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Πυρσός

Τῌ KΓ’ (23ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Αμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου
 
Νέος και επιτυχημένος στη ζωή του, περιφρόνησε τα 

εγκόσμια και έφυγε στην έρημο. Έζησε πολλά χρόνια 
ασκητικά, μέχρι το 373, που οι επίσκοποι της επαρχίας, 
παρά τις διαμαρτυρίες του, τον χειροτόνησαν Επίσκοπο 
Ικονίου.

Ήταν στενός φίλος του Μεγάλου Βασιλείου και του 
Γρηγορίου του Θεολόγου. Διαβάζοντας την αλληλογραφία 
των αγίων αυτών ανδρών, βλέπουμε την καλωσύνη και την 
αγιότητα, την αγνή φιλία και την αγάπη, που ενώνει τους 
ανθρώπους του Θεού. 

Ο Μέγας Βασίλειος γράφει σε μια επιστολή του στον άγιο 
Αμφιλόχιο: «Πᾶσα ἡμέρα γράμματα ἔχουσα τῆς θεοσεβείας 
σου ἑορτὴ ἡμῖν ἐστι, καὶ ἑορτῶν ἡ μεγίστη.» 

Μεγάλη γορτή και πανήγυρη ήταν να παίρνει γράμμα 
ο Μέγας Βασίλειος από τον Άγιο Αμφιλόχιο. Και δεν είναι 
υπερβολή ούτε φιλοφροσύνη. 

Ο άγιος Αμφιλόχιος έλαβε μέρος στη δεύτερη Οικουμενική 
Σύνοδο, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 381. Εκεί 
θαύμασαν όλοι τον τρόπο, με τον οποίο διετύπωνε τα 
επιχειρήματά του εναντίον του πνευματομάχου Μακεδονίου. 

Με τη λήξη της Συνόδου, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος 
ήθελε να τον κρατήσει κοντά του, αλλά ο Αμφιλόχιος 
αρνήθηκε: «Ο βοσκός, Βασιλιά μου, πρέπει να είναι κοντά 
στα πρόβατά του.» 

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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ΜΠΟΡΕΙ
Διαβάζοντας τοv “Ρόσμερσχολμ” του Ίψεν μένουμε έκπληκτοι μπροστά 

στον εξής διάλογο. Μιλά ο Ρόσμερ στον εξουθενωμένο Βρέντελ:
- Μήπως θα μπορούσα να σε βοηθήσω; 
Αποκρίνεται εκείνος:
- Αν μπορούσες να μου διαθέσεις ένα ιδανικό ή ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα 

ιδανικά, θα έκανες καλή πράξη. Είμαι πέρα για πέρα στεγνός. 
Τα στοιχεία που μας προβληματίζουν είναι δύο:
α. Το ότι ο Βρέντελ είναι ένας άνθρωπος ξοφλημένος. Γι’ αυτό και 

στεγνός. 
β. Η στροφή του στα ιδανικά, τα οποία αναζητεί, έστω και μεταχειρισμένα.
Τούτο σημαίνει, πως ανάμεσα στα χαλάσματα του εσωτερικού του 

κόσμου, διατηρεί ακόμη την έφεση του καλύτερου. Μια συνείδηση ύψους. 
Μια πείνα. Και μια δίψα. 

Κάτι θέλει ο Βρέντελ. Κάτι αναζητεί. Από πού όμως μπορεί να περιμένει 
βοήθεια; Πού να στραφεί; 

Δίπλα κυκλοφορούν:
α. O Προμηθέας. Ο ελεύθερος - δεσμώτης. Ο αντιρρησίας. Απελευθερωμένος. 

Αποφασισμένος να υποστεί την τιμωρία.
β. Ο Οιδίποδας. Υπακούει σε κάποιους “ιστορικούς νόμους”. Είναι ένας 

δεσμώτης των ενοχών του, όπως τόσοι άλλοι που κυκλοφορούν γύρω μας. 
Συχνό φαινόμενο η παρουσία του. 

γ. Ο Δάντης. Προσγειωμένος στην καθημερινότητα. Στόχος, σταθμός και 
αφετηρία του η εκδίκηση. Προσωποποίηση του νεώτερου ανθρώπου. 

δ. Ο δον Κιχώτης. Θηρεύει τις χίμαιρες. Και εισπράττει γελοιοποίηση. 
ε. Ο Φάουστ. Θέτει με την παρουσία του το πρόβλημα του προορισμού 

και της ευτυχίας του. Είναι έτοιμος να πουλήσει (πόσοι άραγε σήμερα;) και 
την ψυχή του για το εφήμερο.

