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Πυρσός

Μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ Λειψάνου
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου,
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ο άγιος Νικηφόρος είναι από τους επισκόπους
εκείνους της Εκκλησίας, που διώχθηκαν και πέθαναν
στην εξορία για χάρη της ορθής πίστεως.
Η εικονομαχία ήταν στην Εκκλησία, όπως είπε ο
Θεόδωρος ο Στουδίτης, «μεταστοιχείωσις των απάντων
αθεωτάτη».
Όταν ο αυτοκράτορας ζήτησε να γίνουν
μεταρρυθμίσεις στην Εκκλησία, ο Άγιος Νικηφόρος ήταν
σαφής. Εκείνα που ορίστηκαν από τους Αποστόλους και
τους Πατέρες «ούτε παρασαλεύομεν ούτε περισσότερόν
τι εν αυτοίς οικονομούμεν».
Όταν αργότερα άλλος αυτοκράτορας του ζητούσε να
κάνει κάποιες παραχωρήσεις, για να τον αποκαταστήσει
στο θρόνο του, ο άγιος Νικηφόρος και πάλι απάντησε
με αποφασιστικότητα:
«Προτιμώ να πεθάνω στην εξορία παρά ν’ αρνηθώ
την πίστη μου».
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Ανα-ψηλαφήσεις
Ποια;
Σύγχυση παντού. Γύρω μας. Μα και μέσα μας.
Οι καιροί (οι “ου μενετοί”, όπως συχνά λέμε) τραγικά προβάλλουν
διλήμματα. Η οδοιπορία έτσι του σημερινού ανθρώπου ολοένα και
πιο οδυνηρή γίνεται. Και πιο αγωνιώδης. Κοπιαστική. Ανυπόφορη
ίσως.
Μέσα απ’ αυτή την τόσο αγχώδη κατάσταση ένα ξεπροβάλλει
συμπέρασμα:
Η λύση, που τόσο γυρεύουμε, μόνο στις πηγές υπάρχει. Στ’
αρχέγονα πράγματα και δεδομένα.
Ν’ αναζητήσουμε λοιπόν πρότυπα γνησιότερα. Που θα έχουν ως
πρότυπο τον μόνο αληθινό: Το Χριστό.
Η στροφή στις αξίες τις αιώνιες, που μόνιμα το τηλεσκόπιό μας θα
πρέπει να ελκύουν, είναι το εχέγγυο μιας επιτυχημένης αναζήτησης.
Μιας επιτυχημένης ανάβασης.
Έτσι και απ’ εκεί ο άνθρωπος θ’ αντλεί εγκαρδίωση. Και παρηγοριά.
Να το καταλάβουμε κάποτε. Όταν το Μεσολόγγι παραμένει
πολιορκημένο, με το να παρακολουθεί κανείς την αγωνία του από τα
νησιά του Ιονίου, δεν κάμνει τίποτε σπουδαίο.
“Παρά τίποτε, είναι και αυτό κάτι” θα προσθέσει κάποιος. Με τη
διαφορά ότι συχνά μένουμε σ’ αυτό το κάτι περιμένοντας μάλιστα
δάφνες.
Εδώ χρειάζεται αγώνας. Έντονος. Συνεχής. Διαρκείας. Ένας αγώνας
για να μετατρέψουμε το μίσος σε αγάπη. Την κακία σε συγγνώμη.
Μόνο το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, αλλάζουν τον άνθρωπο με
μεταφύτευση. Το ζωντανό παράδειγμα. Την κοινωνία μαζί Του.
Άδικος κόπος λοιπόν. Οι αναζητήσεις αλλού να στραφούν χρειάζεται.
Για τη δική μας ευτυχία βέβαια.
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Συχνά αρνούμαστε να βλέπουμε την αμαρτία να δρα σαν
παραχάραξη της αγάπης. Με κριτήριο, φαινομενικά, το καλό.
Μα η αμαρτία είναι θέμα πρόθεσης. Η κόλαση υπάρχει όχι εξ
αντικειμένου, μα εξ υποκειμένου.
Το κλειδί της δηλαδή δεν το κρατά ο Θεός. Μα αυτός, που δεν
θέλει να κοινωνεί μαζί Του.
Έτσι, η μεταμέλεια είναι απλή διαπίστωση λάθους. Η μετάνοια
είναι η κένωση του εγώ. Η συντριβή του.
Στασιμότητα λοιπόν; Είναι λύση; Ασφαλώς όχι. Και το Μεσολόγγι;
Άν ίσχυαν τούτα, πώς θα δικαιολογούσαμε τη μεγάλη εθνεγερσία
του ‘21; Και επρόκειτο για θαύμα. Είχαν ξεχάσει οι αγωνιστές το
ε γ ώ . Και έφεραν την ελευθερία.
Και η αμαρτία; Και η ζωή; Και... ποια τα ίχνη της;
Θ’ ανατρέξουμε στην άλλη μας γιορτή Τον Ευαγγελισμό. Για να
(ξανα)δούμε το άλλο θαύμα. Το πνευματικό.
Εμείς τώρα πού βαδίζουμε;
+ ο π.Γ.

Ιριδισμοί

			
Άρθρο περιοδικού:
“Πρέπει να προσθέσουμε στο λεξιλόγιο μας κάποιες
έννοιες βασικές. Απαραίτητες όμως στη ζωή μας. π.χ. “Σε
παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έκαμα λάθος Συγγνώμη”.
Μιλούμε για θέματα καλής συμπεριφοράς;
Μπορούμε να σταθούμε κοινωνικά χωρίς αυτές τις λέξεις;
Αυτή όμως την “καλή συμπεριφορά” ποιός θα τη διδάξει;
Σαν θεωρία. Μα και σαν πράξη.
Η οικογένεια; Το σχολείο; Ποιός;
Να θυμηθούμε τον Διογένη; Να ζητήσουμε “Άνθρωπο”;
Πού, αλήθεια, τον βρίσκεις;
Ξέρει κανέις;
“Αναμένω στο ακουστικό μου”.
γ.
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Ω

κεανοί...

Μη λησμονείτε στην προσευχή σας κανέναν άνθρωπο. Να
προσεύχεσθε για τους γονείς και τα αδέλφια σας, τους συγγενείς
και τους φίλους σας, τους διδασκάλους και τους εργοδότες
σας, τους ποιμένες και τους άρχοντες, τους πιστούς και τους
απίστους, “τους εγγύς και τους μακράν”. Να προσεύχεσθε “υπέρ
του σύμπαντος κόσμου”. Η προσευχή μας ενώνει με όλους τους
ανθρώπους μέσω του Θεού.
Τι μεγαλείο! Η προσευχή είναι η ζωηρότερη εκδήλωση της
αγάπης του χριστιανού, που αγκαλιάζει ολόκληρη την κτίση.
Η προσευχή είναι η έκφραση της ενότητος των “πανταχού της
οικουμένης” μελών της Εκκλησίας, στο όνομα του Χριστού. “Η
αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς” (Β’ Κορ. 5, 14).
(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)
***

Η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν
κερδίσουμε τον αδελφό, τον Θεό κερδίζουμε, ενώ, αν σκανδαλίσουμε
τον αδελφό, στον Χριστό αμαρτάνουμε. (Μέγας Αντώνιος)
***
Ανανέωση είναι η βαθύτερη γνώση της ψυχής μας, η ανακάλυψη
του εσωτερικού μας κόσμου, αλλά και η συνεχής ανακάλυψη του Θεού.
Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαία πάντοτε η ανανέωση τριών βασικών
αρετών: Της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Της πραγματικής
πίστεως, η οποία δύναται “όρη μεθιστάνειν”, της ελπίδος, η οποία
δεν είναι μια απλή αισιοδοξία, αλλά μια αντιμετώπιση του αύριον εν
Χριστώ, της αγάπης, που δεν είναι ένα φτηνό συναίσθημα, αλλά μια
κινητοποίηση της ψυχής μας, μια εγρήγορση για τις ανάγκες και τα
προβλήματα του πλησίον. (Αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος)

Φ.

