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“Μόνο σκάβοντας μέσα τους (οι άνθρωποι) θα 
μπορούν να δίνουν νόημα στην Iστορία” (Παν. 
Φωτέας)

Τρία τα σημεία: 
α. Σκάβοντας.Διεργασίες ζωής. Προσπάθεια 

διαρκής. Πού όμως; Μέσα τους. 
Είναι γεγονός, ότι δεν ξέρουμε τον εσωτερικό μας 

κόσμο. Ορυχείο; Χρυσωρυχείο; Ή σκουπιδότοπος; 
Τι απαντούμε λοιπόν;
Ποιος ξέρει; Ίσως βρούμε και διαμάντια. 
β. Νόημα (ζωής). Τόσο περιζήτητο σήμερα. Πού 

θα το βρούμε; Πώς θα νοηματίσουμε τη ζωή μας; 
Καραδοκεί, εν τω μεταξύ, το κενό. Πώς το γεμίζουμε; 
Τι θα μας ικανοποιούσε άραγε; 

Πότε (αλλά και πώς) θα αισθανόμαστε ολοκλη-
ρωμένοι; 

Το “ένδον” σκάψιμο μπορεί να μας δώσει πολλά. 
Οι εκπλήξεις δεν αποκλείονται. ζ.α.
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“Ουκ επ’ άρτω μόνω...”αλλά και ολόγλυκο 
κελάϊδημα ενός πουλιού, το βόμβο του ανέμου 
ανάμεσα στα δέντρα, τους μαγικούς ήχους 
ενός βιολιού, με τη μεγαλειώδη ιεροτελεστία σ’ 
ένα γλυκό φωτισμένο ναό!”
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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ITE...

Μια διαπίστωση: “Υπάρχει κάτι πιο  σοβαρό από την 
υποτίμηση του νομίσματος: Είναι η υποτίμηση του ανθρώπου”. 
(L.A. Elchinger)

Eμείς αρκούμαστε να λέμε: “Μας σκέπασε η ύλη. Κι η πτώχευση. 
Η πνευματική. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 

Συχνά αισθανόμαστε να διασχίζουμε την κοιλάδα του 
κλαυθμώνος.

Πώς λοιπόν να καταφέρουμε να βαδίζουμε κάτω από “τον 
ουρανό της λευτεριάς”; Υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί “να 
πλαταίνει ακατάπαυστα σε στοχασμό και δράση”; Πώς να πει 
και ν’ αποδείξει πως

“ένα κομμάτι θεϊκό μπήκε στην καρδιά
κι όλα γύρω τώρα λαμπυρίζουν”.  (Ειρήνη Οικονομίδου)

Ο άνθρωπος του σήμερα έχει στήσει πάνω από το κεφάλι του 
έναν ουρανό δικό του; Που του κρύβει την ορατότητα. Τη θέα. 
Τις εσωτερικές του χαμηλώνει φωτιές.

Η ασυδοσία θριαμβεύει. Η αποσυσχέτιση από το Πνεύμα 
κατακτά έδαφος. Το θρησκευτικό ενδιαφέρον υποτονισμένο. Η 
ηθική συνείδηση ναρκωμένη. Η ψυχολογία του όχλου βασιλεύει 
παντού. Τα φτερά των ιδανικών (δείχνουν να) είναι τσακισμένα. 
Οι άνθρωποι γυροφέρνουν έρημοι από οραματισμούς. Στερημένοι 
από μεταφυσικό υπόβαθρο. Κι από πτήσεις υπερβατικές.

Όταν κανείς θυμηθεί, πως η σωτηρία των λαών είναι σωτηρία 
προσώπων, νιώθει να προβληματίζεται ακόμη περισσότερο.

Τολμά όμως να σηκώσει τις “μεγάλες πέτρες”; (Σεφέρης). Ποιός 
θα ηγηθεί; Όλοι είναι, ναι. Αρμόδιοι. Υπεύθυνος όμως; Ουδείς.

“Δραπέτες της πραγματικότητας. Αισθανόμαστε, πως 
η γη σε κάνει να ξεχνάς του ουρανού τα πλάτη” (της ιδίας)
Η δίψα της ευζωΐας δεν γνωρίζει σύνορα. Η ζωή επιμηκύνεται  

και δεν μας... αρκεί. Και η απληστία μας την κάμνει συντομώτερη. 
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 αναδύσε ι ς

Κάθε μέρα έχουμε ένα πλήθος πράγματα να πραγματοποιήσουμε. 
Αδειάζει ο άνθρωπος. Ζει όμως την τόσο θελκτική εκείνη γεύση. 
Την ένταση.

Ριζική η ανατροπή. Ομαδική αφροσύνη. Απόγνωση. Απόδειξη, 
πως μείναμε στις γήϊνες της εποχής μας διαστάσεις.

Χαρακτηριστικώτατος τύπος της εποχής μας; Ο άνθρωπος 
που σπεύδει. Αρκεί μια ματιά στα σταυροδρόμια των μεγάλων 
πολιτειών, σε ώρες αιχμής, για να συλλάβουμε το ρυθμό της. Όλοι 
προχωρούν. Διασταυρώνονται. Βιαστικοί και συλλογισμένοι.

Η ευζωΐα σφράγισε κάθε κίνηση γι’ αποδέσμευση του ανθρώπου 
στερώντας του κάθε ικμάδα πνευματική.

Το “ένδον σκάπτε”; Λόγος κενός. 
Μ’ όλα τούτα στην σκέψη, πώς ν’ αντικρύσουμε αυτό που ο 

Σαίξπηρ είπε: “Είμαστε από των ονείρων την ουσία πλασμένοι κι ο 
ύπνος περισκέπει τη μικρή ζωή μας”. (Τρικυμία):

“Νιώθεις συχνά ν’ αγωνιάς με τον ποιητή
Τί να την κάνεις την ποίηση
σ’ έναν κόσμο που το ψέμα κυνηγά;” (Μιχ. Μαραθεύτης)

Μονολογούμε:
“Στηρίξαμε σε μύθους τη ζωή μας
και τώρα που γνωρίσαμε την πλάνη
αρνούμαστε να τη δεχτούμε την αλήθεια”. (του ιδίου)

Αντηρίδα; Πού; Γι’ αυτό, “αναστάς... προς τον πατέρα μου...”
+οπ.Γ.

Σήμερα ο άνθρωπος δεν αισθάνεται την ευθύνη του. Δίνει 
την εντύπωση, πως έχει μια ευθύνη. Μια συνείδηση - γρανίτης. 
Οστεοποίησης

Εξαπατημένοι και τοξινωμένοι σήμερα από την ανευθυνότητα, 
φτιάξαμε έναν κόσμο ρηχό. Απνευμάτιστο. Ελαφρό και κενό. 
Άδειασε στις μέρες μας η ζωή. Οι αξίες; Χωρίς δύναμη.

Αρνείται να σηκώσει της ευθύνης του το βάρος.
Σίσυφος άραγε; Ποιός ξέρει...

      Μικρές
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...εδραιώματα

Της αλήθειας...
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“Τι να πω; Για ποιο να μιλήσω; Βλέπω τη μητέρα, 
αντικρύζω το παιδί, όμως τον τρόπο της γεννήσεως δεν τον 
καταλαβαίνω. Νικιέται ο φυσικός νόμος, νικιέται κι η τάξη 
του κόσμου, όπου η βούληση εκφράζεται του Θεού. 

Δεν γεννήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως. Θαυμα-
τούργησε πάνω από τα όρια της φύσεως. Η φύση αδράνησε· 
ενήργησε η βούληση του Δεσπότη. Τι απερίγραπτο δώρο! 