στ. Είναι και ο Ιώβ. Φανερή η εσωτερική του ισορροπία. Η στάση του. 
Η σοβαρότητά του. Πόσοι όμως τον θέλουν; 

Εμείς, οι σύγχρονοι Βρέντελ, ποια επιλογή κάνουμε; 

a 03 Πυρσός

 Ψ η λ α φ ή σ ε ι ς



Συχνά ζητούμε μια γενική εκκαθάριση. Να εξαφανίσουμε τις ρίζες 
των δεινών μας. Ενώ υπήρξαμε περίτρομα πλάσματα, ζητούμε να 
μεταβληθούμε σ’ άλλα γεμάτα τόλμη και περιφρόνηση του κινδύνου. 
Όποιου κινδύνου. 

Σ’ αυτό προσπαθώντας να πετύχουμε, κατεβήκαμε στα σπλάγχνα 
της γης. Εισχωρήσαμε στους μακρινούς κόσμους των θαλασσίων 
αβύσσων. Περιηγηθήκαμε τ’ άστρα. Αποκτήσαμε τη διεισδυτικότητα 
του σκουληκιού. Τα βράγχια του ψαριού. Του πουλιού τα φτερά. 

Ζούμε τώρα λοιπόν, όχι μόνο μ’ όσα καταφέραμε, μα και μ’ όσα 
(πιστεύουμε πως) θα κατορθώσουμε.

Τούτο το μεθύσι καλλιεργεί έναν κίνδυνο. Αυτόν της απάρνησης 
του Απόλυτου. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της λησμονιάς του ουρανού. 

Αποτέλεσμα; Η απανθρωποποίηση του ανθρώπου. Η αλλοτρίωση 
με την κραυγή της: “άνθρωπον ούκ έχω”.

Τι μπορούμε να κάμουμε; 
Πολλά μπορούν να γίνουν.
Να βοηθήσουμε ώστε η διάλυση να γίνει σύνθεση.
Τα γόνιμα στοιχεία του παρελθόντος να συνδεθούν σωστά με αυτά 

(τα γόνιμα) του μέλλοντος. Να γεφυρώσουμε τα ρήγματα. 
Ποιος ξέρει; Ήδη κάποια χαράματα μπορεί να γλυκοφέγγουν στο 

βάθος. +ο π. Γ.
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Γέροντα, ο προϊστάμενός μου χρειάζεται ένα καλυμμαύχι. 
Από πού θα πάρω;

- Θα σου κανονίσω εγώ.
Γυρίζοντας το πήρα. Ζήτησα να το πληρώσω. Ούτε γι’  

αστείο.
Ο προϊστάμενός μου συγκλονίστηκε.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα;
Ναι. Και λέγονται Χρυσόστομοι.
Αναζητούνται...

γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Όλοι μας, λίγο-πολύ, στεναχωρούμαστε, όταν μας κάνουν έλεγχο. Δεν 
μας αρέσει ο έλεγχος.

Κι όμως, όλοι μας τον έχουμε ανάγκη. Τόσο, που καταφεύγουμε 
σ’ αυτόν μόνοι μας. Και, λίγο-πολύ, κάνουμε όλοι μας στον εαυτό μας 
έλεγχο: Kάνουμε αυτοέλεγχο.

Βέβαια οι πιο πολλοί, τον αυτοέλεγχο αυτόν δεν τον κάνουν με 
κριτήρια πνευματικά. Ούτε και για πνευματικούς σκοπούς. Απλά, 
ψάχνουν να δουν, αν σε κάποια περίσταση, ενέργησαν έξυπνα και 
συνετά. 

Είναι και αυτός ένας κάποιος αυτοέλεγχος. Κάτι που μας λέει, ότι ο 
αυτοέλεγχος είναι κάτι πολύ σωστό και ωφέλιμο. Μήπως γι’ αυτό είναι 
ανάγκη να τον επεκτείνουμε; 

Δηλαδή; Να κάνουμε τι; 
Να εξετάσουμε, όχι μόνο πώς “ενεργήσαμε” σε κάποια περίπτωση, 

αλλά και γενικά αν “στεκόμαστε” σωστά! Και τότε βλέπουμε, ότι έλεγχο 
σωστό στον εαυτό μας κάνουμε, όταν ψάχνουμε να δούμε, αν στεκόμαστε, 
όχι μόνο μπροστά στον εαυτό μας, αλλά και μπροστά στο Θεό σωστά. 

