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Πυρσός

Τῌ I’ (10ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ. 

Ανάμεσα στους δώδεκα Αποστόλους του Ιησού Χριστού, 
είναι και ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης.

Στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, “ζηλωτής” και “ανήρ 
επιθυμιών” είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται μέσα του να 
τον καίει ο πόθος για τα ιερά πράγματα. Την αλήθεια. Τη 
δικαιοσύνη. Την αγιότητα. 

Ζηλωτές και άνδρες επιθυμιών ήταν όλοι οι Άγιοι του 
Θεού. Καλλιεργούσαν μέσα τους θείον έρωτα κι ενθουσιασμό. 

Σε μια του επιστολή ο απόστολος Παύλος λέει, ότι οι 
χριστιανοί πρέπει να είναι “τῷ πνεύματι ζέοντες”. Να έχουν 
δηλαδή πυρωμένο και καυτό φρόνημα. 

Γιατί, αλήθεια, ο σωστός άνθρωπος στη ζωή του είναι 
εκείνος, που καίεται σαν τη λαμπάδα. Και εκδαπανάται. Είναι 
σαν το λυχνάρι που καίει από το λάδι του και φωτίζει, όπως 
λέει το Ευαγγέλιο· “ λύχνος ὁ καιόμενος και φαίνων”. 

Χωρίς αυτό τον ζήλο και την εκδαπάνηση, τίποτα μεγάλο 
δεν γίνεται στη ζωή.

“Κατ’ επίγνωσιν” όμως θα πρέπει να είναι ο ζήλος τούτος.
Αν όχι, εργάζεται αρνητικά. Κι οι επιπτώσεις είναι μεγάλες.

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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TΗ ΘΕΛΟΥΜΕ;
Κάποιος είχε σημειώσει: “Οι άνθρωποι δεν είναι κουρασμένοι απ’ 

το Χριστιανισμό. Δεν συνάντησαν ποτέ αρκετό Χριστιανισμό, για να 
είναι κουρασμένοι απ’ αυτόν”.

Η γνώμη τούτη συγκεκριμενοποιεί δύο πράγματα:
α) Οι άνθρωποι δεν είναι κουρασμένοι από το Χριστιανισμό. Γιατί 

ο (σωστός) Χριστιανισμός δεν κουράζει. Και τούτο, γιατί δεν δεσμεύει. 
Μα απελευθερώνει. Δεν δυσκολεύει. Βοηθά.

Ο (σωστός) Χριστιανισμός τρέφει πνευματικά τον πιστό. Τον 
ανανεώνει. Τον κάνει ολοκληρωμένο.

β) Οι άνθρωποι δεν συνάντησαν αρκετό Χριστιανισμό.
Εξακολουθεί να υπάρχει ο λιμός της πράξης. Το φαινόμενο της πείνας 

της πνευματικής δεν έγινε παρελθόν. Εξακολουθεί να παρουσιάζεται.
Και σ’ έντονο μάλιστα βαθμό.

Οι δύο τούτες πραγματικότητες θα πρέπει ιδιαίτερα να μας 
προβληματίσουν. 

Έχουμε μια θέση στο Χριστιανισμό. Εκμεταλλευόμαστε όμως τα 
όσα μας προσφέρει; Γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι; Δεν είναι δικό μας, 
βέβαια, θέμα η απάντηση. Έχουμε όμως τη συνείδησή μας ήσυχη, πως 
κάνουμε ό, τι μπορούμε; 

Και ένα δεύτερο:
Ποιο είναι το “παρών” που δίνουμε σήμερα; 
Κρατούμε ψηλά τ’ όνομα του Χριστιανού; Ή το χρησιμοποιούμε 

σαν να είναι κάτι το μεταχειρισμένο; 
Όποιες όμως κι αν είναι οι διαπιστώσεις, δεν παύει να έχει αξία η 

συμβουλή του Παπίνι: 
“Ξαναλουστήτε στο φως της Πεντηκοστής”. 
Η καθημερινή ζωή γίνεται άνετα ο στίβος μιας τέτοιας ευκαιρίας. 
Χρειαζόμαστε βοήθεια. Ναι.
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Ένας ο δίαυλος. Ο σύνδεσμος τ’ ουρανού με τη γη. Μ’ αυτόν 
κατανοείται ο Ιησούς. Και βιώνεται η διδασκαλία Του. 

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο γλυκός φιλοξενούμενος της ψυχής, που 
απεργάζεται τον αγιασμό της.

Χωρίς την κοινωνία του Αγ. Πνέυματος η μαρτυρία γίνεται κενός 
τύπος. Η προσευχή, μονόλογος. Η κοινωνία, μάζα. Εγωπαθές, το 
πρόσωπο. Η λειτουργία, μυστικομαγική τελετουργία. Το σώμα του 
Χριστού, απλός οργανισμός.

Το Άγιο Πνεύμα όμως θανατώνει τη “γήινη” σάρκα. Απονεκρώνει 
τα πάθη και τις ζωώδεις επιθυμίες. Εμπνέει τη θεία Ζωή. 

Το Άγιο Πνεύμα ελευθερώνει από την τυραννική επήρεια των 
δαιμονικών δυνάμεων. Από την αιχμαλωσία σ’ αυτές. Αλλά και την 
αυτοδικαίωση των καλών έργων. 

Όπου Άγιο Πνεύμα, εκεί κοινωνικό έργο. Όπου κοινωνικό έργο, 
όχι κατ’ ανάγκην Άγιο Πνεύμα. 

Καιρός να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.
Μια προσέγγιση ομαλή χρειάζεται. 
Τη θέλουμε όμως;
                                                     +ο π. Γ.
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Ο αδελφός της είναι σε δύσκολη θέση.
Είπα: 
Θα λάμψει η αλήθεια. Είμαι σίγουρος.
Του το είπε. Έκλαιγε. Αναζωπυρώθηκε η ελπίδα. 

Κι η αισιοδοξία του.
Οι άλλοι το διαπίστωσαν. Πήραν θάρρος. 

Στάθηκαν στα πόδια τους. 
Δόξα τω Θεώ.
Δεν έκανα τίποτε.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Να μελετάς τις Άγιες Γραφές και να καταγίνεσαι με τα μέλλοντα 
αγαθά και τη μνήμη του θανάτου. Γιατί αυτά βοηθούν τον 
άνθρωπο στην πνευματική πρόοδο. Να θυμάσαι πάντα το Θεό 
και να αγωνίζεσαι να κόψεις τα πάθη σου, γιατί αυτά τυραννούν 
την ψυχή. Ν’ αποφεύγεις τις κακές και αισχρές επιθυμίες, που 
μολύνουν την καρδιά και δεν την αφήνουν να δει το Θεό. 