Ο Μονογενής, που υπάρχει πριν αρχίσουν να μετριούνται 
οι αιώνες, αυτός που δεν εμπίπτει στις ανθρώπινες αισθήσεις, 
ο ασύνθετος, ο ασώματος, περιβλήθηκε το σώμα μου που 
υπόκειται στη φθορά, που συλλαμβάνεται από τις αισθήσεις. 
Γιατί; 

Για να μπορέσει να μας διδάξει καθώς θα τον βλέπουμε κι 
έτσι να μας οδηγήσει προς όσα η όρασή μας δεν μπορεί να 
συλλάβει...”.      Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος                

Το είπε:
“Το ρόδο είναι χωρίς γιατί. Ανθιζεί επειδή ανθίζει. Δεν προσέχει ούτε 

τον εαυτό του ούτε διερωτάται, αν το βλέπουν¨. (Άγγ. Σιλέσιος)
Χαίρονται οι αισθήσεις μας το τριαντάφυλλο.
Απορεί ο νους μας γιατί να υπάρχει. Και:
“Το ρόδο, που βλέπουν εδώ τα εξωτερικά σου μάτια, ανθίζει αιωνίως 

στη θεότητα”. Το συμπληρώνει λοιπόν.
Το ρόδο είναι για πάντα ανθισμένο μέσα στην αιωνιότητα. Χωρίς γιατί. 
Η ερώτηση το σύρει στην έκπτωση.
Καταλαβαίνουμε τώρα, με παιδική ίσως όραση, αυτό που ακολουθεί:
“Τίποτε δεν είναι ατελές: Το χαίκι είναι όμοιο με το ρουμπίνο...” (του 

ιδίου)
Αυτό μας συντηρεί στην κοσμική μας εξορία. Μέχρι την είσοδό 

μας στην πνευματική  μας πατρίδα.
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Διαυγάσεις Οριακές

Διαθήκη
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Εν ονόματι της αγίας, ομοουσίου, και αδιαιρέτου Τριάδος, του 
Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος. Αμήν!

Εν έτει τω σωτηρίω αωμά (1841). Μαρτίου 18, εγώ ο 
Νικόλαος Παύλου Ζωσιμάς ευγενής Γραικός... έχων, θείω ελέει, 
σώον τον νουν  μου, υγιείς τα φρένας μου απεφάσισα ιδία βουλή 
και αυτοπροαιρέτω γνώμη ίνα, διά της παρούσης μου Διαθήκης, 
διατάξω άπασαν την μετά των μακαρίτων Αυταδέλφων μου 
κοινήν και αμέριστον περιουσίαν, χαρισθείσαν ημίν παρά της του 
παναγίου Θεού απείρου ευσπλαχνίας, εν τώδε τω ματαίω βίω, 
δια των ιδίων ημών κόπων και ιδρώτων...

Εν πρώτοις λοιπόν συνιστώ την ταπεινήν μου ψυχήν εις την 
του Θεού ευσπλαχνίαν, διά πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου 
και αειπαρθένου Μαρίας, του φύλακός μου Αγγέλου, και 
πάντων των Αγίων της ουρανίου Βασιλείας, έπειτα δίδωμι την 
οφειλομένην συγχώρεσιν προς άπαντας κοινώς τους αδελφούς 
μου Χριστιανούς, και προς εκείνους, οίτινες λόγω ή έργω με 
ηδίκησαν, ή παρεπίκραναν, παρακαλών αυτούς εξ όλης της 
ψυχής και καρδίας, ίνα συχωρήσωσι και εμοί των αμαρτωλώ ότι 
ως άνθρωπος, είτε εν έργω είτε εν λόγω ήμαρτον προς αυτούς. 
Αποκαθιστώ γενικούς Επιτρόπους μου πληρεξουσίους διοικητάς 
της παρούσης μου διαθήκης, και μόνους αυτής εκπληρωτάς, τους 
προσφιλεστάτους μοι φίλους.

(Από την Διαθήκη του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά) 
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Μόνο με την χάριν είναι δυνατό να συντελεστεί η θέωση, τονίζει ο 
ορθόδοξος ηγούμενος, γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει μια εσωτερική 
δοκιμασία, έναν αγώνα, χωρίς ωστόσο και πάλι αυτό να σημαίνει 
ότι στο τέλος, μετά από την προσπάθεια, θα δοθεί οπωσδήποτε 
ανταμοιβή. Όταν έρθει η χάρις, ένας άνθρωπος μπορεί να νιώσει 
ότι το κάθε τι στην πλάση “φέρει” το θείο και ότι είναι και ο ίδιος 
αγωγός.

Μπορούμε τώρα να φανταστούμε τον Καπλάνη που ξαγρυπνά 
στο κελί του να πλησιάζει το παράθυρο και να ατενίζει τον κόσμο με 
το βλέμμα ενός ανθρώπου, ο οποίος λίγο πριν θαμπώθηκε από μιαν 
αποκάλυψη: Έγινε δεκτός στη χορεία των πλασμάτων των ικανών 
για χειρονομίες υπερβατικής δοτικότητας. Ένιωσε ότι του χορηγήθηκε 
ένα δώρο ανεκτίμητο, που δεν πρέπει να μένει ποτέ για πολύ στον 
κάτοχό του. 

Οφείλει να το αποδώσει στον κόσμο των ανθρώπων, αφού στον 
υψηλό χορηγό του δεν είναι νοητό να το επιστρέψει. Κι αυτό κάνει. 
Βλέπει ότι υπάρχουν τρόποι, για να μεταφέρει την χάριν που του 
δόθηκε στην κοινότητα των ομοεθνών του με τα τόσα προβλήματα. 

Ταλανίζονται από την ανέχεια και την άγνοια οι πρεσβύτεροι, 
οι δε μικρότεροι κινδυνεύουν και εκείνοι να σφραγιστούν από πολύ 
νωρίς, χωρίς δυνατότητα να ξεφύγουν. Αλλά θαύμα ακριβώς είναι να 
μην δεχθείς παθητικά τη συνηθισμένη αλληλουχία των καταστάσεων.
Είναι να φέρεις ένα μέλλον ακαριαία μέσα στο παρόν. Και πού αλλού 
θα μπορούσε να ετοιμαστεί καλύτερα αυτή η αντιστροφή του χρόνου 
απ’ ότι στο σχολείο; Αποτελώντας ένα θαύμα ο ίδιος ο ευεργέτης, 
επιδιώκει να παραγάγει άλλα θαύματα μέσα στην ψυχή και το μυαλό 
των παιδιών που στοιχίζονται στα θρανία. Είναι μαλακό το έδαφος 
της νιότης κι οι σπόροι που θα έπεφταν εκεί πολύ πιθανό να έδιναν 
το επιθυμητό για την χώρα, εκείνο δηλαδή που, όσο δύσκολο ήταν 
να προσδιοριστεί, άλλο τόσο ήταν και απαραίτητο.

Για την Ελλάδα αυτό χρειαζόταν τότε (και θα συνέχιζε να το 
χρειάζεται στο εξής), μια σύλληψη ορισμένων αφανέρωτων, ενδογενών 
δυνάμεων, που ενδεχομένως θα έσπαγαν τις τροχοπέδες στην πορεία 
της, αυτές που πρώτη η ίδια έβαζε στον εαυτό της.

Βασ. Καραποστόλης
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Κατάθεσαν όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη 
του Κολοκοτρώνη.

Ήλθε η σειρά των μαρτύρων υπεράσπισης.
Μπήκε κάποιος με νωπά τα ίχνη από τις τουρκικές 
σφαίρες. Ο δικαστής είπε:

- Κύριοι, ακούσατε μέχρι τώρα πολλούς μάρτυρες. 
Τώρα ήλθε ένας αληθινός ΜΑΡΤΥΡΑΣ που διδάσκει 
με τη ζωή του. Αποφασίστε.

Μαρτυρία μιάς ζωής.

Ο Δ Ο Ν

Aλέξης

“Εάν ο Θεός σε καλέσει, εάν έχει σκοπούς για σένα... 
ποτέ δεν θα ξαναβρείς την ησυχία”. (Κάρολος Πεγκύ).