Το έργο αυτό είναι το πιο άγιο και σοβαρό. Και πρέπει να το 
κάνουμε “στα σοβαρά”. Λοιπόν; Το κάνεις; Όχι; Γιατί; Μήπως φοβάσαι 
να δεις τον εαυτό σου, όπως είσαι; 

Αν μπροστά στο Θεό, δεν το κάνεις επιδίωξή σου να είσαι σωστός, σε 
ποιον θα είσαι ποτέ σωστός; Όλα θα γίνουν ψέμα, βιτρίνα, δικαιολογίες; 

Ο αυτάρεσκος άνθρωπος αν κάτι αισθάνεται να τον θίγει, το 
διαγράφει συνειδητά από τη ζωή με ένα νόθο τρόπο: Ψάχνει και βρίσκει 
δικαιολογίες και ελαφρυντικά!

Γι’ αυτόν “άλλοι” φταίνε! Μόνο οι “άλλοι”!
Ο σωστός άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του ίσια. Με θάρρος. Με 

τόλμη. Για χίλιους λόγους.
Και προ παντός για έναν: Εδώ έχουμε την ευχέρεια, την λάθος κρίση 

μας σήμερα, να την διορθώσουμε αύριο. Στην κρίση του Θεού, που θα 
εκφωνηθεί εκείνη την ημέρα, δεν θα υπάρχει ελπίδα, ούτε για άφεση, 
ούτε για διόρθωση!

Στην τότε απόφαση του Θεού δεν χωράει ούτε έφεση, ούτε εφετείο.
Μέγας Βασίλειος

Απαρχές



Ηλιακτίδες
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Ηλιακτίδες

To anhoino oayma
“Μίλησέ μας για τις θείες οπτασίες που έχεις”, είπε κάποτε ένας μοναχός 

στον Αββά Παχώμιο (286-346). “Ένας αμαρτωλός σαν εμένα δεν περιμένει 
να έχει καμμιά οπτασία από το Θεό”, του απάντησε ο Παχώμιος. “(...) 
Επίτρεψέ μου όμως να σου πω για μία μεγάλη οπτασία. Αν δεις έναν άγιο 
και ταπεινό άνθρωπο, αυτό είναι μία μεγάλη οπτασία. Γιατί ποιά άλλη 
μεγαλύτερη οπτασία απ’ αυτή μπορεί να υπάρξει: Να δεις τον αόρατο 
Θεό να φανερώνεται στο ναό του, σ’ ένα ορατό ανθρώπινο πρόσωπο”; 

Αυτή είναι η ανώτερη οπτασία από όλες, το αληθινό θαύμα: Μια 
ανθρώπινη ύπαρξη φτιαγμένη κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού. 
“Εξομολογήσομαί σοι, ότι φοβερώς εθαυμαστώθην” (Ψαλμ.138:14). Στην 
πνευματική ζωή του καθενός από μας ίσως δεν υπάρχει καθήκον πιο 
επιτακτικό απ’ αυτό: Να ανανεώνουμε το αίσθημα του θαυμασμού και της 
έκπληξης μπροστά στο θαύμα και το μυστήριο του δικού μας προσώπου. 
Η λέξη μυστήριον, ιδιαίτερα, χρειάζεται έμφαση. Ποιος είμαι; Τι είμαι; Η 
απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη. Γνωρίζω μόνο ένα πολύ μικρό μέρος 
του εαυτού μου. Τα όρια του ανθρωπίνου προσώπου είναι απίστευτα 
πλατιά. Εκτείνονται κατά ύψος και κατά πλάτος στο χώρο και πέρα 
από το χρόνο, στο ατελεύτητο. Προεκτείνονται μπροστά και πίσω μέσα 
στο χρόνο και πέρα από το χρόνο, στην αιωνιότητα. Στο βάθος του 
εαυτού μου κρύβονται ανεξιχνίαστα βάθη, που διαφεύγουν της δικής μας 
αντίληψης. 

Μέσα σ’ αυτό το μυστήριο ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι φτιαγμένο 
κατ’ εικόνα του ζώντος Θεού, υπάρχουν τέσσερα στοιχεία ξεχωριστής 
σημασίας: Ελευθερία, ευχαριστία, κοινωνία και ωρίμανση. 

Επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Ware
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Παρασκευή, 12.10.2018 

Με εύθυμο τρόπο μου περιέγραφε τα πρώτα της βήματα στο 
πιάνο, όταν ήταν 6 χρονών.  

