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Τῌ Β’ (2ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Μαρκιανοῦ τοῦ ἐν τῇ Κύρου.

Η πρώτη αρετή των Αγίων είναι η διάκριση. Η 
ικανότητα δηλαδή να ξεχωρίζουν κάθε φορά ανάμεσα 
στα πρόσωπα. Στα πράγματα. Και στις περιστάσεις.

Ένα περιστατικό από το βίο του Οσίου Μαρκιανού 
μας δίνει να καταλάβουμε τι είναι η διάκριση. 

Φιλοξενούσε κάποτε κάποιον μοναχό. Όταν του 
έστρωσε φτωχικό τραπέζι, εκείνος με κανένα τρόπο 
δεν ήθελε να φάει. Πάντα έτρωγε μετά τον Εσπερινό. 

Τότε ο Μαρκιανός του είπε: 
Λυπούμαι, γιατί έκανες τόσο δρόμο, για να έρθεις 

να δεις έναν φιλόπονο και σοφό ασκητή. Κι αντί γι’ 
αυτό βρήκες έναν άσωτο. Κι εμείς, αδερφέ μου, σαν 
και σε, τρώμε, όταν βραδιάσει, «ἀλλ᾽ ἴσμεν ὅτι τῆς 
ἀγάπης τὸ χρῆμα τῆς νηστείας ἐστὶ τιμιώτερον». 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Ένα

Ζώντας το σήμερα, ασφαλώς πρέπει να προβληματιζόμαστε για το 
αύριο. Γι’ αυτό που έρχεται.  

Προβληματιζόμαστε απλώς με του χρόνου το πέρασμα; Το ότι 
δηλαδή γινόμαστε όλο και πιο γέροι; Ή μήπως ο προβληματισμός είναι 
βαθύτερος; Υπαρξιακός; 

Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το όλο θέμα; 
Ως ένα απλό, απέριττο γεγονός; Σαν κάποιο βραχνά που φεύγει; 

Ναι, μα αυτός που έρχεται; Θα είναι καλύτερος; 
Σαν ένα θερμοκήπιο άγχους; 
Σαν μια αφορμή για όποιους πανηγυρισμούς; 
Έχοντας κατά νου του Ηρακλείτου το απόφθεγμα (“τὰ πάντα ῥεῖ 

και οὐδέν μένει”), παρακολουθούμε το χρόνο που φεύγει. Του αφήνουμε 
άραγε το στίγμα μας το πνευματικό; 

Είναι καιρός να προβληματιστούμε. 
Ας “σκεφτούμε δυνατά” λοιπόν. 
Συνηθίσαμε να θέλουμε ν’ ακούμε ανθρώπους “πολύ πνευματικούς” 

(!) να μιλούν. Μεγάλους ανθρώπους. Που να προέρχονται απ’ αλλού. 
Από μακριά. Υποτιμούμε όμως έτσι τους δικούς μας. 

Όταν όμως τα προβλήματα είναι μεγάλα και καίρια τόσο, που να 
μην επιτρέπουν τέτοιες πολυτέλειες, αλλά, από την άλλη, - κι ας μη το 
παραδεχόμαστε- διαθέτουμε, στη στενή ή την ευρύτερή μας οικογένεια, 
πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί διαθέτουν τη σωστή 
(μορφωτική και πνευματική) υποδομή, ένα μας μένει. 

Να τολμήσουμε το πήδημα. Να “προβληματιστούμε δυνατά” μαζί. 
Για το καλό όλων. Να τους ακούσουμε, πώς σκέφτονται. 

Πυρσός
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Να φωνάξουμε.

 Τα δίκαιά μας να διατρανώσουμε. 

 Και μετά; 

 Το κάναμε το καθήκον μας.

 Του χρόνου πάλι. Έχει ο Θεός. 

 Απόψε θα κοιμηθούμε ήσυχοι.

 Χωρίς εφιάλτες. Τι τους θέλουμε κι 

αυτούς;  
 
     γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Και σκέφτονται όπως εμάς. Και μας μεταφέρουν ζωντανές και πύρινες τις 
σκέψεις τους. Και τούτο για να ωφεληθούμε όλοι.

Να θυμόμαστε, πώς ο Χριστός σώζει τη χρονικότητά μας. Αυτός μας 
ελευθερώνει. Μας ανανεώνει. Μας αφθαρτίζει. Ζωοποιεί τα πάντα. 

Η Εκκλησία; Αιωνιότητα εν χρόνω. Κι ο χρόνος μας έτσι γίνεται 
σωτηριολογικός. Λειτουργικός. Αγαπητικός. 

Πορεία αιωνιότητας η ζωή μας. 
Το συμπέρασμα; 
Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς καθήκον. 

+ ο π. Γ.
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Για να μη συμβεί και δύσει ο ήλιος, ενώ έχουμε ακόμη στην ψυχή μας 
την οργή ή άλλη αμαρτία, στην οποία πέσαμε, πρέπει να ακούσουμε 
την παραγγελία του αποστόλου Παύλου και να τη φυλάξουμε· διότι 
λέει ο απόστολος· εαυτούς ανακρίνετε και “εαυτούς δοκιμάζετε” (Β’ 
Κορ. ιγ΄ 5).

Κάθε μέρα καθένας από μας ας ζητά και ας λαμβάνει από τον 
εαυτόν του λόγον των πράξεων που έκαμε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και την νύχτας· και εάν αμάρτησε, ας διακόψει αμέσως την 
αμαρτωλή πράξη· εάν δε βρει ότι δεν αμάρτησε, ας μην καυχάται· αλλά 
ας επιμένει εργαζόμενος το καλόν και να μην αμελεί, ούτε να κατακρίνει 
τον πλησίον, ούτε να δικαιώνει τον εαυτό του.

Μέγας Αντώνιος

Η ταπεινοφροσύνη είναι μέγα φάρμακο σωτηρίας. Διότι ο σατανάς 
κατέπεσε εκ των ουρανών όχι λόγω πορνείας ή μοιχείας ή κλοπής, 
αλλά η υπερηφάνεια τον έριξε στα κατώτατα μέρη της αβύσσου...  