Η κλήση λοιπόν.
Εξακολουθεί και γίνεται. Στον καθένα ξεχωριστά.
Δικαιούσαι ν’ αρνηθείς.
Η ησυχία σου όμως;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

Γεννιώμαστε και ζούμε αντεστραμμένα, 
γιατί γεννιώμαστε και ζούμε μέσα στην 
αμαρτία, που είναι μια ανατροπή της 
ιεραρχίας. Η πρώτη ενέργεια είναι η 
αναστροφή. Η μετάνοια.                         Σ. Βέϊλ

Κ
Α
Θ’
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Διέξοδοι

Ο Κωνσταντίνος Ιωνίδης αποτελεί ένα από τους μεγάλους 
εθνικούς ευεργέτες. Είναι από εκείνους οι οποίοι διέθεσαν πρόθυμα 
τον πλούτο που απέκτησαν με μόχθο και θυσίες μιας ολόκληρης 
ζωής για την ενίσχυση της Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό έθεσαν 
τις βάσεις, τα στέρεα θεμέλια για το  μέλλον του Έθνους.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από πατέρα ιερέα. Μέλος 
μιας εξαμελούς οικογένειας. Ο πατέρας του πέθανε νωρίς. Σε 
ηλικία 8 χρονών αναγκάσθηκε να εργαστεί, για να συντηρήσει τα 
μικρότερα αδέλφια του και την χήρα μητέρα του. Εργάσθηκε σε 
μαρμαράδικο και κατόπιν σε κατάστημα υφασμάτων. Κατόρθωσε 
να μάθει λίγα γράμματα. Να συνειδητοποιήσει την αξία του 
εμπορίου.

Πέρασε σταδιακά από τις θέσεις του μαθητευόμενου και του 
υπαλλήλου, για να εξελιχθεί αργότερα σε συνέταιρο με ποσοστά.

Ο γάμος του με τη Μαριώρα, κόρη του αδαμαντοπώλη Ιωάννη 
Σενδουκάκη, στάθηκε ευτυχισμένος. Απέκτησε μαζί της ένδεκα 
παιδιά. Εφτά κορίτσια και τέσσερα αγόρια. 

Το εμπόριο υφασμάτων, στο οποίο είχε επιδοθεί, υπήρξε 
αρκετά αποδοτικό.

Δεν άργησε να αποκτήσει σεβαστή περιουσία. Η Επανάσταση 
όμως του 1821 και οι διωγμοί που εξαπέλυσαν τότε οι Τούρκοι  
κατά των Ελλήνων επέφεραν, και την οικονομική του καταστροφή.

Παρ’ όλα αυτά κατάφερε να σώσει την ζωή του και την ζωή 
των μελών της οικογενείας του και να μεταβεί στο Λονδίνο.

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης

Η εργασία



g  h

ΔονήσειςΣτης  Ζωής  την  πορε ία
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Τι...;

“Αναρωτιέται κανείς, αν τις τελευταίες του στιγμές, 
ο παράξενος αυτός τύπος (ο Άγρας) σκεφτόταν αυτό που 
είχε αναρωτηθεί κάποτε: “Τι μας έφερε στον κόσμο; 
Μπορεί να φαίνεται έτσι κι όμως δεν είναι.

Ήταν η παρουσία του θείου. Η κατηγορηματική 
προσταγή της. Είναι ευχάριστο η Φυσική να ξαναλέει 
με το δικό της τρόπο τη Μεταφυσική”. (“Καθημερινή”)

Τι, αλήθεια, μας έφερε; Σύμπτωση; Απρόβλεπτη; 
Τίποτε τυχαίο. Οι ζωές κατευθύνονται.

Άσχετο αν το παραδεχόμαστε ή όχι. Και “λίθοι 
κεκράξονται”.

Η δική μας αντίδραση; Άρνηση; Αμφιβολία; 
Αποφυγή; Και όμως...

Στο τέλος 
“εν ταις χερσί σου οι κλήροι μου”, Κύριε.

+o π.Γ.
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Δονήσεις

Eυεργεσία είναι η μια κι η άλλη Ευγνωμοσύνη.
Δεν ξέρει η πρώτη ποιά είν’ αυτή κι η δεύτερη ποιά εκείνη.
Αλλά μια μέρα ο Θεός θα κρίνει μόνο.
Αδελφωμένες και τις δυό στον άγιό του το θρόνο. 

* * *
Φωτογραφία σ’ εφημερίδα. Ένας οδοστρωτήρας περνούσε 

πάνω από κάμποσα ρολόγια. Τί είχε γίνει;
Κάποιοι πλαστογράφησαν το όνομα μιας εταιρείας ρολογιών.

Κατασχέθηκαν λοιπόν.
Τέλος.

11

“Όταν οι ιερείς του Θεού του Υψίστου, οι πλέον δηλαδή 
υπεύθυνοι κοινωνικοί λειτουργοί, συζητούν με σοβαρότητα και 
εκδηλώνουν την αποφασιστικότητά τους για ένα ασυμβίβαστο 
αγώνα εναντίον των δυνάμεων του σκότους και προσφέρονται 
εθελοντικά και να θυσιασθούν ακόμη, για να μείνουν απόρθητοι 
οι πύργοι των ιδανικών της πίστεως και της Φυλής, τότε μπορεί 
κανείς να διατηρεί  ελπίδες για ένα αύριο καλύτερο από το φρικτό 
σήμερα. 

Πιστεύουμε, όλοι ότι ο Θεός θα ευλογήσει τις προσπάθειες. 
Θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις μας”. (“Φως”)

Προσοχή!
Απόρθητοι οι πύργοι των ιδανικών μας
Έτσι να τους διατηρήσουμε.
Μακριά από χλιαρότητες.
Το αύριο; Α, ναι. Μας περιμένει.
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Ρ ηγματώσεις

Ο Γάλλος συγγραφέας Μαξίμ Ντουκάμ στις “Περιηγήσεις” του 
γράφει τα ακόλουθα με τον τίτλον “Ο θρήνος της ερήμου”:

Μια σεληνοφώτιστη νύχτα, νύχτα γαλήνης, άκουσα στην 
έρημο ξαφνικά ένα ήχο παράξενο και δυσπροσάρμοστο. Ήτο 
κάτι περισσότερο απ’ τον στεναγμό, ήτο κάτι ολιγώτερο απ’ τον 
λυγμό. Να ήτο άραγε το παράπονο πληγωμένου θηρίου, είτε η 
φωνή του ανέμου, που θώπευε την έρημο; Απ’ τους στοχασμούς 
μου αυτούς με απέσπασεν η φωνή του οδηγού μου φελάχου, η 
οποία ήλθε να μου διαλευκάνει το μυστήριο της ερήμου.

- Ακούεις, μου είπε, τους στεναγμούς και τα παράπονα της 
ερήμου; Παραπονείται για την στείρωσή της. Νοσταλγεί τους 
ανθισμένους κήπους, τα στάχυα που κυματίζουν, τους δροσερούς 
καρπούς που την στόλιζαν άλλοτε, πριν να καταντήσει αυχμηρή 
και άγονη έρημος, καθώς την βλέπεις σήμερα...” 

Η στενάζουσα έρημος, συμβολίζει τη στείρα και άνυδρη 
ψυχή του απίστου ανθρώπου. Και αυτός,  όταν κατορθώσει 
να συνέλθει από την μέθη  και την παραζάλη των παθών του, 
είναι αδύνατον  να μην ακούσει τους στεναγμούς της ερημικής 
ψυχής του, η οποία θρηνεί επάνω στα μαραμένα άνθη και τους 
σάπιους καρπούς του κήπου της,ς που ήτο άλλοτε μυροβόλος 
και θαλερός.

Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, διότι η ψυχή μας 
επλάσθη για τον Θεό και γι’ αυτό νοσταλγεί τον Θεόν, όταν 
βρεθεί μακράν από Αυτόν.

Την αιωνίαν αυτήν αλήθεια με μια θαυμασίαν εικόνα εξέφρασεν 
ο εμπνευσμένος ποιητής των ψαλμών, όταν έγραψε τους ωραίους 
εκείνους στίχους:

“Καθώς το διψασμένο ελάφι
λαχταρά τις πηγές του νερού,
έτσι κι η διψασμένη ψυχή μου
λαχταρά Εσένα, Θεέ!” (Ψαλμ. 41, 1)
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
μ
ο

“Στις 25 Μαρτίου βρέθηκα με τον συζυγό μου στη 
Βουδαπέστη.

Αναζήτησα Ορθόδοξη εκκλησία. Ήταν τελικά πολύ κοντά 
στο ξενοδοχείο μου. Παρακολούθησα τη Θεία Λειτουργία. 
Στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Η Θεία Λειτουργία 
ήταν πολύ κατανυκτική. Οι χριστιανοί λίγοι.

