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Πυρσός

Τῌ ΚΗ’ (29ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Προτερίου, 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου. 

«Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν 
Κτίσαντα...» Αυτό ταιριάζει να λεχθεί και για τους δύο 
μάρτυρες Πέρσες αδελφούς Ιωνάν και Βαραχήσιον.

Παρόλο που δοκίμασαν κάθε είδους φρικτά βασανιστήρια, 
οι δήμιοι δεν κατάφεραν να τους στρέψουν την πίστη από 
τον αληθινό Θεό, στον ήλιο και στ’ άστρα που λάτρευαν οι 
Πέρσες. 

Όταν χάσουν οι άνθρωποι την πίστη τους στον αληθινό 
Θεό, τότε πιστεύουν σε οποιοδήποτε είδωλο. 

Μα ό,τι υπάρχει στον κόσμο, στον ουρανό και στη γη, 
«ορατό» και «αόρατο» δεν είναι θεός. Είναι έργο του Θεού.
Μέσα από το οποίο βλέπουμε τη δύναμη. Τη σοφία και την 
αγαθότητά Του.

Όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε στη γνώση της ουσίας των 
όντων, ανακαλύπτουμε τους νόμους της υπάρξεώς τους, τόσο 
περισσότερο πιστεύουμε στο Δημιουργό. 

«Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν 
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό στερέωμα».   

 

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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ΛΕΥΚΕΣ...;

«Μήπως ο πολιτισμός του ανθρώπου είναι μόνο ένα περίβλημα, 
που από μέσα του μπορεί να ξεσπάσει η άγρια φύση του αναλλοίωτη 
όσο ποτέ;» διερωτήθηκε ο ιστορικός Καρλάιλ. 

Μήπως προχωρούμε προς τη βαρβαρότητα; 
Είναι γεγονός, πως ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση. 

Μπροστά στη διαρκή αντιπαράθεση του εαυτού του και της μηχανής.
Συχνά αισθάνεται πως περιφέρεται. Κινείται. Αντιδρά σαν ρομπότ. 

Ή είναι ρομπότ, που κατά καιρούς δρα και σκέφτεται σαν άνθρωπος. 
Πώς όμως καταντήσαμε έτσι τη ζωή μας; Αλλάξαμε τους σκοπούς 

και τους στόχους μας; Αλλοτριωθήκαμε; Αφήσαμε το μέλλον μας σε 
χέρια ξένα; Άσχετα; 

Σήμερα ιδιαίτερα παρατηρείται ένας αγώνας δρόμου. Μια 
σκυταλοδρομία παραφροσύνης. Αγωνιζόμαστε εμείς ... εναντίον μας. 
Συνδυάσαμε τη δημιουργικότητά μας με την καταστροφή. 

Παρατηρούμε, πως, ενώ εξωτερικά συμπεριφερόμαστε σαν μοντέρνοι 
Αϊνστάιν, εσωτερικά - άσχετα αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε 
- δρούμε (και αντιδρούμε) σαν άλλοι Κάιν. Διακατεχόμαστε από το 
σύνδρομο του Νέρωνα. Η λύρα της επιστήμης μας κάθε άλλο παρά 
λυρική είναι. Αντιστρέφουμε τη θεωρία του Δαρβίνου. Καταλήξαμε, 
πως δεν προερχόμαστε από τον πίθηκο, μα όλο και πορευόμαστε 
προς αυτόν. Αποτέλεσμα; Αλαζονεία. Αδιέξοδο. Άγχος. Ηρεμιστικά 
φάρμακα. Περιθώριο. 

Ο άνθρωπος, για τον οποίο ο Πασκάλ είχε πει χαρακτηριστικά, 
πως είναι «η δόξα και η ντροπή του σύμπαντος», κατέληξε ν’ 
«αγοράζει» νεκρές συνειδήσεις. 
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Τι θα μπορούσε άραγε να συγκρατήσει τον αφηνιασμένο Πήγασό 
μας; 

Ο Περσέας με τη βοήθεια του Πήγασου απελευθέρωσε την 
Ανδρομέδα. Και ο Βελερεφόντης σκότωσε το φρικτό τέρας. Τη χίμαιρα. 

Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε; 
Να λυτρωθούμε θέλουμε από τα δεσμά, που ακίνητους μας κρατούν. 

Καρφωμένους στο βράχο της ανάγκης. Και της ανίας. Πώς να γίνει 
τούτο; Απλή, θεωρητικά, η απάντηση: Να θέσουμε την τεχνική υπό 
τον έλεγχο της Ηθικής. 

Στην πράξη όμως; Εκεί προκύπτει το θέμα της επιλογής μας. Τι 
διαλέγουμε λοιπόν; “Λευκές συνειδήσεις” ή να γίνουμε οι “άνθρωποι 
του μεγάλου όχι”;

“Λευκές συνειδήσεις” σημαίνει άδειες. Κενές. Κάθε άλλο παρά εδραίες 
και σταθερές.

Οι «άνθρωποι του μεγάλου όχι» είναι εκείνοι που αρνούνται να 
προδώσουν τις αρχές και τα «πιστεύω» τους. Αποτελούν το ένζυμο 
για μια καλύτερη ζωή. 

Επιλογή λοιπόν. «Λευκές συνειδήσεις» ή «άνθρωποι του (μεγάλου) όχι»; 
Τα δάκτυλα ιδού «ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων».
Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς.                                                     +ο π. Γ.
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«Μινσκ (Λευκορωσία). Βάπτιση βρέφους.
Μου ζητήθηκε ν’ αλείψω το μωρό με λάδι.
Το μυστήριο κινηματογραφήθηκε.
Κοστρομά (Ρωσία). Έξι μήνες αργότερα. Σύνεδροι, στο σπίτι του 

παππού, παρακολουθούν το μυστήριο.
Στη στιγμή της αλοιφής σταματούν. Ζητούν περισσότερες πληροφορίες. 

Τους λείπει το λάδι. Δεν σχολιάζουν.
Κοστρομά (πάλι). Ένα χρόνο αργότερα.
- Πάτερ, (στον παππού) ήρθαμε να μας βαπτίσεις. Είδαμε πέρυσι 

τον Κύπριο παπά με το… λάδι κι αποφασίσαμε. Έτρεχαν τα μάτια τους 
από την συγκίνηση.

Λευκωσία. Ένα χρόνο μετά. Επίσημα χείλη: «Γράφετε Ιστορία».
Κάποιο λάθος κάνετε. Εμείς; «Δούλοι αχρείοι εσμέν».                                    γ.     