Να εξετάζεις και να ελέγχεις πάντοτε τον εαυτό σου. Να 
παρατηρείς τα σφάλματα και τ’ αμαρτήματά σου και να προσπαθείς 
να τα διορθώσεις.

Παρακάλεσε το Θεό να σου δώσει το φωτισμό Του, για να 
έρθει μέσα σου η πνευματική χαρά και αγαλλίαση, που, σαν μέλι, 
θα γλυκαίνει την ψυχή σου. Τις θλίψεις και τις στεναχώριες, που 
επιτρέπει ο Θεός, να μη τις φοβάσαι, γιατί αυτές κατεργάζονται 
την ψυχή σου. Χωρίς δυσκολίες δεν προοδεύει ο άνθρωπος, γιατί 
η ζωή του είναι σαν στάσιμα νερά, που γεμίζουν με μικρόβια και 
ακαθαρσίες.

Την καρδιά σου να τη φυλάς καθαρή από τους σαρκικούς 
μολυσμούς. Ο διάβολος θα σε πολεμήσει πολύ, για να σου γκρεμίσει 
αυτό το πνευματικό φρούριο. Αλλά πρόσεξε! Να ζητάς τη βοήθεια 
του Θεού και με ταπείνωση ν’ αγωνίζεσαι εναντίον του σατανά, 
ο οποίος “ως λέων ωρυόμενος” προσπαθεί να σε καταπιεί. Την 
καρδιά σου τη θέλει ο Θεός ολόκληρη καθαρή, κι όχι μόνο ένα 
μέρος. Κανένα μέρος της καρδιάς μας να μη παραχωρήσουμε στο 
διάβολο, που θέλει την καταστροφή μας. 

Να συγκεντρώνεις τον νου σου στο Θεό και να μην τον αφήνεις 
ελεύθερο να γυρίζει από δω κι από κει. Όταν προφυλάξεις το νου 
σου, θα φυλαχθεί και η καρδιά σου καθαρή, γιατί από το νου οι 
σκέψεις και οι επιθυμίες έρχονται στην καρδιά. 

Ο Κύριος μακαρίζει αυτούς που έχουν την καρδιά τους καθαρή, 
γιατί θα δουν το Θεό. Αυτό δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται μεγάλος 
αγώνας και επαγρύπνηση, γιατί ο πονηρός περιμένει την ώρα που 
θα μας βρει ανέτοιμους, για να μπει στην καρδιά μας και να την 
μολύνει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Απαρχές



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
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Antidoto

Όταν καταρρέουν όνειρα, προσπάθειες, κόποι και προσδοκίες, 
ισχυρό αντίδοτο έχουμε την ελπίδα, ότι δεν χάθηκαν όλα. Δεν 
μπορεί. Θα ξημερώσει και για μας. Δε θα μας εγκαταλείψει ο 
Πατέρας. Και “ἄν πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾱς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι 
κακά, ὃτι Σύ μετ’ ἐμού εἶ”.

Ζώντας σε ένα τόσο ασταθή κόσμο όπου τα πάντα μπορεί να 
συμβούν και κανείς δεν είναι σίγουρος - πιο πολύ από τις προηγούμενες 
εποχές - τι θα ξημερώσει η κάθε αυριανή μέρα, χρειάζεται ένα ισχυρό 
αντιστήριγμα για σθεναρή αντίσταση στα όποια χτυπήματα. Μη 
“ελπίζετε επί υιούς ανθρώπων”, μας παραγγέλλει. Έρχεται ώρα που 
κι αυτή ακόμα η   παντοδυναμία του πλούτου στέκει αμήχανη και 
ανίσχυρη. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με παντός είδους αρνητικές 
καταστάσεις, ακόμα κι αν τίποτε δεν μας έχει πια απομείνει, εμείς 
με εμπιστοσύνη ας αναζητήσουμε το χέρι Του για να στηριχθούμε 
και να πορευθούμε, χωρίς να μας τρομάζουν οι φουρτούνες. Συνετοί 
καραβοκύρηδες με Οδηγό στο τιμόνι μας. Λυσσομανάει ο βοριάς 
δύσκολων περιστάσεων, βουνό τα προβλήματα, οικογενειακά, 
οικονομικά, επαγγελματικά και άλλα. Κάπου όμως μέσα στην πιστή 
καρδιά σιγοκαίει η φλογίτσα της Πίστης. Θα ξανάρθει η γαλήνη. 
Δεν μπορεί. Είμαστε παιδιά Του, δε θα μας αφήσει να χαθούμε, 
έρμαια στο πέλαγος των αντιξοοτήτων. Θα μας σώσει!

Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση
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Δευτέρα, 09.04.2018 
Παρακολουθούσε το μυστήριο της βάπτισης ενός μωρού. Το βλέμμα 

της έπεφτε συνέχεια, όχι στο μωρό, όχι στη μαμά του μωρού, αλλά στη 
γιαγιά. Στη μαμά της μαμάς του μωρού.

Είχε ακούσει το πόσο ταλαιπωρήθηκε εκείνη η μαμά από τις επιλογές, 
τη συμπεριφορά, τον δύσκολο χαρακτήρα της κόρης της. Είχε ακούσει 
ότι εκείνη η μητέρα έχει ακούσει από την κόρη της πολλές φωνές και 
ανείπωτα λόγια…

Την παρακολουθούσε να είναι μια αθόρυβη σκιά παντού όπου 
χρειαζόταν. Ξέντυσε το εγγόνι της, το σκέπασε για να μην κρυώσει, 
το απασχόλησε ώσπου να το παραδώσει στη νονά του, το έντυσε, το 
καμάρωσε με ανείπωτη ευτυχία, έτρεξε στην κόρη της όταν εκείνη της 
έγνεψε κάτι να της πει, έτρεξε ύστερα να εκτελέσει την οδηγία της κόρης 
της… Έκανε όλα αυτά κι άλλα πολλά εκείνη την ώρα αλλά και για 
όλη της τη ζωή σαν να μην είχε άλλη επιλογή. Ήταν μητέρα και αυτή 
ήταν η δουλειά της, η ιερή αποστολή της: να βοηθά και να στηρίζει το 
παιδί της… 

«Ίσως γι’ αυτό θεσπίστηκε η γιορτή της μητέρας» σκέφτηκε. Και 
συνέχισε τη σκέψη της: «Μητέρα σου είναι ο άνθρωπος που ό,τι και να 
συμβεί, δε θα πάψει να σε αγαπά, δε θα πάψει να θέλει το καλύτερο για 
σένα και δε θα πάψει να θέλει να είναι εκεί για σένα. Όσα λάθη κι αν 
κάνει, όσες αδυναμίες κι αν έχει… Όσα λάθη κι αν κάνεις, όσες αδυναμίες 
κι αν έχεις…»

Παρακολουθούσε το μυστήριο της βάπτισης εκείνου του μωρού και 
δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, που εντελώς απρόσμενα 
ξεκίνησαν να ξεχειλίζουν από τα μάτια της και εντελώς ανεξήγητα 
συνέχιζαν για πολλή ώρα να τρέχουν…

Δ. Χ.