Στο τέλος τους πλησίασα. Οι περισσότεροι ήταν Ούγγροι.
Οι ιερείς μιλούσαν Ελληνικά. Είχαν σπουδάσει θεολογία 

στην Αθήνα. Τους χαιρέτησα κι έφυγα.
Ξαναβρέθηκα εκεί τη Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν 

προβληματισμένοι. Ποιός θα έψελνε τα εγκώμια; Χωρίς 
πολλή σκέψη είπα: “εγώ”.

- Και τις προφητείες του Μεγάλου Σαββάτου;
- Μάλιστα.
Αυθόρμητη η απάντησή μου.
Το δεύτερο ταξίδι πραγματοποιήθηκε, όπως το είχα 

σχεδιάσει.
‘Ηπιαμε καφέ μετά. Είδα τους ιερείς σκεφτικούς. Ρώτησα 

τί συμβαίνει. Μου είπαν. Χρειάζονταν ράσα, μα δεν είχαν 
χρήματα. Ζήτησα τα μέτρα τους, αλλά και τις άλλες ανάγκες 
τους. Κύτταζε ο ένας τον άλλο. Ήξεραν απλώς τ’ όνομά μου. 
Μου τα έδωσαν.

Γύρισα στην Κύπρο. Βρήκα ρούχα και ράφτη. Χρήματα όμως;
Ήλθε ένα φακελλάκι. Περιείχε... 140 ευρώ. Όσα χρειαζό-

μουν. Έμεινα... κατάπληκτη. Για τ’ άλλα όμως; Το νέο δια-
δόθηκε.

Κάποια μέρα εμφανίστηκε κάποιος. Με μια επιταγή: 2000 ευρώ.
Τους τα πήρα. Ενθουσιάστηκαν.
Δοξάσαμε όλοι μαζί το Θεό. 17 b
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...Εκείνη έλαμψε από χαρά.
- Το θέλω με όλη μου την καρδιά, είπε. Και σε 

παρακαλώ να με βαφτίσεις.
- Καταλαβαίνω, παιδί μου, είπε ο Παύλος, πως 

είσαι άξια να λάβεις από τον Θεό αυτή τη χάρη. Και 
θα σε βαφτίσω.

Η Λυδία αναπήδησε από χαρά κι έτρεξε κοντά του.
- Σ’ ευχαριστώ, του είπε συγκινημένη. Κι αν μπορώ 

να βαφτιστώ αμέσως, σ’ αυτόν εδώ τον ποταμό, 
που οι προσευχές έχουν αγιάσει τα νερά του, σε 
παρακαλώ να μου δώσεις εδώ αυτή τη χάρη.

Και την ίδια ώρα, σ’ εκείνο εκεί τον ευλογημένο από 
τις προσευχές των πιστών τόπο και στ’ αγιασμένα 
νερά του ποταμού ο Παύλος εβάφτισε τη Λυδία. Κι 
εκείνη, κλαίοντας από συγκίνηση και χαρά, φιλούσε 
το χέρι του, βρέχοντάς το με δάκρυα ευγνωμοσύνης.

- Και τώρα, είπε με ύφος παρακαλεστικό, αν με 
θεωρείτε άξια να τιμήσετε και να ευλογήσετε το 
σπίτι μου, σας παρακαλώ να έρθετε και να μείνετε σ’ 
αυτό όσον καιρό το θελήσετε.

Και ήταν τόσο εγκάρδια η έκφραση του προσώπου 
της και τόσο θερμός ο τόνος της φωνής της,  που 
ο Παύλος και ο Σίλας δέχτηκαν την παράκλησή 
της. Και όχι μόνο πήγαν σπίτι της, αλλά και, με τις 
ένθερμες κι επίμονες παρακλήσεις της, δέχτηκαν να 
φιλοξενηθούν σ’ αυτό μερικές μέρες. Τότε βάφτισαν 
και όλους τους δικούς της. Και η Λυδία ήταν 
χαρούμενη κι ευτυχισμένη.          

Μελής Νικολαΐδης
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Δεν μπορεί να νοηθεί 
άνθρωπος άξιος του ονόμα-                                    
τός του που να ζει στην 
εποχή αυτή και να μην 
κατέχεται από μιαν ανύ-
σταχτην ανησυχία, και να 
μην προσπαθεί να συνειδη-                                                     
τοποιήσει την εσωτερική,                            
πνευματική της φυσιογνω-
μία, και να μην ενδιαφέρεται 
έντονα να διακριβώσει τα 
αιτήματα που θέτει. Κάτω 
από έναν ουρανό σκοτει-                        
νιασμένο· όπου πολλά και     
ποικίλα  αιτήματα,  τρεχού-               
σης φύσεως, διασταυρώνον-
ται, αιτήματα που η                 
πραγματοποίησή τους θα         
θεραπεύσει ταπεινές ανάγκες                
και πεζές επιθυμίες, ο πνευ-                      
ματικός άνθρωπος αισθάνε-
ται την ανάγκη να γνωρίσει 
το βασικό αίτημα της 
εποχής αυτής. Και όχι μονά-                               
χα να το γνωρίσει: να το              
κάμει καημό, έγνοια της                                                    
ζωής του, στόχο των προ- 
    σπαθειών. 

Η ανεύρεση του 
αιτήματος της εποχής 
μοιάζει σαν την βασική 
λέξη που μας βοηθεί 

να λύσουμε ένα αίνιγμα 
βασανιστικό. Από την λύση 
του εξαρτάται όχι μονάχα η 
πορεία μας μέσα στο μέλλον, 
αλλά και η προσωπική μας 
δικαίωση, γιατί μονάχα 
τότε είμαστε άξιοι να ζούμε 
στον κόσμο αυτό και να 
γευόμαστε τον άρτο της 
ζωής αυτής. Η ανεύρεση και 
η σαφής διατύπωση του 
αιτήματος της εποχής μας 
βοηθεί αποτελεσματικά και 
στο να συνειδητοποιήσουμε 
σύγκαιρα τη θέση μας 
μέσα σ’αυτήν, και στο ν’ 
αποσαφηνίσουμε την φυσιο-                          
γνωμία της, αλλά και στο 
να κάνουμε σημαντικές προ-
βλέψεις για το μέλλον. 

Προσπαθεί, λοιπόν, ο γνή-                                              
σιος άνθρωπος να διαπε-                                      
ράσει αυτό το χαμηλό, 
ασφυκτικό πλέγμα των ποι-                          
κίλων ανθρώπινων αιτημά-                                            
των και να φθάσει στην 
καρδιά της εποχής, στο 
κρίσιμο Αίτημα, σ’αυτό που 
αληθινά δεσπό-ζει στην ζωή 
κι ας μην το υποψιάζονται 
οι πολλοί.  

(“Ευθύνη”)



g  h16

   

αιων ιότητας
 ηφίδες

Στην εποχή μας, εποχή οργανώσεως, μεθόδου ψυχρής 
λογικής και ορθολογισμού, ο άνθρωπος ακολουθεί μια 
τραγική μοίρα, που τον οδηγεί στην ερημιά. Η επάρκεια 
και η άνεση των ατόμων δημιουργεί μιαν αφύσικη 
απομόνωση, που είναι ξένη προς την ηθική συνείδηση 
και μεγαλώνει έτσι το αίτημα της ψυχής, για τον σωστό 
άνθρωπο, που πάντα αποζητά ενδόμυχα, να πλησιάσει 
το συνάνθρωπό του, να πραγματοποιήσει συμμετοχή και 
να γκρεμίσει - πόθος ζεστός - τα οχυρά της αμφιβολίας, 
του τρόμου και της βίας που τον πιέζουν τόσο φορτικά. 

Το αίτημα της εξωτερικεύσεως του εσωτερικού βίου, 
της συμπαραστάσεως στα τεράστια θέματα ζωής, είναι 
μια βαθειά απαίτηση και μια δίψα που κάθε όν ψυχικό 
και πνευματικό αποζητά να κερδίσει μέσα του, όσο κι αν 
η εποχή μας είναι ψυχρή και μαζική.

Δημήτρης Σ. Φερούσης

* * *
“Σ’ αγαπώ. Προτιμώ να πεθάνω, παρά να σε μισώ”. Η 

πεπτουσία του Χριστιανισμού.