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Κάθε άνθρωπος είναι λίγο ή πολύ άρρωστος ψυχικά. Συνήθως 
όμως, μολυσμένος από το μικρόβιο της υπερηφάνειας, δεν αισθάνεται 
το κακό που του προξενεί η αμαρτία. Και όσο δεν το αισθάνεται, 
τόσο περισσότερο υπερηφανεύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ: «Η 
υπερηφάνεια των μισούντων σε ανέβη διά παντός». Γιατί ο ψυχικά 
άρρωστος είναι κατά κανόνα και αναίσθητος και δεν νοιάζεται για την 
υγεία της ψυχής του. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως, μισεί την 
ψυχή του. Και μισώντας τη ψυχή του, μισεί και το γιατρό των ψυχών. 

Κάθε χριστιανός, αντίθετα, που συναισθάνεται την ψυχική του 
ασθένεια, ταπεινώνεται βαθειά και φροντίζει να καλέσει το γιατρό που 
θα τον θεραπεύσει. Όπως δηλαδή, όταν αρρωστήσουμε σωματικά, 
έχουμε αίσθηση των πόνων και καλούμε γιατρό, έτσι πρέπει να κάνουμε 
και με την ψυχή μας. Γιατί και η ψυχή έχει αρρώστιες. Τις αμαρτίες και 
τα αίτιά τους. Τα πάθη. Αλλά δεν αισθανόμαστε τις αρρώστιες της. Δεν 
ακούμε τους πόνους της. Και δεν φροντίζουμε για τη θεραπεία της. [...]

Ας κλάψουμε, ας θρηνήσουμε, ας ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου. 
Αν δεν ομολογήσουμε εμείς οι ίδιοι την αμαρτωλότητά μας, αν δεν Του 
φανερώσουμε τις αρρώστιες της ψυχής μας, δεν θα μας θεραπεύσει, 
παρόλο που γνωρίζει, ως παντογνώστης, την κατάστασή μας. Περιμένει 
να Τον καλέσουμε εμείς, με τη θέλησή μας, και να ζητήσουμε τη βοήθειά 
Του. Και τότε έρχεται και θεραπεύει με τη χάρη Του τα ψυχικά μας 
τραύματα. 

Η θεραπεία αυτή είναι ψυχική αλλοίωση αξιοθαύμαστη! Όσα μέχρι 
τώρα θεωρούμε σπουδαία και ποθητά - το χρήμα, τις απολαύσεις, τις 
τιμές - τ’ αποστρεφόμαστε πια και τα βλέπουμε ασήμαντα και βδελυκτά. 
Και όσα πριν περιφρονούσαμε ή περιγελούσαμε - την εργασία των 
αρετών, την κάθαρση, τον αγιασμό - τώρα τα επιζητούμε με ζήλο κι 
ενθουσιασμό. Γιατί; Επειδή η χάρη του Θεού μας φώτισε. Σκόρπισε τα 
σκοτάδια της ψυχής μας. Μας άνοιξε τα μάτια και μας αποκάλυψε την 
πραγματικότητα. 

Αυτή η μεταστροφή, αυτός ο φωτισμός, αυτή η αλλοίωση είναι η 
αρχή της θεραπείας της ψυχής μας. Η ολοκλήρωσή της είναι συνάρτηση 
της προαιρέσεώς μας. Του πνευματικού μας αγώνα και της βοήθειας του 
Χριστού. Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος

Απαρχές



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
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Στο πρόσωπο της Παναγίας αρχίζει η εκπλήρωση του 
σχεδίου του Θεού για τη θέωση όλης της δημιουργίας. 

Μια πραγματικά νέα εποχή αρχίζει για τον κόσμο όλο από τη στιγμή 
που η Παρθένος Μαρία αποδέχεται τη μετοχή της στο θεϊκό σχέδιο. 

“Τιμούμε την Παναγία”, λέει ο Κάλλιστος Ware “επειδή είναι 
η μητέρα του Θεού. Δεν την τιμούμε μεμονωμένα, αλλά λόγω 
της σχέσης της με το Χριστό. Έτσι, η τιμή που δείχνουμε στην 
Θεοτόκο, όχι μόνο δε μειώνει τη λατρεία μας προς το Θεό, αλλά 
ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, όσο περισσότερο τιμούμε 
τη Θεοτόκο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγαλειότητα 
του Υιού της, επειδή τιμούμε τη Μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού”. 

“Γεννώντας τον Χριστό, ως Παγκόσμια Εύα, τον γεννά για 
όλους και επομένως τον γεννά και για κάθε ψυχή” (Π. Ευδοκίμωφ).

Γεννά το Χριστό, που είναι το φως της Αλήθειας, της 
Δικαιοσύνης. Το φως “το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον 
εις τον κόσμον”. “Πάντα άνθρωπον”. Χωρίς διακρίσεις. 

Η προσφορά της Παναγίας δε σταματά εκεί. Ακολουθεί το Γιο Της 
παντού. Νωρίς νωρίς παίρνει το δρόμο της εξορίας, της προσφυγιάς, 
για να Τον γλυτώσει από τον Ηρώδη. Μετά από χρόνια θα δει 
τον Σωτήρα του κόσμου Σταυρωμένο και θα υποφέρει μαζί Του. 

Οι Ευαγγελιστές τονίζουν ότι η Παναγία σ’ ολόκληρη τη 
ζωή Της, άκουγε με προσοχή όσα ο Χριστός Της έλεγε. Κι όχι 
μόνο τα άκουγε, αλλά και τα βίωνε. Λέει ο Λουκάς: “Η Μήτηρ 
αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής”.

Η Θεοτόκος αποτελεί πρότυπο για κάθε Χριστιανό στον αγώνα του 
για τελείωση-θέωση. Αν ο Χριστιανός θέλει να της μοιάσει, τότε ο μόνος 
δρόμος είναι να τηρήσει στη ζωή του αυτό που η Παρθένος απηύθυνε 
στους υπηρέτες του γάμου στην Κανά “ότι αν λέγη υμίν ποιήσατε” (Ιω. β΄, 
5). Να τηρεί δηλαδή τις εντολές του Θεού, για να φτάσει στην αγιότητα. 

Τελικά, πρώτη η Παναγία απέδειξε, θα ‘λεγε κανείς, ότι η Αγιοσύνη 
δεν είναι ουτοπία, αλλά κερδίζεται με το “κάλλος”, την ομορφιά της 
ανθρώπινης φύσης δηλαδή, όταν διατηρηθεί και δεν αλλοιωθεί απ’ την 
αμαρτία. Αν. Αργυρόπουλος.
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Δευτέρα, 12.02.2018 
 
 Στα διαλείμματα από το διάβασμα, παίζουμε πάντοτε ένα 

παιχνίδι. Σήμερα, διαλέξαμε να «χτίσουμε»... Αυτή είναι και η σημασία 
της λέξης «Jenga» στα Σουαχίλι. Τη μητρική γλώσσα του ανθρώπου 
που επινόησε αυτό το έξυπνο παιχνίδι. 

