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Τῌ ΙZ’ (17ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
 Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας.

Ο απόστολος Παύλος, στο τέλος των επιστολών του, 
εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον για τους συνεργάτες 
του εκείνους που του στάθηκαν χρήσιμοι στο έργο του. 

Δεν ξεχνά να τους χαιρετήσει όλους ονομαστικά.
Έχει για τον καθένα κάτι να προσθέσει κοντά στο 

όνομά του. Να χαρακτηρίσει τον ψυχικό του δεσμό. 
Και κάποια ιδιαίτερη πνευματική επικοινωνία.

«Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς 
μου καὶ συναιχμαλώτους μου». 

Μεγάλο πράγμα είναι οι χριστιανοί να ’χουν 
συνείδηση της πνευματικής τους συγγένειας, αλλά και 
των κοινών ευθυνών και υποχρεώσεών τους. 

Οι χριστιανοί είναι συγγενείς και αδελφοί εξ 
αιτίας της κοινής πίστεώς τους. “Συναιχμάλωτοι” και 
συνυπεύθυνοι απέναντι στις υποχρεώσεις που τους 
επιβάλλει η κοινή πίστη. 

Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάμνει το ότι ο Απ. Παύλος 
τους θυμάται. Τους μνημονεύει. Τους τιμά. Εκτιμά την 
προσφορά τους, μικρή ή μεγάλη, στο έργο του.



Σ’ εμάς
Μια είδηση κυκλοφόρησε. Άνθρωποι απλοί τη μεταφέρουν. Τόσο 

ιδιόμορφη.
Αναστήθηκε ο Χριστός. Κι οι απλοί τούτοι άνθρωποι πήραν τους 

δρόμους. Χτυπούν τις πόρτες. Στόχος τους να ξυπνήσουν οι παραλήπτες 
της. Να ξεφύγουν από το έθιμο. Να το κάμουν ζωή. Βίωμα. 

Τούτα όλα γίνονται μέσα σ’ έναν τόσο ιδιότυπο και αντιθετικό κόσμο. 
Προβλήματα. Πόλεμος. Πείνα. Και τόσα άλλα πλήττουν τη γη. Κάπου 

στον κόσμο φαίνεται ν’ αρχίζει η κίνηση μια καινούργιας “διάσπασης του 
ατόμου”. Που ίσως οδηγεί σε νέες Χιροσίμα ιστορικών συγκλονισμών. 

“Κρατήρα ηφαιστείου εν ενεργεία”, “θρίλερ” και άλλα. Ιδού οι 
χαρακτηρισμοί που πολλοί αποδίδουν στην ειρηνική(;) διάβαση τούτης 
της γιορτής. Αλλαγή ενός μεγάλου φύλλου ημερολογίου. Ίσως κάτι σαν 
ερεθισμός που δημιουργείται με την σκέψη, πως όλα τούτα (τα σχετικά με 
τον πόλεμο, ενώ ήταν τόσο μακρινά, έγιναν τόσο κοντινά. 

Μιλάμε πολύ για δυνάμεις. Υπερδυνάμεις. Στρατόπεδα. Σύμφωνα. 
Φοβούμαστε, πως ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος μιας καταστροφής. Και 
θα είναι τεράστια, αν επέλθει. Προς το παρόν, πάντως, διατηρείται μια 
ισορροπία τρόμου. 

Παράλληλα, μια έντονη ελπίδα, μια ευχή νιώθουμε να γεννιέται σιγαλά 
μέσα μας. 

Στηρίζονται στο μεγάλο μήνυμα ενός κενού τάφου. Ένα μήνυμα, όχι τόσο 
γνωστό. Ούτε συνηθισμένο. Αλλιώτικο: Χριστός Ανέστη. 

Αναστήθηκε ο Χριστός. Νίκησε τον θάνατο. Δεν ήταν δυνατό “κρατείσθαι 
υπό της φθοράς τον αρχηγόν της ζωής”. Και “πεπτώκασι δαίμονες”. φέρνοντας 
στον καθένα από εμάς ένα μήνυμα. Μια δυνατότητα. Μια χάρη που είναι 
γεμάτη χαρά. Μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε μαζί Του.

Για να συμβεί τούτο, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Χριστός 
πέρασε από μερικά άλλα στάδια πρώτα. Ταλαιπωρήθηκε. Υπέφερε. 
Σταυρώθηκε. Πέθανε στον σταυρό σαν κακούργος. Τάφηκε. Τελικά όμως 
αναστήθηκε. Υπήρχε λοιπόν σειρά ολόκληρη καταστάσεων μέχρι τη στιγμή 
της Ανάστασης. 

Ανα-ψηλαφήσεις
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Είμαστε όμως εμείς σήμερα έτοιμοι για θυσίες; 
Είναι γεγονός, πως “ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος”. 

Πως “Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο”. 
Να μη ξεχνούμε, πως “συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε”. Γι’ αυτούς που 

σφάλλουν. Και μετανοούν. Και θέλουν να γίνουν καλύτεροι. 
Με την Ανάσταση, ισχύει εκείνο που λέει ο ιερός Χρυσόστομος: “Μηδείς 

φοβείσθω θάνατον˙ ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος”. 
Ποιος όμως δεν φοβάται τον θάνατο; Μόνο εκείνος που συνδέεται με τον 

κενό τάφο. Που συνδέεται μ’ Εκείνον, που “εσκύλευσε τον Άδην”. Αν δεν 
συνδέεται μαζί Του, πώς εκμεταλλεύεται τη Χάρη Του;   

Η πρόσκληση είναι σαφής. Συγκεκριμένη. Προσωπική. “Εί τις δούλος 
ευγνώμων... Εί τις έκαμε νηστεύων... Εί τις από της πρώτης ώρας 
ειργάσατο...”. Ή “μετά την τρίτην ήλθεν...”. Ή “μετά την έκτην...”. Ή 
“υστέρησεν εις την ενάτην”. Ή “την ενδεκάτην, μη φοβηθή την βραδύτητα”. 
Ο Κύριος “κακείνω δίδωσι, και τούτω χαρίζεται”. Γιατί “και την πράξιν τιμά 
και την πρόθεσιν επαινεί”. 

Με την Ανάστασή Του, ο πιστός διερωτάται: “Πού σου, θάνατε, το 
κέντρον; Πού σου, Άδη το νίκος;”.

Καινούργια λοιπόν ζωή. Στο φως της Ανάστασης λουσμένη. Ζωή νίκης. 
Αγώνα πνευματικού. Γεμάτη χαρά. Ευτυχία. 

Θ’ αναμετρηθούμε με το μεγάλο γεγονός; 
Θ’ αφήσουμε να μας περιλούσουν οι γλωσσοπυρσόμορφες αχτίδες του; 
Καίριο, αλλά και φλέγον το ερώτημα.
Προς ποια κατεύθυνση θα στραφούμε; “Η τράπεζα γέμει”. Θα φύγουμε; Ή 

θα “τρυφήσωμεν πάντες”; Θ’ απολαύσουμε του “συμποσίου της πίστεως...” 
και “του πλούτου της χρηστότητος”; 

Χαρά σ’ εμάς λοιπόν. + ο π.Γ.

   

Πυρσός 04 b

Σαφής η δήλωση:
“Γέροντα, μας κακόμαθες...”
Δεσπότης μας ήσουν. Όχι για να δεσπόζεις. Μα για 

να μας λες στην πράξη:
“Δες πώς ζω”
Με τη ζωή σου πάντα.
Με τον τρόπο που μόνο εσύ ήξερες. Αγαπώντας.