* * *
Τί λένε τα φύλλα πάνω στα δέντρα, όταν θροΐζουν; 
“Το τραγούδι της ζωής” μου απάντησε ο άνεμος, όταν 

τον ρώτησα.           Γεώργιος Κουρκούτας
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Όταν το εσωτερικό ενός ανθρώπου συμφωνεί με το 
εξωτερικό του, τότε ο άνθρωπος αυτός λέγεται ειλικρινής. 

Όταν υπάρχει εσωτερική ταραχή και εξωτερική γαλήνη, 
λέγεται πολιτισμένος

Όταν υπάρχει εσωτερική γαλήνη και εξωτερική ταραχή, 
αγύρτης.

Βρίσκονται όμως μερικοί προνομιούχοι, που είναι 
φυσικώς αδύνατον να εκφράσει η φυσιογνωμία τίποτε. 
Αυτοί λέγονται ασχημομούρηδες.

* * *
Η αγωνία της εποχής μας είναι ένα σύνθετο βίωμα και 

κατά τούτο την χαρακτηρίζει, γιατί θα ήταν παράλογο να 
υποστηρίξουμε, πως άλλες εποχές δεν γεύτηκαν - και ιδίως ο 
τελευταίος προ Χριστού αιώνας κι ο πρώτος μετά Χριστόν 
- τον πικρό αυτό καρπό που φέρνει μια αναστατωμένη 
ανθρώπινη κοινωνία. 

Ας σκύψουμε, λοιπόν, να την μελετήσουμε εκεί, στις 
πηγές της, ώστε να μη χάσει τίποτε από τη δριμύτητά 
της, την έντασή της, την ανθρώπινη ζεστασιά της.   

Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

αγάπης

λόγια

17

Γιέ μου,

Πατρίδα, δόξ
α κι Ιστορία

,

τώρα κατάμμα
τα κυττάς 

και προς τα μπρος, τη 

νέα πορεία εσύ σ
τα χέρια σο

υ κρατάς.



Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις

22

Παρά το ότι εντρυφούσαν 
στις προσθαφαιρέσεις, παρά 
τη μέριμνα για τα έσοδα και 
τα έξοδα από τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητές τους και, 
πάνω από όλα, παρά το 
ότι κατά την ευαγγελική 
ρήση πιο δύσκολα περνά 
κάμηλος από βελόνα παρά 
πλούσιος από την πύλη 
του Παραδείσου, αυτοί οι 
παράξενοι αποτραβηγμένοι 
έμποροι φαίνεται, πως κατά-   
φεραν να αντισταθούν στον         
πειρασμό να ζήσουν ως το                                 
τέλος μέσα στην “κανονικό-
τητα” της ευμάρειάς τους. 
Επιλέγοντας την αγαμία, 
απορρίπτοντας την προο-
πτική της οικογένειας, πή-
ραν το δρόμο, που θα 
έπαιρνε ένας ασκητής και 
που μερικές φορές καταλήγει 
σε μια σπηλιά ή σε κάποια 
ερημιά υποφερτή  μόνο από              
τους αγίους ή τους σχεδόν 
αγίους. Εκείνοι όμως σταμά-     
τησαν στη μέση, δεν εγκα-
τέλειψαν τα εγκόσμια. Έγι-

ναν αναχωρητές μόνο ως 
ένα σημείο, επιλέγοντας να 
επιστρέφουν τακτικά στον 
κόσμο με την ελπίδα ότι το 
πουγκί τους ήταν περίπου 
καθαγιασμένο αφού θα το 
άνοιγαν για όσους από τους 
πλησίον ήταν άτυχοι. 

Όσα άκουγαν λοιπόν από 
τον ηγούμενο της μονής οι 
αλλόκοτοι εκείνοι άνθρωποι, 
μισο-έμποροι και μισο-ησυ-
χαστές, δεν ήταν απλές δο-
ξασίες, δυσνόητες φράσεις 
από ένα δόγμα αξεχώριστο 
από τα θυμιατά που το 
τύλιγαν, από τα ένρινα ισο-
κρατήματα των ψαλτών, 
από το λαμπύρισμα των ψη-
φιδωτών μέσα στους ναούς. 

Πίσω από τις λέξεις 
και από την ατμόσφαιρα 
του λατρευτικού τυπικού, 
πίσω από τις σκιές και το                     
τρεμάμενο φως των καντη-
λιών, διακρίνεται μια αλήθεια 
πολύ στέρεη. 

Βασ. Καραποστόλης 
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

στην έρημο

Συμπεριφορά παράξενη. 
Μοναδική. 
Ιδαίτερα εντυπωσιακή.
Αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού (λοχαγός) ζητά από το 

Χριστό... “δώρο”. Και τί ήταν αυτό; 
Μα η υγεία του... δούλου του. Είναι δυνατό; Και όμως, ναι.
Δεν ήταν Χριστιανός. Όχι. 
Αγαπά τον συνάνθρωπό του όμως. Τον ... δούλο του μάλιστα.
Εμπιστεύεται το Χριστό. Πιστεύει σ’ Αυτόν.
Είναι ικανοποιημένος και με ένα λόγο Του.
Δεν είναι απαραίτητη η κατ’ οίκον επίσκεψη.
Πίστη; Αγάπη; Ταπεινοφροσύνη;
Όλα τούτα, μια όμορφη ανθοδέσμη στα χέρια του “αλλόθρη-

σκου” εκείνου ρωμαίου αξιωματικού(!)
Σ’ έμάς;
Έκπληξη. 
Παράδειγμα. 
Πρότυπο. 
Μοναδικότητα.
Η ανθοδέσμη η δική μας;
Έχουμε διερωτηθεί ποτέ;
Πώς αλλιώς να έρθει ο Χριστός; Να θεουργήσει;
Η ζωή μας κατακερματισμένη διασπάται συνεχώς.
Ο Θεός, πάντως, “θέλων ρύσασθαι της αλογίας” εξακολουθεί 

να έρχεται.
Της καρδιάς μας την πόρτα χτυπά. Θα υπάρξει ανταπόκριση;
Ο λοχαγός πήγε;
Θα τον αφήσουμε να περιμένει;
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Προσπελάσεις...
Ένα ταξίδι αναπόλησης. 

Νοερό πάντα. Σε τόπους που 
άφησαν τα ίχνη τους στην 
ψυχή σου. Πάμε λοιπόν.

Άουσβιτς. Τόπος βασάνων. 
Με τις έννοιες και τις αξίες 
πάντα υπερτιμημένες. Με εκ-
πτώσεις αξέχαστες που δεν 
μπορείς να προσπεράσεις.

Η επιβίωση ήταν απόδειξη 
θαύματος. Πολλά τα θύματα. 
Σκληρότητα μοναδική.

Κάθε πρωΐ συγκέντρωση 
των φυλακισμένων. Έλεγχος πα-                  
ρόντων. Φωνές. Παρατηρήσεις.

Ο καθένας έπρεπε απαραι-
τήτως να φορεί το καπέλο του.

Ένα πρωϊνό, την ώρα την 
κρίσιμη, ανεζήτησε το καπέλο 
του. Πουθενά. Τί να κάνει 
τώρα;

Σε μια στιγμή, παράμερα, 
είδε κάποιο. Όχι το δικό του. 
Σε μια γωνιά πεταμένο.

Το πήρε. Το φόρεσε. Παρών 
λοιπόν στη συγκέντρωση.

Σε λίγο; Αναταραχή. Φύ-
λακες τρέχουν. Φωνάζουν. Απει-    
λούν. Ένας πυροβολισμός ακού-  
στηκε. Και μετά ησυχία. Τί είχε 
συμβεί;

Ο ιδιοκτήτης του καπέλου 
το ανεζήτησε. Κύταξε παντού. 
Κανένα αποτέλεσμα.

Πήγε λοιπόν στη συγκέ-
ντρωση χωρίς καπέλο.

Οι   γερμανοί  εξεμάνησαν.  Και...                                                   
τον πυροβόλησαν. Ήταν έγκλη-
μα η παράληψή του(!)

Ο προηγούμενος στενοχω-
ρέθηκε. Είχε ευθύνη; Ήταν 
ο υπαίτιος. Σκόπιμη ήταν η 
ενέργεια του; Οπωσδήποτε 
όχι. Ήταν λοιπόν ένοχος; Ναι; 
Όχι; Κακοβουλία δεν υπήρχε 
καμμιά.

