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Πυρσός

Τῌ Γ’ (3ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀνατολίου, 
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Μεγάλη συμφορά στους κόλπους της Εκκλησίας 
αποτελούσε ανέκαθεν η αίρεση. H νόθευση της πίστεως με 
κακοδιδασκαλίες. Έξω από εκείνο που «πάντοτε, πανταχού 
και υπό πάντων» πιστεύθηκε. 

Με την αίρεση χάνεται η ενότητα της πίστεως. Που είναι 
μία για όλους τους χριστιανούς. 

Έτσι, χάνεται και η ενότητα στην Εκκλησία. 
Πρώτο από όλα τα γνωρίσματά της, όπως ομολογούμε 

στο Σύμβολο τη Πίστεως: 
«εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».   
Αγωνίστηκαν πολύ εναντίον των αιρέσεων οι ιεροί 

Πατέρες. Μεταξύ αυτών και ο άγιος Ανατόλιος, Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ήταν αυτός που υπέγραψε την καθαίρεση του μονοφυσίτη 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Διόσκουρου Α’ στην Δ’ Οικουμενική 
Σύνοδο.

Συνήλθε το 451 στη Χαλκηδόνα, για να δικάσει την αίρεση 
του Ευτυχούς.

Ο Ευτυχής, τελικά, καταδικάστηκε ως αιρετικός.

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ
Σήμερα ταλανίζεται η ζωή μας από μια έντονη αυτοπεποίθηση. Υπεροψία. 
Αρκούμαστε στο “δεν σκότωσα. Δεν έκλεψα. Δεν πήρα μέρος στη 

λατρευτική ζωή. Δεν προσευχήθηκα. Δεν τήρησα τις αργίες των γιορτών”. 
Πού πάνε όμως η κρίση; Η φιλονεικία; Η πικρία εναντίον όσων μας 

πειράζουν; 
Είναι ο κανόνας ζωής μας εκείνος του Θεού; 
Μήπως χαράξαμε άλλους δρόμους; Ανακαλύψαμε μονοπάτια νέα; Όποια 

μεταφορά μας στον αστερισμό της σιωπής δεν λύνει το πρόβλημα. 
Χρησιμοποιούμε δικούς μας κανόνες. 
Χειριζόμαστε τα πνευματικά μας θέματα όπως τα κοσμικά μας.
Περιφρονούμε τον λόγο Του. Τον παρερμηνεύουμε. Τον προσαρμόζουμε 

στα μέτρα μας. 
Αλλαγή φρονήματος λοιπόν. Ιδού τι λείπει. Πώς θα φέρουμε στους άλλους 

τη χαρά, όταν δεν την έχουμε; Την ειρήνη; Τις άλλες αρετές; Τη μακροθυμία;
Καλύπτουμε τις αμαρτίες των άλλων ή τις ξεσκεπάζουμε; 
Η παράλειψη όλων αυτών; Στοιχείο αρνητικό. 
Συχνά εμείς προσβάλλουμε. Θλίβουμε την καρδιά του Θεού. Κι Αυτόν, 

που ως πρώτη εντολή και παράκληση μας είπε να ποθούμε να Τον 
αγαπούμε απ’ όλα πιο πολύ; Δεν Τον αγαπούμε. Παρερχόμαστε αδιάφορα. 
Τον αγαπούμε με καρδιά μοιρασμένη. Λειψή. 

Ο Θεός είναι Πατέρας. Και μόνο αγάπη. Συνεχώς την εκφράζει μ’ όλους 
τους τρόπους. Και τα μέσα. 

Εμείς; Άφωνοι παρατηρούμε. Χωρίς να στοχαζόμαστε. Ούτε Τον 
ευχαριστούμε. 

Δεν θέλει τίποτα από εμάς. Ένα “ευχαριστώ” αρκεί. 
Και κάτι άλλο. Να στρεφόμαστε διαρκώς στο δικό Του καίριο και μεγάλο 

δώρο: Τη μετάνοια. Να την απολαμβάνουμε. Και να Τον ευχαριστούμε, που 
μας κατατάσσει, παρά τη λανθασμένη συμπεριφορά μας, ανάμεσα στα δικά 
Του παιδιά. 

+ο π. Γ.
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- Πώς να το αντιμετωπίσω; Μήπως φταίξαμε οι γονείς;
- Απάντηση αρνητική. Τα παιδιά που πεθαίνουν ο Θεός 

τα κάνει αγγελάκια. Αυτά είναι αγγελάκια ήδη. 
Η μάνα ησύχασε.
Ευτυχώς που υπάρχει Εκείνος. Αλλιώτικα…

 γ. 

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Να αναμένεις τη δυσκολία. Να 
προετοιμάζεσαι για τη δοκιμασία. 
Να προγυμνάζεσαι  για την αντιμε-
τώπιση του πειρασμού. Δεν είναι 
η δυσκολία δυνατή. Εσύ είσαι 
απροετοίμαστος, αγύμναστος, άο-
πλος. Η χρονική περίοδος της 
ευκολίας που σου δίνεται, είναι ο 
γυμναστής σου για τη δυσκολία. Η 
προετοιμασία θα κινητοποιήσει και 
το δυνατό μηχανισμό της υπομονής 
σε καιρό δοκιμασίας. Η υπομονή 
δεν είναι παθητική κατάσταση. 
Είναι πνευματική διάσταση. Συν-
τελεί στην ανασυγκρότηση της 
ύπαρξης. Στην ενεργοποίηση 
των δυνάμεων της ψυχής. Στην 
δραστική της δυσκολίας αντι-
μετώπιση. Την υπομονή τη συ-
ντροφεύει η ταπείνωση. Την 
ενισχύει η πίστη. Τη γυμνάζει η 