 Στην αρχή, τα πράγματα ήταν απλά. Μια εγώ, μια η μικρή Κ. 
βγάζαμε ένα ένα τα ξύλινα τουβλάκια από το κάτω μέρος του πύργου. 
Και τα τοποθετούσαμε στην κορυφή, προσπαθώντας να διατηρήσουμε 
την ισορροπία του πύργου. 

Όμως, όσο ψηλώνει ο πύργος, όλο και πιο ετοιμόρροπος γίνεται...
«Πρόσεχε! Θα χάσεις!», ακούω ανήσυχη τη φωνούλα της Κ. Στόχος 

του κάθε παίκτη να μην είναι αυτός, που θα ρίξει τον πύργο. Η μικρή μου 
«αντίπαλος», όμως, καθόλου δεν γνοιαζόταν για τη δική της ενδεχόμενη 
«ήττα». Προειδοποιούσε εμένα να μη χάσω. 

 Ο ενθουσιασμός της μεγάλωνε, καθώς προχωρούσε το παιχνίδι. 
Και κάθε φορά που δοκίμαζε να τραβήξει ένα τουβλάκι, χωρίς να 
γκρεμιστεί ο πύργος, ψιθύριζε: «Δεν θέλω να χάσουμε!» 

Τώρα πια, γίναμε «συμπαίκτες»... 
Ο πύργος, βεβαίως, γκρεμίστηκε. Εμείς όμως, κερδίσαμε! Η μικρή 

απλά χαιρόταν το παιχνίδι κι εγώ ξαναμάθαινα - από αυτήν, ότι σε 
έναν αγώνα, σε κάθε αγώνα δεν είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ, είμαστε μαζί...          

Κ. Χ.

Φύλλα ημερολογίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Χριστιανική Κίνηση της Παλουριώτισσας,

σας προσκαλεί σε Συνέδριο,
την Κυριακή, 4 Μαρτίου, 2018, μετά την Θεία Λειτουργία.

Το συνέδριο θα γίνει στην αίθουσα της Εκκλησίας
“Ευαγγελισμός ΙΙ”

Θέμα: “ Π ό τ ε  λ ο ι π ό ν  υ π ά ρ χ ο υ μ ε ; ”
Θα προσφερθεί πρόγευμα
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ΔονήσειςΔονήσεις

Το πάγκαλλο πρόσωπο του Χριστού είναι το μόνο, 
το οποίο ο Ντοστογιέφσκι λατρεύει χωρίς δισταγμό. Γι’ 
αυτόν είναι η προσωποποίηση του κάθε υψηλότερου, 
του κάθε τελειότερου, του κάθε ανθρωπινότερου... 

Για τον Ντοστογιέφσκι, ο Χριστός προσελκύει 
προς τον Εαυτό Του ό, τι καλύτερο υπάρχει στην 
ανθρώπινη ψυχή, με τον ακαταμάχητο μαγνητισμό 
της Αγάπης Του... 

Στον κόσμο, τον επί των παραλόγων εδραιωμένο, 
ο Ντοστογιέφσκι αδυνατεί να ζήσει χωρίς Χριστό... 
Το πικρό μυστήριο του κόσμου καθίσταται γλυκύ 
μόνο εν Χριστώ. Το τραχύ μυστήριο του να πάσχει, 
μετατρέπεται βαθμηδόν σε γαλήνια χαρά... 

Ο Ντοστογιέφσκι είναι αφοσιωμένος και 
μαρτυρικώς πιστός στο Χριστό. 

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς
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~Πύρσος~

Γνώρισα... αξιόλογο γιατρό ειδικευμένο στη 
γυναικολογία - μαιευτική, σε μεγάλο νοσοκομείο, ο 
οποίος μετά την εξέταση και την διάγνωση της κάθε 
ασθενούς, δίνει ένα έντυπο που ο ίδιος έχει συντάξει, 
στο οποίο αναφέρει με σοβαρότητα και την “εξέταση 
της ψυχής” σε κάποιον ιερέα - πνευματικό, ως επίσης, 
και την προτροπή για προσευχή και μετοχή στη Θεία 
Κοινωνία. 

Χρυσόστομος Σεκούνδος

Η ταυτότητα είναι ένα κέντρο. Χωρίς αυτό χάνεις 

τη λογική, που σου επιτρέπει να δεις τα πράγματα 

συγκριτικά. 

Χάνεις τον άξονα. Και είσαι από δω και από κει. 

Όπου φυσάει ο άνεμος. Χωρίς μέλλον... 

Γιάννης Κουνέλης, ζωγράφος
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Ανιχνεύοντας
Η Βερόνικα ξέρει καλά Αγ-

γλικά.
Στο “Πνευματικό κολλέγιο” 

μετάφραζε την ομιλία μου.
Με είδε και στην Κατασκή-

νωση. Τα είπαμε.
Μια μέρα, λέει, τη ρώτησε 

κάποιος:
- Είσαι μοναχή. Δεν είναι;
Αυτό συνέβηκε ακόμη μερικές 

φορές από κάποιους άλλους.
Ο προβληματισμός της: 

Μήπως πρέπει να γίνει 
μοναχή; Τη ρώτησα, τότε, πώς 
ήταν ντυμένη.

- Κανονικά. Ως συνήθως.
Αν ήσουν μοναχή, δεν θα 

έπρεπε να φοράς ράσα;
Συνεχίζει όμως να διερωτάται. 

Αυτές οι απόψεις μήπως άραγε 
ήταν κλήση από το Θεό;

Δεν βιάστηκα να διαφωνήσω. 
Νοιώθει μέσα της κάτι τέτοιο; 
Αισθάνεται να έχει αλλάξει 
καθόλου η ζωή της; Η συμπερι-
φορά της; Ο τρόπος που βλέπει 
τους άλλους;

Αρνητική η απάντηση.
Πιθανό να ήταν σύμπτωση. 

Ίσως ήταν μια δική τους 
υπόνοια. Μπορεί και όχι. 
Γιατί να βιαστούμε λοιπόν να 

δώσουμε απάντηση;
Και κάτι άλλο. Αν είναι κλήση 

από το Θεό, θα επαναληφθεί. 
Και μάλιστα πιο ζωηρά.