«Με πολλή πονηριά, λοιπόν, είχα επινοήσει τον δικό μου τρόπο 
να μάθω να παίζω εκείνες τις πρώτες μελωδίες. Δεν μπορούσα να 
απομνημονεύσω τα σημάδια, που αντιστοιχούσαν σε κάθε νότα. 
Ταύτισα, όμως, τα πλήκτρα με έναν αριθμό, που υπήρχε κάτω από 
κάθε σημάδι. Έτσι, προσποιούμενη ότι ήξερα τις νότες, όπου έβλεπα 
τον αριθμό 1, έπαιζα ντο, όπου έβλεπα 2, έπαιζα ρε κ.ο.κ. Διάβαζα 
τους αριθμούς, όχι τις νότες και η μελωδία κυλούσε υπέροχα... Για 
αρκετά μαθήματα άκουγα τα “μπράβο” της δασκάλας. Μέχρι που με 
τσάκωσε... Οι μελωδίες άρχισαν να δυσκολεύουν και τα δάκτυλα να 
μπερδεύονται. Γιατί εκείνοι οι αριθμοί δεν αντιστοιχούσαν στις νότες, 
αλλά στα δάκτυλα που έπρεπε να χρησιμοποιήσω. Έτσι, όταν ξαφνικά 
βρέθηκε το 1 κάτω από το μι, το 2 κάτω από το σολ, δεν μπορούσε 
παρά να αποκαλυφθεί το τέχνασμά μου... Με αυστηρό, θυμάμαι, τόνο 
η δασκάλα με επέπληξε: «Αθηνά, έχω καταλάβει ότι δεν ξέρεις τις 
νότες.» Και πήρε να σβήνει όλους τους αριθμούς, μουτζουρώνοντάς 
τους με στυλό.»

Το κοριτσάκι έμαθε τελικά τις νότες. Έμαθε όμως και κάτι άλλο, 
πολύ πιο σημαντικό... Τα τεχνάσματα -κάθε είδους «τέχνασμα»- δεν 
κρατάνε για πολύ... Πόσο μάλλον, αυτά που χρησιμοποιούμε, για να 
καλύψουμε μια αδυναμία.

Υπάρχει πιο όμορφος δρόμος. Με απλότητα και ειλικρίνεια 
τολμούμε να ομολογήσουμε την αδυναμία μας: «Δεν τα κατάφερα», 
«Δεν μπορώ», «Δυσκολεύομαι», «Δεν καταλαβαίνω»... Τότε θα έρθει 
από κάποιον η βοήθεια. Και η προσπάθειά μου θα ενισχυθεί. Δεν θα 
παλεύω πια μόνος... 

Ευλογημένες στιγμές ειλικρίνειας και αλήθειας! 
        Κ. Χ. 
         

  
  

Φύλλα ημερολογίου
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Τον ονόμασαν “καρδιοχειρουργό των φτωχών παιδιών”. 
Έχει πάει σε πολλές χώρες και χειρουργεί δωρεάν τα 
φτωχά παιδιά. Μέσα σε 10 με 11 χρόνια έχει χειρουργήσει 
9000 παιδιά. Πρόκειται για τον καθηγητή-διευθυντή της 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της 
Βιέννης Αυξέντιο Καλαγκό. 

Με φίλους του γιατρούς έχει συστήσει το Ίδρυμα 
“Καρδιές για όλους” και έχει σώσει πολλά καρδιοπαθή 
παιδιά στο Λίβανο, Γεωργία, Σερβία, Κύπρο, Ινδία, 
Μονζαμβίκη και αλλού. 

Σε συνέντευξή του είπε: “Η μόνη μου ανταμοιβή είναι 
το χαμόγελο των παιδιών, που έχω σώσει και η χαρά 
που νιώθουν οι οικογένειές τους. Αυτά μου αρκούν”. 
Και συνέχισε: “Πρέπει να ξέρετε, πως κάθε φορά που 
χειρουργώ, επικαλούμαι τον Θεό”. Και συμπλήρωσε 
συγκινημένος: “Ναι, πιστεύω στο Θεό. Ο παππούς μου 
ήταν ιερέας”. (Γ.Δ. Κούβελας)
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~Πύρσος~

Γνώρισα... ιερέα ο οποίος ψαρεύει στη θάλασσα με τη 

βάρκα του. Τα ψάρια που αλιεύει, τα διαλέγει και κατόπιν 

τα τοποθετεί σε σακούλες και αρχίζει το μοίρασμα σε 

φτωχές οικογένειες. Αυτό το πραγματοποιεί 2-3 φορές 

την εβδομάδα. (Χρυσόστομος Σεκούνδος)

Έχασε το φως του σε ηλικία οκτώ χρόνων. 
Υποβλήθηκε σε τρεις εγχειρήσεις για να ξαναποκτήσει 
την όρασή του, αλλά μάταια. Και ο Ντέιβιτ Χάρτμαν 
πήρε την απόφαση, πως θα έμενε ισόβια τυφλός. Δεν 
απογοητεύτηκε όμως. 

Σήμερα είναι γιατρός! Ο πρώτος τυφλός γιατρός 
ΗΠΑ. Πήρε τον τίτλο του διδάκτορα. 

Στην απονομή του τίτλου στο Πανεπιστήμιο της 
Φιλαδέλφειας παραβρέθηκαν 10.000 προσκεκλημένοι. 