άσκηση. Την τρέφει η προσευχή. 
Την αναπαύει, στην αγκαλιά της, 
η ελπίδα. Η δοκιμασία είναι το  
συρματόπλεγμα. Για να περάσεις, 
πρέπει να σκύψεις και να συρθείς. 
Χρειάζεται ταπείνωση. Όταν έρ-
χεται η δοκιμασία, αφήνεις τον 
εγωισμό να επαναστατήσει και 
να ουρλιάζει “γιατί σε μένα”. 
Πιστεύεις δηλαδή ότι όλα τα 
δεινά, τα δύσκολα και τ’ αρνητικά 
χωράνε, ταιριάζουν στη ζωή των 
άλλων και όχι στη δική σου; Μια 
λέξη που λείπει. Μια λέξη που θα 
σε ενώσει και πάλι με τον άνθρωπο, 
από τον οποίο προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να σε χωρίσει ο εγωισμός. 
Είναι η λέξη “όχι”. Μπορείς να 
πεις: “Γιατί όχι και σε μένα!”...

π. Σπυρίδων Βασιλάκος

“ Το  π α ρα μ ύθ ι . . . ”
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Κανένας δεν μπορεί να πει: “Είμαι φτωχός και με τι να κάνω 
ελεημοσύνη;”. Γιατί και αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα 
εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο 
του ναού, τότε δώσε δύο λεπτά σαν εκείνη τη χήρα τη φτωχή, 
και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές 
των πλουσίων. 

Δεν έχεις ούτε τόσα; Έχεις όμως δυνάμεις και μπορεί να ελεήσεις 
τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό; Μπορείς 
με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ 
τον λοιπόν με τον παρηγορητικό σου λόγο. 

Υπόθεσε ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. 
Μπορείς όμως, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της 
ταραχής. 

Αντί να του πεις μιά κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, 
μπορείς να σωπάσεις.

Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να 
του συγχωρήσεις την αμαρτία του. Η Γραφή λέει: “Συγχωρείτε, 
για να σας συγχωρήσει και σας ο Θεός.” 

Μπορεί να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου 
σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από 
αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου; 

Κανένας δεν μπορεί να πει: “Δεν μπορώ...” 

Αββάς Δωρόθεος

Απαρχές



Ηλιακτίδες
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Ηλιακτίδες
H anat k aiothta tou atuna

“... Οπότε ήρθε ένας άλλος αγώνας, αγώνας εναντίον της ασθενείας 
που έχει μέσα του ο Χριστιανισμός. Ο Wells έχει γράψει το γνωστό 
μυθιστόρημα “Ο πόλεμος των κόσμων”, που περιγράφει τον φανταστικό 
πόλεμο των κατοίκων του Άρεως προς τους κατοίκους της Γης. Οι 
επιδρομείς είναι άτρωτοι από τα γήινα όπλα των ανθρώπων, αλλά σε μια 
στιγμή αρχίζουν να κάμπτωνται και να πέφτουν. Τι είχε συνμβεί; Αν και 
ήταν άτρωτοι από τις σφαίρες και το πυροβολικό, δεν μπόρεσαν όμως να 
αντέξουν στα μικρόβια της Γης. Έτσι και εκεί που νικήθηκαν οι Καίσαρες 
και οι σοφοί, δεν νικήθηκαν “τα μικρόβια”. Έχουν και αυτά την ιστορία 
τους, δύο χιλιάδες χρόνια τώρα από την εποχή του Κυρίου. Και αυτός ο 
εχθρός είναι φοβερός... Το ζήτημα των “μικροβίων” μέσα στον χριστιανισμό 
υπάρχει. Και εμείς έχουμε την μικροβιοκτόνο αποστολή. 

Δεν υπάρχει φάρμακο ειδικό γι’ αυτά τα “μικρόβια”. Μόνο με την 
τόνωση του οργανισμού μας αντιμετωπίζονται: περισσότερη συνέπεια 
και λιγώτερα λόγια. Λιγώτερες θρησκευτικές εκδηλώσεις και περισσότερη 
συνέπεια. Θέτω την ανησυχία αυτή. Προσέξτε, γιατί αν δεν επιτύχει ο 
Χριστιανισμός σ’ αυτό, γενεές ολόκληρες δεν θα δουν καλές ημέρες. 

Να δει, λοιπόν, η κοινωνία τον χριστιανό περισσότερο συνεπή, άρτιο, 
ολοκληρωμένο, δίκαιο, ειλικρινή, τίμιο σε όλα. Και δυνατό και ισχυρό. Όχι 
επικαλούμενον το “στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην...”, για να κρύψει την 
δειλία του, αλλά στρέφοντα όταν πρέπει και την άλλη παρειά, μολονότι 
θα μπορούσε και να μην το κάνει”.

Αλέξανδρος Τσιριντάνης
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Δευτέρα, 18.05.2018 

Γαλλική πόλη Quimper. 

Θεία Λειτουργία στη μικρή ορθόδοξη εκκλησία, λίγο πριν τη 

Θεία Κοινωνία. Κατά το ρωσικό τυπικό, οι πιστοί προσέρχονται 

στον ιερέα για Εξομολόγηση. 

Πώς να μην παρασύρει το βλέμμα μου η εικόνα αυτή; 

Ο Γάλλος ιερέας, αφού είχε διαβάσει τη συγχωρητική ευχή στον 

εξομολογούμενο, έσκυψε προς το μέρος του και τον αγκάλιασε. 

Διαπίστωσα ότι έκανε την κίνηση αυτή προς όλους τους 

εξομολογουμένους. Άντρες. Γυναίκες. Παιδιά. 

Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις μέσα 

στην εκκλησία, από τον ιερέα την ώρα ετούτη. Κι όμως. 

Ποια άλλη κίνηση θα μπορούσε να ήταν γλυκύτερη σφραγίδα 

της εξομολόγησης του πιστού; 

Δεν είναι η συγκίνηση που στιγμιαία θα νιώσει. Είναι κάτι 

βαθύτερο.

Είναι πνοή ελπίδας στο προχώρημα για τη συμφιλίωση...     
    

Κ. Χ.

Φύλλα ημερολογίου
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ΔονήσειςΔονήσεις

“Καθιστώ συγκληρονόμους μου τη νεολαία του 

κόσμου... Όσο πλησιάζει το τέλος της ζωής μου, αισθάνομαι 

πιο πολύ την ανάγκη να σας επαναλάβω: Μόνο με την 

αγάπη θα σώσετε την ανθρωπότητα. Προσέχετε. Το 

μεγαλύτερο κακό που μπορεί να σας συμβεί είναι να είστε 

άχρηστοι. Να μη χρησιμεύει σε κανένα η ζωή σας... 

Μην κάνετε το χρηματοκιβώτιο ορμητήριο... Γίνετε 

πλούσιοι με την ευτυχία των άλλων... 

Μείνετε εκεί που είστε. Κανένας δεν είναι 

ασήμαντος...  

Νέοι και Νέες όλης της γης, ο θησαυρός που σας αφήνω 

είναι το καλό που δεν έκανα και θα ήθελα να κάνω και που 

κάνετε εσείς. 

Αυτή είναι η τελευταία φιλοδοξία της ζωής μου...” 

Ραούλ Φολλερώ, 
(από τη διαθήκη του προστάτη των λεπρών)
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~Πύρσος~

Η σύγχυση και το άγχος που του προξένησαν οι 
προσταγές και επιταγές της κατανάλωσης και της 
με κάθε τρόπο χρησιμοθηρίας και ηδονοθηρίας, 
θόλωσαν την ψυχή και το νου του λαού· τον πάγωσαν, 
απομόνωσαν και νέκρωσαν τα μέλη του έτσι, ώστε 
αντί να συνυπάρχουν και να ζουν το ένα δίπλα στο 
άλλο, πορεύονται χώρια τραβώντας το καθένα το 
δικό του μοναχικό δρόμο. 

Μόνο η μικρή γυάλινη οθόνη, το κατ’ εξοχήν 
μέσο που εκφράζει και επιβάλλει τρόπους ζωής και 
σκέψεως έτοιμα, πακεταρισμένα και ευκολοχώνευτα, 
συγκεντρώνει τα βλέμματα και την προσοχή όλων· 

Στην περίπτωση όμως αυτή, το σύνολο των μελών 
μετατρέπεται σε μάζα.

 Αικ. Κεχαγιά Ορφανίδου

Επαναλαμβάνουμε: Ο Θεός δεν είναι ο βλοσυρός 
χωροφύλακας της ηθικής τάξης. 

Είναι ο στοργικός και σπλαχνικός πατέρας που σέβεται 
στον υπέρτατο βαθμό την ελευθερία μας, αγωνιά για μας 
ακόμη και την ώρα που τον αρνούμαστε και είναι πάντοτε 
έτοιμος να μας δεχθεί ξανά κοντά του όποια και αν ήταν η 
αμαρτία και η αστοχία μας. 

Γιάννης Ιωάννου
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Ανιχνεύοντας
Ο Ντάνιελ κατοικεί στην 

κωμόπολη Πιέλσκ Ποτλάσκι 
(Πολωνία). Είχε έλθει στην 
κατασκήνωση μας. Μας 
κάλεσε εκεί.

Με την ευκαιρία ετήσιου 
συνεδρίου, πήγαμε στο σπίτι 
του. Μαζί μου ο Δημήτρης.

Υποδοχή εξαιρετική.
Παρακολουθήσαμε και 

ρωσσικό γάμο.
Υπεύθυνος ο π. Λεόντι. 

Ένας εξαιρετικός κληρικός.
Την επομένη, θα λειτουρ-

γούσε στις 12 το μεσημέρι 
(δεύτερη λειτουργία) Συμφω-
νήσαμε με το Δημήτρη να 
κοινωνήσουμε τότε.

Το απόγευμα, μιλώντας 
με φίλους (και ο π. Λεόντι), 
είπαμε κάποια πράγματα.

Πήγαμε και στη σχολή 
αγιογραφίας.

Σε μια στιγμή, εξέφρασα 
την απορία:

- Πώς γίνεται, με τόση 
ζέστη να τρώτε σούπα ζεστή;

Μίλησαν για συνήθεια. 

Έθιμο.
Φεύγοντας ο π. Λεόντι, μας 

κάλεσε για καφέ, την επόμενη, 
μετά τη Θεία Λειτουργία, στο 
σπίτι του.

Η Λειτουργία τελείωσε 
στη 1.30. Πηγαίνοντας για 
καφέ, βρεθήκαμε μπροστά σε, 
γεύμα.

Πρώτο πιάτο;... Σούπα. 
Κόκκινη. Κρύα όμως. Το γέλιο 
μας πηγαίο.

Και η δεύτερη έκπληξη. 
Στη σούπα υπήρχε και ... 
αγγουράκι (που δεν το 
τρώω).

Αυτή την εξέλιξη δεν 
μπορούσα να τη φανταστώ.

Ο π. Λέοντι είναι πολύ 
καλός άνθρωπος. Ιερέας. 
Αγιογράφος. Και κάτι άλλο: 
Του αρέσουν οι ψηλές 
ταχύτητες. Από 180 χιλιό-
μετρα και πάνω.