Να πούμε εδώ, ότι αυτή τη 
στιγμή ψάλλει στη χορωδία 
ενός μοναστηριού.

Μπορεί λοιπόν να υπέθεσε 
εκείνος.

Αν είναι από το Θεό, η 
κλήση θα είναι σαφής. Δεν θα 
δημιουργεί ποικιλία εντυπώσεων. 
Και (αρκετές) αμφιβολίες.

Θα με ενημερώσει, είπε.
Αναμένω στο ακουστικό μου 

λοιπόν...
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό.
Είναι ζήτημα μιας ολόκληρης 

ζωής.
Οι πρόσκαιρες ... συζητήσεις 

και οι ενθουσιασμοί δεν λύνουν 
προβλήματα.

Χρειάζεται μελέτη. Προσευ-
χή. Προσπάθεια.

Ουσιασικά, είναι μονόδρομος.
Ένας δρόμος χωρίς επι-

στροφή. Δεν επιτρέπονται επι-
πολαιότητες.

Πήρε το μήνυμα.
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)



“ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην 
αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν”. (Ματθ. στ΄ 33)

Ο Θεός, ως παντογνώστης, γνωρίζει πολύ καλά πόσο αγωνιούμε 
για τα υλικά αγαθά. Ξέρει, πως τους έχουμε δώσει την πρώτη θέση 
στη ζωή μας. Kαι επιδιώκουμε με πολλή φροντίδα την απόκτησή τους.

O Χριστός όμως αξιολογεί τα πράγματα σωστά.
Πρώτο αγαθό είναι η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στην 

ψυχή και τη ζωή του.
Το «ζητείτε» εκφράζει τη συνεχή επιθυμία. Παράκληση. Επιδίωξη.

Φροντίδα γι’ αυτό το πολύτιμο αγαθό. Τη Βασιλεία του Θεού. Την 
οποία δεν πρέπει απλώς να θελήσουμε, αλλά να την κάνουμε πρώτο 
στόχο. Και κύριο σκοπό της ζωής μας.

Παράλληλα πρέπει να επιδιώκουμε και τη δικαιοσύνη Του. Την 
τέλεια αρετή.

Φυσικά δεν απαγορεύεται να ζητούμε τα απαραίτητα για το σώμα 
αγαθά, αλλά τα πνευματικά πρέπει να κατέχουν την πρώτη θέση. 
Καθημερινά η πρώτη μας σκέψη να στρέφεται προς το Θεό. Οι πράξεις 
μας να ταιριάζουν σε αγωνιζόμενο χριστιανό. Κι αυτό να γίνει έργο 
ζωής.

Αν εφαρμόζουμε αυτό, τότε θα πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που 
δίνει εδώ ο Χριστός. «και όλα αυτά θα προστεθούν σε σας».

Ποια όλα; Όσα χρειάζονται για τη συντήρηση του σώματος.
Αν λοιπόν πιστέψουμε στην υπόσχεση αυτή του Χριστού, τότε οι 

καθημερινές ανησυχίες και φροντίδες για τα υλικά θα δώσουν τη θέση 
τους στην ψυχική γαλήνη και ηρεμία. 

Φτάνει μόνο ν’ αντιληφθούμε πως ο καλύτερος δρόμος της ζωής σ’ 
αυτό τον κόσμο είναι η αληθινή προσήλωση στην αιωνιότητα.

Και ο Θεός θα είναι βοηθός. 
+π. Γ. 

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

ΨηφίδεςΨηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Η ερημικότητα, η ησυχία, το σκοτάδι συνήθως 

φοβίζουν γιατί μας τοποθετούν μπροστά στο 

άγνωστο, γεννούν φόβους, είναι αντίθετες 

με τήν κοινωνικότητα, τον διάλογο, το φως. 

Από την άλλη μεριά κρύβουν θησαυρούς 

και αφυπνίζουν εσωτερικές δυνάμεις στο 

ανθρώπινο πνεύμα που τίποτε άλλο δεν 

μπορεί να τις ενεργοποιήσει. «Νυκτός μετά 

καρδίας μου ἠδολέσχουν καί ἔσκαλλε τό πνεῦμά 

μου», λέει ένας ψαλμός. Αδολεσχία σημαίνει 

κίνηση, πνευματική ενασχόληση, διεισδυτική 

διερεύνηση. Τή νύκτα πιό εύκολα η καρδιά 

κινείται και σκαλίζει το πνεύμα. Η νύχτα 

φανερώνει κόσμους που κρύβει το φως.
  

Νικόλαος, Μητροπολίτης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 



Πυρσός

10

∆ονήσεις

Πυρσός04

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιε μου, 
Σωστές κουβέντες.
Επιχειρήματα τεκμηριωμένα. 
Ωραία τα λες λοιπόν. 
Τι θα γίνει άραγε, αν, στο δρόμο, μας 

εγκαταλείψει η λογική;
…πατρικά

a 13 Πυρσός
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Ατομική ευθύνη σημαίνει να γνωρίζω ότι η 
κάθε επιλογή μου –και η συνακόλουθη πράξη 
μου– έχει συνέπειες στον εαυτό μου, με δομεί, 
με καθορίζει, με αποκαλύπτει, με αλλάζει, με 
μεταμορφώνει και αφήνει πάνω μου τα χνάρια 
ή τα αποτυπώματά της. 
Ατομική ευθύνη σημαίνει: δεν παρασύρομαι από 
τις παρορμήσεις μου, ούτε συμμορφώνομαι χωρίς 
τη θέλησή μου στις πιέσεις ή στις απαιτήσεις 
των άλλων και του περιβάλλοντός μου, αλλά 
επιλέγω εγώ, και αυτομάτως αποδέχομαι τις 
συνέπειες των επιλογών και των πράξεών μου 
και δεν τις χρεώνω στους άλλους. 

Δ. Μπουραντάς

Στην τέχνη του ζην, ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα ο 

καλλιτέχνης και το αντικείμενο της τέχνης του. Είναι ο 

γλύπτης και το μάρμαρο. Ο γιατρός και ο ασθενής.
Έριχ Φρομ
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Από τα Ουράλια στα Ουράνια
[Ελένη Χατζημιχαήλ, εκδ. Εν πλω]

Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Σβιάτοσλαβ, εις το όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα πια κι αυτός 
«πρώτος τη τάξει», στα μάτια του Χριστού, σαν τη γιαγιά του, σαν 
κάθε χριστιανό π’ αγαπά Θεό και άνθρωπο. 