Με βαθειά συγκίνηση ο Δρ. Χάρτμαν, ο τυφλός 
γιατρός προχώρησε, για να μπορέσει να βοηθήσει τους 
ανθρώπους, όπως εκείνοι τον βοήθησαν”. Και τώρα 
είναι εξαίρετος στις διαγνώσεις του και μελετά, για να 
γίνει... ψυχίατρος. 

Αυτά είναι τα θαύματα της ανθρώπινης θέλησης. 
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Ανιχνεύοντας
Πρόσκληση για συνεδρίαση. 

Πρωΐ. Όπως πάντα. Στην Ιερατική 
Σχολή.

Ήμουν στην ώρα μου.
Χαιρέτησα τον Γιάννη, την κ. 

Νίκη, τους συναδέλφους.
Καθίσαμε στην αίθουσα των 

καθηγητών. Όπως πάντα.
Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε 

στην αρχή ενός σχολικού έτους.
Η ατμόσφαιρα φιλική. 
Σε μια στιγμή, ανοίγει η 

πλαϊνή πόρτα. Αυτή που οδηγεί 
στο γραφείο του διευθυντή.

Μπήκε ένας κληρικός. Ψηλός. 
Μ’ άσπρα μαλλιά. Και γένια.

Επικράτησε για λίγο σιγή.
Δεν τον ήξερα. Δεν τον είχα 

ξαναδεί.
Αγέρωχος. Ευθυτενής. Μας 

κύτταξε για λίγο αφ’ υψηλού.
Ξαφνικά μίλησε.
Αποτάθηκε σ’ εμένα.
- Εσείς να περάσετε έξω.
Τον κύτταξα απορημένος.
Δεν είχα πάει απρόσκλητος.
Γιατί λοιπόν αυτή η “εντολή”;
- Να περάσετε έξω. Να πάτε 

με τους άλλους υποψηφίους.
- Μα...
-Ναι. Όταν θα είναι ώρα, θα 

σας φωνάξουμε. Θ’ αρχίσουμε 
σε λίγο τις εξετάσεις. Θα σας 
καλέσουμε αλφαβητικά.

- Μα γιατί;
Διαμρτυρήθηκα.
- Γιατί διαμαρτύρεστε; Αφού 

ήλθατε για εξετάσεις για την 
Ανωτέρα Ιερατική.

Χαμογέλασα.
Η πλάνη ήταν σαφής.
Γέλασα.
Εκείνος μ’ έβλεπε απορημένος.
Είπα:
- Είμαι καθηγητής. Λέγομαι... 

Δεν ήλθα, για να εξεταστώ. 
Αλλά για να εξετάσω. Αν δεν με 
χρειάζεστε, φεύγω.

Τα είχε χαμένα.
Συνήλθε όμως γρήγορα.
Κατάλαβε το λάθος του.
Απολογήθηκε.
Ήταν ο πατήρ Ιωσήφ. Ο νέος 

διευθυντής της Σχολής. “Άρτι 
αφιχθείς εκ της μητρός πατρίδος”.

Η έκπληξη δική μας τώρα.
Κάνουμε εισαγωγή διευθυντών 

τελικά;
Δεν είμαι εγώ βέβαια που 

αποφασίζω, αλλά η... Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ήταν η εισαγωγή σ’ ένα 
άλλο τρόπο ζωής. Και... ο Θεός 
βοηθός!...

(από το “ημερολόγιο ενός πνευ-
ματικού”) 



«Αἰτεῖτε» (Ματθ. ζ΄ 7)

Ζητάτε! Όμορφη προτροπή. Μαζί με μια υπόσχεση. Ζητάτε και θα σας 
δοθεί. Γιατί όμως να ζητούμε από τον Παντογνώστη; Διότι μας προτρέπει. 
Το να ζητούμε είναι ανθρώπινη ανάγκη. Το χρειαζόμαστε. 

Συχνά αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Κινδύνους. Αποτυχίες. Θλίψεις. 
Χρειαζόμαστε βοήθεια. Όσο κι αν προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε μόνοι, 
δεν μπορούμε. Είναι φτωχές οι δικές μας δυνάμεις. Χωρίς αποτέλεσμα οι 
κόποι και οι προσπάθειές μας.

Πού να στραφούμε, λοιπόν; 
Σ’ Αυτόν που με αγάπη μας προτρέπει. Που δίνει οδό στα αδιέξοδά 

μας. Στον Ουράνιο Πατέρα. Στη δική Του προστασία. Αυτός ενδιαφέρεται,. 
Παρακολουθεί. Βοηθά. Δίνει κάθε καλό. Χρήσιμο. Ωφέλιμο Του ζητήσουμε. 