Η υπερηφάνεια λοιπόν είναι γέννημα και κτήμα του διαβόλου, η 
δε ταπεινοφροσύνη είναι του Χριστού γέννημα· διότι ο ίδιος ο Κύριος 
λέει ότι εκείνος εκ των χριστιανών που θέλει να γίνει μέγας, να γίνει 
δούλος πάντων (Ματθ. κ΄ 26). Διότι ο Θεός είναι με τους ταπεινούς 
και σε αυτούς επαναπαύεται.

Μέγας Αθανάσιος

Απαρχεσ
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«Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.» (Ματθ. ε΄ 48)

 
Ο Χριστός επισφραγίζει τη νέα νομοθεσία περί αγάπης με την 

προτροπή να γίνουμε τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος πατέρας. 
Ο Θεός.

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιον ορισμό. Ποιος γίνεται τέλειος; 
Αυτός που με τη ζωή του ανταποκρίνεται στο σκοπό, για τον οποίο 
πλάστηκε. Αυτός που αποφεύγει κάθε κακία σ’ αυτή την προσπάθεια και 
που κατορθώνει με τη θεία Χάρη κάθε αρετή.

Και ποιος μπορεί να πετύχει τα πιο πάνω;
Σίγουρα δύσκολη η προσπάθεια. Το «καθ’ ομοίωσιν», το να μοιάσουμε 

δηλαδή στο Θεό, είναι πολύ ψηλός στόχος.
Τέλειος είναι μονάχα ο Θεός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι τέλειος, γιατί 

κυβερνά και προνοεί για τη δημιουργία και τον άνθρωπο. Ευεργετεί τόσο 
τους δίκαιους, όσο και τους άδικους. Τους πονηρούς. Μακροθυμεί για τους 
αμαρτωλούς. Προ πάντων, όμως, αγαπά και συγχωρεί τους εχθρούς Του.

Σ’ Αυτόν, το Θεό της αγάπης πρέπει να μοιάσουμε. Αυτός είναι ο 
προορισμός μας.

Φυσικά δεν μπορεί η θεία Φύση να συγκριθεί με την ανθρώπινη. Ο 
νους του ανθρώπου ζαλίζεται, όταν αναλογίζεται το ύψος του τέλειου. 
Όμως, μιμούμαστε το Θεό, όταν πολεμούμε την κακία.  Όταν αγωνιζόμαστε 
ν’αποκτήσουμε αρετές. Όταν κατορθώνουμε την αρετή της αγάπης προς 
όλους. Ιδιαίτερα προς τους εχθρούς μας. 

Οι αποτυχίες δεν πρέπει να μας απογοητεύουν. Δεν επιτρέπονται 
δισταγμοί. Μέλημά μας ας είναι η «μίμηση Χριστού» στην τελειότητα. Ας 
προχωρούμε με μικρά βήματα καθημερινά. Ας επικαλούμαστε τη βοήθεια 
του Θεού με την προσευχή και ας προσέχουμε τις λεπτομέρειες, ακόμα και 
στα πιο μικρά. Τότε το Άγιο Πνεύμα θα γίνει συνοδοιπόρος, που θα μας 
φέρνει ολοένα και πιο κοντά στην τελειότητα.

Και να μην ξεχνούμε, πως οι λεπτομέρειες οδηγούν στην τελειότητα, 
αλλά η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια.                                                         + ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας

Πυρσός
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Έχοντας ...  
...πλέον τη σχετική 

προετοιμασία, σταδιακά άρχισε 
να παίρνει μέρος στους αγώνες. 
«Κίνητρο φυσικά δεν ήταν η 
νίκη, αλλά το ίδιο το κίνητρο 
της προπόνησης προκειμένου 
να διατηρηθώ σε καλή φυσική 
κατάσταση. Ξεκίνησα με σχετικά 
μικρές αποστάσεις, όπως ο 
γύρος της Αθήνας των οκτώ 
χιλιομέτρων και η διαδρομή των 
10 χιλιομέτρων στο πλαίσιο του 
κλασσικού μαραθωνίου.  Έπειτα 
από λίγο καιρό ήρθαν και οι 
μεγαλύτερες διαδρομές, όπως 
ο ημιμαραθώνιος στο Παρίσι».

Έτσι η κυρία Ρενάρ ένιωσε 
κάποια στιγμή έτοιμη να 
πάρει μέρος στον πρώτο της 
αγώνα στην απόσταση των 42 
χιλιομέτρων ξεκινώντας από – 
πού αλλού; – τον μαραθώνιο της 
Αθήνας. «Ήταν μια απίστευτη 
εμπειρία, ζήσαμε πραγματικά 
αξέχαστες στιγμές. Η χαρά και 
η συγκίνησή μου, όταν έφτασα 
στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο, 
ήταν τεράστιες. Πριν από λίγο 
καιρό τερμάτισα επίσης και 
στον μαραθώνιο του Παρισιού.
Τώρα ακολουθεί ο εφετινός αγώ-                            
νας της Αθήνας. Του χρόνου θα

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

τρέξω στη Βαρκελώνη. Άλλωστε 
ταξίδια και τρέξιμο πάνε μαζί» 
δηλώνει η κυρία Ρενάρ, η 
οποία, όπως και πολλοί άλλοι 
συμπολίτες μας, έχει βρει στους 
αγώνες έναν διασκεδαστικό και 
συγχρόνως υγιεινό τρό-πο για 
κοινωνικοποίηση. «Οι μαραθώνιοι 
είναι πάντα μια ευκαιρία, για να 
περάσουμε πολύ καλές στιγμές 
και με τους υπόλοιπους της 
ομάδας. Είμαι μέλος της Wind 
Running Team και αυτό με 
βοηθάει πολύ στις προπονήσεις 
μου. Μου αρέσει να έχω παρέα, 
επειδή μου δίνει κίνητρο να κάνω 
περισσότερα χιλιόμετρα και με 
καλύτερο χρόνο. Ταυτόχρονα 
η συγκεκριμένη ομάδα προάγει 
την κοινωνική αλληλεγγύη στη-
ρίζοντας πληθώρα «καλών» δρά-                                
σεων. Εφέτος, π.χ., για κάθε                                     
συμμετοχή με τη φανέλα της  
ομάδας της η Wind δωρίζει 
ένα ποσό στην ΕΛΕΠΑΠ και                   
στη «Φλόγα», δύο μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς, μεγά-                            
λο έργο δίπλα στα παιδιά με                                   
αναπηρία και στα παιδιά με 
νεοπλασματική ασθένεια αντί-
στοιχα. Αυτή η ανθρωπιστική 
πτυχή της ομάδας μας για μέ-                 
να είναι καθοριστική». («Το 
Βήμα»)
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Φύλλα ημερολογίου