«Θύμα... συμφωνίας» ο Ολέκ, μιας συμφωνίας που για χρόνια τον 
δοκίμαζε μέχρι να γευτεί κι αυτός Σώμα και Αίμα Χριστού.

Η Ναταλία βρήκε τελικά την άκρη του νήματος της ζωής της και 
«ανάμεσα σε δυο σοπράνο» συνέχισε να ζει εν Θεώ. 

Η Αγριππίνα, πρώην Μπέρτα, κατάφερε κι αυτή να ξετρυπώσει 
την αλήθεια. «Ούτε τ’ όνομά της» δεν ήξερε. «Αναβαπτισμένη», 
όμως πλέον, δοξάζει μέχρι σήμερα το όνομά Του. 

«Εις ώτα μη ακουόντων»; Όχι. Ο Βλαδίμηρος και άκουσε και 
πίστεψε βαθειά. 

Τελευταία διήγηση στο βιβλίο, αυτή της Οξάνας, που ποθούσε 
να δει τη ζωή της να αλλάζει. Και ναι, μετά το ταξίδι στην Κύπρο, 
όλα ήταν αλλιώτικα... Συγκλονισμένη ομολόγησε: «Συ είσαι, Κύριε, η 
αγάπη που παρηγορείς και συνταιριάζεις όλους και όλα». Από τα 
Ουράλια πέταξε στα Ουράνια...   

Γράφει η συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου: 
Χρόνια, γεμάτα εμπειρίες πνευματικές, ανάμεσα σ’ ανθρώπους που 

ζουν τη ζωή των πρώτων χριστιανών. Μα και ανάμεσα σε ανθρώπους 
που δε γνώρισαν ακόμα τον Χριστό, είτε από πείσμα, είτε από άγνοια, 
είτε από πολιτικές αγκυλώσεις, είτε από προκατάληψη. Τα έξι αυτά 
διηγήματα-ιστορίες, που θα μπορούσαν να ήταν δεκαέξι, εκατόν έξι ή 
χίλια έξι, είναι το «περίσσευμα» της καρδιάς για να μιλήσει το στόμα. 
Είναι τόσες οι πορείες, τόσος ο ευλογημένος κόπος και τόση η θεία 
πρόνοια γι’ αυτούς, που αδυνατούν τα λόγια ν’ αποδώσουν τις μυστικές 
παρεμβάσεις που μεσολάβησαν μέχρι να μπορέσει η ψυχή να γνωρίσει 
την Αγάπη.         Κ. Χ.

 

Καθ’      οδον



Πέρασε από δω πριν λίγο καιρό. Ήρθε απρόσκλητη, όπως πάντα. 
Μπήκε και έκατσε. Πότε έφυγε, δεν το κατάλαβα. 

Φεύγοντας άφησε πίσω αυτό: «Τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά. 
Μην το ξεχνάς».

Με το πέρασμά της με δίδαξε την αξία ενός απλού γεύματος και 
μιας σοκολάτας. 

Την αξία του να βλέπω μια ταινία με παρέα.
Του να ανεβαίνω τη σκάλα, έστω και μέχρι τον πρώτο όροφο, 

χωρίς να μου κόβεται η ανάσα.
Την αξία μιας ποδηλατάδας στα στενά δρομάκια της γειτονιάς.
Την αξία του ήσυχου ύπνου. Και του ήρεμου μυαλού. 
Με δίδαξε την αξία μιας φωτεινής μέρας, γεμάτης ήλιο.
Την αξία μιας βόλτας και του καθαρού αέρα της θάλασσας και του 

βουνού.
Την αξία της αναπνοής. Της βαθειάς αναπνοής. Εκείνης που γεμίζει 

έως απάνω τα πνευμόνια μου.
Του να με θυμάται κάποιος κατά τη διάρκεια της μέρας του, γιατί 

με νοιάζεται. «Γεια. Πώς είσαι;»
Της συζήτησης με έναν άνθρωπο, που του έχω εμπιστοσύνη, 

πίνοντας ένα ποτήρι κρασί ή τρώγοντας ένα παγωτό χωνάκι. 
Την αξία του «σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Πάμε ξανά».
Της υπομονής και της αντοχής. Να αντέχω μέχρι το τέλος. Και να 

‘μαι περήφανος, που τα κατάφερα και στέκομαι στα πόδια μου.
Της ανοχής και της κατανόησης. Ειδικά όταν τα κάνω μαντάρα. 

Ξανά. Και ξανά και ξανά. (Πόσο διακριτική είναι η αγάπη κάποιων 
ανθρώπων!) 

Το πώς φωτίζεται το πρόσωπο κάποιου, επειδή χαίρεται που με 
βλέπει.  

Με δίδαξε την αξία ενός χαμόγελου. Και του αληθινού γέλιου. 
Του να με ακούει κάποιος.
Της σιωπής.
Της αποδοχής. 

[Tα μικρά]

Σπαράγματα
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Με δίδαξε την αξία της αγκαλιάς. Να νιώθω ότι εδώ είμαι ασφαλής. 
Σαν στο σπίτι μου, επιτέλους. 

Με δίδαξε την αξία της παρουσίας των ανθρώπων. 
Πολύτιμα. Μικρά. Καθημερινά δώρα. 
Τρέχουμε τόσο, που περνούν απαρατήρητα από τη ζωή μας, γιατί 

τα έχουμε δεδομένα. 
Για έναν άνθρωπο, όμως, που υποφέρει από κατάθλιψη, ο χρόνος 

κυλά με πολύ αργό ρυθμό. Κι όλα φαίνονται βουνό. Λες και πρέπει 
να διασχίσει μια κινούμενη άμμο, κρατώντας το κεφάλι του ψηλά, 
ενώ μεταφέρει ένα φορτίο 50 κιλών. Και παράλληλα να βρέχει 
καταρρακτωδώς.

Αν παρατηρήσετε ότι κάποιος δικός σας έχει σταματήσει ξαφνικά 
να ασχολείται με πράγματα που πριν τον ευχαριστούσαν. Αν έχει την 
τάση να απομονώνεται ή να μένει πολλές ώρες στο σπίτι, χωρίς να 
κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αν έχετε παρατηρήσει, πως είναι μελαγχολικός ή 
κλαίει πολύ. Ή πως έχει γίνει πιο αργός στις κινήσεις του. 

Αν τον ακούσετε να λέει, πως κουράζεται εύκολα, ή τον βλέπετε 
αφηρημένο. Αν σας πει πως δεν κοιμάται τις νύχτες ή δεν έχει όρεξη 
για φαγητό. Αν ακόμα σας πει πως νιώθει να μην αξίζει. Ή πως ο 
κόσμος θα ήταν ένα μέρος καλύτερο χωρίς αυτόν. 