Φύλλα ημερολογίου

Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Ο  Τ Σ Α Ϊ
Διοργανώνεται την Τρίτη, 15 Μαΐου, 2018 κσι ώρα 6:00 μ.μ.

στην αίθουσα της Εκκλησίας μας “Ευαγγελισμός Ι”
Τιμή: 5 ευρώ (Με γλυκό, αλμυρό και δικαίωμα λαχνού)
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ΔονήσειςΔονήσεις

Το “Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσας” του 
Δημητράκου, κλασικό στο είδος του, δίνει τους εξής 
δύο ορισμούς του όρου πολιτισμός: 

1) “Ημερότης ηθών εις τας προς αλλήλους σχέσεις 
των ανθρώπων”.

 2) “Κατάστασις της κοινωνίας καθ’ ην ο άνθρωπος 
έχει οπωσδήποτε αποσπασθή της αμέσου επιδράσεως 
της φύσεως και έχει αναπτύξει βίον ηθικόν, 
πνευματικόν και καλαισθητικόν, κατ’ αντίθεσιν προς 
τους αγρίους και βαρβάρους”.

(Στέφανος Καρτσάκας)
Λέει τίποτε σ’ εμάς;
Ας το ψάξουμε λίγο.
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~Πύρσος~

Ήταν ποδοσφαιριστής. Σ’ ένα αγώνα έσπασε το πόδι 
του! 

Στο κρεβάτι αναζήτησε άλλο δρόμο. Κι έγινε 
τραγουδιστής. 

Αυτό στην Ισπανία. Για να θυμηθούμε - άλλη μια 
φορά - το λόγο της Έλεν Κέλερ: “Συχνά κλείνει μπροστά 
μας μια πόρτα ευτυχίας. Κι εμείς κλαίμε και τα δάκρυα 
μας εμποδίζουν να δούμε μιαν άλλη πόρτα που είναι 
δίπλα ανοιχτή”... 

Ο Ισπανός την είδε. Εμείς; 

Χρειάζεται ταπεινότητα, για να πεις: 
“Σε παρακαλώ, πες μου τα λάθη μου”. 
Χρειάζεται ταπεινό πνεύμα, για να ζητήσεις κριτική.

Όμως αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να μάθουμε τον 
εαυτό μας. Και έτσι ν’ αυξηθούμε στη χάρη. 

(William Barclay)
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Ανιχνεύοντας
Ω! ‘Εκπληξη!...
Μα βλέπω καλά; Ναι. Μια 

“συνάδελφος”. Νεαρή. Στο τρο- 
χοκάθισμα.

Με χαιρέτησε. Μιλήσαμε λί-
γο. Ετοιμαστηκα για εξομολό-
γηση. Ήλθε πρώτη. Ήθελε, είπε, 
να δούμε κάποια πράγματα 
μαζί.

Με το τροχοκάθισμα κυκλο-
φορεί πολύ άνετα. Μόνη. Χωρίς 
βοήθεια.

Είχε δυστύχημα. Γι’ αυτό 
και  ακινητοποιήθηκε.

Μιλήσαμε αρκετή ώρα. 
Η όλη επικοινωνία μετετράπη 

γρήγορα σε εξομολόγηση.
Καθαρό μυαλό. Ξέρει τι θέλει 

από τη ζωή. 
Πιθανό, μελλοντικά, να γίνει 

καλά.
Ομολογώ, ότι τη χάρηκα. 
Ευχάριστος άνθρωπος. Ούτε 

παράπονο, ούτε θυμός.
Τη θαύμασα για την ταχύ-

τητά της. 
Και οι ενστάσεις δεν άργησαν 

να έλθουν (μέσα μου).
-Κι αν αρρωστήσουμε; Θα 

έχουμε ιατροφαρμακευτική πε-                          
ρίθαλψη; Ποιός μας το εγγυά-
ται;

Και:
Καταθέσεις στην τράπεζα 

έχεις; Αν όχι, ποιά η ασφάλειά 
σου; Κι αν αύριο σου συμβεί 
κάτι, εμείς τί θ’ απογίνουμε;

Λογικά ασφαλώς όλα τούτα, 
λέμε.

Εμείς, σήμερα, οπωσδήποτε 
έτσι θ’ αντδρούσαμε. Αντιληπτή, 
πάντως, η κατάληξή μας. Το 
περιμένει κανείς.

Έρεισμά μας; Η λογική 
βέβαια.

Ποιά σχέση όμως μπορεί να 
έχει  με την πίστη; Αρνητική η 
απάντηση.

Παράλογη λοιπόν η πίστη; 
Οπωσδήποτε όχι.  Αντίθετα. 
Πέρα από κάθε λογική. 
Υπέρλογη δηλ.

Έτσι η ζωή μας νοηματίζεται.
Βρίσκει το δρόμο της.
Χριστίνα μου, σ’ ευχαριστώ. 

Να είσαι καλά.
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”) 



«βόσκε τὰ ἀρνία μου» (Ιω. κα΄ 15)

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανάθεση διακονίας. Ο Χριστός αγαπά 
τα αρνιά του. Τους ατελείς χριστιανούς. Τους μικρούς. Τους μεγαλύτερους.
Τους χλιαρούς.Τους ψυχρούς στην πίστη και την αγάπη. Τα δικά Του 
πρόβατα.

Εμείς είμαστε οι ποιμένες. Τα αρνιά είναι τα μέλη του ποιμνίου. 
Χρειάζονται διατροφή. Δεν έχει σημασία, αν αναγνωρίζουν το Θεό ή όχι. Τα 
λογικά αρνιά χρειάζονται φυσική τροφή. Ψωμί. Νερό. Δύναμη. Ενίσχυση.
Προστασία. Αλλά και πνευματική τροφή. Λόγο Θεού.

Ο Χριστός, ως λόγος του Θεού, έτρεφε τους ανθρώπους καθημερινά. 
Νύχτα. Μέρα. Στη στεριά. Στη θάλασσα. Παραμελώντας τον εαυτό του. 
Εργαζόμενος για τη σωτηρία τους. Μέχρι το «τετέλεσται».

Ποιος από εμάς μπορεί να επαναλάβει τούτο το τελευταίο; Αν 
μπορούσαμε, τότε η κοινωνία μας θα ήταν μια απέραντη πολιτεία του 
Θεού. Όλες οι ψυχές θα είχαν πετύχει τη σωτηρία τους.