Δευτέρα, 02.10.2017

Είναι όμορφη η γενναιοδωρία. 
Τι σημαίνει όμως; 
Θα εκτύπωνε το άρθρο και σκέφτηκε να το κάμει και για μένα. 
Δίχως, δηλαδή, να του το ζητήσω, με σκέφτεται. Δε ζητά 

ανταλλάγματα. Ούτε το ύφος του είναι περίεργο. 
Δεν έχει την ανάγκη ν’ αναγνωρίσω την προσφορά του. Πιστεύω, 

πως δεν λειτουργεί με λογική. Κι εγώ «προσφέρθηκα» παλιότερα 
να «βοηθήσω» κάποιον. Όμως από τα εισαγωγικά που έβαλα στις 
λέξεις καταλαβαίνετε πως απέτυχα. Είχα χρησιμοποιήσει Λογική... 

Χρειάζεται δουλειά μέχρι να μπορέσω να προσφέρω στον άλλο 
χωρίς να τον κάνω να νιώθει άβολα. Και η προσφορά μου να γίνεται 
με ευχαρίστηση. Και αντίστροφα φυσικά. 

Το να εμπλέκομαι σε έργα τα οποία αρχικά φαίνεται λογικό 
να τα κάνω, αλλά στην πορεία δυσκολεύομαι να τα χειριστώ, με 
τρόπο τουλάχιστον που να νιώθω και εγω και ο άλλος καλά, είναι 
σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε, ότι ο άλλος βιώνει τις συνέπειες της 
δικής μου δυσφορίας, γιατί τις αντιλαμβάνεται… Τι πρέπει άραγε να 
κάνω; Είναι ένα βήμα για την πρόοδο μου, αν το δουλέψω ενόσω 
συμβαίνει; Ή απλώς παρηγοριά ότι προσπαθώ; 

Κατά τη διάρκεια όμως της πορείας σίγουρα κάποιος θα υποστεί 
την άτσαλη  στάση μου. Αυτό ας το θεωρήσουμε δεδομένο, για να 
μην απογοητευόμαστε... αλλά ούτε να το εκμεταλλευτούμε πρέπει. 

Το σημαντικό είναι να θέλω. Να προσπαθώ. Και η βελτίωση θα 
έρθει… όταν είναι έτοιμη!

                                                                   Α. Κ.
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
To kupiapxo  pobahma... 

 ... ήταν αυτό της Ενότητας. Άλλωστε και αυτή η ίδια η 
διοργάνωση [...] περιείχε από μόνη της ένα μήνυμα. Το μήνυμα της 
ανάγκης για περισσότερη και στενότερη συνεργασία των διαφόρων 
Ορθόδοξων δικαιοδοσιών καταρχήν στο νεανικό επίπεδο. Γιατί η 
συνεργασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία στις ΗΠΑ δεν είναι απλώς 
επιβεβλημένη και απαραίτητη, αλλά είναι θέμα επιβιώσεως. 

Ο χωρισμός σε δικαιοδοσίες και μάλιστα σ’ ένα περιβάλλον 
ιδιαίτερα αφιλόξενο για την Ορθοδοξία, στερεί τους πιστούς από 
εμπειρίες και ευκαιρίες που εμείς στην ελληνική πραγματικότητα 
θεωρούμε δεδομένες. “Στη χώρα αυτή το να είσαι Ορθόδοξος δεν 
είναι κάτι το θετικό. Αντίθετα με χώρες όπως η Ελλάδα όπου η 
Ορθοδοξία είναι καθιερωμένη και σταθερή...”, μας είπε χαρακτηριστικά 
ο Επίσκοπος Βασίλειος. 

Σε αυτό λοιπόν τον αχανή τόπο που κατακλύζεται από 
εκατοντάδες θρησκείες, ομολογίες, φιλοσοφίες και δοξασίες και δεν 
αφήνει ελεύθερο χώρο για την Αλήθεια, καλούνται οι Ορθόδοξοι, 
αν και μειονότητα, να ζήσουν την Ορθοδοξία και να δώσουν τη 
Χριστιανική Μαρτυρία. Αλλά για να το κάνουν αυτό, χρειάζονται τη 
συμπαράστασή μας. Το νιώσαμε μέσα από την αγάπη με την οποία 
μας περιέβαλαν και τη λαχτάρα με την οποία προσπάθησαν να 
μάθουν για την Ελλάδα και να τη ζήσουν μέσα από τις περιγραφές 
μας. Στα μάτια τους η Ελλάδα φαντάζει κέντρο Ορθοδοξίας και 
εμείς ευλογημένοι που ζούμε σε μια χώρα με συνεχή και σταθερή 
Ορθόδοξη ζωή...

Σε αυτό το σημείο ξεκινά η δική μας ευθύνη ως Ελλήνων. Είναι 
φανερό ότι η μαρτυρία μας και η παρουσία μας έχουν πολλά να 
προσφέρουν και οι αδελφοί μας στην Αμερική μας καλούν να τις 
καταθέσουμε, για να τους βοηθήσουμε και να τους ενισχύσουμε.  
(Eυαγγελία Τσάβου)

u
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Μια φράση που ακούμε συχνά πυκνά. Και γιατί έχουμε τόσο 
την ανάγκη της αλλαγής στη ζωή μας; 

Σίγουρα, ο άνθρωπος χρειάζεται την αλλαγή και την εξέλιξη, ως 
ένδειξη ζωής. Μόνο ο θάνατος είναι στάσιμη και μη αναστρέψιμη 
κατάσταση. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν εξελίσσεται, οδηγείται 
σιγά σιγά στην πνευματική τελμάτωση και το μαρασμό. 