Καλά περάσαμε. 
Δόξα τω Θεώ.
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”) 



«σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην» (Ματθ. στ΄ 3)

Τι είναι ελεημοσύνη; 
Είναι η προσφορά βοήθειας προς τον πλησίον. 
Mπορεί να είναι χρήματα. Φαγητό σ΄ αυτόν που πεινά. Ρούχα σ΄ 

αυτόν που κρυώνει. Ή θυσία του πολύτιμου χρόνου.
Γιατί όμως χρειάζεται; 
Γιατί κάποιοι έχουν ανάγκη. Κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν. Με 

κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως. 
Βασική προϋπόθεση η αγάπη προς τον πλησίον. Θα βρούμε τι 

πραγματικά χρειάζεται ο άλλος. 
Στο πρόσωπο των συνανθρώπων μας  βλέπουμε τον ίδιο το Χριστό; 

Η κάθε προσφορά προς τον πλησίον, θα είναι μικρή σε σύγκριση με τη 
θυσία του Κυρίου. 

Αν, όμως, έχει ως σκοπό την επιδοκιμασία από τους συνανθρώπους, 
τα «εύγε» των άλλων θα είναι η μόνη ανταμοιβή.

Η προσφορά γίνεται στα φανερά. Κρύβει υποκρισία. Επίδειξη και 
αναγνώριση. Και, όλα αυτά ενισχύουν τον εγωισμό μας.

Ο Χριστός τονίζει τη μεγάλη αλήθεια. Τη σημαντικώτερη προϋπόθεση 
της ελεημοσύνης. Πρέπει να προσπαθεί να είναι η ελεημοσύνη του 
κρυφή. Αν ήταν δυνατό, να μη γνωρίζει το αριστερό του χέρι τι κάμνει 
το δεξί. Έτσι, το κέρδος θα είναι διπλό. Θα ξεπερνά τις παγίδες του 
εγωισμού, αφού θα στερηθεί τις τιμές των συνανθρώπων του. Θα 
τιμηθεί, όμως, από τον Πατέρα. 

+ο π. Γ.

Κ ύ μ ατα Ε λ π ί δ α ς . . .
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Ψηφίδ
ες

ΨηφίδεςΨηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Τι μας μαθαίνουν τα παιδιά;
Τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν το 

παιχνίδι.
Την ανεξάντλητη επιθυμία για ζωή.
Τη δύναμη της καινούργιας αρχής.
Τον ενθουσιασμό να αρχίζουμε ξανά και ξανά, ακριβώς 

όπως το παιδί που μαθαίνει να περπατάει.
Το μεγαλείο της συγχώρεσης, καθώς τα παιδιά 

συγχωρούν και ξεχνούν, για να ξαναρχίσουν να παίζουν.
Τη δύναμη του σπόρου, τη δύναμη της πρώτης 

ανοιξιάτικης μέρας.
Την αδιάλειπτη επαφή με την πραγματικότητα, 

καθώς τα παιδιά είναι πιο κοντά στην εποχή τους.
Τη δυνατότητα να αλλάζουμε και να μεγαλώνουμε, 

καθώς η γονεϊκή ιδιότητα εξελίσσεται συνεχώς, αλλάζουν 
οι ανάγκες των παιδιών και απαιτούνται καινούργιες 
δεξιότητες.

Την απέραντη δέσμευση στη ζωή, αν 
συνειδητοποιήσουμε ότι λειτουργούμε ως πρότυπα, ότι 
τα παιδιά καλωσορίζουν τις θετικές αλλαγές μας, ότι 
μέχρι την ώρα του ύστατου αποχαιρετισμού, διδάσκουμε 
και εμπνέουμε.

Παραμένει πάντα στόχος και όραμα:
Να γίνει το σπίτι καταφύγιο, παραμυθία, χώρος 

άθλησης, χώρος υπέρβασης, χώρος δημιουργίας, χώρος 
απόκτησης δεξιοτήτων ζωής, χώρος που ευνοεί την 
ανάδυση κάθε προσώπου ως μοναδική εικόνα του 
Θεού, χώρος μοιράσματος με τους σημαντικούς άλλους, 
εφαλτήριο για το άνοιγμα προς τα έξω.   
 Ε. Καραγιάννη
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιε μου, 

Την είδα. Στην Εκκλησία. Καλοντυμένη.
Σε μια στιγμή βγήκε έξω. Γύρισε με κουρέλια. 
Τόση “προδοσία” λοιπόν;

…πατρικά

a 13 Πυρσός
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Στα ανοιχτά βρες να πιαστείς
σανίδα σωτηρίας, 
πλώρη για εκεί που είναι ο καπνός
σημείο αφετηρίας...
 

Ο. Περίδης

Ο κόσμος του Θεού και των ανθρώπων που 

έπλασε, είναι κόσμος προσώπων και όχι μια ασαφής 

συμπαντική μάζα. 
Επειδή έχουν όρια μεταξύ τους μπορούν να 

προσδοκούν μία σχέση βαθιά
ς ενότητος και αγάπης, 

στην οποία ο καθένας διατηρεί την
 ταυτότητα και 

τα όριά του.  
  

π. Βασίλειος Θερμός
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Αντισταθμίσματα

Ο… Μαξ γεννιέται στις                               
20 Απριλίου 1936 στο Στά-                             
ινχερινγκ. Είναι ο πρωτότο-
κος του γνωστού ναζιστικού                                
προγράμματος «Λέμπενσομπο-
ρν» για τη δημιουργία μιας                          
καθαρόαιμης άριας στρατιάς στην 
υπηρεσία του Γ’ Ράιχ. 