γ. 
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Μας συμφέρει σαν ζητιάνοι να ζούμε. Αρκεί μόνο να είμαστε 
μαζί με τον Ιησού, διότι όποιος είναι με τον Ιησού, είναι πλούσιος 
και αν ακόμη υλικά είναι πτωχός. 

Αυτός που προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά, θα χάσει 
και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα ουράνια, θα βρει 
οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά. 

Οσία Ευγενία

Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. 
Για να ωφελήσεις τους άλλους, πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη 

του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό 
σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του. Θα 
έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι’ αυτόν. 

Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή ωφελούμε 
τον άλλο μυστικά. 

Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον 
βεβαιώνει για την αγάπη Του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα 
δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει 
πάνω του, που δεν το έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Να παρασταθεί κάποιος ενώπιον του Θεού, δεν σημαίνει 
καθόλου να “σταθεί μπροστά στις εικόνες”. Αλλά να Τον αισθανθεί 
στο βάθος της συνειδήσεώς του ως Εκείνον που γεμίζει με την 
παρουσία Του τα πάντα. 

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ
                                                                                                                                                                              Φ.

...και λιμάνια

Ωκεανοί...
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Τρίτη, 09.04.2019 

«Δεν στεκόμαστε στις αδυναμίες μας. Προσπαθούμε να 
καλλιεργούμε συνεχώς τα δυνατά μας σημεία.»

Με αυτά τα λόγια είχε κλείσει την παρουσίασή της η 
καθηγήτρια σ’ ένα σεμινάριο εκπαιδευτικών.

Δυναμική προτροπή. Ωραία στο άκουσμα. Δεν ξέρω πόσο 
εύκολη στην εφαρμογή.

“Μας αρέσει” να εμμένουμε στα αρνητικά.
Να μηρυκάζουμε λάθη. Αδυναμίες. Στραβοπατήματα. 
Να στεκόμαστε με ηττοπάθεια σ’ εκείνα τα: «Εγώ δεν τα 

καταφέρνω».
Κι είναι τόσο σπουδαίο να μπορείς τολμηρά να πεις: 
«Έχω αυτό το χάρισμα». 
Και να στρέφεις το ενδιαφέρον σου εκεί. Να “ξοδεύεις” την 

ενέργειά σου εκεί. 
Πώς να λες όμορφα μια ιστορία. 
Να εξηγείς με υπομονή κάτι.
Να χορεύεις ή να τραγουδάς, ακόμη κι αν δεν ακούγεται η 

μουσική.
Να φροντίζεις τα δέντρα και τα λουλούδια σου. 
Να μαγειρεύεις για όλους αυτούς που αγαπάς. 
Να παίζεις με τα παιδιά. 
Να γράφεις μια σου σκέψη. 
Να ρωτάς. Να μαθαίνεις.

Κ. X.

Υ.Γ. Κι ο εγωϊσμός; Σκόπελος; Ύφαλος; Επικίνδυνος, πάντως.
Χρειάζεται προσοχή. Και στήριγμα. Ένα και μόνο. Το Χριστό. Και 

“πάντα ταύτα...”.

Σελίδες  ημερολογίου
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Σταλαματιες...

“... ΚΑΙ ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ...”

“Εκείνος μεν ανέστη  την ανάσταση από απλό θάνατο. Εμείς, 
όμως, έχοντας πεθάνει διπλό θάνατο, διπλή ανάσταση έχουμε. Μια 
φορά αναστηθήκαμε χθες από την αμαρτία. Ταφήκαμε μαζί του 
μεσ’ από το βάπτισμα. 

Η μια λοιπόν ανάσταση είναι η απαλλαγή από τα αμαρτήματα. 
Η δεύτερη δε ανάσταση είναι εκείνη του σώματος. Ο Χριστός 

μας χάρισε τη σπουδαιότερη. Ας περιμένουμε και τη λιγώτερο 
σπουδαία. 

Η πρώτη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δεύτερη. Διότι πολύ 
σημαντικώτερο είναι να απαλλαγεί κανείς από την αμαρτία, παρά 
να αναστηθεί σωματικά. Άρα, αν αιτία της πτώσεως είναι η αμαρτία, 
αιτία της αναστάσεως θα είναι η απαλλαγή από την αμαρτία.

Αυτή την πρώτη ανάσταση αναστηθήκαμε εμείς από καιρό, 
όταν βαπτισθήκαμε. Κι όσοι καταξιώθηκαν να βαπτισθούν απόψε 
(το Μέγα Σάββατον)... Προχθές ήταν ακόμη δέσμιοι στην αμαρτία, 
αλλά αναστήθηκαν μαζί του. Εκείνος κατά το σώμα πέθανε και 
κατά το σώμα ανέστη.

Αυτοί κατά την αμαρτία ήταν νεκροί κι ελευθερώθηκαν κι 
αναστήθηκαν από την αμαρτία. 

Η γη, αυτή την εποχή, ρόδα και γιούλια και τα λοιπά άνθη 
μας δίνει. Και τα δροσερά νερά ρέουν με περισσότερη φαιδρότητα 
στα λιβάδια. Μη θαυμάσεις, αν από τα νερά βλάστησαν άνθη. Η 
γη όχι από μόνη της, αλλά με το πρόσταγμα του Κυρίου ντύνεται 
τη χλόη... 

Λέγει η Γραφή: “Εξαγαγέτω τα ύδατα ...” πνευματικά χαρίσματα. 
Έβγαλαν τώρα ψάρια λογικά και πνευματικά, ψάρια που τα 

έπιασαν οι Απόστολοι. Διότι τους είπε: “Δεύτε και ποιήσω υμάς 
αλιείς ανθρώπων”. Κι’ εννοούσε αυτό το είδος αλιείας.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



Δονήσεις
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Η επιλογή υπαγορεύθηκε από τη σκέψη του 
καθηγητή  Ναζ  ότι ένα τέτοιο Κέντρο θα έπρεπε να 
δίνει στον φοιτητή και στον ερευνητή την ευκαιρία 
να γνωρίσει τη Ελλάδα από πρώτο χέρι. Κάτι που δεν 
γίνεται στην τύρβη της Αθήνας. 

Εδώ, έστω και σε μικρή κλίμακα, μπορεί να γίνει. Το 
Ναύπλιο κρύβει άλλωστε έναν βαθύτερο συμβολισμό. 
Ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της  μετεπαναστατικής 
Ελλάδας. Επομένως, το Κέντρο επιστρέφει κατά  
μια έννοια στις ρίζες του νεοελληνικού κράτους. Η 
Αργολίδα επίσης, υπήρξε η κοιτίδα του μυκηναϊκού 
πολιτισμού, του πρώτου αναγνωρίσιμου ελληνικού 
πολιτισμού. Και η περιοχή, από πρακτικής άποψης, 
προσφέρει στρατηγική πρόσβαση σε πολύ σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους, στις Μυκήνες, στην Ολυμπία, 
στη Νεμέα”. (Το βήμα”)

* * *
“Πιστεύω ότι ο άνθρωπος σε αυτό το περιορισμένο 

διάστημα που του δίνεται πάνω στη Γη, έχει το 
δικαίωμα να ζήσει έτσι όπως ο ίδιος θέλει, ώστε να είναι 
ευτυχισμένος, διότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν 
τις ευτυχισμένες κοινωνίες. 