Αν σας πει, πως δεν είναι καλά. Καθήστε για λίγο μαζί του. 
Ακούστε τον. Μιλήστε του, αν χρειαστεί. Ή, σωπάστε. Μερικές φορές, 
το συναίσθημα είναι τόσο έντονο, που είναι δύσκολο να μπει σε λέξεις.

Ένας άνθρωπος που υποφέρει από κατάθλιψη, έχει κυρίως ανάγκη 
την παρουσία των ανθρώπων του. Συνοδευμένη με μπόλικες δόσεις 
αγάπης. Γιατί, εκείνο που λείπει περισσότερο από τη ζωή του εκείνη 
την περίοδο, είναι η αγάπη. Που τα κάνει όλα ζωντανά. 

Και με αρκετή υπομονή και ελπίδα, με σωστή οριοθέτηση, με σωστή 
αντιμετώπιση και βοήθεια, όλο αυτό φτάνει σε τέλος. 

Τι κέρδισα από την κατάθλιψη; 
Τα μικρά! Τα πιο σημαντικά! Τα καθημερινά. Τα απλά πράγματα, 

που μας γεμίζουν και μας κάνουν πλούσιους! 
Κέρδισα ανθρώπους, οι οποίοι, βλέποντας πέρα από τα φαινόμενα, 

με αγάπησαν στην ολότητά μου! Ακόμα και με την σκιά της κατάθλιψης. 
Κέρδισα, επίσης, αυτό που είμαι σήμερα!
Μα πάνω από όλα, κέρδισα την αξία του: «Είμαι καλά!»
Δόξα τω Θεώ!

Ε. Κ. 
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Αγαπητέ μου Τάκη ,

“λαῖλαψ” (Λουκ. η’ 23)

Περίμεναν ένα ταξίδι άνετο.
Για θύελλα τίποτε. Στη θάλασσα οι καλύτερες προϋποθέσεις. 
Ο Χριστός με την παρουσία Του, εμπνέει σιγουριά. Ασφάλεια. 
Η εξέλιξη ήταν διαφορετική. Θύελλα. Κύματα τεράστια. 
Αγωνιούν οι μαθητές. Η ολιγοπιστία τους παραλύει. Λησμονούν 

την παρουσία Του. Τον ξυπνούν μετά. Τον ικετεύουν. Αισθάνονται 
να χάνονται. Ζητούν να τους σώσει. 

Και ο Χριστός: “Πού είναι η πίστη σας; Γιατί είστε δειλοί;”.
Η ζωή μας μια θάλασσα με τρικυμίες. Τη θλίψη. Τον πόνο. Τ’ 

αναπάντεχα χτυπήματα. Τις “αποτυχίες”. Την οικονομική κρίση. 
Ελέγχονται καθημερινά η αναιμική μας πίστη. Η ατροφική 

πνευματική μας ζωή. Ο επιφανειακός Χριστιανισμός μας. 
Τελικά, η παρουσία του Χριστού δεν απομακρύνει την τρικυμία. 

Κάποτε και την προκαλεί.
Το πλοίο της Εκκλησίας, μέσα στους αιώνες, με κυβερνήτη το 

Χριστό, δεν διέσχισε ήρεμες θάλασσες. Αντιμετώπισε τρικυμίες. 
Αιματηρούς διωγμούς. Αδίστακτες συκοφαντίες. Ειρωνείες.

Το πλοίο κλυδωνίζεται. Δεν καταποντίζεται. Χειμάζεται. Δεν 
ναυαγεί. Περιμένει την τρικυμία. Δεν ναυαγεί στη σκέψη της. 

Και σήμερα βλέπουμε τα κύματα. Τρομάζουμε. Φοβούμαστε 
ανέμους και θύελλες. Τα πρώτα νερά μας πανικοβάλλουν. Φωλιάζει 
στη ψυχή μας η ολιγοπιστία. Φοβόμαστε, πως χανόμαστε. 
Νομίζουμε, πως ο Χριστός κοιμάται. Αδιαφορεί. Ασχολείται με άλλα. 

Τελικά, χανόμαστε. Όχι από τα κύματα. Αλλά από τη δειλία 
μας. 

Ο φόβος μας πηγάζει, όχι από τα τρομερά γεγονότα, αλλ’ από 
την αστήρικτη ψυχή μας. 

Οι κραυγές μας δεν είναι απόδειξη της πίστης. Μα της ολιγοπιστίας μας. 

Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
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Οι προσευχές μας, στην ώρα του κινδύνου, δεν προέρχονται από 
βαθειά πίστη. Μα από την έλλειψή της.

Μια πίστη, που θέλει να δει, για να πιστέψει, δεν είναι πίστη. 
Η πίστη βλέπει “ήλιο τα μεσάνυχτα”. 
Διατρυπά τα σκοτάδια. 
Ελπίζει στην απελπισία. 
Η κραυγή, “χανόμαστε” των μαθητών όποιας εποχής δείχνει την 

απουσία της πίστης. 
Εδώ βρίσκεται το κλειδί. Και η λύση. 
Κανένας δεν χάνεται, όταν δεν χάνει την πίστη του στο Σωτήρα 

Χριστό. 
Χρειάζεται το μυστικό της νίκης. 
Να μένουμε ασάλευτοι στο βράχο της. 
Να εφαρμόζουμε του Παύλου τα λόγια: “στήκετε ἐν τῇ πίστει” 

(Α’ Κορ. ιστ’ 3).
Στηριγμένοι. Στο βράχο της. Για πάντα. Μαζί Του. 
      Με την αγάπη μου, 

               a. G.
Αναπαλμοί

Αλέξης

Ένας λοιπόν και μόνος.
Επέστρεψε.
Στόχος του να ευχαριστήσει τον ευεργέτη.
Να κηρύξει το θαύμα.
Να δοξάσει το Θεό.
Δύσκολη ασθένεια η λέπρα τότε.
Οι άρρωστοι ήταν υποχρεωμένοι να μένουν έξω από την πόλη.
Να κυκλοφορούν με σχισμένα ρούχα και κεφαλή γυμνή, για να 
αναγνωρίζονται από μακριά. Και να μη μεταδίδουν (μιαίνουν) στους 
άλλους την αρρώστια.
Θεράπευσε τους δέκα. 
Γύρισε κοντά Του ένας. Οι άλλοι;
Παράδειγμα προς μίμηση; Ή αποφυγή;
Τι εκλέγουμε λοιπόν;
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- Σήμερα σε βλέπω πολύ καλύτερα από χθες. (νοσηλευτής)
- Κυρία μου, ο σύζυγός σας, πραγματικά, από τη μέρα που 

ήλθε, έχει κάμει πρόοδο 360 μοιρών (sic) (νοσηλευτής).
- Παιδάκι μου, εγώ δεν βιάζομαι. Πάρε τον αριθμό μου (5) 

και δώσε το δικό σου (50). Εσύ έχεις δουλειές (γιαγιά στην 
τράπεζα)

Δύσκολα βάδιζε η κυρία με τα ψηλά τακούνια. Της 
παραχώρησαν θέση στο παγκάκι, μέχρι να φανεί το λεωφορείο.