...και λιμάνια
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Σελίδες ημερολογίου
Παρασκευή, 01.02.2019
- Πώς νιώθεις με αυτή την αντίδραση;
- Δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω πως είμαι ο εαυτός μου.
- Και ‘γω αυτό πιστεύω, πως δεν είσαι εσύ. Κάνε την υπέρβαση!
... Κάνε την
Και τότε συνειδητοποίησα, πως αυτή η φράση είχε δύο μηνύματα.
Από τη μια, η συγκεκριμένη συμπεριφορά μου, αν και αποδεκτή,
ήταν μια εύκολη λύση. Μια λύση, όχι όμως αντιπροσωπευτική για
μένα. Στην τελική, ήταν μια μετριότητα..
Και από την άλλη, αυτός ο άνθρωπος μού έδειχνε εμπιστοσύνη!
Μπορεί να δει μέχρι πού μπορώ να φτάσω και με σπρώχνει προς
τα εκεί! Δεν αρκείται στα “λίγα” μου! Μου έδειχνε εμπιστοσύνη,
πως μπορώ να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!
Αρκετές φορές βολευόμαστε με κάτι λιγώτερο από αυτό, που μας
αξίζει, για εμάς τους ίδιους, για τις σχέσεις μας, αλλά και για τους
γύρω μας. Χαράσσουμε τη ζώνη ασφαλείας μας και κυκλοφορούμε
εκεί μέσα. Εκεί μέσα όμως το πιο πιθανόν είναι να αναπτυχθούμε
μόνο ως ένα σημείο. Και μετά; Και κυρίως μέσα στη ζώνη ασφαλείας,
δεν αναπτύσσονται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση. Αντίθετα,
από κάποια στιγμή και μετά αρχίζουν να μαραίνονται.
Για την κάθε υπέρβαση χρειάζεται μια δόση δημιουργικής
φαντασίας, για το πώς να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα!
Μπόλικη πίστη στον εαυτό μας! Και ανθεκτικότητα! Για να μην
τα παρατήσουμε με την πρώτη αναποδιά, αν αυτό για το οποίο
παλεύουμε έχει νόημα.
Και αν στο πλάι μας έχουμε έστω και έναν άνθρωπο που
πιστεύει και αυτός σε εμάς και μας δίνει την ώθηση, τότε ανοίγονται
διάπλατα οι δρόμοι για να προχωρήσουμε.
Όταν κάνουμε το βήμα και βγούμε έξω από τη ζώνη ασφαλείας,
θα δούμε να γίνονται εκπληκτικά πράγματα.
Ε. Κ.

Πυρσός
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Σταλαματιες...
ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Εντύπωση προξενεί στον Εθνικό Διόγνητο το γεγονός, πως
οι χριστιανοί περιφρονούν τα επίγεια αγαθά. Θυσιάζονται για
τον αρχηγό τους. Το Χριστό. Ζητά λοιπόν να μάθει. Βάζει τρία
ερωτήματα: (α) Ποιά είναι αυτή η Χριστιανική Θρησκεία; (β) Ποιά
είναι αυτή η αγάπη προς τον πλησίον; (γ) Γιατί η θρησκεία τούτη
άργησε να παρουσιαστεί; Σ’ αυτά θέλοντας ν’ απαντήσει ένας
χριστιανός, γράφει την επιστολή του “Προς Διόγνητον”.
Αποδεικνύει τη μικρότητα των εθνικών θεών.
Ελέγχει τους Ιουδαίους, που πιστεύουν στον ένα Θεό, μα τον
λατρεύουν υλιστικά (θυσίες, νηστείες, Σάββατα κ.λ.π.)
Με θαυμάσιο τρόπο περιγράφει τη ζωή των χριστιανών.
Αποδεικνύει, πως η Χριστιανική Θρησκεία προέρχεται απ’ το
Θεό.
Επεξηγεί πως ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του, για να λυτρώσει τον
άνθρωπο από την αμαρτία.
Ο άνθρωπος, επομένως, θα πρέπει να οικειωθεί τη λύτρωση, που
του προσφέρει ο Χριστός.
Ο συγγραφέας της επιστολής δεν είναι γνωστός. Πολλοί κατά
καιρούς τη θεώρησαν έργο διαφόρων (π.χ. Ιουστίνου). Ήταν,
πάντως, μαθητής των Αποστόλων (κεφ.11). Η Επιστολή του μοιάζει
πολύ με τ’ αλλα Αποστολικά κείμενα.
Στην όλη ανάπτυξη των ιδεών του ακολουθεί τον Ευαγγελιστή
Ιωάννη και τον Παύλο.
Η γλώσσα του είναι η Ελληνιστική Κοινή. Καθαρή και στρωτή,
εντυπωσιάζει τον αναγνώστη. Οι έννοιες είναι θαυμάσιες. Το ύφος
κλασσικό. Η διάταξη της ύλης εξαιρετική. Οι διάφορες αντιθέσεις
προσφέρουν πολλά στην όλη εμφάνιση του κειμένου.
Άριστο προϊόν της Εκκλησιαστικής φιλολογίας δικαιολογημένα
θεωρείται διαμάντι της χορείας των Αποστολικών Πατέρων και η
πρώτη σπουδαία απολογία.
Βλαδ.
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Πορεία Ζωής

Δονήσεις

... μεταμόρφωση πρέπει να υποστή ασφαλώς
καθένας που κατέχει μια πνευματική κορυφή μέσα στην
κοινωνία, για να μπορέση να επιδράση αναμορφωτικά
σ’ αυτή με το φως, που θα δώση κι αυτός από το δικό
του ύψος.
Αυτό σημαίνει, πως πρέπει ν’ αναδειχτή με την αρετή
η θεία ουσία μέσα του, να τοποθετηθεί η ψυχή πιο ψηλά
από τη σάρκα. Κι είναι ακριβώς αυτή η ανύψωση του
ανθρώπου που εκφράζει στον πιο τέλειο βαθμό με το
χαρακτηριστικό του ύψος το κάθε βουνό, “το ίδιο βουνό,
το παιγνίδι του ήλιου πάνω στα χιόνια”, όπως έγραψε ο
Τζέραλντ Λάρνερ για το ορατόριο. “Η Μεταμόρφωση”,
του Ολιβιέ Μεσιάν.
Είναι το φως εκείνο που αντίκρυσε κι ο Ρόμπερτ
Κλώντ και που μ’ αυτό τελειώνει το βιβλίο του:
... Η ματιά μου γλίστρησε, ανέβηκε,
αναζήτησε το ξεκίνημα της αχτίδας,
έφτασε στο άγιο βουνό,
απ’ όπου ερχόταν το φως,
έφτασε στο Θεό.
Λάμπρος Ζαχαρής

Πυρσός
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Η Ευρώπη ως σύνολο έχει τη δυνατότητα να σώσει
εκατοντάδες ζωές. Το ότι δεν το κάνει, θέτει σε κίνδυνο
όχι μόνο τις ζωές των ανθρώπων αυτών, αλλά και την
ίδια της την ύπαρξη.
Εμείς έχουμε τη δύναμη να αποφασίσουμε πώς
θα διαχειριστούμε τους πρόσφυγες, αλλά και πώς θα
φερόμαστε ο ένας τον άλλο;
Γιάκομπ Μπρόσμαν, σκηνοθέτης.