Πνευματική τροφή για μας είναι και η προσευχή, διότι παίρνουμε 
απάντηση στα προβλήματά μας. Στα αιτήματά μας. Στις ανάγκες μας.

Χρειάζεται όμως ευλάβεια. Όχι βιασύνη. 
Προσφέρεται και ο ίδιος ο Χριστός ως πνευματική τροφή μέσω της Θείας 

Κοινωνίας. Εδώ προσκαλούνται όλοι. Οι άνθρωποι βέβαια προτιμούμε την 
αμαρτία σήμερα. Λιμοκτονούμε πνευματικά, αλλά αδιαφορούμε. Δεν δίνουμε 
τη σημασία, που απαιτείται.

Είναι και η Θεία Λατρεία όμως πνευματική τροφή. Με αυτήν γινόμαστε 
αετοί. Άγγελοι. Ευνοούμενοι. 

Τι μας χρειάζεται τελικά; Μα η Χάρη του Θεού. Κι αυτή αφειδώς 
παρέχεται. Χωρίς διακρίσεις. 

Παίρνουμε την εντολή; Την κατανοούμε; Κάνουμε ό,τι πρέπει για την 
υλοποίησή της; Ήρθε ο καιρός!

                                                             +ο π. Γ.

Κ ύ μ ατα Ε λ π ί δ α ς . . .
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∆ονήσεις

Πόσο ανάγκη έχει η ανθρώπινη ψυχή τον 
πόνο για να βιώσει το πλήρωμα του εαυτού 
της…!

Πόσο γελασμένοι και παραπλανητικοί είναι 
οι οπαδοί της λεγόμενης «θετικής σκέψης», 
των διαφόρων μεθόδων ελέγχου του νου, 
και της pop psychology, όταν υπερτονίζουν 
τη σημασία του χειρισμού των σκέψεων ως 
πανάκεια για τις ασθένειες που μαστίζουν την 
ψυχή…!

Ο προοριζόμενος -από την κατευθυνόμενη 
προς την «θετικότητα» σύγχρονη ψυχολογική 
σκέψη- για τον υπερ-έλεγχο άνθρωπος δεν 
μπορεί να συνειδητοποιήσει, ούτε να βιώσει 
το ζωτικό έλλειμμα που δημιουργείται στον 
βασικό κορμό της ψυχής του, όταν αποφεύγει 
συστηματικά την οδύνη.

Αυτήν που έρχεται ως απότοκος της 
αντιπαράθεσής του με τα σημαντικά 
υπαρξιακά ζητήματα της ζωής: Την διαχείριση 
της απώλειας, την επίπονη προσπάθεια για 
ανακάλυψη ή/και κατασκευή νοήματος πίσω 
από τον πόνο.

Γρηγόρης Βασιλειάδης
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιε μου, 
Ξέρω.
Ήταν το παιδί για τα θελήματα. Τώρα; Τι 

θα γίνουμε χωρίς αυτόν;
Μην ανησυχείς. Έχουμε ακόμη τον τρελό 

του χωριού.
…πατρικά

a 13 Πυρσός
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∆ονήσεις

Είν’ η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα
είν’ η δίψα που σε κρατά ζωντανό.
Είν’ η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα
είν’ η δίψα για καθαρό ουρανό.

Ν. Πορτοκάλογλου

Είσαι αυτό, που πράττεις. Όχι αυτό που λες ότι θα 

πράξεις.
 

Carl Yung
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Αντισταθμίσματα

...περπατώ μονάχη μου την 
πονεμένη και τραχεία πορεία 
μου. Ουδέποτε αισθάνομαι μο-
ναξιά να με βασανίζει! Ποτέ δεν 
βλέπω το γιατρό, το Νοσο-
κομείο  με εχθρικό μάτι. Ποτέ 
δεν αντιστέκομαι σ’ ό,τι μου 
ζητούν να κάνω από φάρμακα, 
εξετάσεις, έστω κι αν αυτό μου 
στοιχίζει πολύ. Με γλυκύτητα 
και ηδονή αγκαλιάζω και 
καταφιλώ τα οδυνηρά μου 
μηχανήματα που εν πολλοίς 
και πολλές φορές η ιατρική 
χρησιμοποιεί επάνω μου.

Ποτέ δεν έχω βαρεθεί το 
κρεβάτι, γιατί μου γλυκαίνει όλο 
μου το είναι· με σεβασμό, δέος 
και ευγνωμοσύνη το αγκαλιάζω 
και το καταφιλώ, γιατί ο 
Χριστός είναι δίπλα μου. 

Σαν μια ιερή διακονία έχω 
αναλάβει να φέρω εις πέρας την 
ασθένειά μου· είμαι “άρρωστος” 
και ταυτόχρονα ο “διακονών” (ο 
υπηρετών) αυτήν. Πάντα ισχύει 
μέσα μου ο Παύλειος λόγος: 

“Την διακονίαν σου πληρο-
φόρησον”. Εγώ την κρατώ σαν 
πολύτιμο κόσμημα σφιχτά στα 

δυο μου χέρια, γιατί με ποτίζει 
γλυκό μεθυστικό κρασί!

Αυτή η διακονία με κάνει 
νοσταλγό και κράχτη της 
αιωνιότητος. Η πορεία μου στη 
γη μέχρι τώρα έχει έντονα το 
αίσθημα του εξορίστου, του 
διαβάτη, του ξενιτεμένου.

Τα πόδια μου πατούν 
μεν στη γη, αλλά τα μάτια, 
η καρδιά, το μυαλό πάντα 
τραβούν ψηλά και με λιώνει 
εκείνο το αγνάντεμα. Σαν το 
απογαλακτισμένο πρόβατο  καρ-                                     
φώνω σταθερά τα μάτια μου 
στη γλυκειά μόνιμη πατρίδα 
μου. 

Η άπειρη, αδιανόητη αγάπη 
του Χριστού μου δεν βάζει στην 
ψυχή μου καμιά γήινη επιθυμία, 
κάτι υλικό, πεπερασμένο, αλλά 
η ψυχή μου κολλά σα στρείδι 
πίσω Του, πάντα βαδίζω “τοις 
Εκείνου ίχνεσι!”. Ναι, τώρα 
ταιριάζει να πω “επλεόνασας επ’ 
εμέ την μεγαλωσύνην Σου”. 

Ένα και μονάχα έχω να σου 
δώσω στη ζωή μου, Χριστέ μου. 
Και αυτό ολόκαρδα σου το έχω 
δώσει: Το χαρούμενο “ναι” μου. 

(Θεόδωρος Βγόντζας)
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Στάσου! Τι θες να πεις;
Και άλλες ερωτήσεις ζωτικής σημασίας

[James E. Ryan, εκδ. Αρμός]

Το κουμπί είναι να βοηθάς τον άλλον, χωρίς να πιστεύεις ότι είσαι ή 
να ενεργείς σαν να είσαι ο σωτήρας του. 