Το θέμα είναι, όσο είμαστε εδώ, να διαχειριστεί ο 
καθένας με σύνεση τον πολύτιμο χρόνο του: Να είναι 
σεμνός, ταπεινός, ευγενής, καλός, δημιουργικός και να 
προσφέρει στο σύνολο. 

Κάθε κομμάτι της ζωής μας που φεύγει, είναι 
μοναδικό, συναρπαστικό και αναντικατάστατο¨. (Κ.Κ. 

καλλιτέχνις, “Το Βήμα”)

 Πορε ία  Ζωής



~Πύρσος~

O Φαραώ Σέσωστρις κυκλοφορούσε με ολόχρυση άμαξα, 
που την έσερναν τέσσερις βασιλιάδες, που τους είχε νικήσει 
σε πολέμους. 

Κάποια φορά είδε έναν από τους ζεγμένους στο αμάξι 
βασιλιάδες να γυρίζει συνεχώς το κεφάλι του προς τα πίσω. 

Τον ερώτησε: “Γιατί γυρίζεις συνεχώς πίσω; Τί 
κοιτάζεις;” 

Του απάντησε: “Κοιτώ τη ρόδα της άμαξας και 
σκέφτομαι. Μια ρόδα είναι στη ζωή μας και η ευτυχία. 
Ρόδα που γυρίζει! Σε μια στιγμή το σημείο της ρόδας, που 
είναι κάτω, βρίσκεται επάνω και σε άλλη στιγμή, το επάνω 
- κάτω! Πριν από λίγα χρόνια ήμουν εγώ στην κορυφή, όπου 
τώρα είσαι συ. Ποιός ξέρει μέχρι πότε; Μπορεί κάποια 
στιγμή να γυρίσει η ρόδα. Κι εκεί που βρίσκομαι τώρα εγώ, 
να βρεθείς εσύ”.

Ο Χριστός έρχεται στην καριδά μας για να μας 
κρατήσει σφικτά το χέρι την ώρα της σκληρής 
δοκιμασίας, αλλά και για να γεμίσει με αναστάσιμο φως 
το είναι μας. Μακάρι όλοι να υποδεχθούμε τον ερχόμενο 
Κύριο με βάγια άδολης κι ανυπόκριτης αγάπης, για να 
τον αφήσουμε να θρονιαστεί στην ψυχή μας και έτσι να 
μεταμορφώσει και να λαμπρύνει ολόκληρη τη ζωή μας.

(Γιάννης Ιωάννου)
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Της ζωής...
Είχα πάει σ’ ένα στρατόπεδο 

για εξομολόγηση. 
Ο χώρος τακτοποιημένος. 
Άκουσα. Υπογράμμισα. Τόνι-

σα. 
Κάποιος, μιλώντας, αναφέρθη-

κε στον Καζαντζάκην.
Δεν τον απέτρεψα.
Χρειαζόταν καθοδήγηση. Ή-                                            

ταν φανερό. 
Τα είπαμε. Σε βάθος. 
Πάντα με επιχειρήματα και 

παραπομπές. 
Ο νέος ήθελε να μάθει. Οι 

ερωτήσεις του απανωτές. 
Σε τέτοιο λειτούργημα δεν 

κοιτάζει κανείς το ρολόι του. 
Δεν προσπάθησα να τον 

πείσω. 
Του παρέθεσα κάποιες τεκμη-

ριωμένες απόψεις. 
Με παρακολουθούσε με ενδια-

φέρον.
Δεν του είπα: - Αυτό θα κά-

νεις. 
Έδωσα στοιχεία αφήνοντάς 

τον ν’ αποφασίσει μόνος του. 
Φύγαμε και οι δυο ευχαρι-

στημένοι. 
* * *

Στην κατασκήνωση τώρα. 
Εξομολόγηση μαθητών. 
Ήλθε ένα παιδί ψηλό. 
Ξεκίνησε με απορίες. 

Ο αδελφός του δήλωνε άθεος. 
Προσπαθούσε να τον επηρεάσει. 

Κάποιοι έστρεψαν την προσο-                                              
χή του στα ανατολικά θρησκεύ-
ματα (Βουδισμός, Βραχμανισμός, 
γιόγκα). 

Τα είδαμε σε έκταση. 
Με εντυπωσίασε η επιμονή 

του. 
Συνεχώς άλλαζε σκηνικό. Δεν 

άφηνε να ολοκληρωθεί ένα θέμα. 
Προχωρούσε σε άλλο. Γύριζε 
ξανά πίσω. 

Προβληματίστηκα. 
Είχε πραγματικά ενδιαφέρον; 

Ήθελε να μάθει; Προσπαθούσε 
άραγε να με δυσκολέψει; Να δει 
τι ξέρω; 

Δεν μπόρεσα να το ξεκαθαρί-
σω. 

Τελευταία “επίθεση”: Ιλλουμι-
νάτι. 

Εξεπλάγη, γιατί απάντησα.
Δεν έκανα επίδειξη γνώσεων. 
Προσπαθούσα, να τον βοηθή-

σω. Ήμουν ενήμερος.
Ιλλουμινάτι λοιπόν: Η κατα-

κλείδα.
Είπε, ότι ικανοποιήθηκε.
Ο Θεός να δώσει!...
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)



“Χριστόν εσταυρωμένον” (Α΄ Κορ. α΄23)
Η ταυτότητά μας. Η σημαία μας. Η διδασκαλία μας. 
Δεν διδάσκουμε κάτι δικό μας. Κάτι που απλώς ακούσαμε. Που 

μάθαμε.  «Χριστόν εσταυρωμένον» κηρύσσουμε.
Συνειδητοποιούμε άραγε ότι χωρίς τον Σταυρό του Χριστού, όλα 

διαφοροποιούνται; Η ζωή μας καταντά ματαιοπονία; 
Χωρίς τον Σταυρό δεν υπάρχει Σωτηρία. 
Η παρουσία Του στη ζωή μας, μας τοποθετεί συνεχώς μπροστά 

στον προβληματισμό: 
Ο Χριστός σταυρώθηκε, για να σώσει εμάς .
Πού βρισκόμαστε λοιπόν;
Κάτω από τον Σταυρό του Χριστού; 
Κοντά Του;
Ή μακριά Του; Περαστικοί; Παρατηρητές απλοί; Με περιέργεια 

γεμάτοι;
Η θέση μας στον Γολγοθά θα προεξοφλήσει την Ανάσταση.
Ανεβαίνουμε εκεί για τη θέα; Για... ξεκούραση; Με την πολυθρόνα 

μας μήπως;
Τα βήματα είναι συγκεκριμένα:
Γεθσημανή (“ουχ ως εγώ θέλω”)
Σταύρωση. Γολγοθάς. (“εις χείρας σου”)
Στο βάθος;Της Ανάστασης οι ανταύγειες.
Ιριδίζει ήδη το φως της.
Χριστός Ανέστη.

ο + π.Γ.
 