Γαλουχημένος ήδη από την 
εμβρυϊκή ηλικία του στα ιδεώδη 
της αποστολής του, αδημονεί 
να αναλάβει τα καθήκοντά του 
ως το τέλειο πρότυπο του 
προγράμματος που τον έφερε 
στον κόσμο. 

Λίγο μετά τη γέννησή του 
βαφτίζεται από τον ίδιο το Χίτλερ 
και το όνομα που του δίνεται 
είναι Κόνραντ φον Κέμπνερσολ. 
Μετά τη σύντομη συμβίωσή του 
με τη φυσική του μητέρα – από 
την οποία βίαια αποσπάται-
μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον, 
όπου αντί για νανουρίσματα και 
παραμύθια στα ακούσματά του 
διαχέονται οι ήχοι των χιτλερικών 
χαιρετισμών. 

Σε ηλικία τεσσάρων ετών 
φεύγει για την Πολωνία, όπου 
συμμετέχει σε σχέδιο αρπαγής 
και γερμανοποίησης παιδιών με 
άρια χαρακτηριστικά. 

Στα έξι του, ενώ παρακολουθεί 

ένα σχολείο εκπαίδευσης Πολω-
νών, συναντά και συνδέεται με                      
τον Λούκας, τον λίγο μεγαλύτε-        
ρό του Πολωνό που αντιστέκεται                
ηρωικά αρνούμενος τη γερμανο-
ποίησή του. 

Για παραδειγματισμό το παιδί 
υφίσταται τιμωρίες βασανιστικές, 
η ζωή του κρέμεται από μια 
κλωστή και ο Μαξ ή Κόνραντ, που 
προφανώς τον θαυμάζει για τις 
αντοχές του και το επαναστατικό 
του πνεύμα, παρεκκλίνει από τα 
καθήκοντα της αποστολής του 
και τον σώζει. 

Οι ναζιστικές πεποιθήσεις 
του αρχίζουν να κλονίζονται, 
οι αμφιβολίες μέρα με τη μέρα 
πολλαπλασιάζονται και, όταν 
αργότερα μαθαίνει ότι ο Λούκας 
είναι Εβραίος, δεν τον καταδίδει. 

Οχυρωμένος στο κατεστραμ-
μένο Βερολίνο, ο Λούκας σκο-
τώνεται από ένα μεθυσμένο  
ρώσο στρατιώτη και ο Μαξ, 
εννιάχρονος πια, παράξενα φορ- 
τισμένος από τη θολή ανάμνηση 
της μητέρας του, περιπλανώμενος 
και διχασμένος, περιμαζεύεται από 
τους συμμάχους, στους οποίους 
και διηγείται την ιστορία του.

(Σάρα Κοέν Σκαλί, Μαξ, «Το 
Βήμα»)
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Mαζί 
[Δήμητρα Ψυχογυιού, εκδ. Εν Πλω]

Ονειρευόταν θάλασσες και ταξίδια.
Έντυνε τις μέρες της με τα χρώματα της γιορτής.
Και τις νύχτες παραμύθια διάβαζε στ’ άστρα, ώσπου να 

νυστάξουν, να κλείσουν τα μάτια τους, να σβήσουν...
Όμως κάτι έλειπε...
Κάποτε ο αέρας έγινε μουσική και ξάφνιασε τη σιωπή της. 
Και μέσα στην παγωνιά ήρθε κοντά της... 

Ποιος; 
Απλά ένα πουλί που ξέρει μονάχα να πετάει; 
Απλά ένα πουλί που κάποτε θα φύγει για άλλα μέρη; Θα 

χαθεί;
Όχι! Το σπουδαίο αυτό πλάσμα θα συνδεθεί ουσιαστικά με το 

μοναχικό κορίτσι που μέχρι τώρα ήξερε μονάχα να «ονειρεύεται». 
Οι λέξεις της ιστορίας μετρημένες, μα τα νοήματα βαθειά, όπως 

συνήθως συμβαίνει με τα παραμύθια. Ένα αλλιώτικο οδοιπορικό 
στην αγαπητική σχέση. 

Από τα πρώτα άτσαλα βήματα, στη συνύπαρξη, ως την 
οδύνη της ξαφνικής απώλειας και τη συμφιλίωση τελικά με το μη 
αναστρέψιμο γεγονός. 

     Κ. Χ.   

Καθ’      οδον
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Πολύ εύστοχα έχει λεχθεί, πως η εποχή μας πλημμύρισε από λόγια και 
κριτικές. Άδειασε όμως από σιωπή. Και έργα. 

Διαμαρτυρόμαστε για τον ηθικό εκφυλισμό. Την παρεκκλίνουσα 
επαναστατικότητα της νέας γενιάς. Την ανεξέλεγκτη διάδοση αιρετικών 
διδασκαλιών.

Αιτία είναι ο αντιευαγγελικός βίος μας.
Ξεχνούμε στην εφαρμογή, ότι εκείνο, που πείθει τους περισσότερους, 

είναι η πράξη. Η «Η σιωπώ παραίνεσις» (Γρηγόριος ο Θεολόγος).
Αυτή τη σιωπηλή κυρίως χριστιανική μαρτυρία ζητεί από μας ο 

Κύριος.  
Προσφυώς μας υπενθυμίζει τον επίγειο ρόλο μας μέσα στον κόσμο. 
Δίνεται μια νέα προέκταση στον αγώνα του πιστού. Δεν στοχεύει στη 

δική του προβολή. 
Το «φως του κόσμου»: Οι άνθρωποι εκείνοι, που, αφού πέρασαν 

όλη την αίσθηση του κόσμου, έφθασαν με το φωτισμένο νου στα υπέρ 
αίσθηση. Έγιναν πνευματικοί, αφού προηγουμένως με τη νηστεία, την 
αγρυπνία καθάρισαν τη σάρκα. Με τα δάκρυα εκλέπτυναν την παχύτητα 
της καρδιάς. Με την κακοπάθεια νέκρωσαν τα μέλη τους. Με προσευχή 
και μελέτη πλήρωσαν τον νου από φως. Ακόμη με την απάρνηση των 
θελημάτων τους χώρισαν τις ψυχές από την προσπάθεια του σώματος. 