Η μανία που έχει καταλάβει τους Έλληνες εδώ και
δεκαετίες να χρησιμοποιούν κυρίως ευρωπαϊκές επωνυμίες
και επιγραφές στα καταστήματα ή άλλες επιχειρήσεις,
δεν έχει προηγούμενο σε άλλη χώρα. Αναρωτιέται λοιπόν
κανείς τώρα διασχίζοντας εμπορικούς δρόμους της Αθήνας
ή άλλων πόλεων, αν βρίσκεται σε ελληνόγλωσση περιοχή
ή σε ξενόγλωσση. Και αν μέχρι το πρόσφατο παρελθόν
οι ξενόγλωσσες επιγραφές εξέφραζαν μόνο την αίσθηση
της μειονεξίας των Ελλήνων απέναντι στους Ευρωπαίους,
σήμερα αποτελεί ένδειξη ότι αρκετές από τις εν λόγω
επιχειρήσεις ανήκουν σε ξένους επιχειρηματίες που μας...
ξεσπιτώνουν σιγά - σιγά. Μήπως είναι καιρός πλέον
να πάψουμε να συντελούμε και με αυτόν τον τρόπο στον
αφελληνισμό μας περιφρονώντας τη γλώσσα μας; Αρκετό
ανθελληνισμό εισάγουμε απο το εξωτερικό, έστω και αν
συνοδεύεται από οικονομικά αναπτυξιακά “πακέτα”· είναι
ανάγκη να παράγουμε και εγχώριο; Οι καιροί ου μενετοί...
Αικ. Κεχαγιά - Ορφανίδου
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Της ζωής...
- Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι,
ξέρεις από μηχανές. Τι λες; Έρχεσαι
στη Λευκωσία; Στη Θρησκευτική
Υπηρεσία Στρατού; Θα προβάλλεις
ταινίες στους στρατιώτες.
Απάντησε αμέσως. Καταφατικά. Έγιναν οι κατάλληλες
ενέργειες. Σύντομα ήλθε στο
Γραφείο μας λοιπόν.
Ξέχασα να πω δύο πράγματα:
α. ήταν λοχίας
β. και .... ξάδελφος
Εγώ βέβαια είχα ξεκαθαρίσει
κάποιες λεπτομέρειες. Ήμουν
καθ’ όλα σαφής. Ούτε υπονοούμενα, ούτε μισές αλήθειες.
Από την πρώτη στιγμή,
έδειξε έναν άλλον εαυτόν.
Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του
ως λοχίας.
Εμείς, σε άλλες περιπτώσεις,
συνηθίζαμε να καθόμαστε, στο
αυτοκίνητο, μπροστά.
Ο τεχνικός καθόταν πίσω.
Κι αυτό γιατί θα έπρεπε,
ως ομιλητές, να είμαστε πιο
ξεκούραστοι.
Ο συγκεκριμένος, ως λοχίας,
απαίτησε να κάθεται μπροστά.
Έτσι λέει το... πρωτόκολλο.
Άρχισαν οι συζητήσεις.
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Όλοι αντέδρασαν.
Και, για όλους, υπεύθυνος;
Εγώ φυσικά.
Τι κάνουμε τώρα;
Προσπάθησα να τον συνετίσω. Αμετάπειστος. Γρανίτης.
Οι πολλοί; Τις απόψεις τους.
Ο ένας; Το πείσμα του.
Μιλήσαμε με τον υπεύθυνό
μας.
Προσπάθησε να τον προσγειώσει. Να του εξηγήσει.
Αποτέλεσμα; Μηδέν.
Σκεφθήκαμε να τον στείλουμε
πίσω. Ήταν αδύνατο.
Ο καθένας μας πήρε το
δρόμο του. Ήπιε το “ποτήρι”
του.
Αναζητήσαμε ένα modus
vivendi (τρόπο επιβίωσης).
Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε;
Ποιος μπορούσε, αλήθεια, να
προβλέψει κάτι τέτοιο;
Ε, λοιπόν. Συμβαίνουν κι αυτά
στη ζωή. Χωρίς να τα περιμένεις.
Διερωτάσαι, τότε: “Να προσπαθήσω; Ναι; Για να περισώσω τί;”
Υπάρχει βέβαια κι ο πανδαμάτωρ χρόνος. Ευτυχώς!..
(από το “ημερολόγιο ενός
πνευματικού”)

Ρ ε ύ ματ α Ε λ πίδ ας
Ο άνθρωπος, από τη φύση του, έχει κλίση προς την αμαρτία.
Συχνά πέφτει σε διάφορα παραπτώματα (αμαρτίες). Διαταράσσουν
τη σχέση του με τον ίδιο τον εαυτό του (τύψεις συνειδήσεως). Με
τους άλλους γύρω του. Με το Θεό-Πατέρα.
Για να ξαναβρεί τη γαλήνη και την ισορροπία, θα πρέπει ο
καθένας από εμάς να αναιρέσει, να διορθώσει δηλαδή, όλα τα λάθη,
που έχει πράξει. Αυτό γίνεται με την αυτοκριτική. Για να μπορέσει
ο καθένας να δει και να σημειώσει τα λάθη του.
Μετά θα πρέπει να ζητήσουμε συγχώρεση από αυτούς, που
βλάψαμε ή στενοχωρήσαμε. Έτσι οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους
μας θα διορθωθούν και πάλι.
Το πιο σημαντικό βήμα είναι το μυστήριο της Εξομολόγησης.
Με αληθινή συντριβή και μετάνοια θα πρέπει να ζητήσουμε από
τον ίδιο το Θεό να συγχωρέσει τις δικές μας αμαρτίες. Να καθαρίσει
η ψυχή μας. Να γίνει τόπος, όπου Αυτός μπορεί να κατοικεί.
Προτού ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό, θα πρέπει να
συγχωρέσουμε εμείς οι ίδιοι τους αδελφούς μας.
Πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να ζητήσουμε από το Θεό να κάνει
για μας, ό,τι εμείς δεν κάνουμε για τους άλλους;
Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε ξανά τη γαλήνη. Να ξαναβρεθούμε
σε αρμονία με το Θεό. Τους συνανθρώπους μας. Τον εαυτό μας.
Απορρυπαντικά δεν υπάρχουν.
Η Εξομολόγηση είναι το καλύτερο λουτρό.
Η μόνη σωστή λύση.
ο + π.Γ.
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(απέριττες)