 

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Πόσες φορές θα χρειαστεί να σου πω, πως 
σκοτάδι και φως αλληλοπεριχωρούνται;

Πως μόνο ο φόβος σου μπορεί να γίνει 
άξιος πρόδρομος της αληθινής σου τόλμης;

Η ασθένειά σου, ο θεραπευτής της νόσου 
σου;

Η άγνοια, η μητέρα της γνώσης σου;
Οι κόμποι σου, το ελιξίριο της ελευθερίας 

σου...;
Ο πόνος σου, το όχημα που θα σε 

λυτρώσει...;
Πόσες φορές θα χρειαστεί να περιδιαβείς, 

σαν άγνωστος ταξιδιώτης, σε μονοπάτια 
ανήλιαγα, σαν νυχτερίδα να κρυφτείς σε 
σκοτεινές σπηλιές, πριν λαχταρήσεις το 
φως; Τόσο που να μην έχεις άλλη επιλογή 
από το να λούσεις όλες τις έγνοιες σου, να 
γονιμοποιήσεις όλα σου τα όνειρα στις ακτίνες 
του ήλιου...;

Γ. Βασιλειάδης

 

  
Ψηφίδες
(απέρ ιττες )
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Κόρη μου,
“τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνικήν. Τους 

βατράχους; Ας τους στα έλη να κοάζουν...”
Ε μ ε ί ς  μιλούμε Ελληνικά.
Τα παράσιτα; Άστα να λένε 

πατρικά

μ
η
ν
ύ
μ
α
τ
α

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Αγαπάς εύκολα όποιον σου προσφέρει και 
στα κάνει όλα εύκολα, όμως η κενή ευκολία ποτέ 
δεν τελειώνει καλά. Ο Θεός είναι δύσκολος, είναι 
όμως συναρπαστικός. Είναι σαν τον έρωτα τον 
αληθινό, τον μεγάλο. Είναι φυσικό βάσανο και 
φυσική ευτυχία. 

Μάρω Βαμβουνάκη

Και το αλάτι είναι η πίστη, πως ο άνθρωπος δεν 

ήρθε στον κόσμο κατά τύχ
η, αλλά πως έχει να κάνει, 

σ’ αυτόν τον κόσμο, ένα έρ
γο, μικρό ή μεγάλο και πως 

δεν ξοφλά με τούτη τη ζωή, αλλά πως υπάρχει κάποια 

μυστηριώδης τάξη κατά την οποία ανοίγει μία άλλη 

πόρτα, σαν κλείσει η πόρτα τούτης της ζωής. 

Όπου υπάρχει πίστη, υπάρχει και έλπίδα, κι όσο 

δυνατώτερη είναι η πίστη, άλλο τόσο βεβαιότερη
 είναι 

η ελπίδα. 
Χωρίς ελπίδα, δεν γίνεται μήτε ευτυχ

ία, μήτε ειρήνη 

μέσα στον άνθρωπο.   Φώτης Κόντογλου

a 13 Πυρσός
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Ανοιχτά Παράθυρα...

I

E

Z

O

O

I

... στον κόσμο

“Είμαστε εδώ, όχι για να δείχνουμε την αλαζονεία 
μας. Αλλά για να βοηθούμε τους ανθρώπους. Καλός 
γιατρός δεν είναι εκείνος, που βλέπει “αφ’ υψηλού” 
τους αρρώστους. Μα εκείνος, που έχει ανθρωπιάν. Κι 
αυτό, το πιάνει ο άρρωστος. Το αισθάνεται”.

Θέση ψυχιάτρου. Ξεκάθαρη. Ναι. Σήμερα.
Ανθρωπιά λοιπόν, Πού να τη βρούμε άραγε;

* * *

Στο ίδρυμα. Για φυσικοθεραπεία.
Χτυπά το τηλέφωνο.
Ζητείται οργάνωση του  συνεδρίου του Νοεμβρίου.
Πώς να δουλέψεις εκεί;
Ο κόπος μεγάλος. Οι άλλοι; Μόνο απαιτήσεις 

έχουν. Χωρίς βέβαια “σε παρακαλώ”.
Καταβλήθηκε προσπάθεια.
Βρέθηκαν οι ομιλητές. Μα...
Ναι. Τρείς μέρες πριν, οι δυο ενημέρωσαν.  Θα 

λείπουν εκτός Κύπρου.
Τί κάνουμε τώρα; Αναζήτηση διάδοχης  κατάστασης.
Τηλεφωνική ενημέρωση εκείνου, που  “ανέθεσε”.
Παρουσιάζονται ονόματα και θέματα.
Σ’ ένα σημείο: Η κ. (τάδε) με θέμα: “Ετερότητα”.
Αντίδραση φοβερή. Φωνές. Επίθεση.
Πώς αντιδράς λοιπόν;
Πλήκτρο του ηλεκτρονικού υπολογιστή λοιπόν;

17β



Ας το παραδεχθούμε ότι ζού-
με στην εποχή της “συνεχούς 
μερικής προσοχής” (“continuous 
partial attention”), όπως το 
προφήτεψε προεικοσαετίας η 
ειδικός σε θέματα τεχνολογίας 
Λίντα Στόουν. Η οποία δεν 
βλάπτει τόσο του γονείς, όσο 
τα παιδιά. 

Όπως γράφει στο θερινό  
τεύχος (Ιουλίου - Αυγούστου 
2018)  του “Atlantic” η κοινω-                  
νική ανθρωπολόγος Έρικα  Χρι-
στάκις σε ένα άρθρο με τίτλο 
“Οι κίνδυνοι της γονεϊκότητας 
με τη διασπασμένη προσοχή”, 
όλες αυτές οι καταιγιστικές 
διασπάσεις, διακοπές, ηχητικές 
προειδοποιήσεις κ.ο.κ.  επιδρούν 
στις πιο αρχέγονες δομές επικοι-      
νωνίας μεταξύ παιδιού και γο-                   
νέα. “Βρισκόμαστε σε αχαρτο-
γράφητα νερά” τονίζει.

Και όλα αυτά σε μια επο-
χή που οι σύγχρονοι γονείς 
απολαμβάνουν περισσότερο χρό-                       
νο με τα παιδιά τους από οποια-   
δήποτε άλλη γενιά γονέων στην 
Ιστορία (σε σημείο που τα παιδιά 
να έχουν φτάσει να ασφυκτιούν 
από αυτή την υπερβολική δόση 

γονεϊκής πανταχού παρουσίας).
Όπως σημειώνει σχετικά η 

Χριστάκις “παρά την δραματική 
αύξηση του ποσοστού των            
γυναικών στο εργατικό δυναμι-
κό, οι μητέρες αφιερώνουν εξω-
φρενικά πολύ  περισσότερο χρό-                                    
νο στη φροντίδα των παιδιών 
τους από ότι οι μητέρες τη 
δεκαετία του ́60. Όμως ο δεσμός 
μεταξύ παιδιού και γονέα είναι 
αυξητικά χαμηλής ποιότητας, 
θα έλεγα ότι έχει φτάσει να 
είναι επιδερμικός. Οι γονείς 
είναι διαρκώς παρόντες στη 
ζωή των παιδιών με τη φυσική 
τους παρουσία, αλλά είναι 
πολύ λιγότερο συναισθηματικά 
συντονισμένοι”.

Οι ειδικοί αποφαίνονται ότι        
η περιστασιακή διάσπαση της                    
γονεϊκής προσοχής δεν είναι κα-
ταστροφική, στο κάτω-κάτω αν                      
δεν αποσπάσαι κάποιες φορές 
από το παιδί σου, θα τρελαθείς. 
Πρόβλημα είναι, όμως, η χρόνια 
διάσπαση, το να είσαι μόνιμα 
απών, ακόμη και όταν έχεις την 
εκκωφαντική αυταπάτη ότι είναι 
πάντα εκεί.