Ξέρουμε όμως τι Του ζητούμε; Παρουσιάζουμε όλα όσα έχουμε μέσα μας; 
Ξεσκεπάζουμε κάθε τι που βρίσκεται στο βαθύτερο είναι μας;
Ζητούμε άραγε αυτά και μόνο που μας βοηθούν στην πνευματική μας 

πρόοδο και ανέλιξη;
Πολύ συχνά ζητούμε από εγωισμό. Κάποιες φορές γινόμαστε ολιγόπιστοι,. 

Μας λείπει η εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν.
Ποια η λύση λοιπόν;
Πλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα. Να ζητούμε ανοίγοντας την 

καρδιά μας. Να είμαστε βέβαιοι, ότι θα δώσει αυτό, που χρειαζόμαστε. Να 
εμπιστευόμαστε σ’ Αυτόν τα πάντα. Κι Αυτός θα δώσει την πρέπουσα 
απάντηση. Με τον τρόπο που Εκείνος κρίνει. Και στο χρόνο Του.

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που δεν θα δώσει. Εκείνος ξέρει 
καλύτερα.

Εμπιστοσύνη λοιπόν. 
+ο π. Γ.

 

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

ΨηφίδεςΨηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Θες να δεις αν γέρασες;
Θες να δεις πόσο νέος είσαι ακόμα;
Κοίτα στον καθρέφτη να δεις εάν τα μάτια σου 

λάμπουν από ευγνωμοσύνη που είσαι ακόμα υγιής 
και ζωντανός.

Αν συγκινείσαι από χαρά και ευγνωμοσύνη.
Αν λαχταράς εγκάρδια να γίνεις δοχείο και 

«εργαλείο» αγάπης.
Αν το σήμερα είναι πλούσιο σε συναισθήματα 

και όνειρα.
Αν αδιαφορείς για την τηλεόραση και λαχταράς 

το διάβασμα.
Αν δεν μετανιώνεις για ό,τι παρήλθε στη γεμάτη 

ζωή σου.
Αν βλέπεις τους ανθρώπους με επιείκεια και τα 

παιδιά με θαυμασμό.
Αν πρόθυμα βλέπεις στα μάτια των αδερφών 

σου την καλή πρόθεση, τον πόθο και την ελπίδα.
Αν σήμερα είσαι έτοιμος να πεθάνεις για την 

αγάπη σου. 
Γ. Βασιλειάδης



Πυρσός
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∆ονήσεις
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιε μου, 
Χάρτινες ψευδαισθήσεις; Κάστρα; Και 

πύργοι;Και ιππότες σιδηρόφρακτοι;
Για πόσο όμως ακόμη θα τρέμουμε τους  

Γολιάθ; Τους μύλους τους φανταστικούς; 
Τους ψεύτικους;

…πατρικά

a 13 Πυρσός

Θ
Ρ
Ο
Ϊ
Σ
Μ
Α
Τ
Α

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Κρατώ φυλακτό
το χαμόγελο γρηάς εκατόχρονης
ύστερη μετάληψη
στις φλέβες μας
κόντρα 
στα χιόνια στα χρόνια
                     Νάγια Ρούσου

Τρεις πατέρες είχαν τη συνήθεια να
 πηγαίνουν 

κάθε χρονιά στον άγιο Αντώνιο. Οι μεν δυό τον 

ρωτούσαν σχετικά με τους λογισμούς και τη 

σωτηρία της ψυχής. Ο άλλος όμως σιωπούσε μη 

ρωτώντας τίποτε. 

Μετά από καιρό, του λέει ο Αντώνιος: «Τόσον 

καιρό έρχεσαι εδώ και τίποτε δεν με ρωτάς». 

Εκείνος του λέει: «Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, 

πάτερ».                              
           Γεροντικό



Πυρσός 14 b

  Για τα                
     παιδιά...

h 

h 

h

h 

h 

h 

h 

h 

h 

Φροντίστε, ώστε να κρατήσετε τα παιδιά συναισθηματικά   
κοντά  σας. Έστω και με “υποχωρήσεις”.

Εξηγήστε τους με ηρεμία, γιατί πρέπει να κάνουν αυτό 
που τους ζητάτε.

Μην φωνάζετε. Μη σπεύδετε να τα τιμωρήσετε κατά το 
θυμό σας. 

Η υπομονή είναι το μυστικό της αγωγής.

Η επιείκεια και η πραότητα είναι ισχυρότερες από τη βία. 
(Χρυσόστομος).

Η ελευθερία είναι δώρο του Θεού και πρέπει να 
το σεβόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει, ότι πρέπει να τα 
κακομαθαίνουμε.