Με άλλα λόγια, το πώς βοηθάς μετράει το ίδιο, όσο και το αν 
πράγματι βοηθάς, εξ ου και είναι βασικό να προτάσσει κανείς την 
ερώτηση «Πώς μπορώ να βοηθήσω;» Ξεκινώντας με αυτή την ερώτηση, 
ζητάτε ταπεινά οδηγίες. Αναγνωρίζετε ότι οι άλλοι είναι ειδικοί για τις 
δικές τους ζωές και έτσι τους προσφέρετε την ευκαιρία να έχουν εκείνοι 
τον πρώτο λόγο. 

[...] Πέρα από ένδειξη σεβασμού, ρωτώντας πώς μπορείτε να 
βοηθήσετε, μπορεί και να δώσετε αποτελεσματικώτερη βοήθεια.

Τέλος, ρωτώνας πώς μπορείτε να βοηθήσετε, ανοίγετε μια συζήτηση 
και χτίζετε μια σχέση με πιο ίσους όρους. Αφήνετε ανοιχτή, όπως θα 
έπρεπε άλλωστε, την πιθανότητα το πρόσωπο που προσφέρεστε να 
βοηθήσετε να έχει κάτι να σας προσφέρει κι εκείνο σε ανταπόδοση. Στο 
κάτω-κάτω, το καλείτε να σας μάθει αρκετά για την κατάστασή του ή 
τη ζωή του, προκειμένου να μπορέσετε να βοηθήσετε. Έτσι ρωτώντας 
πώς μπορείτε να βοηθήσετε, προσκαλείτε τον άλλο, για να ξεκινήσει μια 
αυθεντική σχέση, βασισμένη στην αμοιβαιότητα.

Ο κοσμήτορας του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ παρουσιάζει στο 
παρόν βιβλίο κάποιες ερωτήσεις ζωτικής σημασίας. 

Κάνοντας αυτές τις ερωτήσεις, στον εαυτό μας, μα και στους άλλους, 
πιο εύκολα θα κατανοήσουμε τι μετράει περισσότερο στη ζωή. Και 
θα ανοίξουμε δρόμους. Δρόμους προσωπικής εξέλιξης. Δρόμους για να 
συναντήσουμε τους συνανθρώπους μας. 

Ερωτήσεις, τόσο απλές, σχεδόν καθημερινές, οι απαντήσεις των 
οποίων, όμως, είναι αυτές που καθορίζουν κάθε στιγμή προς τα πού 
πορευόμαστε. Άλλωστε, εξίσου σημαντικές με τις απαντήσεις που 
παίρνουμε από τη ζωή, είναι και οι ερωτήσεις που θέτουμε.       
        Ε. Κ.

Καθ’      οδον
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Πρόσφατα, στα πλαίσια ενός μαθήματος του πανεπιστημίου, για 
άσκηση, είχαμε να αφηγηθούμε ένα περιστατικό, «μια προσωπική 
αποτυχία», όπως την ονόμαζε το βιβλίο, και έπειτα να περιγράψουμε τα 
συναισθήματα που μας προκάλεσε. «Το ταξίδι στην Κρήτη...», σκέφτηκα.

Πριν μερικά χρόνια αποφασίσαμε με την παρέα να πάμε ταξίδι στην 
Κρήτη. Και θα ήταν μια ευχάριστη εμπειρία, αν δεν είχα φοβία στα  
αεροπλάνα. Όχι φόβο. Φοβία. Απ’ αυτές που, στο άκουσμα και μόνο, 
της λέξης «αεροπλάνο» παραλύεις. Έφτασε η μέρα του ταξιδιού, λοιπόν. 
Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Εγώ έμεινα... εκεί.. 
Στο αεροδρόμιο.. Είδα το αεροπλάνο να απογειώνεται και να φεύγει, 
με τους φίλους μου μέσα. Ήμουν παραλυμένη απ’ το φόβο. Εκεί. Στο 
αεροδρόμιο.. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μέχρι να γυρίσω στο σπίτι, 
έλαβα μήνυμα πως είχαν φτάσει στον προορισμό τους. Η πτήση μέχρι την 
Κρήτη ήταν πιο σύντομη απ’ το δρόμο της δικής μου επιστροφής..

Η αποτυχία στο μεγαλείο της. Ένιωσα άχρηστη, ανίκανη να αντέξω 
ένα ταξίδι 45 λεπτών. Ένιωσα, όχι πως είχα μια αποτυχία, αλλά πως 
ή μ ο υ ν  μια αποτυχία. Πώς θα μπορέσω να αντικρύσω τώρα τους φίλους 
μου; Δεν ξέρω πόσος καιρός πέρασε, για να μπορέσω να τους ξανακοιτάξω 
με βλέμμα καθαρό. Και είμαι σίγουρη, πως, γι’ αυτούς, δεν άλλαξε κάτι. 
Συνέχισαν να μ’ αγαπάνε το ίδιο παρά την αποτυχία μου. Όλη αυτή η 
ενοχή ξεκινούσε από μένα και τελείωνε σε... μένα.

Αυτό που ήθελε να μας διδάξει ο καθηγητής ήταν το πόσο παράλογα 
ερμηνεύουμε πολλές φορές τα γεγονότα. Πόσο υπερβολικά τα βλέπουμε 
και τα βιώνουμε. Πόσο μας διακατέχουν κάποια «πρέπει», τα οποία μας 
εγκλωβίζουν, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε:

Πρέπει να είμαστε ικανοί. Αποτελεσματικοί σε όλα. Επιτυχημένοι και 
τέλειοι, για να μας εκτιμούν οι άλλοι, γιατί διαφορετικά δεν αξίζουμε την 
αγάπη τους. Πρέπει να είμαστε αγαπητοί και συμπαθείς σε όλους. Τα 
πράγματα πρέπει να γίνονται όπως τα θέλουμε. Πρέπει... Πρέπει.

Από δω ξεκινάνε όλα. Έχουμε μάθει να είμαστε τόσο απαιτητικοί 
από τον εαυτό μας και τελειομανείς, που οι αποτυχίες και οι αστοχίες 
είναι σχεδόν ασυγχώρητες. Έχουμε μάθει πως οτιδήποτε λιγώτερο από 

[Τη  δύναμη]

Σπαράγματα

Πυρσός 18 b
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το τέλειο δεν είναι αρκετό. Και τρέχουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε να μην 
αποτύχουμε. Να φύγουμε, αφού αποτύχουμε. Να φύγουμε από τα λάθη 
μας. Και στο τέλος καταλήγουμε να τρέχουμε, για να φύγουμε από τον 
ίδιο τον εαυτό μας.