Έτσι ο άνθρωπος, για να καρποφορήσει, να μη μείνει σαν δένδρο 
καλλωπιστικό μόνο με την ομορφιά των φύλλων, πρέπει να επιτελεί το 
έργο του. Κι αυτό, για την αγάπη και τη δόξα του Θεού. 

Στις καρδιές των ανθρώπων που είναι «φώτα», έχει χαράξει το Άγιο 
Πνεύμα «τα θεοχάρακτα γράμματα» της αλήθειας. Και της δικαιοσύνης.

Προηγουμένως όμως τις καθάρισε από ότι ξένο προς την εικόνα του 
Θεού.

Συνδύασαν έτσι τέλεια θεωρία και πράξη. Λόγια και έργα.
Στη “Φιλοκαλία” βρίσκουμε μια όμορφη παρατήρηση. Οι άνθρωποι 

χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες:
α. σ’ εκείνους που πορεύονται μέσα σε βαθειά νύχτα και ψηλαφητό 

σκοτάδι  (οι αιρετικοί).

[Ένας κίνδυνος]

Σπαράγματα
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β. σ’ αυτούς που προχωρούν σε αιθρία με το φως των αστεριών (χωρίς 
διάκριση και με πνευματική πρόοδο που ανακόπτεται από πτώσεις).

γ. σ’ αυτούς που βαδίζουν με πανσέληνο (μ’ οδηγό δηλ. το νόμο του 
Θεού προχωρούν με μεγαλύτερη ασφάλεια προς την τελειότητα).

δ. σ’ όσους πορεύονται μέσα στο καταμεσήμερο με καθάριο τον ουρανό.
Η τελευταία αναφέρεται στους αγίους.
Αποτελούσαν και αποτελούν τα θεότευκτα κάτοπτρα, στα οποία 

αντιφεγγίζεται ο Ήλιος της δικαιοσύνης και διαυγάζει τα σκοτάδια του 
κόσμου. 

Υπάρχει όμως ο κίνδυνος με τον «ου κατ’ επίγνωσιν» ζήλο μας. Να 
προσφέρουμε δηλ. ένα Χριστό χωρίς ζωή. Χωρίς Ορθοδοξία. Παραποιημένο. 
Χωρίς φως. 

Σ’ αυτό μας βοηθούν οι Πατέρες. 
Ας τους εμπιστευθούμε. 

+ο π. Γ.

Η τάση της είναι ξεκάθαρη.
Η Εκκλησία στρέφει το ενδιαφέρον όλων μας στη μελέτη και 
την έρευνα του παρελθόντος.
Την κάρπωση και τη χρησιμοποίηση των πορισμάτων της 
προτρέπει.
Επιτρέπει, τελικά, στην ιστορία να γίνει της ανθρωπότητας 
ο μεγάλος ο δάσκαλος, με τη σφραγίδα την προσωπική των 
δημιουργών καθαρή.
Υπογραμμίζει έτσι το μέγα της πίστης κεφάλαιο.
Προσφέρει τη δυνατότητα σ’ όλους τους ζώντες να 
εκμεταλλεύονται πνευματικά τούτο. Να το καρπούνται στο 
βίο τους.
Να προεκτείνονται στο μέλλον.
Μας θωρακίζει λοιπόν.
Μ’ όλους τους τρόπους.
Τ’ αξιοποιούμε άραγε;

Αναπαλμοί

Aλέξης
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Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
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Αγαπητέ μου Τάκη, 
“εἳδομεν παράδοξα σήμερον”(Λουκ. ε’26 )
Συχνά χρησιμοποιούμε τη φράση: Είδαμε παράδοξα πράγματα 

σήμερα. Ποια σ’ εμάς; 
Α. Ένας αγράμματος διδάσκει Από πού η σοφία του; Και 

“γράμματα μή μεμαθηκώς;,”
Παράδοξα σήμερα να δέχεσαι φαΐ μόνο από τον σερβιτόρο που 

έχει δίπλωμα. Να αγνοείς την “ἄνωθεν σοφίαν”. Να βαθμολογείς 
με μόνο κριτήριο την επίγεια. 

Β. Ένας άρρωστος κατεβαίνει από τη στέγη. 
Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος .
Όπου υπάρχει πίστη κι αν οι πόρτες κλείσουν και τα 

παράθυρα, θα βρεθεί τρύπα στη στέγη.
Η πίστη όχι μόνο εφευρίσκει δρόμους και τρόπους, αλλά 

δεν ξιπάζεται. Δεν υποδηλώνει σ’ αυτόν τυποποιημένο 
καθωσπρεπισμό. Βρίσκει το δρόμο της προς τον Σωτήρα. 

Γ. Ένας άνθρωπος συγχωρεί αμαρτίες. 
Δ. Ένας σώζεται με μόνη την πίστη. 
Ο Χριστός είδε την πίστη των τεσσάρων, αλλά και του 

αρρώστου. 
Φτάνει να τον πλησιάσουμε λοιπόν. 
Ε. Κάποιος διαβάζει τους διαλογισμούς των άλλων. 
Οι άνθρωποι διαβάζουν τα γράμματά μας. Ακούνε τα λόγια 

μας. 
Μόνο εκείνος διαβάζει τις σκέψεις μας. Βλέπει το περιεχόμενο 

των καρδιών μας. Γνωρίζει τα πάντα. 
Στ. Ένας άνθρωπος θεραπεύεται αμέσως. 