Όχι “κηρύγματα” στα παιδιά. Φέρνουν παρεξηγήσεις και 
αντιδράσεις. Το παράδειγμα είναι ισχυρότερο από ότι άλλο.

Να προσεύχεστε θερμά και καθημερινά γι’ αυτά. Είναι η 
γέφυρα που ενώνει την ψυχή σας  με την ψυχή τους. 

Η προσευχή κάνει θαύματα.

Φροντίστε να τα πείσετε ότι ο εκκλησιασμός είναι ευλογία 
Θεού. Η θεία Ευχαριστία πηγή ζωής. “Φάρμακον αθανασίας”. 
Όταν όμως αντιδρούν, μην τα βιάζετε.

Στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, λέμε την αλήθεια. Με καλό 
τρόπο και στην κατάλληλη στιγμή. Έπειτα θα περιμένουμε 
- ίσως για πολύ - να ωριμάσουν. 

Είναι μεγάλο λάθος ν’ απογοητεύεται κανείς στην αγωγή.
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Xαραμάδα ελπίδας
17Β

Ερώτηση νοσηλευτή:
- Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε πότε 

γιορτάζω;
- Πώς ονομάζεσαι;
- Αγαμέμνονας.
- Θα προσπαθήσω να βρω.
Ήταν τόσο έντονη η επιθυμία του. Ο πόθος του να 

μάθει τον άγιό του. Τον προστάτη του.

* * *

Θυμήθηκε το φίλο του. Στη Θεσσαλονίκη. Του έστειλε, 
κάποια χρήματα.

Εκείνος τηλεφώνησε: - Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για 
λόγους αρχής δεν θα τα κρατήσω. 

Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα;

* * *

Το πιο όμορφο ρήμα; Αγαπώ. Ξεκινά από το Α και 
τελειώνει στο Ω. Όλα δηλ. βρίσκονται μέσα σ’ αυτό.

Η αγάπη είναι εφευρετική. Βρίσκει συνεχώς τρόπους, 
για να δραστηριοποιείται.

(Απόψεις - συμβουλές: “Προς ιερείς”, του αείμνηστου 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α’.)

17β
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Αντισταθμίσματα

“O ΘΡΙΑΜΒΟΣ
... του καλού απέναντι στο κακό 

είναι μια πιθανότητα και η Βραζιλία 
αποτελεί έξοχο παράδειγμα ότι 
τα πράγματα μπορούν όντως να 
αλλάξουν” αναφέρει ο Ρ.Π. «Ναι, 
πιστεύω ότι η Βραζιλία είναι 
το τέλειο παράδειγμα ότι τα 
πράγματα μπορούν να αλλάξουν 
αλλά αποδεικνύει επίσης και το 
πόσο περίπλοκες είναι αυτές οι 
αλλαγές. Και αυτό νομίζω δεν 
είναι μόνο φαινόμενο της Βραζιλίας 
αλλά πολλών χωρών του κόσμου 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων. Η αλλαγή φέρνει επίσης 
κινδύνους και ανασφάλειες.»

Η ταινία πάντως αποπνέει έναν 
αέρα αισιοδοξίας. Αναρωτιέται 
κανείς για το αν αυτός ο αέρας 
είναι προϊόν μυθοπλασίας ή αν 
μπορεί όντως να ισχύσει στην 
αληθινή ζωή. «Αυτή είναι μια από 
τις θεωρίες μου» είπε ο Κέρτις που 
εδώ και αρκετά χρόνια διευθύνει 
την φιλανθρωπική Ένωση Comic 
Relief, η δουλειά της οποίας 
σχετίζεται με τη Βραζιλία και 
χώρες της Αφρικανικής ηπείρου. 
«Με τον καιρό κατάλαβα ότι για 
να λειτουργήσει μια τέτοια ένωση 
θα πρέπει να την διαχειρίζονται 

άνθρωποι που, πρώτον, θα έχουν 
συμπαγή και συγκεκριμένα σχέδια 
και, δεύτερον, είναι αισιόδοξοι για 
την υλοποίησή τους, άρα και για 
την πραγμάτωση των αλλαγών. 
Και όντως τα πράγματα αλλάζουν. 
Η επιτυχία των παιδιών που μέσα 
στην αφέλειά τους βγάζουν και ένα 
τρομερό κουράγιο είναι το θέμα 
αυτής της ταινίας». 