Κάποιος σκοτώθηκε. Ποιός 
ο πραγματικός αυτουργός; 
Αλλά και ο ηθικός αυτουργός;

Μας προβληματίζει το όλο                                    
θέμα. Κι εμείς απλώς το δια-
βάζουμε. Εκείνοι που το έζη-
σαν; Και πιο πολύ εκείνος που 
το πήρε;

Πρόβλημα ηθικής λοιπόν.
Ποιός προτείνει λύση; Και 

ποιά;
Ζητείται απάντηση...

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)
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“Ο Ιησούς ανησυχεί για την αγάπη του μαθητή 
που τον αρνήθηκε τρεις φορές:  του Πέτρου. 
Γι’ αυτό και μετά τα θλιβερά γεγονότα, μετά 
την Ανάσταση, ένα απαλόχρωμο πρωινό, στην 
ακρογιαλιά, τον ρωτάει γεμάτος ήρεμη ανησυχία: 
“Σίμων Ιωνά, αγαπάς με;”. 

Ο Ιησούς ανησυχεί για την αγάπη μας. Κι όμως 
εμείς έπρεπε να ανησυχούμε για την αγάπη Του. 
Ιδίως κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Κάθε φορά 
που τον αρνούμαστε. Που τον εγκαταλείπουμε. 
Τότε έπρεπε να τον ρωτάμε: “ Κύριε, μας αγαπάς 
ακόμα;” Κι όμως ο Ιησούς μας προλαμβάνει. Διότι 
εκείνο που κινδυνεύει είναι η δική μας αναιμική 
αγάπη. Η δική Του αγάπη είναι αμετακίνητη. 
Πέλαγος ανεξάντλητο. Εκείνο που σβήνει είναι η 
δική μας. Γι’ αυτό και ο Ιησούς με πολλή λαχτάρα 
μας ρωτάει: “Παιδί μου, με αγαπάς;”. Ο Ιησούς δεν 
αφήνει τις φιλίες Του να σβήσουν. Του κοστίζει κάθε 
μας απομάκρυνση. Η καρδιά Του χτυπάει δυνατά 
και στην σκέψη πως θα τον εγκαταλείψουμε. 

Δεν υπάρχει στιγμή που ο Ιησούς δεν ανησυχεί. 
Ξέρει ότι μας περιστοιχίζουν τόσες σειρήνες. Τόσοι 
πειρασμοί. Μήπως μας πήραν την αγάπη; 

Κάθε φορά που θα μας συναντήσει θα μας 
ρωτήσει διακριτικά· “αγαπάς με;” Είναι η αγία 
ανησυχία Του. Πόση χαρά νιώθει, όταν παίρνει τη 
διαβεβαίωση: “Ναι, Κύριε, συ οίδας ότι φιλώ σε”! 

Ο Ιησούς δεν θα παύσει να ανησυχεί για την 
αγάπη μας, μέχρις ότου και μας κατακτήσει 
απόλυτα.               

Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος 

25



g  h26

Βεβαιώσεις

H πατρίδα μου
Είναι μια πλούσια σπάνια χώρα
μια χώρα ωραία και δροσερή 
μια αγαπημένη, όμορφη χώρα
Η πατρίδα μου!

Δεν είναι αλλού πιο ανδρείοι. 
Οι γυναίκες κει πέρα, αδίσταχτη έχουνε καρδιά.
Ελεύθερα γι’ αυτήν πεθαίνω
και λέω τη μοίρα μου θεϊκιά.

Μια κρύα, δεν είναι, άτονη χώρα
όχι, μια χώρα είναι γενναία, ζεστή
κι αληθινή κι αρχαία χώρα
Η πατρίδα μου!

Ω! είναι μια χώρα ωραία και δροσερή
μι’ αληθινή κι αρχαία χώρα.
Ναι, είναι μια σπάνια όμορφη χώρα
Η πατρίδα μου!              Μελισσάνθη

Εσπέρα πριν απ’την πτώση

Η αντικρυνή λεύκα δέεται με ταπεινότητα ευθυτενή.
Στο βάθος της εικόνας ουρανό και θάλασσα
ξαναδοθήκαν στην προσφιλή τους σύγχυση-
αδιαίρετα τα σύνορα του κυανού και ρόδινου...
Η κοιλάδα εσπερινήν ευγένειαν αποπνέει...
Ακόμη κι η απόγνωση πατεί διακριτικά...
     Νίκος Τριανταφυλλόπουλος
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Η ελπίδα

Ανοίξετέ μου! Ευχάριστα
μαζί μου νέα έχω!
Φτάνω από μέρη μακρινά
με πόδια σκονισμένα.
Και σεις με περιμένατε:
Μόλις με κράξουν, τρέχω.
Ανοίξτε μου! πολλά καλά
μαζί μου έχω φερμένα.

Να, πάρτε αυτά, πάρτε κι αυτά,
να, πάρτε, πάρτε ακόμα...
Πολλές ημέρες όμορφες
μ’ αυτά θα σας χαρίσω.
Αντίο! Ακούω να με καλεί 
θλιμμένο κάποιο στόμα.
Κρατήσετέ μου τ΄όνομα
γρήγορα θα γυρίσω!
          Μιχ. Δ. Στασινόπουλος

Πώς...;

Ο κισσός ψηλά ανεβαίνει.
Μόνο στήριγμα σαν βρει.
Ή σε τοίχο ή σε δενδρί.

Αλλοιώς χάμω στη γη μένει.

Πως του μοιάζουνε στ’ αλήθεια,
Κείνοι που για να σταθούν.
Σε μια θέση, προσπαθούν,
Νάχουν άλλων τη βοήθεια!

Δ
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Τί έτι...; 

“Στη Βοστώνη, άνοιξε και πάλι ένα από τα πιο γοητευτικά 
μουσεία τέχνης του κόσμου, το Μουσείο Ισαβέλας Στιούαρτ 
Γκάρντνερ, σταθερός προορισμός για όσους θέλουν να έρθουν σε 
επαφή με την αξεπέραστη ατμόσφαιρα και τα εξαιρετικά έργα 
τέχνης. 

Το μουσείο στεγάζεται σε ένα παλάτσο που παραπέμπει στη 
Βενετία του 15ου αιώνα. Άρχισε να χτίζεται το 1896. Συμβολίζει 
τη λατρεία της αμερικανικής αριστοκρατίας του πλούτου με τους 
κλασικούς πυλώνες της Γηραιάς Ηπείρου. Ειδικώτερα, συνδέεται με 
την προσωπικότητα αυτής της μοναδικής και δυναμικής γυναίκας, 
που γεννήθηκε το 1840 και υπήρξε πρωτοπόρος προστάτις 
των τεχνών και συλλέκτρια έργων έχοντας παράλληλα ευρύ 
φιλανθρωπικό έργο. Η Γκάρντνερ άρχισε να συλλέγει το 1891, 
όταν ο πατέρας της, της άφησε ένα μεγάλο ποσόν, συγκρότησε 
μια σημαντική συλλογή, που από το 1903 αποτελεί τη βάση 
του μουσείου.

Μετά τον θάνατό της, το 1924, το μουσείο αξιοποίησε ένα 
καταπίστευμα ενός εκατ. δολλαρίων με τον όρο να πρεσβεύει 
πάντα τις αρχές της ιδρύτριάς του για τη διάδοση της τέχνης. 
Το ίδιο κτίριο του μουσείου και ο αναγεννησιακός κήπος είναι 
από μόνα τους αξιοθέατα. Η συνομιλία αυτής της ουτοπικής 
Βενετίας με εξαίρετα έργα τέχνης ανάμεσα στον μεγαλοαστικό 
πλούτο της Βοστώνης αποτελεί το διαχρονικό γόητρο αυτού 
του ξεχωριστού μουσείου. Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια 
είναι η έκθεση με θέμα τους μυθολογικής εμπνεύσεως πίνακες του 
Τιτσιάνο.

Αναμένεται επίσης και η νέα βιογραφία της Ισαβέλας, που 
αξιοποιεί νέο υλικό έρευνας”.(“Καθημερινή”)

Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων της καθόλου αμελητέος. 
Ταυτόχρονα αξιοποίησε και την περιουσία της.