Η επέμβαση του Θεού έχει αποτελέσματα άμεσα . Τέλεια. 
Ο παραλυτικός σηκώθηκε. Σήκωσε το κρεβάτι του. Περπάτησε. 

Δοξολόγησε. 
Το ίδιο και με τον άνθρωπο, ο οποίος σηκώνεται ελευθερωμένος 

από το ζυγό της αμαρτίας. Σηκώνει φορτία αγάπης και έργου. 
Περπατά ενώπιον του Θεού. Δοξολογεί όλη τη μέρα. 

Ζ. Κάποιοι δοξάζουν. Κάποιοι φοβήθηκαν. Κάποιοι 
απολαμβάνουν. Κάποιοι μένουν. Κάποιοι αισθάνονται να 
υπερεκχειλίζουν στη ζωή τους οι πλούσιες δωρεές του Θεού. 

Άλλοι φεύγουν. Αισθάνονται να τους συντροφεύει ο φόβος. 
Μένουν στάσιμοι χωρίς να τολμούν αλλαγή ή διόρθωση του 
λάθους. Αποφεύγουν τα “παράδοξα”.

Αυτά που ανθρώπινα είναι παράδοξα, είναι η μοναδικότητα 
και η δόξα του Ευαγγελίου.

Εμείς πρέπει να το δεχθούμε. Να το διακηρύξουμε παντού. 
Είναι τόσο μοναδικό. Όσο και ευλογημένο. 

      Με την αγάπη μου, 
               a. G.
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Αν είχες ένα φίλο, που ήξερες, πως δε θα ξαναδείς 
ποτέ, τί θα του έλεγες;

Αν μπορούσες να κάνεις ένα τελευταίο πράγμα για 
κάποιον που αγαπάς, τί θα ήταν αυτό;

Πες το... Κάν’ το... 
Μην περιμένεις... 
Και να ξέρεις:
Τίποτα δεν κρατά για πάντα 
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Ώρες περισυλλογής
Τρέχει το μυαλό. Σε στεριές και σε θάλασσες.
Ως τη στιγμή της αλήθειας.
Μπήκε ένας Άνθρωπος!...

* * *
Τί διαλέγουμε λοιπόν;
Στων ιδεών την αγορά παρατηρείται ποικιλία τύπων. 

Άνθρωποι. Απάνθρωποι. Υπεράνθρωποι. Λαοθάλασσα. (Παρά  
λίγο να γράψω πανδαιμόνιο).

Ποιό “κλουβί” επιλέγεις λοιπόν, φίλε;
Α, ναι. Τ’ ανθρώπινα τα ξέχασα.
Τί λάθος, Θεέ μου!..

* * *
Δυσκολεύτηκα.
Να βοηθήσω ήθελα.
Λαμβάνεται άραγε, στην ώρα της κρίσης και τούτη η 

προσπάθεια υπόψη;
Ήθελα...

* * *

Ήθελα... Ναι. Έναν κόσμο καλύτερο. Μ’ αγάπη στολισμένο. 
Κι απλότητα.

Ποιός θα προχωρήσει λοιπόν; Συ; Ο γείτονας; Ο συμμαθητής;
Είναι από τις περιπτώσεις της στροφής. Ναι. Στο εγώ .
Γιατί, αλήθεια, ο άλλος κι όχι εγώ;
Ανθρώπινα δικαιώματα. Αίτημα παντός καιρού.
Για ανθρώπινα καθήκοντα τί να πούμε;

17β
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Δεν μπορούμε...
To μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της (Δ.Σ.Ο.). Μέλος 

του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας κ. Petru Andea, εκπροσώπησε 
την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) υπό το 
καθεστώς του παρατηρητή στις εργασίες της 46ης Ολομέλειας 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου (Κ.Σ.ΟΣΕΠ). Απηύθυνε και χαιρετισμό εκ μέρους του Γενικού 
Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. κ. Ιωάννη Αμανατίδη.

Στην ομιλία του ο κ. Andea, μεταξύ άλλων, τόνισε: “... Η 
περιοχή μας σήμερα, αλλά και η Ευρώπη ολόκληρη, βιώνει ένα άλλο 
δράμα. Αυτό της μεγάλης προσφυγιάς, αυτό της υποχρεωτικής 
μετανάτευσης, μεγάλου αριθμού Σύριων, Αφγανών και κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής. 

Η Μεσόγειος, το Αιγαίο αντί για θάλασσα ειρήνης, πολιτισμού 
και ασφάλειας, έχει μεταβληθεί σε υγρό τάφο νεογέννητων παιδιών 
και βρεφών στα παγωμένα νερά του χειμώνα. 

Και αυτές είναι οι δικές μας θάλασσες. Αυτές που τόσους αιώνες 
ενώνουν τους πολιτισμούς μας και τις προσπάθειες ανάπτυξης των 
λαών μας για ένα καλλίτερο αύριο για όλους μας. 

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε αυτό το δράμα. 
Κανείς από εμάς, αλλά και κανένας πολίτης των χωρών μας δεν 

μπορεί να μένει ασυγκίνητος από αυτή την κατάσταση. 
Πρέπει όλοι μας να απευθύνουμε έκκληση στις κυβερνήσεις μας 

για τον τερματισμό αυτής της ανθρωποφαγικής διαδικασίας...”
Κ    
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Eν κατανύξει

Τους ηττημένους να σέβεσαι!
Οι νικητές γεύονται 
όλης της επευφημίας τη χαρά. 

