα τους στηρίζουμε». 

Και αυτό έκαναν! Μας λατρεύουν και είναι δίπλα μας κάθε στιγμή. Κάθε λεπτό. 
Αυτός είναι και ο λόγος, που δεν θελήσαμε ποτέ να ψάξουμε για τους 

βιολογικούς μας γονείς. Δεν φοβήθηκαν να υιοθετήσουν δυο παιδιά με αναπηρία 
και μας έκαναν πολύ ευτυχισμένους.

Είναι για τούτο που κάθε μέρα ευχαριστώ το Θεό. Χαίρομαι που σε μένα και 
στον αδελφό μου έστειλε αυτούς τους γονείς». 

Πόσο μεγαλείο ψυχής απαιτείται για τέτοια μεγάλη απόφαση!! Γονιοί με 
υιοθεσία. Με υπομονή στην απαραίτητη διαδικασία. Με λαχτάρα να σφίξετε 
στην αγκαλιά σας το αγγελούδι. Και τη δεδομένη στιγμή αποκαλύπτεται το 
πρόβλημα. Υπάρχει δίδυμος αδελφός. Και να υιοθετείτε και το δεύτερο αγοράκι. 

Κι όχι μόνο αυτό. Τα παιδιά πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. 
Ε, και; Δεν το βάζετε στα πόδια, όπως θα ήταν το «φυσιολογικό» να κάνετε.
Συμπεριφέρεστε ανθρώπινα. Ανοίξατε την καρδιά σας και χώσατε μέσα δυο 

καρδούλες και τις κάνατε δικές σας. Μεταγγίσατε, όχι το αίμα σας, μα κάτι πιο 
δυνατό. Την αγάπη σας. Τους δώσατε το είναι σας. Την ψυχή σας.

Η ευτυχία, που απλόχερα και χωρίς δεύτερη σκέψη μοιράσατε, φαίνεται στα 
λόγια και στη ζωή των παιδιών σας. Σας ευγνωμονούν για την αγάπη σας.

Μα πολύ περισσότερο, είναι σίγουρο, πως η ευτυχία κρύβεται στη μεγάλη 
σας καρδιά. Και φαίνεται στα πρόσωπά σας.

Ο Θεός να σας ευλογεί!!!                                                                          ΔΔ
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Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν l 
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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).

O 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.

Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή του Ασώτου 
γίνεται κατάλυση σ’ όλα.

Στην εορτή της Υπαπαντής δεν τελούνται μνημόσυνα.
Στις 10, 17, 24 Φεβρουαρίου είναι Ψυχοσάββατο. Τις Παρασκευές (3:00 μ.μ. 

- 4:30 μ.μ.) θα γίνονται μνημόσυνα των τεθνεώτων.
Από την Κυριακή της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυρινής, Τετάρτη και 

Παρασκευή, γίνεται κατάλυση σ’ όλα εκτός κρέατος.
Από τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, αρχίζει η νηστεία της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής.
Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους θα εορταστεί με μετάθεση την Παρασκευή 

διότι είναι Ψυχοσάββατο.

«Ζιβάγκο» πρώτα.
«Νέος αέρας. Νέο πνεύμα».
«Mea culpa».
«Πετάξτε τις γραβάτες».
«Ποιος αλήθεια, μας σώζει από τους αδίστακτους;»
Ο Θεός!..
Ευτυχώς!                                                 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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