Αλλά όταν λέμε «να αλλάξω» τι εννοούμε; Ποια κριτήρια 
πληροί αυτή η πολυπόθητη αλλαγή; 

Η οποιαδήποτε αλλαγή δεν είναι πρόοδος. Όμως πρόοδος χωρίς 
αλλαγή δεν υπάρχει (Δ. Μπουραντάς).

Η φύση μάς δίνει ένα όμορφο παράδειγμα για να καταλάβουμε 
αυτή τη φράση. Ένα φίδι αλλάζει δέρμα, αλλά παραμένει φίδι. 
Άλλαξε, χωρίς κανένα σημάδι εξέλιξης. Όταν όμως η κάμπια 
αλλάζει, γίνεται πεταλούδα. Κι από το να σέρνεται, ξεκινά πλέον 
να πετά.

Κι εμείς οι άνθρωποι, μπορούμε είτε να αλλάξουμε εξωτερικά 
– επιφανειακά, είτε ουσιαστικά. Μπορούμε να αλλάξουμε σπίτι, 
δουλειά, σπουδή, χώρα, ρούχα, φίλους, συνήθειες. Ακόμη και τρόπο 
συμπεριφοράς, απλά και μόνο για να ταιριάζουμε με τον περίγυρό 
μας. Αν όμως η αλλαγή δεν γίνει μέσα μας, τότε όλα αυτά πιθανόν 
να μην είναι τίποτα άλλο εκτός από «αλλαγή δέρματος». 

Από την παιδική μας ηλικία η συμπεριφορά μας ήταν αποτέλεσμα 
των προσδοκιών των άλλων. Της οικογένειάς μας, του σχολείου και 
των δασκάλων μας, των φίλων μας, των απαιτήσεων της δουλειάς 
μας, του περίγυρού μας κλπ. Για να νιώθουμε αποδεκτοί, χρειαζόταν 
να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τους. Και αυτό γινόταν 
χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι η συμπεριφορά μας χτίστηκε 
πάνω σ’ αυτές τις προσδοκίες. Τις εξωτερικές. Ο πραγματικός 
εαυτός μας, όμως, το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού,

[Θέλω ν’ αλλάξω...]

Σπαράγματα
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σκεπάστηκε κάτω από τόνους περιορισμών, που όρισαν αυτές οι 
προσδοκίες. Και κάπου εκεί χάσαμε την επαφή μαζί του.   

Η ουσιαστική αλλαγή επέρχεται με το «ξεθάψιμο» του πραγματικού 
μας εαυτού. Επέρχεται, όταν αποκαλύπτεται απλά και όμορφα η εικόνα 
του Θεού που είναι μέσα μας.

Για την ουσιαστική αλλαγή, λοιπόν, χρειάζεται να βρούμε την 
αλήθεια. Έτσι όπως ο Θεός την φανερώνει στον καθένα μας. Έξω από 
τα καλούπια των ανθρώπινων τύπων. Ο ένας μπορεί να μοιράζεται, ο 
άλλος να σιωπά, ο άλλος να σκέφτεται, ο άλλος να μιλά, ο άλλος να 
γράφει. Ο ένας έχει ενσυναίσθηση, ο άλλος είναι λογικός, ο άλλος είναι 
εσωστρεφής, ο άλλος εξωστρεφής. Τόσα και τόσα χαρακτηριστικά. Και 
μετά, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, πώς τα αξιοποιώ για να προσφέρω; 
Για να μεταδώσω αγάπη; Για να κάνω τον κόσμο καλύτερο; Πώς τα 
αξιοποιώ, για να κάνω τη δική μου και τη ζωή των συνανθρώπων μου 
καλύτερη;  

Η ουσιαστική αλλαγή, είναι συνώνυμη της μετάνοιας. Αναθεωρώ το 
πώς σκέπτομαι και το τι κάνω. Συνειδητοποιώ τι κάνω. Γιατί το κάνω.
Πώς το κάνω και αποφασίζω να το αλλάξω. (Δ. Μπουραντάς). Και αυτή 
η αλλαγή χρειάζεται συνεχή αγώνα. Αρχίζοντας από τον εαυτό μου. 
Αλλάζοντας το μέσα. Όχι το έξω απλώς. 

Για να πραγματωθεί αυτή η διαδικασία, απαραίτητο στοιχείο είναι 
η ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. Δεν είμαστε τέλειοι, όπως το 
ορίζει η κοινωνία μας. Και δεν πειράζει που δεν είμαστε. Δεν χρειάζεται 
να είμαστε τέλειοι. Χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς.

Η συνειδητοποίηση πως αυτό το πληγωμένο πλάσμα που κουβαλάμε 
μέσα μας, χρειάζεται τη φροντίδα μας. Είναι η αρχή για το πιο όμορφο 
ταξίδι συνάντησης μεταξύ του έξωθεν ορισμένου εαυτού μας με τον 
πραγματικό. 

Είναι η αρχή για την αλλαγή. Και την εξέλιξη!      
                         Ε. Κ. 
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Κατά τη διάρκεια της μέρας είμαστε συνονθύλευμα από 

πρόσωπα... μερικά από τα οποία είναι αγνώριστα προς τους 

άλλους και μερικές φορές και προς τον ίδιο μας τον εαυτό... 

Κάποια στιγμή μπορεί να αστράψει κάτι το αυθεντικό. Με 

το που συμβαίνει όμως αυτό, αποστρέφουμε τη ματιά μας, 

γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικό μας 

εαυτό... Μας φέρνει σε άβολη θέση και μας τρομοκρατεί. 

Παρόλα αυτά, αυτό είναι το πραγματικό μας πρόσωπο, 

ο πραγματικός μας εαυτός. Ο Θεός μπορεί να σώσει αυτό 

τον άνθρωπο, όσο αντιπαθητικός και αν είναι, διότι είναι ο 

πραγματικός μας εαυτός. 