(“Το Βήμα”)

Σπαράγματα

a 15 Πυρσός
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ΑΓΑΠΑ
Ο Θεάνθρωπος Κύριος με το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, 

ενδεδυμένος την περιπαικτική πορφύρα, με δεμένα τα χέρια του, 
αιχμάλωτος της άγνοιας και της υποκρισίας των ανθρώπων, βρίσκεται 
στο έσχατο σημείο της ταπείνωσης και του εξευτελισμού. Σ’ αυτή τη 
φαινομενική αδυναμία του Ιησού βρίσκεται η απερίγραπτη αγάπη 
του για τον κάθε άνθρωπο. Υφίσταται όλη αυτή την οδυνηρή και 
φρικτή διαπόμπευση με μόνο κίνητρό του την  αγάπη. Αγάπησε 
τόσο πολύ τον άνθρωπο που για χάρη του εγκαταλείπει κάθε του 
δύναμη και προσφέρει θυσιαστικά τον εαυτό του για να αφοπλίσει 
το Διάβολο και το θάνατο. Ένας τέτοιος Θεός δεν μπορεί να 
είναι τιμωρός, εκδικητής ή χαιρέκακος, όπως πολλές φορές τον 
παρουσιάζουν οι διάφοροι διαστρεβλωτές της πίστης. Η μεγαλύτερη 
ίσως προσβολή του Θεού είναι να τον παρουσιάζουμε σαν άτεγκτο 
και στυγνό δικαστή που καιροφυλακτεί για να τιμωρήσει εκδικητικά 
τους  ανθρώπους.

Αν, όμως, ο ταπεινωμένος Χριστός είναι ο αληθινός νυμφίος που 
αναζητεί την καρδιά κάθε ανθρώπου, προκύπτει το καίριο ερώτημα 
πώς τον υποδεχόμαστε στην ψυχή μας; Πώς απαντούμε στη δική 
του απροσμέτρητη αγάπη; Πόσο ανοίγουμε την καρδιά μας για 
να κατοικήσει μέσα μας ο αγαπημένος Νυμφίος; Και βέβαια όλα 
τελικά συνοψίζονται στο βασικό ερώτημα, αν και πόσο αγαπούμε 
τον Κύριο; 

Αυτό που δεν συνειδητοποιούμε, είναι ότι η μεγαλύτερη 
αμαρτία που διαπράττουμε είναι  ότι δεν αγαπούμε αληθινά τον 
Θεό. Δεν μας λείπει ο Θεός παρά μόνο, όταν συμφεροντολογικά 
τον χρειαζόμαστε. Η απουσία του δεν μας είναι δυστυχώς καθόλου 
οδυνηρή. Στη δική του αγάπη απαντούμε είτε με άρνηση είτε με 
αδιαφορία είτε με μικρόψυχους υπολογισμούς[...]

Ο Νυμφίος Χριστός όμως ευτυχώς δεν εξαρτά τη δική του 
άγαπη από τη δική μας ανταπόκριση. Η θυσιαστική αγάπη του 
προσφέρεται αφειδώλευτα σε μας χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς, 
χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προαπαιτούμενα. Σε μας εναπόκειται αν 
θα δεχθούμε αυτή την αγάπη ή όχι.

(Γιάννης Ιωάννου)
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Αγαπητέ μου Τάκη, 

Αναστήθηκε λοιπόν. 
Έσπασε το βράχο της αδιαφορίας. Του ωχαδελφισμού. Της 

άρνησης. 
Έδωσε ζωή στον θάνατο. 
Αποδέσμευσε από τα νύχια του άδη τον Αδάμ. Την Εύα. Και 

τους άλλους. 
Με τον ίδιο τρόπο απελευθερώνει κι εμάς. 
Δεν έχει σημασία, αν στη γη μας απειλείται καταστροφή. Ούτε 

λαμβάνονται υπ’ όψη οι τόσοι σιδερόφρακτοι στρατιώτες, που 
διακινούνται εδώ κι εκεί. 

Όλα τούτα παραγκωνίστηκαν. Μπήκαν στο περιθώριο, γιατί 
“ζωή εκ του τάφου ανέτειλεν”. 

Τί κι αν λένε τα δικά τους οι όποιας εποχής φαρισαίοι και 
γραμματείς; 

Σημασία έχει ότι “ούκ ην δυνατόν κρατείσθαι υπό της φθοράς τον 
αρχηγόν της ζωής”.

Αυτή η πραγματικότητα μας φέρνει όλους πιο κοντά. 
Γεφυρώνει το χάσμα που υπήρχε μεταξύ μας. 
Σπάζει το τσόφλι της προκατάληψης. Του φθόνου. Της αδικίας. 

Της έλλειψης ενδιαφέροντος.
Ο Χριστός αναστήθηκε, αδελφέ μου, “και πεπτώκασι δαίμονες”. 

Και “νεκρός ουδείς επί μνήματος”. 
Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά απ’ αυτήν; 

     Με την αγάπη μου,

      a.G.
a 19 Πυρσός



“Για τον Ντοστογιέφσκυ η απαρχή της ασκήσεως της 
αγάπης, συμπίπτει με την έξοδο από την απομόνωσή μας. 
Την τάση δηλαδή να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους 
άλλους. Να θέλουμε να δοκιμάσουμε όλη την πληρότητα της 
ζωής εγκλειόμενοι στον εαυτό μας. Προσπάθειες βέβαια που 
καταλήγουν στην τραγωδία της μοναξιάς, στην ολοκληρωτική 
αυτοκτονία, στον καταστροφικό εωσφορικό εγωισμό. Γιατί τότε 
γίνεται κατορθωτή η ευφρόσυνη και χαρούμενη υποδοχή και 
αποδοχή του άλλου, η πρόσληψη του αμαρτήματος και της 
ενοχής του, η ανάληψη της ευθύνης  του σταυρού του: 

“Αν αμαρτήσεις συ ο ίδιος κι είναι η ψυχή σου περίλυπος μέχρι 
θανάτου για τα κρίματά σου ή για το αναπάντεχο κρίμα σου, 
τότε αγάλλου για έναν άλλο, για ένα δίκαιο. Αγάλλου για το 
ότι αν και συ αμάρτησες, αυτός είναι δίκαιος και δεν αμάρτησε. 
Αν η κακία των ανθρώπων σε ταράξει ως την ακατανίκητη 
αγανάκτηση και θλίψη, ως την επιθυμία να εκδικηθείς τους 
κακούργους, να φοβάσαι περισσότερο απ΄όλα αυτό το αίσθημα”. 

Η διαπίστωσή του λοιπόν είναι σαφής: “Ο λόγος είναι για 
όλους, όλη η δημιουργία, όλα τα πλάσματα, κάθε φυλλαράκι 
στρέφεται προς το Λόγο, υμνεί τον Κύριο, κλαίει στο Χριστό, 
εκτελώντας όλα αυτά με το μυστήριο της αναμάρτητης ύπαρξής 
του”. Αγαπάτε τη δημιουργία του Θεού και στην ολότητά της, 
μα και το κάθε της κομματάκι... Όταν θα αγαπήσεις το κάθετι, 
θ’ ανακαλύψεις μέσα σ’ αυτά τα πράγματα το μυστικό του 
Θεού. Και μια και θα τα ανακαλύψεις, θα το κατανοείς όλο και 
πιο πολύ με την κάθε μέρα που θα περνάει. Και στο τέλος θ’ 
αγαπήσεις όλο τον κόσμο με μια ακέραια, παγκόσμια αγάπη”.

γ. 

Της αυγής
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Tόλμησαν . . .
...λοιπόν οι γυναίκες εκείνες. Χωρίς να υπολογίσουν 

τους κινδύνους, που θα μπορούσε η ενέργειά τους αυτή 
να τους φέρει. 