Δεν το συνειδητοποιούμε, αλλα όλη αυτή η φυγή κι η αποφυγή 
κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αυτός ο πόνος μεγαλώνει. Το αίσθημα 
κατωτερότητας γίνεται όλο και πιο διάχυτο στις συμπεριφορές μας. 

Νιώθουμε όλο και πιο μειονεκτικά με τον εαυτό μας. Γινόμαστε επιθετικοί 
με τους άλλους. Και για να μειώσουμε αυτό το αίσθημα της μειονεξίας, 
αποφεύγουμε να κάνουμε πράγματα. Και δημιουργούμε με αυτόν τον 
τρόπο ένα φαύλο κύκλο.

 Όταν τα ξανασκεφτόμουν όλα αυτά μετά το μάθημα, πέρασε απ’ τη 
σκέψη μου ο άσωτος υιός. Με τη δική του προσωπική αποτυχία. Τον 
θαύμασα για την απλότητά του να σκεφτεί να γυρίσει στον Πατέρα του. 
Να του πει, πως έκανε λάθος. Μέτρησε τον εαυτό του και τον βρήκε 
λανθασμένο. Ανέλαβε τις ευθύνες του. Γύρισε, γιατί ήθελε να διορθώσει 
το λάθος του. Την αποτυχία του. Γιατί αυτό ήταν το καλύτερο που 
μπορούσε να κάνει για τον ίδιο. 

«Έκανα λάθος». Μια φράση που λείπει τόσο από τη ζωή μας. Κι εδώ 
ήταν που καταλήξαμε στο μάθημα. Πως τα λάθη και οι αποτυχίες είναι 
μέρος της ζωής μας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε. 
Και  να τις αντιμετωπίσουμε.

Πόσο πιο απλά γίνονται τα πράγματα, όταν μάθουμε να χρησιμοποιούμε 
αυτή τη φράση! Να βάζουμε τις καταστάσεις σε ένα λογικό πλαίσιο. 
Να συγχωρούμε και τις αποτυχίες των άλλων. «Έκανα λάθος». Θα 
προσπαθήσω ξανά». «Ήταν ένα λάθος. Μην το σκέφτεσαι».

Και κρύβει τόση δύναμη, αυτή η παραδοχή του λάθους.
Όταν μίλησαν οι συμφοιτητές μου για τη δική τους εμπειρία, ένιωσα 

να γίνονται διάφανοι. Αλλά και τόσο ανθρώπινοι.
Γι’ αυτό ο Πατέρας αγκάλιασε τον γιό Του. Είχε γίνει τόσο υπέροχα 

ανθρώπινος στην πτώση. Τη μετάνοια. Την επιστροφή του. Που το μόνο 
που υπήρχε μεγαλύτερο από αυτό, ήταν η αγκαλιά Του.

Μακάρι στη ζωή μας να έχουμε τη δύναμη του γιού, όταν εμείς 
κάνουμε λάθη. Να ξανασηκωνόμαστε. Να ξαναπροσπαθούμε! Και να τους 
αγκαλιάζουμε!

Ε.Κ.
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Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
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Αγαπητέ μου Τάκη ,

“ἀλιεῑς  ἀνθρώπων” (Ματθ. δ’ 19)

Τον βίο μας ονομάζουμε συνήθως ταξίδι. Ο κόσμος στον οποίο περνούμε 
τη ζωή μας, μοιάζει με θάλασσα. Σ’ αυτήν πλέουμε με κατεύθυνση την 
αιωνιότητα. 

Η θάλασσα όμως αυτή έχει τους ανέμους και τις τρικυμίες της. Τα 
επικίνδυνα βάθη και τα θηρία της. Τα πάθη και τους πειρασμούς της. 
Τις αμαρτίες και τις ηθικές καταστροφές της. 

Οι ψυχές των ταξιδιωτών αρπάζονται από τα κύματα των παθών 
και τους δαίμοντες της αμαρτίας. Κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα. 

Άλλες ψυχές πλέουν σε νερά λιγώτερο ταραγμένα και διατρέχουν 
μικρότερο κίνδυνο. Βρίσκονται σε θάλασσα περισσότερο τρικυμισμένη. 
Διατρέχουν κίνδυνο να πνιγούν και ν’ αφανιστούν. Παρασύρθηκαν στα 
βάθη. 

Στους μεγάλους αυτούς κινδύνους, στους οποίους απειλούμαστε να 
καταστρέψουμε το αιώνιο μέλλον μας για πάντα, χάνουμε την ψυχή 
μας. Χωριζόμαστε για πάντα από τον ουράνιο Πατέρα μας. Το Θεό 
του φωτός και της ζωής. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας αρπάξει από 
τα κύματα, που μας χτυπούν και μας πνίγουν και τα αμαρτωλά βάθη, 
όπου χανόμαστε και αφανιζόμαστε.

Είναι ο Σωτήρας. Πώς σώζει όμως; Με τη δύναμη του λόγου Του. Τη 
δύναμη του βαπτίσματός Του. Με την κοινωνία του σώματος και του 
αίματός Του. Κάνοντας τους ανθρώπους να μετανοούν. Να εξομολογούνται 
τα αμαρτήματά τους. Να προσεύχονται και να εφαρμόζουν τις εντολές 
Του. Με τη θεία Χάρη Του. 

Οι αλιείς των ψαριών βγάζοντάς τα από το νερό, τα παραδίδουν 
στο θάνατο. 

Οι αλιείς των ανθρώπων, τα όργανα της Χάρης Του, ανασύροντας 
τους ανθρώπους από τον κόσμο, τους φέρνουν στη σωτηρία. Όχι στο 
θάνατο, αλλά στη ζωή. 

 ‘α



Συχνά συνειδητοποιούμε, πως ο δρόμος μας δεν οδηγεί πουθενά. Ή 
μάλλον στην καταστροφή.
Χρειαζόμαστε ένα αγκωνάρι. Για να μας συγκρατήσει. Να μας 
σταματήσει στον κατήφορο.
Στο Χριστό να στραφούμε. Με τη δική Του βοήθεια να κατακαεί μέσα 
μας ο παλαιός άνθρωπος.
Ν’ αφανιστούν οι ρίζες του.
Καινούργια να έλθει ζωή.
Να σφυρηλατηθεί το μεταλλό μας από την αρχή.
Να Του παραδώσουμε τα πάντα. Ναι.
Τα πάντα απ’ Αυτόν να προσδοκούμε.
Γι’ Αυτόν να θυσιαστούμε.
Να ταυτιστούμε μαζί Του.
Χριστοφόροι λοιπόν.
Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία;

Ο Χριστός στο έργο της αλιείας ψυχών χρησιμοποιεί ως όργανα, εργάτες.
Αντιπροσώπους. Αποστόλους. Ανθρώπους που θέλουν να είναι πιστοί 
ακόλουθοί Του. Εκείνους που με καλή διάθεση πλησιάζουν. Πάνε κοντά. 
Δέχονται την καθοδήγησή Του. Αποδέχονται τη σωτηρία, που Εκείνος 
φέρνει. 