Ο Θεός δεν μπορεί να σώσει τον φανταστικό, τον 

ανύπαρκτο άνθρωπο που παρουσιάζουμε σε μας, στους 

άλλους ή σε Αυτόν.  
        Anthony Bloom

      

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Αν αρνηθούμε την επιθυμία για το απόλυτο, προδίδουμε 

τον εαυτό μας. Αν αρνηθούμε την ατέλεια, δεν θα 

μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη ζωή. 
Ελένη Καραγιάννη 

Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε εγρήγορση, συμμετέχει 
τακτικά και ουσιαστικά στα μυστήρια της Εκκλησίας, για 
να ενισχύει την προσπάθειά του με τη χάρη του Θεού 
και να ενδυναμώνεται στον αγώνα του ενωμένος με τον 
ίδιο τον Χριστό. Η εγρήγορση είναι τελικά η άλλη όψη της 
μετάνοιας. Μετάνοια  κι εγρήγορση είναι πραγματικότητες 
αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Δεν νοείται μετάνοια 
χωρίς εγρήγορση, αλλά ούτε μπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσματική εγρήγορση χωρίς μετάνοια. Η μετάνοια 
οδηγεί στην εγρήγορση και η εγρήγορση στη μετάνοια.  

Γιάννης Ιωάννου

Θροΐσματα... 
Γιε μου, 

Στολή παραλλαγής. Περιποιημένη. Γυαλισμένη. 

Καθαρή. Σ’ εμφάνιση τέλεια. Χωρίς ψεγάδι. 

     Για της ψυχής τη στολή τι να πούμε;
  . . .πατρικά

Πυρσός
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o συλλέκτης

Γνώρισα… ένα γιατρό χειρούργο σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο, 
ο οποίος είχε ως βασική του αρχή να μην λαμβάνει το λεγόμενο 
«φακελάκι». Προ της εγχειρήσεως του ασθενούς, ότι και αν ήταν 
αυτός, καθόταν δίπλα του στο κρεβάτι, εξηγούσε τι έχει ο ασθενής, 
πώς θα κάνει την εγχείρηση και τι θα γίνει μετά. Όταν έβλεπε ότι 
ο ασθενής ήταν φτωχός ή κάποιο νέο παιδί, τότε σε άλλη στιγμή ο 
ίδιος έβαζε κάτω από το μαξιλάρι του ένα δικό του «φακελάκι» προς 
ενίσχυση. Αντί να παίρνει, έδινε. (Χρυσόστομος Σεκούνδος) 

Το χαμόγελό σου. 
Δεν στοιχίζει τίποτα, αλλά 

κατορθώνει πολλά.
Πλουτίζει εκείνους που το 

δέχονται. 
Δεν φτωχαίνει εκείνους που 

το δίνουν. 
Φέρνει ευτυχία. 
Προδιαθέτει καλά τους άλ-

λους. 
Κάνει φίλους. 
Αναπαύει τους κουρασμέ-

νους. 
Φέρνει λιακάδα στους απο-

γοητευμένους.
Ελπίδα στους λυπημένους. 
Είναι το καλύτερο αντίδωρο 

για τη θλίψη.

Δονήσεις

Οι ψυχολόγοι λένε ότι ο άνθρω-
πος χρειάζεται τρία πράγματα για 
να είναι ευτυχισμένος. Πρώτα, να 
κάνει κάτι. Δεύτερο, να αγαπά κάτι 
και τρίτο να προσδοκά κάτι. 

Το ίδιο ισχύει και στη χρι-
στιανική ζωή. Υπάρχει έργο να 
κάνουμε. Πρέπει ν’ αγαπάμε. 
Στην περίπτωση του χριστιανού 
δεν είναι κάτι. Είναι ο Ιησούς. 
Να προσδοκούμε. Ο χριστιανός 
προσδοκά τη Δεύτερη Έλευση του 
Χριστού.
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Αγαπητέ μου Τάκη,

«σημείον αντιλεγόμενον» 
                                                   (Λουκ. β’ 34)
   
Είναι γεγονός, πως εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια γίνεται πόλεμος 

γύρω στις δύο τούτες λέξεις:  Ιησούς Χριστός.
Άλλοι τον αρνούνται τελείως. Άλλοι αμφισβητούν την αξία του έργου 

Του. Άλλοι διαφωνούν ως προς τον χαρακτήρα της αποστολής Του.
Ας μην ασχοληθούμε με τους πρώτους, γιατί κανείς δεν παίρνει 

στα σοβαρά εκείνους που λένε, πως δεν υπάρχει ήλιος.
Ούτε και με τους δεύτερους, γιατί δεν μπορούμε ν’ αρνηθούμε την 

ιστορία και τη ζωή τόσων αιώνων.
Ας δούμε τους τελευταίους, που είμαστε εμείς οι λεγόμενοι 

Χριστιανοί και μάλιστα του αιώνα μας.
Ποιος είναι, αλήθεια, ο χαρακτήρας του έργου και της αποστολής 

του Χριστού;
Δηλαδή τι ήλθε να κάμει, κι εξακολουθεί να κάμνει μέσα στην 

Εκκλησία;
Πολλοί θέλουν να βλέπουν το Χριστό ως ένα δάσκαλο της ηθικής 

πιο σοφό και πιο μεγάλο απ’ όλους.
Άλλοι τον βλέπουν ως κήρυκα της κοινωνικής δικαιοσύνης πότε 

ειρηνικό. Πότε επαναστάτη. Πότε αγνό ιδεολόγο που είχε τραγικό 
τέλος.

Είναι σαφές, πως πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Μια 
πλάνη.

Επομένως, ότι έκαμε ο Χριστός στην Εκκλησία, εξακολουθεί να 
κάμνει;

Τελικά ο Χριστός δεν είναι κοινωνικός επαναστάτης.
Είναι ηθικός και πνευματικός αναμορφωτής των ανθρώπων. 

Δάσκαλος της ηθικής. Κήρυκας της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο αγνός. Ο 
άμωμος, που πέθανε στο Σταυρό. Δεν σταματά όμως εδώ η αποστολή 
Του.  

Ακολουθεί η Ανάσταση.
Τι λοιπόν, τελικά, είναι ο Χριστός και ποιο το έργο Του;

    Ρ υ ά κ ι α
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Αυτό που εννοούν οι δύο λέξεις:  Ιησούς Χριστός.  Μιλούν για 
ένα πρόσωπο. Και ένα έργο.

Δεν χωρίζονται, γιατί δεν χωρίζεται το πρόσωπο του Χριστού, 
από το έργο Του.