Τους μικρούς να μεγαλύνεις!
Οι μεγάλοι μεθούν 
με το ύψος του δοξαρίου τους.

Τους αποτυχημένους να ευλαβείσαι!
Οι επιτυχημένοι ζουν σε πλήθουσα 
αγαλλίαση και ευφροσύνη.

Τους αμαρτωλούς να στηρίζεις!
Οι δίκαιοι έχουν πολλούς 
και ισχυρούς προστάτες. 

              Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ

Συνάντηση

Στη σχισμή του θλιμμένου δειλινού 
σε συνάντησα-
ρωγμή στο σώμα.
Μια ατλαζένια ίριδα
να αντανακλά
αιωνιότητα και φως.

Μαγνήτης η στιγμή
που έλκει τα ίχνη του χρόνου
και αγκαλιάζει τη σκιά όλων των πραγμάτων

Ιωάννα Μουσελιμίδου
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Αιφνίδιο τοπίο

Ξεχασμένα χειρόγραφα
της σκάβουν τη γλώσσα.
Στρατιές λέξεων
επελαύνουν στο δέρμα,
σημαδεύουν τους κροτάφους,
αγκυλώνουν στα χείλη.

Αιμάτινοι κύκλοι
εγχαράσσονται
στο λευκό τοπίο.

Κι αυτή αμίλητη πάλι
να σκαρφαλώνει τα βράδυα
σε βαλσαμωμένες συλλαβές.

Άρνηση

Η μορφή σου
καρφώνεται στο τελικό σίγμα
αρνούμενη να κυλήσει
στις ράγες της σιωπής.
Περιμένει ο χρόνος να συναινέσει.

Ιωάννα Μουσελιμίδου
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Η δύναμη της καρδιάς

-Η κλήση κόπηκε στις 9:59 και 58 δευτερόλεπτα. Και απαγορεύεται να 
παρκάρεις εκεί μέχρι τις 10:00. Και παραβιάσατε τους κανονισμούς της πόλης. 

-Ναι, τους παραβίασα. 
-Αυτοί είναι οι κανονισμοί της πόλης που παραβίασε αυτή η γυναίκα;
-Αυτό το 0,2 θα σε βρίσκει κάθε φορά, κύριε δικαστή. 
-Έχουμε γίνει περίγελως. Η ζωή είναι δύσκολη. Οι κανονισμοί δεν λαμβάνουν 

υπόψη την προσωπική κατάσταση των ανθρώπων. 
-Ο γιος μου, κύριε δικαστή, σκοτώθηκε πρόσφατα. Αυτοί έκοψαν την επιταγή 

μου, επειδή τους χρωστούσε χρήματα. 
-Θα το μειώσω στα 50 δολάρια, από τα 100 που προβλέπει ο νόμος. Πόσον 

καιρό θα σου πάρει, για να τα πληρώσεις;
-Τα έχω τώρα. 
-Δεν θα σε αφήσει χωρίς καθόλου χρήματα, σωστά;
-Θα φύγω με 5 δολάρια. 
-Δεν πρόκειται να φύγεις μόνο με 5 δολάρια. Θα σε απαλλάξω απ’ αυτό. 
Και απευθυνόμενος στη μικρή κόρη:
-Η μητέρα σου κατηγορείται γιατί πάρκαρε στο πεζοδρόμιο. Το πρόστιμο 

είναι 100 δολάρια. Άρα δεν έφαγες πρωινό σήμερα; Θα κάνω μια συμφωνία με 
τη μητέρα σου. Αν σου αγοράσει πρωινό, θα την απαλλάξω. Εντάξει; Πρέπει 
να λαμβάνουμε υπόψη αν κάποιος είναι άρρωστος. Αν η μητέρα του πέθανε. Αν 
έχει παιδιά που πεινούν. Κάτω από αυτή τη ρόμπα φοράω μια καρδιά. Ζεστή. 
Ανθρώπινη.

Συγκλονίζει η συνομιλία του δικαστή με τη μάνα.
Ιδιαίτερα αυτή με την κόρη ραγίζει καρδιές. 
Όπως ράγισε αυτήν του δικαστή. Που ξεπέρασε το γράμμα του νόμου. Κι 

έδωσε λύση γεμάτη ανθρωπιά. 
Λειτούργησε όπως την αγάπη του Θεού. Που είναι πιο μεγάλη. Και πάνω 

από τη δικαιοσύνη Του. 
Η δύναμη της καρδιάς του δικαστή νίκησε τον νόμο. 
Η πέτρα σκόνταψε στη ζύμη της αγάπης. Που ζυμώνει όλο το φύραμα. Και 

φουσκώνει όλο τον κόσμο. Ανοίγοντας δρόμους παραδείσου.

ΔΔ



Εξομολογήσεις

Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), 
τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).

Υπενθυμίσεις:
1.

2.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού μεταξύ 5:00 - 7:00 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και 
π. Λαυρέντιος 96457111).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και 5:00 - 7:00 μ.μ. 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 
μ.μ.  καθημερινά).

Μιλήσαμε για ήρωες.
Φωνάξαμε «Ζήτω».
Έτσι μας μάθανε να κάνουμε.
Η απομύθευση δεν αργεί. Ναι. 
Ο Μεταξάς… Η 4η Αυγούστου… Ο Ντέϊβιντ Μπάλφουρ…
Κι η κατρακύλα συνεχίζεται. Τι άλλο θα δούμε ακόμη! 
Και …θ’ ακούσουμε!

                                               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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