Ρωγμές...
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Οι “κλασικοί πυλώνες” σε πρώτη ζήτηση.
Ο Μέγας Πέτρος της Ρωσσίας, μετέφερε τη δυτική νοοτροπία 

στην Αγία Πετρούπολη. Ο ναός της Παναγίας του Καζάν 
προβληματίζει με τους  πολλούς κίονές του. Τις όμορφες γέφυρές 
του.

Πρωτοτυπία; Ίσως...            + ο π.Γ.

Χριστιανός Εσκιμώος έκαμε τον ακόλουθο 

συλλογισμό:

“Οι λευκοί είναι πολύ έξυπνοι. Ξέρουν 

να κάνουν πελώρια σπίτια και τόσο ψηλά, 

που μας γυρίζει το κεφάλι ανάποδα, όταν 

πρόκειται να δούμε την κορφή τους. 

Ξέρουν να κάνουν, να περπατούν μόνα 

τους πάνω στις γραμμές. Άλλα σπίτια, που δεν 

είναι τόσο ψηλά, αλλά πολύ μακρυά και όπου 

βρίσκει κανείς ότι θέλει (κρεβάτια, κουζίνα 

κ.λ.π.). 

Ξέρουν να κατασκευάζουν κουτάλες που 

σκάβουν στη γη, κι ακόμη τον πυθμένα του 

ποταμού. 

Ξέρουν να κάνουν φωτιά, που δεν φαίνεται  

και να τη  μεταφέρουν παντού σ’ ένα σύρμα. 

Ξέρουν να κλείνουν το φως μέσα σε 

φιαλίδια, για να φωτίζουν... Αλλά δυστυχώς δεν 

ξέρουν ακόμη να μονιάζουν.
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“Θα ήθελα να ξέρει πως εδώ είναι ασφαλής και πως μπορεί να 
έρθει να μου πει οτιδήποτε. Ακόμη και το χειρότερο λάθος του. 
Δεν θα ήθελα η πρώτη μου αντίδραση να είναι εκείνη η γνωστή 
χειρονομία, με το δάχτυλο του χεριού έτοιμο να κατηγορήσει - 
«Εγώ σου τα ‘λεγα»”.

Σκέφτομαι πόσες φορές αντέδρασα με αυτόν τον τρόπο. Της 
αυθεντίας. Που ο δείκτης του χεριού μου και μόνο είναι ικανός να 
στήσει τον άλλο στον τοίχο και να τον μειώσει. Είναι κι εκείνες οι 
λέξεις. “ΕΓΩ σου τα ‘λεγα”. Για ακόμα μια φορά το επίκεντρο της 
συζήτησης στρέφεται σε μένα. Στην επιτυχία μου.

Ας μετακινηθούμε λίγο από αυτή την γνωστή αντίδραση 
και ας στραφούμε προς μια δράση. Την στιγμή που ο άλλος 
κουβαλά εκείνη την ντροπή για το λάθος ή για την άγνοιά του, 
και στέκεται μπροστά μας, σχεδόν “μικρός”, ας επιλέξουμε να 
ενεργήσουμε με συμπόνια. Με αγάπη. 

Όταν ο Χριστός συνάντησε τον Πέτρο μετά την προδοσία 
ούτε τον απέφυγε, ούτε τον μείωσε, ούτε τον τιμώρησε. Δεν 
επικεντρώθηκε στις πράξεις του. Στόχος, πλέον, ήταν η πληγή που 
είχε δημιουργήσει η στάση του Πέτρου στην σχέση του με τον 
Ιησού. Και βρήκε τρόπο να φτάσει στην καρδιά του, για να θυμίσει 
στον μαθητή την αγάπη του για Εκείνον. “Σίμων Ιωνά, αγαπάς με;” 

Ανάμεσα στο “καταδικάζω ένα λάθος” και “τιμωρώ τον άλλον, 
δημιουργώντας περισσότερο πόνο” και στο “αποφεύγω να ασχοληθώ 
με το λάθος”, υπάρχει μια μέση οδός. Εκείνη της επούλωσης.

Όπου η αγάπη μας γίνεται βάλσαμο και κλείνει πληγές. Δημιουρ-
γεί γέφυρες πάνω από το χάσμα που μπορεί να δημιουργήσει ο 
εγωισμός. Εκεί όπου ο άνθρωπος συναντά τον συνάνθρωπο.

“Θα ήθελα να ξέρει πως εδώ είναι ασφαλής”. Ίσως κάπως έτσι 
να είναι η αγάπη. Ένας χώρος όπου δεν χωρούν πανοπλίες και 
άμυνες. Ούτε αυθεντίες. Ούτε φόβος. Ένας χώρος όπου ο “μικρός” 
άνθρωπος, που νοιώθει ντροπή, υψώνεται.

Η αγάπη είναι μια αγκαλιά συγχώρεσης και ασφάλειας. Μια 
αγκαλιά αποδοχής. “Αγαπάς με”;                 Ε.Κ.
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

“Ο τελευταίος ιερέας
 μας στη Νίκαια ήταν ο παπα-

Ιορδάνης. Βρήκε μ
αρτυρικό θάνατο 

από τους Τούρκους. 

Τον έπιασαν, του έβαλαν σαμάρι στην πλάτη του, 

χαλινάρια στο κεφάλι του, πέταλα στα πόδια του, 

και ο Χότζας της Νίκαιας κάθησε στην πλάτη του 

ογδοντάχρονου 
παπά μας και τον ανάγκασε να 

περπατάει με τα τέσσ
ερα. Ύστερα τον θανάτ

ωσαν με 

σκληρά βασανιστ
ήρια.

Παπά-Ιορδάνη, μάρτυ
ρα της παλαιάς Νίκαιας, στείλε 

από τον ουρανό την
 ευλογία σου στο

ν σημερινό κλήρο 

της Νέας Νίκαιας, και πες μας, ότι το φλ
άμπουρο της 

πίστεως και της πατρίδος που κράτησαν τα 
δικά σου 

άγια χέρια, πρέπει να το κρατήσο
υν υψωμένο και τα 

δικά μας χέρια γ
ια την ίδια πίστη και για την

 ίδια 

πολυβασανισμένη Ε
λληνική Πατρίδα.

Αιωνία σου η μνήμη!

Παρόμοια γεγονότα καλύπτουν ένα μόνο χώρο, 

και όχι ολόκληρο
, των αλησμονήτων Πατρίδων: τον 

εθν ι κό . Υπάρχει όμως και άλλο, ο σ
υνδεδεμένος με 

τα γεγονότα, που αναφέρονται 
στην πνευματική και 

θρησκευτική ζωή αιώνων πολλών που συνυφάνθησαν
 με 

την ψυχή και το πνεύμα του Ελληνισ
μού της Ανατολής, 

και ιδιαιτέρως με τη Νίκαια της Βιθυνία
ς”.    (“Φως”)
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
“Ο πόλεμος εστάθη σφοδρός όλην την ημέραν. Το βράδυ παίρνω 

μερικούς και πάγω εις το Καταράχι οπού ήτον οι Σημαίες των Τουρκών.
Επήγα κοντά, τους τουφέκισα με δίδουν 4 τουφέκια - Οι Έλληνες 

οπίσω δεν εκατάλαβαν - Ζωντανούς θα σας πιάσω, εγώ είμαι ο 
Κολοκοτρώνης! - Τί είσαι σύ; - Ο Κολοκοτρώνης. Άδειασαν τον τόπον 
τότε εμβήκαμεν εις το Βολτέτζι, εδώσαμε φυσέκια, ψωμί, ότι αναγκαία 
ήτον εις εκείνους. Εις τες δύο ώρες της νυκτός ήλθαν 200 εδικοί μας και 
έρρίξαν μια μπαταρία, ενομίζαμεν ότι είναι Τούρκοι και ήτον Έλληνες. 
Εξημερώσαμεν εις τον πόλεμον.

23 ώρες εβάσταξε ο πόλεμος.
Εκείνην την ημέρα ήτον Παρασκευή, και έβγαλα λόγον ότι: Πρέπει 

να νηστεύσομε όλοι διά δοξολογίαν εκείνης της ημέρας, και να δοξάζεται 
αιώνας αιώνων εως ου στέκι το έθνος, διατί ήτο η ελευθερία της 
πατρίδος”. 