Χριστός (Ελληνική λέξη) σημαίνει προορισμένος. Επίσημος 
απεσταλμένος του Θεού.

Ιησούς (Εβραϊκή) θα πει σωτήρας. Αυτός ήταν ο σκοπός Του: 
Η σωτηρία.

Ο Χριστός, επομένως, είναι απεσταλμένος. Εξουσιοδοτημένος 
από το Θεό να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία.

Ό,τι είναι ο Χριστός, είναι και η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός 
παρατεινόμενος στους αιώνες.

Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα.  Να λάβουμε αίσθηση 
της αμαρτίας μέσα μας. Να πιστέψουμε πως από τη δουλεία και 
τη σκλαβιά της μας λυτρώνει και μας σώζει μόνο ένας: Ο Χριστός 
Ιησούς.

Καιρός λοιπόν να καθαρίσει το τοπίο. Να παραμερίσουμε τις 
ψευδαισθήσεις. Να καταλάβουμε ξανά το πόσο μόνοι είμαστε, 
χωρίς Αυτόν. Και το πόση ευθύνη έχουμε.

Ποια απάντηση, τελικά, θα δώσουμε στο ερώτημα του τίτλου;
Λέχθηκαν αρκετά με στόχο τον προβληματισμό μας.
Η απάντηση, επομένως, είναι προσωπική. Δική μας. 

Αμεταβίβαστη.
Τι απαντούμε λοιπόν;  
               Με την αγάπη μου,
                             a. G.

Διοργανώνουμε, Θεού θέλοντος, και φέτος Φιλανθρωπική Αγορά 
Φαγητών. (Κυριακή 5 Νοεμβρίου, 2017, ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
ΜΑΣ). 

Έναρξη πωλήσεων 10.00 π.μ. Τα φαγητά της ώρας θα πωλούνται 
από τις 10.30 π.μ. κε. 

Η αγορά κλείνε ι στις 2:00 μ.μ.
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Κυριακή E΄ Λουκά

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο 
πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 
πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα 
αὐτοῦ ἡλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων 
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ 
κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν 
τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν 
κόλπον  Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν 
τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, 
ὁρᾷ τὸν  Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις 
αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ  Ἀβραάμ, ἐλέησόν με 
καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ 
ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ 
φλογὶ ταύτῃ. εἶπε δὲ  Ἀβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες 
σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· 
νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις 
μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες 
διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς 
διαπερῶσιν. εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως 
διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον 
τοῦτον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ  Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα 
καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, 
πάτερ  Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, 
μετανοήσουσιν. εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.
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Γιατί, αλήθεια, καταδικάστηκε ο πλούσιος; Διότι ήταν πλούσιος; 
Διότι είχε άφθονα υλικά; 

Η απάντηση είναι αρνητική. Καταδικάστηκε, διότι δεν τοποθετήθηκε 
σωστά απέναντι στα υλικά. Δεν έκαμε καλή χρήση του πλούτου και 
των υλικών αγαθών. Νόμιζε ότι όλα εκείνα που είχε ήταν μόνο γι’ 
αυτόν. Πίστευε ότι ήταν μόνος στη ζωή. Έκαμε κέντρο της ζωής του 
το εγώ του. Ζούσε σαν να ήταν μόνο σώμα και είχε μόνο σωματικές, 
βιολογικές ανάγκες. Λησμόνησε τον συνάνθρωπο. Παραθεώρησε, 
περιφρόνησε το Λάζαρο. Έχασε την ευκαιρία που του πρόσφερε η 
παρουσία του Λαζάρου. 

Ο Λάζαρος μπορούσε να γίνει η ευτυχία του πλουσίου. Η χαρά 
του. Ο παράδεισός του. 

Έγινε η καταδίκη του. Η κόλασή του. 
Ο πλούσιος δεν μπορούσε να σκεφτεί πέρα από τον εαυτό του. 

Τις αισθήσεις του. 
Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι υπάρχει ψυχή. Πνευματικός κόσμος. 

Αιωνιότητα. 
Νόμιζε ότι υπάρχει μόνο η παρούσα ζωή. Μόνο η γη. 
Ήταν άνθρωπος χωρίς μεταφυσικές ανησυχίες. Χωρίς την 

προοπτική και τη διάσταση της αιωνιότητας. 
Έτσι τα έχασε όλα. Αποδείχθηκε ένας εγωκεντρικός. Ένας 

ατομιστής. Ένας σαρκολάτρης. Ένας γήινος, ένας μονοδιάστατος 
άνθρωπος. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος; Αντιγράφει τον πλούσιο. Γι’ αυτό είναι 
εγωκεντρικός. Προσηλωμένος στον εαυτό του και μόνο δυστυχής 
τελικά. Ένας ευδαιμονιστής. Ένας σαρκολάτρης. 

Λατρεύει την άνεση. Τα κομφόρ. Την απόλαυση. Την ευχαρίστηση. 
Κλείνεται στα σινικά τείχη του εγωϊσμού. Του ατομισμού. 
Έτσι κυνηγά τη χαρά. Παύει να ζει τον πόνο και τη χαρά των 

άλλων. 
Νόημα ζωής; Κανένα. 
Πού οδηγεί τούτη η γραμμή; Το ξέρουμε. 
Πάμε λοιπόν, για να κάμουμε συντροφιά στον πλούσιο της παρα-

βολής;                                                   + ο π. Γ.
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Εξ ιδίων

Μέρες κλεισμένος τώρα,
στο ερημικό του το γραφείο,
τις παλαιές δικογραφίες 
τ’ αρχείου τακτοποιεί,
που στο διάδοχό του,
το νέο δικηγόρο ανηψιό του,
θε ν’ αφήσει.
Οι φάκελοι όλοι, άψυχες,
νεκρές πια ιστορίες.
Κάπου, ένα διαζύγιο, μια 
κληρονομική, 
των πελατών
τα μάταια πάθη του θυμίζουν:
τις έχθρες, τα μίση των συγγενών,
αχαριστίες, τόσα... τόσα...
Και να! Μια υπόθεση
ασήμαντη προβάλλει,
η έξωση κάποιας γερόντισσας 
φτωχής, 
που χρώσταγε της κάμαράς της
κάτι νοίκια.
Ο φάκελος είν’ άδειος, 
μ’ απ’ έξω, με το χέρι του είχε 
γράψει:
“επλήρωσα εξ ιδίων”.
Στέκει. Με πρόσωπο ιλαρό 
αναπολεί. 
    Γιώργος Καχριμάνης