Αποφασίζω κάποτε στα τοπία μου να
συμμετέχουν μικρά κόκκινα ποδήλατα. Κόκκινα
φωτεινά ή δυσδιάκριτα μπερδεμένα στα
κίτρινα από τα σιταροχώραφα, μισοκρυμμένα,
διπλωμένα, που υπομονετικά περιμένουν τους
ιδανικούς ποδηλάτες.
Βέβαια, θα ήταν πολύ εύκολη ερμηνεία να το
συσχετίσω με το παιδικό μου ποδήλατο.
Εκτιμώ ότι έχει εντελώς διαφορετική σημασία
για μένα τώρα.
Σύμβολο ταπεινό μιας εποχής που μας
διδάσκει το μεγαλείο του ανθρώπινου μέτρου.
Ετσι μαθαίνω τώρα το ποδήλατο. Έτσι και
την ισορροπία του....
Ειρήνη Κανά

Πυρσός
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πόσο ακριβή μου είναι
Αιστάνουμαι κατάβαθα
σταματήσω
νωθέ μου. Θέλω να τη
στιγμή που περνάει πά
τί:
και να της πω στ’ αυ
βα που
μα ξέρε το. Σε κατάλα
,
συ
ι
κα
λό
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α
Τράβ
τώ!
χάρηκα και σ’ ευχαρισ
πέρασες. Σ’ ένιωσα, σε
Στρατής Μυριβήλης

ονήσεις

Ο κόσμος μπορεί να φαντάζει ακίνητος.
Δεν είναι. Με το παραμικρό σκούντημα,
στην κατάλληλη στιγμή, μπορεί να
αναποδογυρίσει.
Richard Lacayo
10
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Γιέ μου,
τρέχουμε.
Για
τα
ψηλά
λέμε.
Ενθουσιασμένοι. Πάντα.
Κορφές αναζητούμε. Πού θα βρούμε άραγε;
Θα μας πει κανείς;

πατρικά
Πυρσός
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ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Πυρσός

Ανοιχτά Παράθυρα...
Ετών έξι.
Ένα πολύ ωραίο “ζιζάνιο”. Αεικίνητος.
Τ όνομά του; Πολύκλειτος.
Στην Εκκλησία.
Πλησιάζει τον ιερέα στο τροχοκάθισμα.
- Καλημέρα (χειροφίλημα).
Είνα η προσωποίηση του σεβασμού.
Εντυπωσιάζει η στάση του.
* * *
Ο Πολύκλειτος κυκλοφορεί στο χώρο πίσω από τον
δεξιό ψάλτη.
Βλέπει ένα “συνάδελφό” του. Της ίδιας περίπου
ηλικίας. Κάτι τον ρωτά. Εκείνος δεν κατάλαβε. Στρέφεται
στην μητέρα του. Ούτε εκείνη πήρε το μήνυμα.
Ο Πολύκλειτος επαναλαμβάνει έκπληκτος.
Και πάλι δεν κατάλαβαν.
Ρωτά, αργότερα, η μια μητέρα την άλλη:
- Μα τί ήθελε να πει ο γιός σου στο δικό μου;
Απάντηση: Ο Πολύκλειτος παρέπεμψε το άλλο παιδί
στον ιερέα. Στο τροχοκάθισμα. Για να πάρει.. ευχήν.
* * *
Στον Ναό.
Δυό παιδιά (κορίτσι και αγόρι) πλησιάζουν στο τροχοκάθισμα του ιερέα.
Του δίνουν αντίδωρο.
Η κοπέλλα λέει:
- Σας ευχόμαστε “περαστικά”. Προσευχόμαστε να γίνετε
καλά.
Προσπαθεί ο νεαρός να μιλήσει. Ψελλίζει...
Ερώτημα: Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, για να
δείξει κάποιος την αγάπη του;

17β

... στον κόσμο
Πυρσός
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Σπαράγματα
Είναι η άλλη Ελλάδα. Που
ενώ πνιγόμαστε, καιγόμαστε
και ποιος ξέρει τι άλλο, ξεχωρίζει
σε διεθνές επίπεδο. Είναι τα
κορίτσια του beach handball
που ήρθαν πρώτα στον κόσμο,
είναι η Εθνική Γυναικών στο
πόλο που ήρθε δεύτερη στην
Ευρώπη, είναι ο Αντώνης
Μέρλος που αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα
εις ύψος. Είναι ο νέος πρωταθλητής της Ευρώπης στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου, είναι η
Κατερίνα Στεφανίδη και τόσοι
άλλοι.
Που μας θυμίζουν ότι αυτή η
άλλη Ελλάδα υπάρχει.
***
Παράτησε το σχολείο στα
13 και έμπλεξε με παράνομες
δραστηριότητες. Βρήκε τον δρόμο
του μέσα από την τέχνη και είναι
από τους πιο παραγωγικούς
ευρωπαίους ηθοποιούς γυρίζοντας 170 ταινίες από το 1967
μέχρι σήμερα. Προς απογοήτευση των θαυμαστών του ο
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Ζαρόφ Ντ. είπε ότι το έκανε
κυρίως για τα λεφτά. Το 2012
έδωσε πίσω το γαλλικό του
διαβατήριο. Έκτοτε πήρε τη
ρωσσική και την αλγερινή υπηκοότητα. Τώρα θέλει να γίνει
και Τούρκος. Τόσες χώρες και
ούτε μια πατρίδα.
***
Παρότι οι ωκεανοί όλου του
κόσμου καλύπτουν το 70% του
πλανήτη, μόλις το 13% της
συνολικής επιφάνειάς τους δεν
έχει επηρεαστεί αρνητικά από
την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Δεν υπάρχει θάλασσα στον
κόσμο μας που να μην έχει
υποστεί σημαντική υποβάθμιση
της ζωής που φιλοξενεί κάτω
από την επιφάνειά της, σύμφωνα
με έρευνα του Πανεπιστημίου
του Κουίνσλαντ. Μια σκέψη
πριν από την επόμενη βουτιά.
Για να υπάρξουν πολλές βουτιές
ακόμη...
(“Τα Νέα”)

Πυρσός

Πυρσός
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ
Ρυάκια
Το Συμπέρασμα
Αγαπητέ μου Τάκη,
Από τον Ιησού μόνο ακούονται κηρύγματα για
ταπεινοφροσύνη. Συγχώρηση. Για την επιδίωξη της ειρήνης.
Για την εσωτερική αξία κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας.
Έζησε και έδρασε σε μια εποχή κατάπτωσης εθνικής.
Θρησκευτικής. Ανθρωπιστικής. Κάτω από τη σκιά των
ρωμαϊκών αετών. Και το φιλύποπτο βλέμμα της ιουδαϊκής
εξουσίας.
Πολλοί Τον αμφισβήτησαν λέγοντας ότι “εξέστη”. Ότι
“δαιμόνιον έχει”. ότι είναι “πλάνος”.
Εκείνος όμως συνέχισε.
Δεν επηρεάστηκε.
Πρόσφερε στον άνθρωπο της εποχής Του, αλλά και κάθε
εποχής, αυτό που τόσο πολύ είχε ανάγκη. Τη σωτηρία.
Ευκαιρία μοναδική. Ευτυχώς διαχρονική. Που προσφέρεται
και σήμερα. Σ’ εσένα και σ’ εμένα. Φτάνει να κάμουμε, ότι
πρέπει.
Μετά απ’ αυτά, καλούμαστε να επιχειρήσουμε μια προσωπική, μα και υπεύθυνη προσέγγιση του Χριστού. Τί είναι για
μας λοιπόν;

		
a 19

Με την αγάπη μου,

a.G.