Η αγάπη νίκησε τον φόβο. Έδωσε παράδειγμα προς 
μίμηση. 

Η τολμηρή απόφασή τους έμεινε στην ιστορία ως 
κριτήριο πιστότητας και αφοσίωσης. 

Το γεγονός τούτο τις καταξίωσε να γίνουν και οι 
πρώτοι μάρτυρες της ανάστασης του Κυρίου. 

Συμβάλλουν οι Μυροφόρες αποφασιστικά στο σχέδιο 
της θείας Οικονομίας. 

Η γυναίκα, από την αφάνεια, εισέρχεται στην 
επικαιρότητα των γεγονότων. Γίνεται μάρτυρας και 
παράγοντας της αλήθειας. 

Οι γυναίκες πλέον μετέχουν ενεργά και πρωτοποριακά 
στην εξέλιξη του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία των 
ανθρώπων. 

Όσοι είδαν και κοινώνησαν με τον Αναστάντα 
καταξιώθηκαν της αποστολικής ιδιότητας. 

Οι Μυροφόρες μετέχουν στην αποστολική διακονία. 
Στη σωτηρία που πραγματώνει η Εκκλησία. 

Η αποστολική διακονία, η κοινωνία του λαού του 
Θεού, δεν είναι ανδροκρατική ή γυναικοκρατική. 

Στο χώρο της Εκκλησίας καταργούνται όλα τα 
διαιρετικά στοιχεία. 

Όλα βρίσκονται σε μια θαυμαστή ενότητα. Σε αρμονική 
λειτουργία. 

Μέσα στην Εκκλησία, στην αναστάσιμη κοινωνία των 
ανθρώπων, δεν ξεχωρίζει Ιουδαίος. Έλληνας. Δούλος.
Ελεύθερος. Άρσεν και θήλυ. 

Αυτό το μήνυμα μεταδίδεται σε μια διαχρονική 
διάσταση.

Και αποτείνεται σ’ όλους.
                                                 +ο π.Γ.
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Για να δει κανένας τις συνθήκες και τις εξελίξεις της νεοελληνικής μας 
ιστορικής ζωής, πρέπει να στραφεί στα γεγονότα που σχετίζονται με 
την επανάσταση του 1821.

Πόθος του Γένους ήταν να φτιαχτεί το “Ρωμαίικο”. Η πυξίδα 
δεν έπαυσε ποτέ να δείχνει προς την Αγιά Σοφιά, την Κωνστα- 
ντινούπολη. 

Αυτός ο πόθος - στόχος ήταν το μόνιμο πρόβλημα της Δυτικής 
Ευρώπης. Επεδίωκε με κάθε τρόπο την καταστροφή του Ελληνισμού 
και της Ορθοδοξίας. 

Ύστερα από πολλές περιπέτειες ιδρύεται η μικρή Ελλάδα. 
Προσπαθεί να οργανωθεί. Να σταθεί, επηρεασμένη τόσο από τις 
ξένες δυνάμεις, όσο και από Έλληνες “φωτισμένους” από την Ευρώπη. 

Αποτέλεσμα. Η αλλαγή πορείας του έθνους. Η πνευματική 
αλλοτρίωση.

Η Εκκλησία διώκεται. Δημιουργείται κλίμα κατά της παράδοσης. 
Λησμονώντας πώς την επιβίωσή του ο Ελληνισμός την οφείλει στην 
Εκκλησία, και όπως παρατηρεί σύγχρονος διανοητής: “Εδώ και 
150 χρόνια παλεύουμε να φτιάξουμε ένα κράτος εφάμιλλον των 
Ευρωπαϊκών, εγκαταλείποντας την Ελληνική μας αυτοσυνειδησία 
και ταυτότητα”. 

Η Κύπρος; Ποια θέση παίρνει μέσα σ’ αυτό τον κυκεώνα των 
αλλαγών; 

Να μη ξεχνούμε πως ο Ελληνισμός δεν περιορίζεται στα στενά 
γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας. 

Παρά την απόσταση της Κύπρου από την Ελλάδα. Τους 
τόσους κατακτητές της, πολλοί είναι οι ξένοι που τονίζουν την 
Ελληνικότητα. Το πολιτισμό. Τη γλώσσα της. Χωρίς κατ’ ανάγκην 
ν’ ανήκει κρατικά στην Ελλάδα. 

Η επόμενη διαπίστωση όμως ξεκαθαρίζει τα πράγματα και 
συνδέει την Κύπρο με το Βυζάντιο.

Προσπελάσεις

Πυρσός 22 b

AYTOΓΝΩΣΙΑ



Ψ ί θ υ ρ ο ι . . .

Η κρίση είναι φοβερή.
“Ου τα θαύματα των αποστόλων απεσπάτο τους 

πιστεύοντας, αλλά προ των θαυμάτων ο βίος” (Ιωάννης 
Δαμασκηνός)

Συχνά εντυπωσιαζόμαστε με κάποιο θαύμα. Ίσως 
μάλιστα να το ζητούμε, για να πιστέψουμε. Δοχείο βέβαια 
τούτη η “πίστη”. Πόσο θα διαρκέσει.

Ο ιερός πατέρας όμως το προσπερνά. Τον βίο 
προβάλλει του χριστιανού.

Κάτι  που μπορεί να είναι ένα διαρκές θαύμα. Συνεχό-
μενο. Κι επαναλαμβανόμενο. Της καθημερινότητας.

Κι είναι τόσο βασικό. Αναγκαίο. Κι επίκαιρο.
Να το σκεφθούμε μήπως; Aλέξης

“Πρέπει σαφώς να αναγνωρισθεί το ιστορικό γεγονός ότι τα 
αισθήματα των Ελληνοφώνων... δεν προέρχονται από την αρχαία 
ιστορία της φυλής. Προέρχονται από την έντονη αισθηματική εθνική 
ταύτιση των Ελληνοφώνων τούτων με την Κων/πολη - Νέα Ρώμη”.

“Ρωμανία” και “Ρωμιός” είναι εθνικές ονομασίες του Ελληνισμού 
δια μέσου των αιώνων. Δ.Δ.
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Eυτυχία είναι...

[Συλλογικό, εκδ. Ελληνοοεκδοτική]

Δεν υπάρχει άνθρωπος, που να μην επιθυμεί και να μην αναζητά 
την ευτυχία. Δεν ξέρω, όμως, αν την έχουν βρει πολλοί. Μια ομάδα 
συγγραφέων αναζητούν και βρίσκουν. Ονειρεύονται κι αγωνίζονται. 
Μιλούν πάντως για τη δική τους ευτυχία…

«Παιδιά μου, αγάπη χωρίς θυσία και έξοδο από τον ίδιο τον 
εαυτό μας δεν υπάρχει. Δυστυχώς, φτιάξαμε μια γενιά που δεν μπορεί 
ν’ αγαπήσει. Να θυμάστε, όμως, ότι η αγάπη μπορεί να γεννηθεί 
μόνο εκεί που υπάρχει ωραιότητα. Και πιστέψτε με, υπάρχουν στην 
κοινωνία μας “ ωραίοι άνθρωποι” που, με τη βοήθεια του Θεού, έχουν 
δημιουργήσει ωραίες οικογένειες…»

«Ένας από τους δρόμους που αναζητούν εναγωνίως σήμερα αρκετοί 
άνθρωποι και πιστεύουν ότι οδηγεί προς την ευτυχία, είναι και η σχέση 
μεταξύ δύο προσώπων, κυρίως η ερωτική. Με αυτή την αναζήτηση 
ελπίζουν σε ένα μακροχρόνιο βίωμα ευτυχίας, συμπληρώνοντας κενά, 
ελλείψεις και αδυναμίες από τον άλλο.»