Συνάδελφος κέρασε γλυκά σήμερα στο γραφέιο. Κι αυτό, 
γιατί ο γιός του βοηθά στα μαθήματα ένα προσφυγόπουλο.

Αύγουστος στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάει κανείς λοιπόν 
στις Συκιές;

Ο εθελοντής που βρέθηκε ήταν σαφέστατος.
Κατεβαίνουμε στην Μύκονο. Ώρα περασμένη. Με τρία 

παιδιά και δυό γιαγιάδες.
Βοήθεια; Από πού;
Και όμως ήλθε. Νέος, από τη Σύρο έσπευσε να βοηθήσει με 

τις βάρκες.
Τον ευχαριστούμε.
Ψάξαμε για ξενοδοχείο. Σπίτι. Κάτι τέλος πάντων. 
Ούτε καρέκλα. 
Τί κάνουμε τώρα; Τα παιδιά;
Ξαφνικά ξεπρόβαλε ο συριανός.
- Αντιλαμβάνομαι, ότι ζητάτε κάπου να μείνετε. Δεν θα 

βρείτε. Έχω όμως μια λύση. Αν συμφωνείτε βέβαια. Για τέτοιες 
περιπτώσεις στο δημαρχείο μένει πάντα μια αίθουσα ανοιχτή. 
Όσοι δεν βρίσκουν κατάλυμα, καταλήγουν εκεί.

Πήγαμε λοιπόν. Υπήρχαν κάποια καθίσματα, κάποια 
τραπέζια. Βολευτήκαμε. Δόξα τω Θεώ!...

Κι ο συριανός; Μαζί μας.
Το πρωΐ τον ευχαριστήσαμε. Ας είναι καλά.

17β
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Xαραμάδα ελπίδας
17Β



Β’ Κυριακἠ των Νηστειών

Γιατί ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες πρώτα του παραλυτικού; 
Διότι γνωρίζει τι είναι, αλλά και τη σημασία της αμαρτίας.

Τι είναι λοιπόν αμαρτία; Είναι άρνηση από μέρους του ανθρώπου 
της φυσικής του ροπής. Άρνηση στην κλήση του Θεού για προσωπική 
κοινωνία και ένωση μαζί Του. 

Είναι η βεβύλωση της αγαπητικής σχέσης Θεού και ανθρώπων. 
Η απόρριψη της κοινωνίας ζωής. Η άρνηση της προσφερόμενης θείας 
αγάπης.

Πρόκειται για αστοχία. Αποτυχία του ανθρώπου να ολοκληρωθεί 
και να τελειωθεί στη σχέση κοινωνίας του με το Θεό. Αποτυχία του 
ανθρώπου στον προορισμό του, δηλαδή τη θέωση. 

Η αμαρτία λοιπόν είναι τραγικό γεγονός, στο οποίο μετέχει ολόκληρος 
ο άνθρωπος. Είναι συγκλονισμός και πτώση του ανθρώπου κάτω από 
το είναι του και από τη θεία ζωή και δόξα. Από το δρόμο και την 
κλήση προς την τελειότητα. Η κακή αλλοίωση της ανθρώπινης φύσης. Ο 
τραυματισμός, η εξασθένιση και η μόλυνση του αρχικού είναι. Η είσοδος 
του “παρά φύσιν” στην ανθρώπινη ζωή. Η έκπτωση από την “κατά 
φύσιν” ύπαρξη στην “παρά φύσιν” ατομικότητα. 

Η αμαρτία είναι η κακή χρήση. Η κατάχρηση. Η παράχρηση της 
ίδιας της ζωής και του κόσμου. 

Παράχρηση είναι η αμαρτία που συνίσταται στην εγωϊστική 
προσπάθεια του ανθρώπου να ιδρύει παρά το Θεό ή χωρίς το Θεό μια 
αυτόνομη πραγματικότητα, αυτοκρατορία. Και τελικά οδηγεί την ύπαρξη 
στην τραγικότητα της διάσπασης, του χωρισμού από την πηγή της 
ζωής: το Θεό. 

Είναι μια πράξη, χωρίς το Θεό. Εναντίον του Θεού. Άρνηση του Θεού. 
Αλλοτρίωση από το Θεό. Αυτοαπόρριψη του ανθρώπου έξω από τον 
κόσμο του Θεού. Παράλογη. Άχρηστη περιπέτεια. “Οδός προς θάνατον” 
ή ο ίδιος ο θάνατος. 

Τελικά καταντά αυτοτιμωρία. Αυτοκαταδίκη. Αυτοεγκλεισμός του 
ανθρώπου στη μοναξιά και το αδιέξοδό του. Αυτοπαράδοσή του στο 
θάνατο. Καταντά η ίδια η κόλαση μέσα μας, γέννημα της εκλογής του 
“όχι” του διαβόλου αντί του “ναι” του Θεού.

Μετά απ’ αυτά ένας προκύπτει προβληματισμός: Ως πότε θα 
δεχόμαστε το ιοβόλο κεντρί της στη ζωή μας; 

+ο π. Γ.
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          Η νομοτέλεια της ζωής

                 Όποιος δεν ήθελε να διδαχτεί,
                            Θα υποχρεωθεί να μάθει
               (Ο Μέγας Άγιος Ιλαρίωνας) 

Στη Ζωή δεν παίρνουμε απαραιτήτως όσα δώσαμε.
Κι αυτό οφείλεται στο νόμο της απώλειας.
Πιο σίγουρο είναι ακόμα πως δεν παίρνουμε απ’ τη Ζωή
Αυτά που εμείς ποτέ δεν δώσαμε.
Γιατί ν’ αναμένουμε από τους άλλους
Εκείνα, που οι ίδιοι δεν εφαρμόσαμε;

Η εκδίκηση, θαρρώ, είναι αχρείαστη
για όσους έχουν Πίστη και υπομονή,
αφού υπάρχει θεία Δικαιοσύνη

Κι η φύση θείους νόμους με νομοτέλεια εκτελεί.