Πυρσός

Της αυγής
... με τις εικόνες
“...Θέλησες να θεμελιώσεις το βασίλειό σου πάνω σ’ αυτή την ελευθερία
που οι άνθρωποι μισούν και που, για να αποφύγουν, καταφεύγουν
πάντοτε σε κάποια ειδωλολατρία, ακόμη κι αν την εκθειάζουν στα
λόγια. Θα ‘πρεπε να είχες κάνει τους ανθρώπους λιγότερο ελεύθερους,
πολλαπλασιάζοντας έτσι τα είδωλα και τις συγκρούσεις για τα είδωλα.
Δημιούργησες μια ανθρωπότητα προορισμένη για τη βία, την αθλιότητα
και την αταξία![...]
Τι εκφράζει ο λόγος του γέροντα; Τι άλλο από τη βαθιά του
απαισιοδοξία, την απόλυτη βεβαιότητά του για την αποτυχία του
θεϊκού σχεδίου; Χωρίς περιστροφές, προβλέπει ότι το εγχείρημα του
Χριστού είναι αντιφατικό.
Δημιουργεί την ανθρώπινη φύση ανίκανη να αναλάβει το ρίσκο
της ελευθερίας και, ταυτόχρονα, όλη την επιτυχία του σχεδίου Του
την εξαρτά από αυτήν την ελευθερία. Αυτή ... τη γνώση εκφράζει
ο Ιεροεξεταστής, όταν πιστοποιεί, πως η αφοσίωση στα είδωλα και
οι συγκρούσεις γι’ αυτά είναι ο προσχηματικός τρόπος να αρνείται
ο άνθρωπος την ελευθερία του και αυτό είναι το μέγα λάθος του
Χριστού: Να υπερεκτιμά τις φυσικές του ανθρώπινες δυνατότητες”.
Έτσι “ανοίγει την καρδιά του ο Ντοστογιέφσκυ και δεν κρύβει την
απογοήτευσή του: Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, όμως η αθλιότητα
παραμένει. Ο πόνος υπάρχει και ο επιούσιος δεν έγινε κτήμα ακόμη
όλων των ανθρώπων... Τίποτε το χειροπιαστό δεν αποδεικνύει την
ύπαρξη του Θεού. Ο χριστιανισμός δεν προσφέρει καμμιά βεβαιότητα.
Η ζωή ακόμα κατατρύχεται από εκείνη την αλαζονεία, που διχάζει
τα πάντα. Παράγει το φθόνο, που δεν διστάζει να φθονήσει τον ίδιο
τον Χριστό και δεν άλλαξε η ζωή και έχουν περάσει δεκαεννέα αιώνες
από τότε. Είναι η στιγμή που ο Ντοστογιέφσκυ... θα συναντήσει
στο Ευαγγέλιο τους τρεις “πειρασμούς της ερήμου”. (Ντοστογιέφσκυ,
Αδελφοί Καραμαζώφ)

Πυρσός
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Ο

καθένας...

... από τους δώδεκα μαθητές, αλλά κι ο κάθε χριστιανός,
έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Ο Κύριος ονόμασε τον Ναθαναήλ άδολο. Μ’ αυτό τον
τίτλο μπήκε στον ιερό όμιλο των μαθητών. Αναγνωρίστηκε
άξιος να γίνει φίλος στενός του Χριστού.
Άδολος, λοιπόν. Απονήρευτος. Απλός. Καθαρός στην
ψυχή και τη διάνοια. Χωρίς στριφογυρίσματα στη σκέψη.
Ούτε προκαταλήψεις.
Γίνεται λοιπόν απόστολος.
Ο Ναθαναήλ πήγε με την ευκολία που έχουν όλες οι
απλές ψυχές να πλησιάζουν το Θεό. Αυτήν που έχουν όλες
οι απροκατάληπτες. Αρρύπωτες από πονηρία καρδιές.
Δεν πλησίασε τον Ιησού ως έναν προφήτη. Βάδισε προς
αυτόν αναζητώντας τον Μεσσία.
Δεν Τον είδε ως απλό άνθρωπο. Αλλά και ως Θεό.
Ομολόγησε λοιπόν τη θεότητά Του.
Μια ομολογία που ανάβρυσε από νήπια καρδιά.
Αλήθεια που δεν ήταν δυνατό ν΄αστράψει παρά μέσα σε
απλή διάνοια.
Κάθε αληθινού πιστού πρότυπο είναι ο μακάριος
Ναθαναήλ. Γιατί ο τίτλος του δεν είναι μια λεπτομέρεια
δική του. Μια αρετή που εκείνος μπορούσε να έχει κι άλλοι
να μην την έχουν. Χωρίς να παύουν μ’ αυτό να είναι καλοί
χριστιανοί.
Η ιδιότητά του είναι το απαραίτητο. Το βασικό στόλισμα
κάθε χριστιανικής ψυχής. Το πρώτο γράμμα στο αλφάβητο
της χριστιανικής ζωής. Το σκεύος που περιέχει όλες τις
αρετές. Κι όλη την αλήθεια. Και που χωρίς αυτό, κανείς δεν
μπορεί να είναι ενάρετος. Ούτε ορθόδοξος.
Ας μαθητεύσουμε λοιπόν στο μαθητή αυτόν του Κυρίου.
Ας ζηλέψουμε την απροϋπόθετη και πανάκριβη αγνότητά
του. Ας αντλήσουμε από το παράδειγμά του.
Ναθαναήλ να γίνουμε. Στους λογισμούς. Στα αισθήματα.
Στα έργα.
+ο π.Γ.
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Προσπελάσεις
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
“Αν μας έλεγε κανένας αυτήνη τη λευτεριά, όπου γευόμαστε, θα
περικαλούσαμεν τον Θεόν να μας αφήσει εις τους Τούρκους άλλα
τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπεί πατρίδα,
τι θα ειπεί θρησκεία, τι θα ειπεί φιλοτιμία, τι αρετή και τι τιμιότη”.
Με σπαραγμό καρδιάς ξεσπά ο Μακρυγιάννης, όταν βλέπει να
κινδυνεύει το γένος να χάσει στην ελευθερία, ό, τι δεν έχασε στη
δουλεία.
Και είναι, γεγονός, πως η μακραίωνη δουλεία δεν έφερε νέκρωση του
Ελληνισμού. Υποτάχθηκε μόνο σωματικά. Οι ψυχές και το φρόνημα
έμειναν αδούλωτα. Η απελευθέρωση απέδειξε ότι η ελευθερία μπορεί
να φανεί καταστροφική, αν η ψυχή χάσει την αυτοσυνειδησία της.
Απειλητικά προβάλλει και σήμερα ο κίνδυνος της Εθνικής
καταστροφής, αν αφήσουμε τα μαθήματα της Ιστορίας να γεμίζουν
μονάχα τις βιβλιοθήκες. Γιατί η μαθητεία στο χώρο της ιστορίας
είναι απαραίτητος όρος επιβίωσης ανθρώπων και λαών. Άτομα και
λαοί δίχως ιστορική μνήμη είναι καταδικασμένοι σε θάνατο.
Γύρω από το θέμα τούτο της εθνικής αυτογνωσίας, δηλαδή της
ταυτότητάς μας ως Ελλήνων υπάρχει μεγάλη σύγχυση.
Ποια η καταγωγή μας; Οι ρίζες μας; Ο στόχος μας; Είναι
απαραίτητο ένα ξεκαθάρισμα, για μια σωστή παραπέρα πορεία.
Πολλοί είναι εκείνοι που υποστήριξαν, πως είμαστε απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων. Χωρίς καμμιά σχέση με τους Βυζαντινούς.
Όμως η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό υπήρξε
καθοριστική. Ο Ελληνισμός στην ένωσή του με το Χριστιανισμό
“πέθανε” και αναστήθηκε με νέους προσανατολισμούς. Άλλαξε
ταυτότητα. Από αρχαίος Ελληνισμός, μετουσιώθηκε σε Χριστιανικό
Ελληνισμό.
Η νέα Ελληνική ταυτότητα πραγματώνεται στη Ρωμανία Βυζάντιο, με πρωτεύουσα τη Νέα Ρώμη - Κωνσταντινούπολη.