«Το πιστοποιητικό του θανάτου μας, υπογεγραμμένο από τον 
ιατρό, δυνάμεθα να το φέρουμε μαζί μας. Μόνον την ημέρα και την ώρα 
συμπληρώνει αποκλειστικά ο Κύριος… Ευτυχία στην εδώ παραμονή 
δεν συναντάται. Συνιστάται μόνον αγώνας προετοιμασίας με ενάρετη 
ζωή, καθαρά καρδία και αγάπη για την ουράνια ζωή. Ύψιστος τελικός 
σκοπός μας, ως πλασμάτων κατ’ εικόνα και ομοίωσιν του Θεού, η θεία 
ένωση (θέωση) μετ’ Αυτού, γεγονός που εγγίζει και τον ορισμό της 
ευτυχίας». 

Πολλές απόψεις. Πολλές σκέψεις… Πολλές αναζητήσεις.
Θα βρούμε άραγε την ευτυχία;

Ε. Α.

Οδοιπορώντας
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Ο αναστημένος Χριστός εισέρχεται στο υπερώο της Ιερουσαλήμ 
των “θυρών κεκλεισμένων”-όταν όλες οι θύρες της προσδοκίας του 
Μεσσία έχουν πια σφαλιστεί-. Όταν απελπιστούμε πραγματικά 
για όλες τις μεσσιανικές μας επιδιώξεις, όταν πεισθούμε για την 
ουτοπία όλων των κοινωνικών, ηθικολογικών, ανακαινιστικών 
μας οραμάτων, όταν τα προγράμματα της ευζωίας αποδειχθούν 
στα μάτια μας σκιές και είδωλα ζωής, όταν δηλαδή ψηλαφήσουμε 
τον θάνατο του ανθρώπου, τότε είναι η ώρα της Ανάστασης, 
Η Ανάσταση έρχεται μυστικά, “εκκύπτουσα ωσεί όρθρος”... 
Λίγο ψωμί και λίγο κρασί,που είναι η άρνηση και ο θάνατος 
της λογικής μας, των θεωριών μας περί “υπερτάτου Όντος”, 
των αποδείξεων περί υπάρξεως θεού, των οργανωτικών μας 
συστημάτων για την ανάπλαση της κοινωνίας, αυτό το λίγο 
ψωμί και το λίγο κρασί είναι ο αναστημένος Χριστός. Εν ετέρα 
μορφή.

Η ετερότητα της μορφής του αναστημένου Χριστού είναι 
το κλειδί της όντως ζωής· η αποκρυπτογράφησή της είναι η 
είσοδος στην ζωή. Η είσοδος δεν είναι μόνο στενή, μοιάζει συχνά 
“κεκλεισμένη”. Την κλείνουν τα πάθη  μας, το απελπισμένο 
μας γάντζωμα στις επιφάσεις της ζωής, στην εγωκεντρική μας 
εξασφάλιση. Μόνο αν όλα αυτά νεκρωθούν, όχι θεωρητικά, 
αλλά πάνω στο κορμί  μας, μόνον με έκτυπα τα σημάδια του 
θανάτου στο σώμα μας, μπορούμε να μπούμε στη ζωή “των 
θυρών κεκλεισμένων”. Πριν από μας έχει εισέλθει ο αναστημένος 
Χριστός... 

Τα σημάδια του θανάτου στο σώμα μας, η άσκηση, η 
αυταπάρνηση, η αγαπητική προσφορά, είναι σημάδια της δικής 
Του ζωής, της όντως ζωής, που έχει πατήσει “θανάτω” το θάνατο.

Χρήστος Γιανναράς

Ανα σ τα σ η
O
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ(;)

Πολύς ο λόγος. Και τώρα και πάντοτε.
Κι οι άνθρωποι ψάχνουν. Κι αναζητούν. Ως πότε; Ποιος ξέρει; 
“Πάντα με βασάνιζε η σκέψη πως η αλήθεια δεν χωράει, σε 

έναν μόνο νου. Πως είναι κατά κάποιο τρόπο διαμελισμένη, 
πολυμερής, διαφορετική και διασκορπισμένη στον κόσμο. 

Στον Ντοστογιέφσκι υπάρχει η ιδέα πως η ανθρωπότητα 
γνωρίζει για τον εαυτό της περισσότερα από όσα έχει να 
καθορίσει η λογοτεχνία. 

Τι κάνω εγώ, λοιπόν; Εγώ συλλέγω τα συναισθήματα, τις 
σκέψεις και τις λέξεις της καθημερινότητας. Συλλέγω τη ζωή του 
καιρού μου. Με ενδιαφέρει η ιστορία της ψυχής. Ο τρόπος ζωής 
της ψυχής. Αυτό που η μεγάλη ιστορία συνήθως προσπερνάει, 
κοιτάζοντάς το αφ’ υψηλού. 

Ασχολούμαι με την ιστορία που έχει παραγκωνισθεί. Έχω 
ακούσει πολλές φορές, και ακόμη το ακούω, πως αυτό δεν είναι 
λογοτεχνία, αλλά τεκμήριο. Όμως τι είναι λογοτεχνία σήμερα; 
Ποιος μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα; 

Ζούμε σε ταχύτερους ρυθμούς από πριν. Το περιεχόμενο 
συντρίβει τη μορφή. Τη θραύει και τη μεταβάλλει. Όλα ξεπερνούν 
τα όριά τους: Και στη μουσική, και στη ζωγραφική, αλλά και 
στο τεκμήριο, όπου ο λόγος ξεπερνά τα στενά όριά του. Δεν 
υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στα γεγονότα και στη φαντασία, το 
ένα σταλάζει μέσα στο άλλο. Ούτε ο ίδιος μάρτυρας δεν είναι 
αμερόληπτος. Καθώς διηγείται ο άνθρωπος, δημιουργεί, παλεύει 
με τον χρόνο, όπως ο γλύπτης με το μάρμαρο. Είναι ηθοποιός 
και δημιουργός” (Σβετλάνα Αλεξίεβιτς στη Σουηδική Ακαδημία.
Βραβείο Νόμπελ, 2016).

Προβληματισμός λοιπόν; Τι άλλο; 
+ ο π.Γ.

OPIAKA



. . .σταγόνες

ΟΡΘΡΙΝΕΣΟΡΘΡΙΝΕΣ

H ETOXH. . .

... μας προβάλλει από παντού το σύνθημα: ”ο πρώτος είναι το 
παν, ο δεύτερος είναι τίποτα”. Μιλά για τους πετυχημένους και, 
ιδίως όταν πρόκειται για εξετάσεις, τονίζει, ότι, αν το αποτέλεσμα 
δεν είναι όπως το περιμένει αυτός που διαγωνίζεται, τότε ο κόπος 
του έχει πάει χαμένος ή δεν το αξίζει. Μια τέτοια νοοτροπία δεν  
μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή, όχι  μόνο από την Εκκλησία, αλλά 
και από κανέναν συνετό άνθρωπο...