Εμείς, άραγε, τι ψάρια είμαστε; Καλά ή σαπρά;
      Με την αγάπη μου, 

               a. G.

Αναπαλμοί

Aλέξης
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Χριστιανική κίνηση της Παλουριώτισσας

σας προσκαλεί σε Συνέδριο,
την Κυριακή, 6 Μαΐου, 2018, μετά την Θεία Λειτουργία.

Τούτο θα γίνει στην αίθουσα της Εκκλησίας
“Ευαγγελισμός ΙΙ”

Θέμα: “ Ι κ έ τ ε ς ;  Ή . . . ”
Θα προσφερθεί πρόγευμα
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Οι οδηγίες σαφέστατες. Πλήρης ασιτία τσάϊ, φρυγανιά.
Μπαίνει η Μαριάννα με το... πρόγευμα. Είπε: 
- Δεν έφερα μόνο τις φρυγανιές. Άπλωσα και λίγο βούτυρο. 

Να γίνει πιο ευχάριστο.
Έμεινα έκπληκτος.
Την ευχαρίστησα.
Γι’ αυτήν, μια κίνηση ήταν. Που προερχόταν όμως από 

αγάπη. Κι η αγάπη η σωστή γίνεται εφευρετική.
Δεν ήταν απλώς μια χειρονομία για μένα. Ήταν συμπεριφορά 

ζωής.
Κατάφερα να την ξαναδώ αργότερα. Τη συγχάρηκα. Και η 

αντίδρασή της: 
- Μα ακόμα εκεί είστε; Το θυμάστε;
Μάθημα απλότητας. Ολοκληρωμένο.

* * *
Στα πλαίσια της ασιτίας, το φαΐ ήταν σούπα φιδές.
Στην ώρα της εμφανίστηκε η Άνια. Με τη σούπα. Είπε:
- Σε άκουσα προχθές, που είπες, ότι η σούπα ήταν παγωμένη. 

Γι’ αυτό, τώρα την ξαναζέστανα. Σου έφερα και μήλο.
Δεύτερη έκπληξη.
Μεγάλη υπόθεση να προλαμβάνει κάποιος τις επιθυμίες 

σου. Δεν μιλούμε γι’ απαιτήσεις παράλογες. Μα για κάποια 
πράγματα απλά. Απέριττα.

Δεν ζητάς ιδίαιτερη μεταχείριση.
Ενθουσιάζεσαι όμως, όταν βλέπεις τέτοιες συμπεριφορές.
Ευχαρίστησα. Όταν μετά της το σχολίασα, πιάστηκε η 

αναπνοή της.
-Νόμισα, πως έκαμα γκάφα. Δεν έκαμα τίποτε, πάντως.
Για μένα ήταν τόσο μεγάλο. Και τόσο εκπληκτικό.

17β

Xαραμάδα ελπίδας
17Β
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Για
...άλλη μια φορά στη σημερινή εξαλλοσύνη, αλληλεξόντωση, 

του αθέμιτου ανταγωνισμού, ακούγεται η αγωνία του Χριστού “ἵνα 
ὦσιν ἕν”.

Ο Χριστός πριν από τα φρικτά πάθη Του, τη σταύρωσή Του, 
ναι, αγωνιά. Προσεύχεται για την ενότητα του κόσμου.

Αυτή Του η αγωνία έχει μεγάλη βαρύτητα. Δεν μας επιτρέπει 
να κωφεύουμε. Είναι κάτι που πρέπει να μας συγκλονίσει. 

Μόνη σωτηρία μας από τη φρικτή κρίση που περνούμε, είναι η 
ενότητά μας με το Θεό. Και τους ανθρώπους. 

Προκύπτουν τότε στη ζωή μας ενότητα. Κοινωνία αγάπης. Μια 
αρμονική ζωή, από την οποία και μόνο θα προέλθουν τα ατομικά, 
οικογενειακά, εθνικά αγαθά. 

Ας αφήσουμε λοιπόν τ’ ανθρώπινα πειράματα. Τις συνταγές. 
Να σταματήσουμε τις τυπικές προσευχές. Τις πομπώδεις 

τελετές και ακολουθίες μέσα στις οποίες δείχνουμε την ακράτητη, 
ψυχοφθόρα ματαιοδοξία μας. 

Ίσως ακόμα κάμνουμε δωρεές. Μεγάλα ταξίματα. Ζούμε όμως 
μακριά ο ένας από τον άλλο. Και το χειρότερο, βάλλει ο ένας 
εναντίον του άλλου. 

Με τα χείλη μας γεμάτα υποκρισία μιλούμε με το Θεό. Με τους 
ανθρώπους. Μα με την καρδιά μας είμαστε πολύ μακριά. 

Ζητούμε δροσιστικά στον καύσωνα του καλοκαιριού. Και όμως 
ψηνόμαστε στα πάθη και τις κακίες.

Τρέχουμε στη φύση να λυτρωθούμε αναπνέοντας καθάριο αέρα. 
Μέσα μας όμως πνιγόμαστε στα καυσαέρια των κακιών και των 
εχθροτήτων μας. 

Ο Χριστός δεν αγωνιά για τα πάθη. Τους διωγμούς που 
αναμένουν τους μαθητές Του. Για το ότι τους στέλνει ανάμεσα σε 
λύκους. 

Αγωνιά για την ενότητά τους. Με το Θεό. Αλλά και μεταξύ 
τους.

Τι θα γίνει λοιπόν; 
Θα τον αφήσουμε ν’ αγωνιά;   

+ο π. Γ.
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Σκιά της καρδιάς

Πρωινή ζεστασιά.
Ξυπνάς με ένα χαμόγελο ψεύτικο.
Όμως αρκετό να πείσει κάποιους για την χαρά σου.
Τους φίλους σου; Όχι! 
Οι φίλοι δεν πείθονται από το χαμόγελο στα χείλη.
Πείθονται από το χαμόγελο στα μάτια.
Αυτή τη λάμψη  που φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της καρδιάς.
Τη λάμψη που μετατρέπει το μαύρο σε άσπρο.
Το λάθος σε σωστό.
Τα δευτερόλεπτα σε αιωνιότητα.
Σηκώνεσαι αργά, ακόμη χαμένη στο όνειρο που είδες.
Προσπαθείς να ανοίξεις το παράθυρο, δεν μπορείς.
Ο φίλος σου είναι εκεί. Σε βοηθάει!
Έτσι όπως σε βοήθησε να ανοίξεις το παράθυρο της καρδιάς σου 
και να ανακαλύψεις  τον εαυτό σου
μέσα από το τίποτα που υπήρχε πριν έρθει!