Πυρσός
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Ρωμανία και Ρωμιός είναι Εθνικές ονομασίες του Ελληνισμού δια
μέσου των αιώνων.
Ιδανικό της Ρωμιοσύνης ήταν η θέωση. Η ένωση με το Θεό.
Στόχο που υπηρετούσαν όχι μόνο η Εκκλησία, αλλά - όσο κι αν
σήμερα ακούεται παράξενα- και η πολιτεία.
Από το 313 μ.Χ. οι Έλληνες φέρουν με την ίδια περηφάνεια
τα ονόματα Έλληνας και Ρωμιός. Το πρώτο τους συνδέει με την
αρχαιότητα. Το δεύτερο με την Ορθοδοξία.
Δ.Δ.

Ψίθυροι...
“O σύγχρονος κόσμος, όπως ο Τιτανικός, τέλειος από
πλευράς τεχνικών παραμέτρων, αναπότρεπτα σπάζει στο
παγόβουνο”. (Λάρα Παρτζίλη)
Είχε ξεκινήσει με όλα τα δεδομένα θετικά.
Θεωρήθηκε επιστημονικό επίτευγμα στην εποχή του.
Το παγόβουνο όμως δεν συγκινήθηκε. Δεν έκανε
εξαίρεση.
Γιατί άλλωστε;
Πολλοί ίσως διερωτούνται ακόμη. Ποιό ήταν το λάθος;
Ίσως είναι καλύτερα τον δικό μας “Τιτανικό”να
προσέξουμε.
Να μην ξεχνούμε το:
“Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον...”
Τα παγόβουνα, πάντως, καραδοκούν ακόμη...

Aλέξης
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Οδοιπορώντας
Από καρδιάς...
κείμενα από το καθημερινό και το αιώνιο
[Ελευθέριος Γ. Ελευθεριάδης, εκδόσεις Εν Πλω]

Να μην είσαι μίζερος, ρε. Να χαίρεσαι.
Η μιζέρια δεν πρέπει να έχει καμμία θέση στη ζωή σου.
Το καταλαβαίνεις;
Πέταξέ την από πάνω σου. Πέταξέ την.
Σου κάνει κακό. Σε καταστρέφει. Σε κρατάει πίσω. Δεν
το βλέπεις;
Είναι ύπουλο πράγμα η μιζέρια.
Θες να νιώθεις ο καημενούλης; Ο ξεχασμένος; Ο
παραπονεμένος; Τι είναι αυτά; Πού πας έτσι; Τι περιμένεις;
Να σε λυπηθεί κανείς;
Άντε και σε λυπήθηκε... Μετά; Μετά τι;
Θα καταλήξεις μόνος σου. Τον μίζερο τον άνθρωπο κανείς
δεν τον αντέχει.
Σύνελθε. Ξύπνα. Όσο έχεις καιρό...
Και μη νομίζεις ότι η μιζέρια έχει καμιά σχέση με τον
πόνο.
Όχι, φίλε μου. Μπερδεύεσαι.
Όσοι έχουν πονέσει, ξέρουν καλά. Ο πόνος είναι σιωπηλός.
Διακριτικός. Έχει αξιοπρέπεια. Έχει μια αρχοντιά ο πόνος.
Ασ’ το... Εύχομαι να μη μάθεις. Εύχομαι να μη μάθω ούτε
εγώ...
Γι’ αυτό σου λέω. Σταμάτα να είσαι μίζερος. Είναι
τουλάχιστον αχαριστία...
Πυρσός
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Σύνελθε. Πες ένα «δόξα τω Θεώ».
Να χαίρεσαι, ρε. Να χαίρεσαι την κάθε στιγμή.		
								
Λόγια καρδιάς. Αγάπης. Κατανόησης και ειλικρίνειας. Με
ύφος μεστό. Που μας βγάζουν από τη σφαίρα του ε γ ώ . Και
μας βάζουν σε τροχιά αυτοανακάλυψης. Και συνάντησης.
Ο συγγραφέας αγγίζει θέματα της καθημερινότητας. Που
απασχολούν τον καθένα μας. Kάνει ανοικτό διάλογο με τον
αναγνώστη. Κι όταν η συζήτηση μεταξύ των δύο είναι από
καρδιάς, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η αλλαγή.		
			
Ε. Κ.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
(Μεγάλη Φιλανθρωπική Αγορά)