Υπάρχει και μια άλλη προοπτική. Είναι αυτή του να γίνουν οι 
εξετάσεις ευκαιρία για ένα καινούργιο ξεκίνημα για τη ζωή μας. Να 
φύγουμε από το πατρικό σπίτι, όχι με κύριο στόχο να διασκεδάσουμε 
και να χαρούμε την ελευθερία μας, αλλά για να βρούμε αλήθειες 
και την Αλήθεια στη ζωή μας. Να σχηματίσουμε την ταυτότητά 
μας με κριτήριο τη γνώση, το ανεβασμένο πνευματικά περιβάλλον, 
την συνύπαρξη με μη γνωστούς ανθρώπους, τις εμπειρίες των 
διαπροσωπικών  σχέσεων που μας μαθαίνουν να αγαπούμε και να 
παλεύουμε στις δυσκολίες των χαρακτήρων, όχι μόνο των άλλων, 
αλλά και του δικού μας. 

Οι ανώτατες σπουδές ακόμη μας δίνουν την ευκαιρία να 
διαμορφώσουμε στόχους για την επαγγελματική  μας πορεία. αλλά 
και για τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρουμε στην κοινωνία. 
Κριτήριό μας πρέπει να είναι όχι μόνο η καταξίωσή μας, αλλά και το 
σύνολο, οι πολλοί, η πατρίδα μας. Και γι αυτό χρειάζεται ευθύνη.

Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος

a 27 Πυρσός



Πυρσός 28b

Εαρινά

Tης Αντίστασης

    Ι
Λυσσά ο βοριάς.
Κουλουριάζεται η φύση
μαστιγωμένη.
Παιδιά κρεμούν στη ράχη του
αεροπλανάκια.

    ΙΙ
Ραγισμένος δρόμος.
Μαργαρίτα ορθώνει
φλόγες αντίστασης.

   ΙΙΙ
Έσπασε ο δρόμος
και φάνηκε το χώμα
από κάτω.

  IV
Σπίθες στη στάχτη.
Όνειρα κι οράματα
Επανάστασης.

  V
Σπίθα άτακτη
καραδοκεί στις στάχτες.
Επανάσταση.
                        Βασίλης Κομπορόζος
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Από την Ανάσταση 
        στην Εκκλησία

Δεν είναι η Ανάσταση μια γιορτή
όπως τις άλλες.

Ούτε η Πεντηκοστή μια ανάμνηση 
του γεγονότος μόνο.

Είναι η ανακαίνιση του σύμπαντος 
κόσμου.

Η ανεκλάλητη χαρά ζώντων και
κεκοιμημένων.

Είναι η παρουσία του Πνεύματος 
που ζωοποιει και αγιάζει “πάντα 
άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον”.

Τώρα μπορούμε να ελπίζουμε

Γιατί κατέχουμε τη ζωή και το
Πνεύμα, δηλαδή την αφθαρσία και τη χαρά.

Τώρα μπορούμε να ζούμε, γιατί
μας δόθηκε ο Άρτος της ζωής.

“Λάβετε, φάγετε...”

“Πίετε εξ αυτού πάντες...”.

Το Σώμα και το Αίμα Του
στην Εκκλησία Του.

Εις αιώνας!
                     π. Ανδρέας Αγαθοκλέους
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Aκολουθούμε;
«Μεγάλωσα σε μια «απλή» οικογένεια στη Λάρνακα, όπου αυτά που 

θεωρούμε ίσως σήμερα περίεργα και ακραία, ήταν εντελώς δεδομένα. Δεδομένο 
να μην τρώμε κρέας και γαλακτοκομικά κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Να 
νηστεύουμε πριν τις μεγάλες γιορτές.  Να πηγαίνουμε στην εκκλησία τις Κυριακές. 
Κυριολεκτικά γραμμένα στο DNA μου, με τρυφερό βέβαια τρόπο και χωρίς να μου 
επιβληθεί με το ζόρι.

Πέρασα όμως μια δύσκολη εφηβεία, όταν έχασα την μητέρα μου στα δέκα έξι 
και τα έβαλα με τον Θεό, γιατί την πήρε μακριά. Μου πήρε πολλά χρόνια, για 
να μπορέσω, εάν μπόρεσα ποτέ, να καταλάβω την Οικονομία του Θεού και γιατί 
τα πράγματα γίνονται με το θέλημά Του και για κάποιο λόγο. Έτσι από παιδί 
με τα εξαπτέρυγα βρέθηκα στην απέναντι όχθη.

Ήρθε όμως σιγά – σιγά ο καιρός και επέστρεψα στην αγκαλιά Του, όταν 
βρέθηκα με έναν υπέροχο Γέροντα. Να με συμβουλεύει, να με ακούει, να με 
καθοδηγεί. Να μου θυμώνει… όταν χρειάζεται. Να χαίρεται με τις χαρές μου και 
να μου δίνει κουράγιο στις λύπες μου. Έτσι η σχέση μου με τον Χριστό και την 
Εκκλησία έγινε και γίνεται πιο δυνατή κάθε μέρα» (Γ. Θ.).

Καταξιωμένος καλλιτέχνης εξομολογείται και καταγράφει τις εμπειρίες του. 
Καταθέτει ομολογία πίστης. Ζωντανής. 

Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Σήμερα σπανίζουν οι άνθρωποι που 
τολμούν. Όχι μόνο να κάνουν στροφή στη ζωή τους, αλλά και να ομολογήσουν.

Και πόση ανάγκη την έχουμε οι άνθρωποι την ομολογία Χριστού! Είναι 
στήριγμα. Βάλσαμο. Δύναμη γι’ ανέβασμα στα κακοτράχαλα μονοπάτια της 
ζωής. 

Με πόση λαχτάρα αναζητούμε συνοδοιπόρους! Η μοναξιά είναι δύσκολη. Ενώ, 
αντίθετα, πόση γλυκύτητα απλώνεται ανάμεσα σε πρόσωπα που αγωνίζονται 
μαζί τον καλό αγώνα της πίστης! Γιατί όπου υπάρχουν δυο ή τρεις μαζεμένοι στο 
όνομα του Ιησού, ανάμεσά τους βρίσκεται κι Αυτός. Το υπόσχεται και το τηρεί.

Κι όταν ο Χριστός προπορεύεται, χαράσσει το δρόμο. Αφήνει χνάρια φωτεινά 
και ευκολοδιάβατα, άμα η διάθεσή μας είναι θετική κι η καρδιά μας καλοπροαίρετη. 

Ο Χριστός βάδισε πρώτος. Και δείχνει το δρόμο. 
Ακολουθούμε ή...; 

ΔΔ

Αναβαθμοι



Ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ς
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), 

τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :
 1.

 

 2.

 

 3.

 

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (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 Σάββατον, 18 Μαΐου, θα τελεστεί ειδική Θεία Λειτουργία 
(8:30π.μ. – 9:30 π.μ.) για τους μαθητές και φοιτητές.

Η Μ.Π. αυτοκτόνησε αφήνοντας σημείωμα:
"Δεν βρέθηκε κάποιος να μου πει λόγια αγάπης. Να 

με συμβουλέψει. Να μου χαράξει καινούργια γραμμή 
ζωής. Κουράστηκα από τη ζωή της αμαρτίας. Από την 
κατωτερότητα εκείνων που ήθελαν να δείχνουν, πως είναι 
ανώτεροι. Μ' έριξαν στη λάσπη. Κανένας δε βρέθηκε 
δίπλα μου. Πεθαίνω με τη θλίψη στην καρδιά και την 
ντροπή στο όνομά μου".
Σχόλιο; Κανένα.       Ούτις

ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 125 l   Mάϊος, 2019 l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l      Οι 
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