[23]

Πυρσός

“                         ”

Πρόγραμμα
13/11/17 (6:30 μ.μ.) Αγιασμός - Εισαγωνικά Αγιογραφική μελέτη (Πρωτ. Μιχαήλ) 

Θέμα:  Τ α  μ υ σ τ ι κ ά  τ η ς  μ α κ ρ ο ζ ω ί α ς . 
Εισηγείται ο Οικον. Αναστάσιος Τελεβάντος 

14/11/17  (6:30 μ.μ.) Αγιογραφική μελέτη (Πρωτ. Μιχαήλ) 
Θέμα:  Η  σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  ω ς  ό π λ ο  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς . 
Εισηγείται η κα. Ελένη Αντωνίου, Ιστορικός

15/11/17 (6:30 μ.μ.) Αγιογραφική μελέτη (Πρωτ. Μιχαήλ) 
Θέμα:  Ά λ λ ο ς  “ ε γ ώ ; ”  Εισηγείται ο π. Γ.

16/11/17  (6:30 μ.μ.) Αγιογραφική μελέτη (Πρωτ. Μιχαήλ) 
Θέμα: Ε τ ε ρ ό τ η τ α  σ ή μ ε ρ α :  ε π ί  ξ υ ρ ο ύ  α κ μ ή ς . 
Εισηγείται η Δρ. Νάγια Ρούσου, λογοτέχνης

17/11/17  (6:30 μ.μ.) Αγιογραφική μελέτη (Πρωτ. Μιχαήλ) 
Θέμα:  “M a θ ή μ α τ α  π α ι δ ι ώ ν  π ρ ο ς  τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς  τ ο υ ς ” .
Εισηγείται κ. Σταύρος Φωτίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ίσως

Ούτε που το νιώσαμε
πως τεμαχίσαμε τ’ όνειρο,
με τα διαστημόπλοια
και το παίρνουμε με δόσεις
Ούτε που καταλάβαμε πως ξυπνήσαμε
και βρήκαμε το πόδι μας
πατημένο στο φεγγάρι
θα το κοιτάξω κι απόψε,
που ‘ναι πανσέληνος,
θα το ψαχουλέψω και τούτη τη βραδιά
ίσως ν’ απόμεινε κάποιο ίχνος
ίσως ξαναβρούμε το μίτο του ονείρου
έστω για τελευταία φορά.
                       Κώστας Γιωργαλλίδης

Ó¾NA¼Ë¼¾NTEC
ETHCIO CYNEÄPIO CTEËEX¿N
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ωραία. Με κάποια κατάλοιπα 
τειχών. 

Πολλοί ξένοι συρρέουν. Υπάρ-
χουν ζωγράφοι, φωτογράφοι και 
τα σχετικά. 

Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος 
που με έβλεπαν. “Είδος προς 
εξαφάνιση;” Διερωτήθηκα. Ήμουν 
με το ράσο μου βέβαια. 

Όταν επιστρέψαμε στην 
Ακαδημία, ο Βλαδίμηρος μου απο-
κάλυψε το μυστικό. Είπε: 

- Σήμερα, πάτερ, δώσαμε μαρ-
τυρία.

Ευτυχώς που δεν το ήξερα 
από πριν. 

Ήξερα, πως οι καθολικοί εκεί 
είναι εχθρικοί. Όχι όμως και... 
επικίνδυνοι. Και μάλιστα τόσο... 
Θ’ αφήναμε τα κόκκαλά μας στην 
Πολωνία λοιπόν; 

Ομολογώ, ότι δεν τρομοκρα-
τήθηκα. Γιατί άλλωστε; Σε τι θα 
χρησίμευε; 

Παλιοί οι χώροι. Χωρίς συντή-
ρηση. Χρήματα δεν υπήρχαν. Το 
φαΐ λιτό.

Το θέμα είναι ότι επιβιώσαμε. 
Ο Θεός ευλογεί.
(από το “ημερολόγιο 
          ενός πνευματικού”)

Η πρόσκληση μας εξέπληξε.
Ο “Σύνδεσμος” (Ορθόδοξη Συνο-

μοσπονδία Νεολαίων) διοργανώνει 
Συνέδριο . Με κάλεσαν να μιλήσω 
(Ιούνιος 1993).

Πού; Στο Belarus. Και που 
είναι τούτο; Μα στο... χάρτη. 
Αργότερα μάθαμε, πως ήταν η 
Λευκορωσία. 

Πτήση από Κύπρο δεν υπήρχε. 
Αναγκαστήκαμε να πάμε στην 

Αθήνα και τη Βαρσοβία. 
Το κλίμα εκεί ήταν... καθαρό. 

“Όλα τα’ σκιαζε η φοβέρα”. 
Με τη σύζυγό μου κατεβήκαμε 

μουδιασμένοι. 
Μας παρέλαβε ο Βλαδίμηρος. 

Εξαιρετικός νέος. Σοβαρός. Μετρη-
μένος. 

Επειδή η πτήση ήταν νυχτερινή, 
πήγαμε στη Θεολογική Ακαδημία 
για ξεκούραση. 

Πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι. 
Ανοιχτόκαρδοι. Απλοί.

Στη Βαρσοβία διακρίναμε τρεις 
μεγάλες συνοικίες. Κάποιοι μαύροι 
όγκοι. Τους ονόμαζαν “πολυκατοι-
κίες”. Κάποια σπίτια μικρά. Απλά. 
Για τους “αστούς” θα λέγαμε. Και 
η παλιά πόλη.