                                Λάρα Παρτζίλη

Δώσ’ μου, Θεέ μου

Δώσ’ μου, Θεέ μου, την υπομονή που δίνεις σ’ έναν εργάτη 
που προσπαθεί να χτίσει το σπιτικό του, να κατοικήσει 
και που ο άνεμος, η βροχή και τα σκάρτα υλικά 
του το χαλούν μα αυτός, εκεί — όλο κι επιμένει. 
Που οι χωροφύλακες του ζητούν άδειες και τα τέτοια 
κι αυτός δεν έχει. και του το χαλούν.
-μα αυτός, εκεί- όλο κι επιμένει
Δώσ’ μου, Θεέ μου, την υπομονή που δίνεις σ’ έναν εργάτη 
που χτίζει, επιτέλους, το σπιτικό του προτού πεθάνει.
   Αντώνης Δωριάδης
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Για τους φτωχούς ανθρώπους

Κάρβουνο των μαλλιών σου, αστραπές των ματιών,
βασιλική σου εσθήτα, είτε χάρη της κορμοστασιάς,
δροσιά της νιότης, το μέλος της φωνής,
η αγγελική σου η όψη, το κάλλος κι’ η ευμορφία,
- δεν είναι αυτά που κατισχύσαν, για να σύρουν
από το δώμα της μεγαλωσύνης του το Βασιλιά
των Ουρανών προς τη δική μας φαύλη ζωή,
για να γυρέψει σάρκωση στο σώμα σου, ω Μαρία,
μητέρα των Χαρίτων, έσοπτρο των Αγαλλιάσεων·
αλλά η ταπείνωσή σου, μονάχη αυτή κατίσχυσε,
που υπήρξε τόσο ογκώδης, ώστε να καταπατά
τα εμπόδια της παμπάλαιας καταφρόνιας.
Ίδια ταπείνωση παράσχου και σε μένα τώρα,
τα χνάρια της ακολουθώντας, ν’ ανεβώ
κατανυγμένα στα Βασίλεια τα μακαριστά.
............................................................................
Στους ταπεινούς, η ταπεινή φανερώσου,
Περιστερά πάλι του Νώε μαντατοφόρα,
στήριξε στη γαλήνη τους φτωχούς ανθρώπους.

                               Τάκης Κ. Παπατσώνης

Το μυστικό άνθος

Δεν είναι που δεν έχεις τι να πεις.
Μάλλον
κάποιο μυστικό άνθος
άρχισε να ωριμάζει
στη σιωπή σου.   
 
  
            Νίκος Γρηγοριάδης



Άκρω δακτύλωι                              ι
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H διάθεση
Ένας ηλικιωμένος περνούσε την ώρα του στο σιδηροδρομικό σταθμό,.
Μια μέρα τον πλησίασε ένας περαστικός. Τον ρώτησε: 
«Είμαι καινούργιος στην πόλη και θέλω να μάθω πώς είναι οι άνθρωποι 

εδώ...»
«Πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί που ήσουν πριν;», ρωτά ο παππούς.
«Χάλια. Ήταν ανταγωνιστικοί, σκληροί, άκαρδοι, υλιστές... Δεν 

μπορούσα να εμπιστευτώ κανένα».
«Κι εδώ έτσι είναι».
Ο ταξιδιώτης, απογοητευμένος, τράβηξε το δρόμο του...
Άλλος περαστικός, τον πλησίασε...
«Καλησπέρα. Είμαι καινούργιος στην πόλη και θα ήθελα να μάθω πώς 

είναι οι άνθρωποι εδώ…»
«Πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί που ήσουν πριν;»
«Αχ, μη μου τα θυμίζετε... Τι καλούς φίλους άφησα εκεί. Πόσο με 

αγαπούσαν... Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε να 
φύγω».

«Μην ανησυχείς. Κι εδώ έτσι είναι».
Κάποιος, που άκουσε τις δυο διαφορετικές απαντήσεις, διερωτήθηκε:
«Μα πώς γίνεται;» 
Κι όμως! Οι απαντήσεις του παππού ήταν σοφές. 
Στη ζωή βρίσκουμε αυτό, στο οποίο επικεντρώνουμε το βλέμμα μας και 

ψάχνουμε να το βρούμε.
Αν ψάχνουμε για ελαττώματα και εχθρούς, θα τους βρούμε. Αν ψάχνουμε 

για αγάπη και φίλους, θα τους βρούμε!
Γι αυτό κοίτα εκεί που θες να πας και ψάξε αυτό που θες να έχεις.
Αν βλέπουμε τη ζωή μέσα από τον καθρέφτη της απαισιοδοξίας και 

της μαυρίλας, πάντα μαύρα θα βρίσκουμε μπροστά μας. Τίποτε δεν θα μας 
ικανοποιεί. Και όλα, θα οδηγούν στη σκοτεινιά. 

Το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του, μόνο αν, ίσως, αλλάξουμε τη 
διάθεσή μας. 

Δεν δοκιμάζουμε;                                                      Δ.Δ.



Εξομολογήσεις
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

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

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού 
μεταξύ 4:00 - 6:00 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 4:00 - 6:00 μ.μ. καθημε-
ρινά. 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  Παρασκευή  (5:00 - 5:45μ.μ.)  προ  του  Μικρού Αποδείπνου και της 
ακολουθίας των  Χαιρετισμών, θα τελείται μνημόσυνο των τεθνεώτων.
Το Σάββατο, 10 Μαρτίου, θα λειτουργήσει η Μικρή Εκκλησία.
Την Κυριακή, 11 Μαρτίου, θα λειτουργήσει μόνο η Μεγάλη Εκκλησία, διότι 
θα έχουμε τη Μεγάλη Φιλανθρωπική μας Αγορά (Αίθουσα Ευαγγελισμός Ι, της 
Εκκλησίας μας). Την Αγορά θ’ ανοίξει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος Β’.
Στις 25 Μαρτίου γίνεται  κατάλυση ψαριού.
Μνημόσυνα θα τελούνται μέχρι και το Σάββατο (24 Μαρτίου). Από τότε μέχρι 
και  του Θωμά, δεν τελούνται μνημόσυνα.

Συχνά σε φέρνω στον νου μου, φίλε μου κυρ Αλέξανδρε.
Ειδικά όταν  μπαίνουν οι «πτυχιούχοι» (!)
Δεν άντεξες. Το είπες το αμίμητο:
«Ήλθαν οι επαΐοντες».
Πόσο δίκιο είχες, αθάνατε Παπαδιαμάντη;
                                                 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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