* * *
“Εσυνάχθημε την άλλην ημέραν ν’ αποφασίσομεν Πρόεδρον του 

Βουλευτικού. Επετάονταν στην Συνέλευσιν άλλος τον Ζαΐμη... άλλος 
τον Κουντουριώτη, άλλος τον Πρασά από την Ανδρούσα και έγινε 
χασμωδία. Είδα την χασμωδία και το παράξενο του κόσμου. Εσηκώθηκα 
ολόρθος: Σεβαστή φιλονεικούμεν δια Πρόεδρον του Βουλευτικού και η 
πατρίς μας κινδυνεύει να χαθή και έχομε συνέλευσιν επτά μήνες και 
πρόεδρος εις την Ανατολική Ελλάδα είναι ο Κιουταχής, και πρόεδρος 
της Πελοποννήσου ο Ιμπραΐμης και ημείς καθήμεθα και φιλονεικούμεν 
και η Αθήνα κινδυνεύει και η Πελοπόννησος κινδυνεύει. Εχάθηκε 
ένας από τους τόσους Έλληνες πληρεξούσιους να κάμομεν Πρόεδρον; 
Όμως καθήμεθα και φιλονεικούμεν! Εκοίταξα τριγύρω μου και είδα 
ένα γεροντάκι, και εκάθητο με τους Κρητικούς, αλλ’ ούτε το όνομά 
του εγνώριζα, ούτε τον είδα και πηδάω μέσα από την Συνέλευσι, 
και τον αρπάχνω, και τον πηγαίνω εις το κάθισμα του προέδρου 
Σισίνη, και τον κάθισα στο σκαμνί. Είπα, τούτος δεν είναι άξιος; Και 
όλη η Συνέλευσις έβαλε την φωνήν άξιος, άξιος και εχειροκρότησε, και 
ετελείωσε”. (Απομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη)
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Ανεβαίνοντας
Άγιοι... Δίπλα μας

Συναξάρια καθημερινών ανθρώπων

[π. Χριστόδουλος Μπίθας, εκδ. Εν Πλω]

Σ’ ελάχιστο χρόνο γέμισαν οι ακτές μας εξαθλιωμένες ψυχές. Κάτω από 
τον καυτό ήλιο, ηλικιωμένοι, σακατεμένοι από βασανιστήρια, άρρωστοι, 
οικογένειες με μικρά παιδιά ξεχύθηκαν στο νησί με μοναδικό αίτημα να 
φύγουν για τον Πειραιά και μετά για την Δυτική Ευρώπη. […] 

Ο παπα-Κοσμάς δεν σταμάτησε την προσπάθειά του ακόμα κι όταν 
οργανώθηκαν οι δομές φιλοξενίας και κατέφθασαν οι ΜΚΟ. Όταν άρχισαν 
κάποιες χώρες της Ευρώπης να κλείνουν τα σύνορα, ξεκίνησαν και οι 
διαφωνίες στο νησί για το πού, τελικά, θα οδηγούσε η κατάσταση. Ο 
φόβος κι η αγανάκτηση των κατοίκων αυξήθηκε και κάποιοι ακραίοι 
άρχισαν να αντιμάχονται μεταξύ τους, εκείνος όμως με τα κηρύγματά του 
βοήθησε να κατευναστούν τα πνεύματα, τουλάχιστον στην περιοχή του.

«Βλέπεις, αγαπητέ μου», είπε με πάθος ο ασπρομάλλης ιερέας, 
«ανάμεσα σε αυτούς τους καλούς ανθρώπους που ήρθαν στο νησί να 
βοηθήσουν, υπάρχουν και κάμποσοι θερμοκέφαλοι που μιλούν επιθετικά 
για τους κατοίκους, δίχως να νοιάζονται για το πώς άλλαξε από την 
μια μέρα στην άλλη η ζωή τους και τους έπνιξε η ανασφάλεια. […] 
Δεν αγαπάς πραγματικά, όταν κάνεις διαχωρισμούς, σκέφτεσαι και 
λειτουργείς με ιδεολογικά κριτήρια, είτε σε κόμμα ανήκεις, είτε λες πως 
θρησκεύεις.

»Τα άκρα είναι των δαιμόνων, όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, το 
ένα θρέφει το άλλο… »

 Ένα συναξάρι με βίους Αγίων! Βίους απλών καθημερινών 
ανθρώπων που με τρόπο εξαγιασμένο ασκούν τα λειτουργήματά 
τους. Ανθρώπων που δέχτηκαν στη ζωή τους έμπρακτα την 
πρόσκληση στη Βασιλεία. Ανθρώπων που η ζωή τους είναι τέτοια 
που επηρεάζει και άλλους ανθρώπους με ειλικρινή προαίρεση. Γιατί 
η εντολή είναι ξεκάθαρη: Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι”. (Α ́ 
Πέτρου 1, 15)          Κ. Χ. 
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Είμαστε χριστιανοί;
Ένα σύγχρονο, αλλά και διαχρονικό ερώτημα. Ταυτόχρονα και 

δύσκολο. 
Δεν μπορεί κανένας να απαντήσει με ένα απλό ναι ή όχι. 
Ξεκαθάρισμα χρειάζεται πρώτα. 
Χριστιανός: Τίτλος τιμής ή υποτίμησης;
Πορεία ανέμελη ή μαρτυρίου; 
Υποτάσσεις τον εαυτό σου, τα «θέλω» σου, στο θέλημα του Θεού; 
Πορεία δηλ. στο Φως. Την αγάπη. Την ελπίδα. 
«Όστις θέλει» όμως. Μιλούμε για την ελευθερία του ανθρώπου. Δώρο 

Θεού. 
Σταθμοί ζωής. Με μαθήματα και μηνύματα σωτηρίας. 
Γέννηση. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ». Χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ταπείνωση. 

Όπως ήταν και όλη η επίγεια ζωή Του.
Μάθημα αγάπης. Ελέους και προσφοράς. Άνοιγμα δρόμου σωτηρίας. 
Θλιβερή συμπεριφορά από θλιβερούς ανθρώπους. Συμπαραστέκεται. 
Βρίζετε; Χτυπάτε; Απαλύνει τον πόνο. 
Ποδοπατείτε αξιοπρέπειες; Αποκαθιστά την ανθρώπινη. Φορτώνετε; 

Ξεκουράζει. 
Αρνείστε; Σταυρώνετε; Κλείνετε την πόρτα της αγάπης;
Ανοίγει τον Παράδεισο! 
Η πορεία προς τον Γολγοθά. Τη Σταύρωση. Τον θάνατο. Αρετές 

ζωής.  
Ταπείνωση. Συγχώρηση. Ελπίδα. Αγάπη. 
Πεθαίνει για χάρη μας. Νεκρούται και αναστήνεται. Δίνει ζωή στον 

νεκρό άνθρωπο.
Υπογράφει συμβόλαιο ζωής. Το σφραγίζει με το αίμα Του. 
Και το τέλος του δρόμου. Η Ανάσταση! Νόημα ζωής. Σύνθημα ελπίδας.
Αν όχι; Μα τότε ματαιοπονούμε.       ΔΔ

Συμβόλαιο ζωής!

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.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού μεταξύ 4:00 - 5:00 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 4:00 - 6:00 
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.
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τελούνται οι ακολουθίες του Όρθρου και της 
Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
Κάθε Σάββατον (μέχρι και την Ανάσταση του Λαζάρου) θα τελείται η Θεία 
Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου,  ενώ κάθε Κυριακή έως και την  Ε΄ 
Κυριακή των Νηστειών θα τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Κάθε  Παρασκευή  (5:00 - 5:45μ.μ.)  προ  του  Μικρού Αποδείπνου και 
της ακολουθίας των  Χαιρετισμών, θα τελείται μνημόσυνο των τεθνεώτων.
Στις 25 Μαρτίου γίνεται  κατάλυση ψαριού.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l  Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 172 l  Μάρτιος, 2023 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 Φωτογραφία εξωφύλλου Δημήτρης Δημητρίου 
l Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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Ακτινογραφίας ευρήματα:
α. ψυχές αδιάβροχες
β. πνευματική νηπίαση
γ. χαράς(;) επίφαση
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