Το κάθε κτίριο εκεί έχει τη δική 
του προσωπικότητα. Παλιά, αλλά 

Ανιχνεύοντας
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Άκρω δακτύλωι                              ι

Ή...;
Κάποτε δυο αδέλφια, που ζούσαν σε διπλανές φάρμες, παρεξηγήθηκαν.
Ήταν η πρώτη σοβαρή ρήξη τους στα 40 χρόνια της γειτονίας τους, όπου 

μοιράζονταν μηχανήματα, προσωπικό, προϊόντα κλπ.
Ξεκίνησαν με μια μικρή παρεξήγηση, που στο τέλος εξελίχθηκε σε διαμάχη με 

βαριές κουβέντες. Ακολούθησε σιωπή για βδομάδες.
Κάποιο πρωινό ένας μαραγκός χτύπησε την πόρτα του μεγαλύτερου αδελφού.
«Ψάχνω για λίγων ημερών δουλειά. Πιθανώς να έχεις μερικές μικροεργασίες. 

Μπορώ να βοηθήσω;»
«Ναι», απάντησε ο μεγάλος αδελφός. «Έχω μια δουλειά για σένα.
Κοίταξε απέναντι από το μεγάλο αυλάκι. Αυτός είναι ο γείτονάς μου. Στην 

πραγματικότητα είναι ο νεώτερος αδελφός μου.
Υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ μας. Την περασμένη βδομάδα πήρε τον εκσκαφέα 

του στο ανάχωμα του ποταμού και τώρα υπάρχει ένα κανάλι μεταξύ μας. Μπορεί 
να το έκαμε εις πείσμα μου, αλλά εγώ θα κάνω κάτι καλύτερο.

Θέλω να φτιάξεις κατά μήκος του καναλιού ένα φράκτη 2,50 μέτρα ύψος. Δεν 
μπορώ να βλέπω πια αυτό το μέρος».

Αφού βοήθησε τον μαραγκό να βρει τα απαραίτητα υλικά, έφυγε στην πόλη 
για προμήθειες.

Ο μαραγκός δούλεψε σκληρά όλη τη μέρα, μετρώντας, κόβοντας, καρφώνοντας.
Κοντά στο ηλιοβασίλεμα γύρισε ο γεωργός, ενώ ο μαραγκός μόλις είχε τελειώσει 

την κατασκευή.
Με ορθάνοικτα μάτια διαπίστωσε πως δεν υπήρχε φράκτης. Υπήρχε μια γέφυρα 

που ένωνε την μια πλευρά του καναλιού με την άλλη. Μια τέλεια γέφυρα.
Ο νεώτερος αδελφός του ήδη διέσχιζε τη γέφυρα. 
«Είναι πολύ συγκινητικό και ανώτερο εκ μέρους σου να χτίσεις αυτή τη γέφυρα 

μετά από όσα είπα και έκανα», είπε στον αδελφό του, δίνοντάς του το χέρι.
Τα δυο αδέλφια συναντήθηκαν στη μέση της γέφυρας κάνοντας χειραψία.
Η γέφυρα του μαραγκού άνοιξε ξανά τις αγκαλιές τους.
Έχουμε την επιλογή. Φράκτες ή γέφυρες. Απομόνωση ή ανοικτοσύνη; Στο 

καβούκι μας ή σε δρόμους επικοινωνίας; 
Δύσκολη, η εφαρμογή. 
Η πάλη με τον εγωισμό μας είναι η πιο βασανιστική.
Με ορατότητα μηδέν λοιπόν;
                                                                       ΔΔ
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To βιβλιο που δεν ηθελε να διαβααστει

[Βασιλική Κάργα, εκδ. Επόμενος Σταθμός]
Εικονογράφηση:  Νίκος Κουμαριάς

“Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε μια βιβλιοθήκη μεγάλη και τρανή με 
μακρουλά τραπέζια ανάγνωσης και πανύψηλα ράφια. [...] Κάπου εκεί 
[...] βρισκόταν καταχωνιασμένο και ένα βιβλίο που δεν είχε διαβαστεί 
ποτέ του, πράγμα που το είχε τιμή του και καμάρι του. 

[...] Το βιβλίο αυτό το τυραννούσε, δυστυχώς, μια έμμονη ιδέα. 
Δεν ήθελε να διαβαστεί ποτέ του από κανέναν άνθρωπο, ούτε 

μεγάλο, ούτε μικρό.”

Γιατί άραγε ένα βιβλίο να μη θέλει να διαβαστεί ποτέ του; 
Δεν είναι αυτός ο σκοπός, για τον οποίο δημιουργήθηκε; 
Τι να βλέπει στη βιβλιοθήκη που ζει και του δημιουργεί αυτή 

την εμμονή;
Τι το φοβίζει; 

“Στην πραγματικότητα, δεν γνώριζε ούτε τον τίτλο που ήταν 
γραμμένος [...] στο εξώφυλλό του. Ούτε το περιεχόμενο των σελίδων 
του.

Με λίγα λόγια, δεν γνώριζε την ίδιά του την ιστορία”.

Ένα ταξίδι με πρωταγωνιστή ένα βιβλίο. 
Μια ιστορία απλή. Όμορφη. Αληθινή. Που ίσως να θυμίσει σε 

κάποιους στιγμές της δικής τους ζωής. 
Ένα βιβλίο τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους μεγάλους!

Θ.Κ.

Καθ’ οδον
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ.108, Νοέμβριος, 2017 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου l  Επιμέλεια έκδοσης: Κυριακή Χριστοδούλου 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

Εξομολογήσεις
Εξομολογήσεις γίνονται μετά από συνεννόηση με τους π. Γεώργιο 
(22435772), π. Μιχαήλ (99883799) και π. Κυριάκο (99441025).

1.

2.

3.
4.

5.

Καθημερινά οι Πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
3:30 - 5:30 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 3:30 - 5:30 
μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  
καθημερινά).

Στις 10 Νοεμβρίου, η ώρα 8:30 μ.μ. θα έχουμε αγρυπνία.
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τα Χριστούγεννα θα τελούνται καθημερινά  

Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου τηρείται η νηστεία των 

Χριστουγέννων. 
Στη νηστεία αυτής της περιόδου, κατάλυση σε ψάρι γίνεται καθημερινώς, πλην 

Τετάρτης και Παρασκευής, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου.

Αυτοκίνητα.
Είδη κουζίνας.
Μέσα ενημέρωσης.
Τηλέφωνα.
Αυτοματισμός παντού.
Γι’ αυτόματες συνειδήσεις πού αποτείνεται κανείς;
                                                  Ούτις

Πυρσός

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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