    Ελεάννα Χριστοφοράκη

Ένας λόγος για την αγάπη

Κι αν θα ’θελα να ζήσω ακόμα
Θα ’τανε γι’ αυτό
γι’ αυτό και μόνο:
Να πάρω κι άλλη 
να δώσω κι άλλη Αγάπη.
Συγχωρέστε με:
Γεννήθηκα με μια καρδιά βαθειά, 
αξεδίψαστη
για την Αγάπη.
    Λένα Παππά
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O βράχος

Ήταν ένα ήσυχ’ απαλότατο ανοιξιάτικο πρωινό
σαν έφθασα στο Βράχο κι είπα:
«Εδώ θα σταθώ.
Πάνω σ’ Αυτόν το σπίτι της ζωής μου θε να χτίσω.
Πάνω σ’ Αυτόν στερνά θα κοιμηθώ.
Μαζί Του θα κινήσω τις ομορφιές
Των Ουρανών Του να διαβώ».

Κι έτσι έγινε...
Μα τα μαγιολούλουδα σκορπίσαν,
οι ομορφιές, τα χρώματα σβηστήκαν
κι έλεγες οι ουρανοί σκιστήκαν
σαν εξέσπασε τ’ άγριο δρολάπι.
Μπουμπουνητά, βροχή, χαλάζι
άγρια ξέσπασαν ολούθε.
Με τα χέρια γαντζωμένα πια στο Βράχο
σφίγγοντας τα δόντια μου πασχίζω
όρθιο το κορμί μου να κρατήσω.
Η βροχή αλύπητα την όψη μαστιγώνει
μα η ματιά μου δε θολώνει.
Μεσ’ στης αστραπής το δυνατό το φως
Βλέπω πέρα μακριά μες στων συγνέφων τη μαυρίλα
μικρό κομμάτι γαλανό να ξεχωρίζει.
Αύριο, πάλι ο ήλιος θ’ ανατείλει.
Αύριο, η μέρα θαν’ ηλιόχαρη.

                            Ζ.Μ.Τ.



Άκρω δακτύλωι                              ι
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Προσφορά
Οι άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο ζουν καθημερινά με το φόβο της τρομοκρατίας. 

Για χάρη ενός ψεύτικου παραδείσου ισλαμιστές σκορπούν αδιάκριτα το θάνατο.  
Νωπά τα γεγονότα. Ο Γάλλος αστυνομικός Α. Μπελτράμ, 44 μόλις χρόνων, 

σκοτώθηκε προσφέροντας τον εαυτό του ως όμηρο σε τρομοκράτη, για να 
αφεθεί ελεύθερος ένας απλός πολίτης.

Η χώρα του, η Γαλλία, έχει μεταλλαχθεί σε παγκόσμιά του πατρίδα. Τον 
υμνεί ως ήρωα. Ως ένα σύμβολο γενναιότητας. Και αυτοθυσίας.

Ο τρομοκράτης σκότωσε τρεις ανθρώπους. Οι όμοιοί του το ονομάζουν 
καθήκον; 

Ο Μπελτράμ «έδωσε τη ζωή του, για να γλυτώσει ξένους σε αυτόν 
ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι οι δικές του πιθανότητες να ζήσει ήταν σχεδόν 
μηδενικές. Εάν αυτό δεν τον καθιστά ήρωα, τότε δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε 
να τον κάνει τέτοιον», δήλωσε ο αδελφός του.

Απάντηση στο ερώτημα λοιπόν: 
«Υπάρχουν ακόμη ήρωες;»
Ασφαλώς ναι. Και, όσο κι αν ετούτη την ώρα ακούγεται ακόμα και 

προσβλητικό, ευτυχώς που υπάρχουν. 
Η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα «έναν πόλεμο πολιτισμών». Ή καλύτερα 

«έναν πόλεμο αξιών». Που δυστυχώς έχουν μεταλλαχθεί. Έχασαν τη σημασία 
τους. Και το νόημά τους.

Οι μεν, τυφλωμένοι από το πάθος, σκοτώνουν. Οι δε σώζουν.
Ιδού η ειδοποιός διαφορά, μεταξύ του τρομοκράτη, που θερίζει αθώους 

ανθρώπους, και ενός απλού αστυνομικού που προσφέρει τη δική του ζωή, για 
να τους σώσει. 

Προσφορά ζωής. Πόσο απλό ακούεται! Μα και πόσο δύσκολα γίνεται πράξη! 
Το πολυτιμώτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Που ο καθένας πρέπει να 
φροντίζει. Και στο Θεό-Πατέρα έτοιμος νάναι πρέπει να δωρίζει.

Πώς άραγε; Ποιον αγαπούμε πρώτα και του δίνουμε την καρδιά μας; 
Κι ύστερα; «Και τον πλησίον σου ως σεαυτόν». 
Εδώ κρύβεται το μυστικό. Η αγάπη νίκησε το θάνατο. Με σταυρωμένη 

αγάπη του Χριστού.
Το έκανε πράξη ο Γάλλος αστυνομικός. 
Ανέβηκε στο ύψος του σταυρού. Και θυσιάστηκε.

ΔΔ



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.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού 
μεταξύ 4:30 - 6:30 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 4:30 - 6:30 μ.μ. 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760,  22459763), από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 
μ.μ.  καθημερινά.
Το Σάββατο 12 Μαΐου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία (8:30π.μ. – 9:30 π.μ.) με 
δέηση υπέρ των μαθητών και φοιτητών.
Την Τρίτη 15 Μαΐου στις 9:00 μ.μ. θα τελεστεί Αγρυπνία.
Την Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν 
τελούνται μνημόσυνα.
Την Παρασκευή 25 Μαΐου θα γίνεται μνημόνευση κεκοιμημένων από τις 4:00 μ.μ. 
μέχρι τις 6:00 μ.μ., επειδή την επομένη είναι Ψυχοσάββατο.
Από την Κυριακή της Πεντηκοστής (27 Μαΐου) μέχρι την Κυριακή των Αγίων 
Πάντων (3 Ιουνίου) γίνεται κατάλυσις εις πάντα.

Προσπαθείς να βάλεις τάξη.
Αντιδρούν. Εσύ;
«οίδα και περισσεύειν, οίδα και  υστερείσθαι.»
Προσπαθούσες να τους βοηθήσεις...
Να μιλήσουμε για εγωισμούς; Μα μιλούν στο σπίτι του 

κρεμασμένου για σχοινί; 
                                               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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