Κυριακή 31 Μαρτίου, 2019
10:30 - 2:00 μ.μ.
Οι αίθουσες του Ναού μας ανοίγουν τις πόρτες τους
για άλλη μια φορά και καλοδέχονται όλους.
Κερνάμε καφέ. Όμορφες παραμυθένιες ιστορίες.
Παιγνίδια για παιδιά.
Ένα φιλικό Συναπάντημα.
Θα βρείτε:
Χειροποίητες λαμπάδες. Πασχaλινά είδη. Κρέπες. Κούπες.
Γλυκά. Φαγητά. Βιβλία. Λουλούδια. κ.ά.
Ε.Κ.Σ.Π.
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O P IAKA
Όραμα(;)
“Τι είναι το Μηδέν;... το πηλίκον που εξάγεται από τη διαίρεση...
Ισχύει όμως μια τέτοια μαθηματική ισοπέδωση, όταν πρόκειται για
συγκεκριμένα άτομα;” (1)
Καίριος προβληματισμός. Ας δούμε παρακάτω:
“Τι είναι όμως και το Άπειρο; Μη και είναι η συμπύκνωση του
Σύμπαντος στην “ωκαιάνειο αίσθηση” του κάθε ξεχωριστού ατόμου;” (2)
“Ο αρχηγός του κόμματος... κατάλαβε, πως έπρεπε να κρατήσουμε
τα κάστρα, ώσπου να ξεπεράσουμε την παγκόσμια αντίδραση....
Σας φέραμε την αλήθεια... την ελευθερία... τον παλμό της ζωής...
την υπόσχεση του αύριο...” (3)
Κάτι έλειπε όμως. “Μήπως ο σεβασμός στον άνθρωπο; Μήπως ο
οίκτος, ακρολίθαρο πάντα της σωστής ανθρωπιάς;” (4)
“Δέσμιοι του οίκτου” (5). “Δέσμιοι της πείνας” (6). Ναι; “Και γι’
αυτό υποφέρει τα όσα ο ίδιος έκανε τους άλλους να υποφέρουνε” (7).
“Σταλμένος από το Κόμμα σε χώρες του εξωτερικού... υποχρεώνεται
να προκαλέσει την “εκκαθάριση” ανθρώπων... γιατί έπρεπε να σβήσει
μικρές, ασύμφορες φλόγες, για να συντηρηθεί η μεγάλη λάμψη της
Ιδέας” (8). Κι αυτά; Με την Οκτωβριανή Επανάσταση (!) Συνεχίζοντας
ν’ αναζητούμε αυτήν την “ωκεάνειο αίσθηση”. Κλειδί; Το βιβλίο που
θα μας εισαγάγει στην ουσία των πραγμάτων. (9)
Και ο ήρως Ρουμπάσωφ; Ύποπτος. Συλλαμβάνεται. Φυλακίζεται.
Αντιμετωπίζει, όσα εκείνος έκανε στους άλλους “ύποπτους”. Γιατί;
Είναι απλό. Άλλαξαν οι ηγήτορες. Πώς θα επιβιώσουν τώρα; Αλλά
και πώς θα επιβληθούν;
Ο κανόνας “το μεγάλο ψάρι...” σε πλήρη έξαρση. Δηλαδή; Όποιος
προλάβει. Βιαστείτε λοιπόν. Γιορτάστε με τους (νέους) επικεφαλής.
Χαμογελάστε. Ναι, χειροκροτήστε. Τι περιμένετε;
Τι έλειψε λοιπόν απ’ αυτή την επανάσταση; Οι στόχοι; Τα
ινδάλματα; Τα συνθήματα; Οι οδηγίες καλής συμπεριφοράς; Οι
δεκάλογοι, για να είναι κάποιος ευτυχισμένος; Η συνάντηση με την
αλήθεια;
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Απορία όμως. Για ποιαν αλήθεια μιλούμε; Αυτή με Α κεφαλαίο; Ή
την άλλη, με α μικρό; Τη δική μου; Τη δική σου; Τη δική του; Τη
δική τους;
Πρισματική λοιπόν η αλήθεια; Αλλά, σε τελική ανάλυση, “τί εστιν
αλήθεια;” (10) Αυτήν που διδάσκουν οι μεγάλοι; Ή αυτήν που
υπεστήριξαν στην πράξη τα εκατομμύρια θύματα και οι εκατόμβες; Τα
γκουλάγκ;” (11).
Υποσχέθηκαν αναπλαστική πνοή. Τελικά όμως ούτε πνοή ούτε
ανάπλαση. Η όποια μετατόπιση δεν βοηθά κανέναν.
Έρχεται όμως κάποτε η στιγμή του εδωλίου. Οι δημεγέρτες θα
κληθούν να πληρώσουν “αθροιστικά τα κρίματα όλων των άλλων”
(12). Κι οι άλλοι; Ένοχοι; Ή άδικοι; Στις φήμες και τις διαδόσεις θα
στηριχθούμε τώρα;
Μπορούμε να “μεταχειριστούμε την Ιστορία σαν ένα πείραμα
Φυσικής” (13); Να μη ξεχνούμε, πως “οι δυνάμεις της αντίδρασης και της
αντεπανάστασης δεν έχουν ούτε τύψεις, ούτε ηθικά προβλήματα” (14). Και:
“Κάθε χρόνο αρκετά εκατομμύρια σκοτώνονται ανώφελα από
επιδημίες και άλλες φυσικές καταστροφές. Γιατί λοιπόν εμείς να
φοβηθούμε να θυσιάσουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες για το
πιο ευοίωνο πείραμα στην Ιστορία;(15) Μιλούμε για “χειρουργική
επέμβαση” (16) ! “Γιατί η Ανθρωπότητα να μην έχει κι αυτή το
δικαίωμα να αυτοπειραματιστεί;” (17) “Ζωοτομική ηθική” (18) λοιπόν;
Μέσα από τούτη τη σύνθλιψη πολλοί αναδείχθηκαν (και
αποδείχθηκαν) μάρτυρες της πίστης.
Έλαμψε “ξανά μια αλήθεια ντυμένη με την εσθήτα της αγάπης,
πανάρχαιη στην ουσία της, παρθένα στη χροιά της” (19). Δούλεψαν
οι “νέοι αργαλειοί” (20).
Η Πίστη, νίκησε την ανθρώπινη θηριωδία. Από το Μηδέν...
o +π.Γ.

Υ.Γ. Η έκπληξη; Ο συγγραφέας με τη σύζυγό του... αυτοκτόνησαν.
(1) Βλ. Άρθουρ Καίστλερ, Το Μηδέν και το Άπειρον, Εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1974, σελ.
9, (2) Στο ίδιο, (3) Στο ίδιο, σελ. 10, (4) Στο ίδιο, (5) Στο ίδιο, (6) Στο ίδιο, (7) Στο ίδιο,
(8) Στο ίδιο, (9) Στο ίδιο, (10) βλ. Ιω ιη’ 38, (11) Έγραψαν διάφοροι. Μεταξύ άλλων, ο
Αλεξάντερ Σολζενίτσυν, (12) Βλ. Άθρουρ κλπ, ο.π.π, σελ. 11, (13) Στο ίδιο, σελ.152, (14)
Στο ίδιο, σελ. 153, (15) Στο ίδιο, σελ. 153, (16) Στο ίδιο, σελ. 154, (17) Στο ίδιο, σελ.
154, (18) Στο ίδιο, σελ. 154, (19) Στο ίδιο, σελ. 11, (20) Στο ίδιο.
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Εαρινά

Ήλιος ο πρώτος
(απόσπασμα)
Κι όμως του πόθου το όραμα ξυπνάει μια μέρα σάρκα
κι εκεί όπου πριν δεν άστραφτε παρά γυμνή ερημιά
τώρα γελάει μια πολιτεία ωραία καθώς τη θέλησε
...
Δώσε το χέρι σου – πριν συνταχτούν πουλιά
στους ώμους των ανθρώπων και το κελαηδήσουνε
πως επιτέλους φάνηκε να ‘ρχεται από μακριά
η ποντοθώρητη παρθένα Ελπίδα!
Πάμε μαζί κι ας μας λιθοβολούν
κι ας μας λεν αεροβάτες
φίλε μου όσοι δεν ένιωσαν ποτέ με τι
σίδερο με τι πέτρες τι αίμα τι φωτιά
χτίζουμε ονειρευόμαστε και τραγουδάμε!
				
Οδυσσέας Ελύτης
		
(απόσπασμα από το ομότιτλο
					
ποίημά του)
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ΟΡΘΡΙΝΕΣ

Tia ...
... τον αείμνηστο διεθνούς φήμης συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη
μίλησε στην εφημερίδα “Καβάλα” της 12-8-2003 ο πολυγραφότατος
Αρχιμανδρίτης π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος.
Όπως ανέφερε, γνωρίσθηκαν στην Αθήνα το 1950 και ο
Σαμαράκης φαινόταν ότι είχε βαθειές ανησυχίες ανθρώπινες και
πνευματικές. Έτσι, για μια περίοδο 3-4 ετών, ήλθε κοντά στους
Χριστιανικούς κύκλους διανοουμένων.
Έγραψε στο περιοδικό “Ακτίνες” ορισμένα πολύ ωραία ποιήματα, με το ψευδώνυμο Ιωσήφ Κυπριανός, για τον Χριστό και τη
συμπόνια, για τον άνθρωπο και τα φτωχά παιδιά.
Συμφώνως προς τον π. Ηλία, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του
Σαμαράκη, ο πόνος του για τον άνθρωπο.
Όταν προ δέκα περίπου ετών ανεκηρύχθη επίτιμος Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών, τελείωσε την ομιλία του ως εξής:
“Όταν κάποτε θα μας ψάλουν εκείνο που λέει “βασιλεύς
ή στρατιώτης, πλούσιος ή πένης, δίκαιος ή αμαρτωλός”, τί θα
απαντήσουμε τη μεγάλη εκείνη ημέρα της αναχωρήσεώς μας;”
Και καταλήγει ο π. Ηλίας:
“Ο Σαμαράκης ανησυχούσε, μέσα του έψαχνε κάτι βαθύτερο
και δεν απεμπόλησε τις αξίες του, όπως κάποιοι πίστεψαν!”.
(“Εφημέριος”)

... σταγόνες
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Αναβαθμοι
Ο καλός “λύκος”
Συνήθιζε να μιλά με τα παιδιά του. Προσπαθούσε να τους μεταδώσει αρχές
και αξίες. Τώρα ήταν η σειρά των εγγονιών να πάρουν τα μηνύματά του.
Ένα βράδυ ο γέρο Ινδιάνος μιλούσε στον εγγονό του για τη μάχη που γίνεται
στην ψυχή των ανθρώπων.
Του είπε: «Γιέ μου, η μάχη γίνεται μεταξύ δυο «λύκων», που υπάρχουν σε
όλους μας. Ο ένας λύκος είναι το Κακό. Με πολλές μορφές.
Χαρακτηριστικά του είναι ο θυμός. Η ζήλια. Η θλίψη. Η απογοήτευση. Ακόμα
πιο έντονα η απληστία κι η αλαζονεία. Η ενοχή. Η προσβολή. Η κατωτερότητα
και τα ψέματα είναι βασικά γνωρίσματά του. Με αποκορύφωμα τη ματαιοδοξία.
Την υπεροψία και το εγώ.
Ο άλλος είναι το Καλό. Η ομορφιά του εσωτερικού μας κόσμου.
Φωτίζει με τη χαρά. Την ειρήνη. Την αγάπη. Την ελπίδα. Η ηρεμία. Η
ευγένεια. Η αλήθεια κι η ταπεινοφροσύνη τον κάνουν ακόμη πιο ελκυστικό. Τέλος
η φιλανθρωπία, η συμπόνια, η γενναιοδωρία κι η ευσπλαχνία δίνουν ομορφιά
και στους άλλους. Η πίστη στο Θεό ολοκληρώνει την παρουσία του μέσα μας».
Ο εγγονός το σκέφτηκε για ένα λεπτό, και μετά ρώτησε τον παππού του:
«Και ποιος λύκος νικάει;»
Ο γέρο - παππούς απάντησε:
«Αυτός που ταΐζεις».
Δυο κόσμοι μέσα μας παλεύουν. Σε κάθε μας ενέργεια ή πρόθεση ακόμη,
ταρακουνούν συθέμελα το είναι μας. Ένα σωρό διλήμματα ταλαιπωρούν τη σκέψη
μας.
Πώς να φερθώ σε κάθε δύσκολη περίσταση; Ήρεμα ή με θυμό; Με αγάπη ή
μίσος; Κι αδιαφορία; Ψέμα ή την αλήθεια με όλα τα επακόλουθα;
Πώς άραγε χειρίζομαι τον «λύκο» μου;
Είναι η «τροφή» που καθορίζει τις ενέργειές μου. Ό,τι μπαίνει στο μυαλό και
στην καρδιά εξέρχεται ως περίσσευμα.
Καιρός να θυμηθούμε τον απόστολο Παύλο. «Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά,
όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, εί τις αρετή και εί τις έπαινος,
ταύτα λογίζεσθε» (Φιλ. δ’ 8). Και όταν ο λογισμός καθαριστεί, νικά ο «λύκος»
ο καλός.
Γιατί πρόσφορο έδαφος βρίσκει το Πνεύμα το Άγιο, για να καρποφορήσει.
Αφού «ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία,
χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. ε’, 22).
Να! Ο δρόμος. Μα και ο τρόπος. Δική μας η απόφαση.
Δ.Δ.
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Α ν α τ α ρ ά ξε ι ς
Εξάρχεια. Παρών και ο Νικόλας Άσιμος. "Σαλός"(;)
Φορούσε δύο γραβάτες. Γι' αυτό κι έλεγε στους
περαστικούς:
“Είμαι δυό φορές κύριος"
Από τότε έγιναν πρόοδοι...
Ούτις
Εξομολογήσεις

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

1. Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου
Ναού (4:00 - 6:00 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο:22432401
(π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
2. Ο Ναός παραμένει ανοιχτός 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.
3. Το Σάββατο, 2 Μαρτίου είναι Ψυχοσάββατον. Την Παρασκευή (3:30 μ.μ.
- 5:00 μ.μ.) θα γίνει μνημόσυνο των τεθνεώτων. Όπως επίσης και στις 8
Μαρτίου.
4. Από την Κυριακήν της Απόκρεω μέχρι της Τυρινής, Τετάρτη και Παρασκευή,
γίνεται κατάλυση σ’ όλα εκτός κρέατος.
5. Από την Δευτέραν, 11 Μαρτίου, αρχίζει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
6. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τελούνται οι ακολουθίες του Όρθρου και της
Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
7. Κάθε Παρασκευή (5:00 - 5:45μ.μ.) προ του Μικρού Αποδείπνου και
της ακολουθίας των Χαιρετισμών, θα τελείται μνημόσυνο των τεθνεώτων.
8. Στις 25 Μαρτίου γίνεται κατάλυση ψαριού.
9. Το Σάββατον, 30 Μαρτίου, θα λειτουργήσει ο Μικρός Ναός.
10. Την Κυριακήν, 31 Μαρτίου, θα λειτουργήσει μόνο ο Μεγάλος Ναός.
“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα των
12” l Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ.124l Mάρτιος, 2019 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου
l Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν l Συνδρομή
προαιρετική. l Τηλέφωνο: +357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115,
(1621), Λευκωσία l Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l Website: www.panagiapalouriotissa.com l Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία
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