Θα μπορούσε όμως να 
λειτουργήσει μια τέτοια ιστορία 
σε μια χώρα της λεγόμενης 
δυτικής κοινωνίας, στην Αμερική 
ή στην Αγγλία ακόμα; «Σίγουρα 
η ιστορία θα έπρεπε να είναι 
πολύ διαφορετική» απάντησε ο 
σεναριογράφος. “Θα μπορούσε να 
γίνει μια ταινία για τη διαφθορά 
και την ανεπάρκεια της εξουσίας. 
Η αισιοδοξία βρίσκεται γύρω μας, 
αρκεί να θελήσουμε να τη δούμε» 
κατέληξε ο Κέρτις αναφερόμενος 
και στην περίπτωση της 
Πακιστανής κατόχου του Νόμπελ 
Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι που 
κατόρθωσε να επιβιώσει έχοντας 
πυροβοληθεί στο κεφάλι από 
τους Ταλιμπάν επειδή υποστήριζε 
ενεργά το δικαίωμα των κοριτσιών 
στην εκπαίδευση. 

                    (“Το Βήμα”)
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H αδικία που πληγώνει

[Δημήτρης Φ. Καραγιάννης, εκδ. Αρμός]

Η αγωνία της δικαίωσης και η πίκρα από την «αδικία» οδηγεί 
ικανούς ανθρώπους να εγκλωβίζονται στο γεγονός που τους 
πλήγωσε και να στερούνται την ευτυχία και την ελευθερία. Η 
διαρκής ενασχόληση με την αδικία που βίωσαν τους κάνει να 
αποσύρονται στον εαυτό τους, να χάνουν το ενδιαφέρον για τη 
ζωή και τελικά να οδηγούνται στην κατάθλιψη.

Η αίσθηση της αδικίας πληγώνει τον ψυχικό κόσμο. Καταστρέφει 
την επιθυμία για ζωή, για χαρά, για συνάντηση με τους άλλους. 
Ορθώνει ένα κάστρο για να προστατεύσει, αλλά τελικά φυλακίζει 
την ύπαρξη.

Η αίσθηση αδικίας είναι βαρίδι που δεν επιτρέπει την ελευθερία 
του πετάγματος. Είναι άγκυρα που καθηλώνει στη σιγουριά της 
αυτοδικαίωσης και δεν επιτρέπει το άνοιγμα στο πέλαγος της 
ζωής. 

Αδικία στο οικογενειακό περιβάλλον. Στην επαγγελματική ζωή. 
Στις ανθρώπινες σχέσεις. Μα στον απόηχο του πόνου που φέρνει 
η αδικία, η ζωή επιμένει, «φωνάζει» ο συγγραφέας.

Οι σελίδες του ρίχνουν φως στη μονοδιάστατη οπτική της αδικίας 
που συχνά έχουμε οι άνθρωποι. Είναι μια αισιόδοξη προσέγγιση 
που βοηθά τον αναγνώστη να απεγκλωβιστεί από τη μονομερή 
κατανόηση επώδυνων γεγονότων. 

Επεξεργάζεται την εμφάνιση της αδικίας σε κάθε περιβάλλον. 
Αναδεικνύει όμως τη δυνατότητα και την προσωπική απόφαση να 
μην ταυτιστεί η πορεία του ανθρώπου με τα τραύματά του... 

                                                 Κ. Χ.

Καθ’      οδον
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Πρόγραμμα
12/11/2018  Δευτέρα (6.30 μ.μ.) 
 Αγιασμός  - Εισαγωγικά  - Αγιογραφική μελέτη (Ματθ. θ΄ 2)
	 Εισήγηση: Αντρέι Ρουμπλιώφ, η Αγία Τριάς
 Εισηγείται η κ. Άννα Λιάμινα, Θεολόγος.
 Αρωγός κ. Κωστάκης Χαραλάμπους, EFIAP/B

13/11/2018		 Τρίτη (6.30 μ.μ.)
 Αγιογραφική μελέτη (Ιωαν. γ΄ 14)
 Εισήγηση: Άλλος «εγώ»;
 Εισηγείται ο π. Γεώργιος

14/11/2018  Τετάρτη (6.30 μ.μ.)
 Αγιογραφική μελέτη (Ματθ. κβ΄8)
 Εισήγηση: Θ.Σ. Έλιοτ, η ιδέα μιας Χριστιανικής Κοινωνίας
 Εισηγείται η κ. Αλέκα Παλαικυθρίτου, καθηγήτρια Aγγλικών  
 και Γαλλικών 

15	/11/2018		Πέμπτη (6.30 μ.μ.)
 Αγιογραφική μελέτη (Μαρκ. η΄ 34)
 Εισήγηση: Η Χριστιανική Πίστη σε σχέση με την Ιατρική
 Εισηγείται ο Δρ. Μιχάλης Μιχαήλ, Πνευμονολόγος

16/11/2018  Παρασκευή (6.30 μ.μ.)
 Αγιογραφική μελέτη (Ματθ. ε΄ 14)
 Εισήγηση: Η σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου  
 στον σύγχρονον κόσμο
 Εισηγείται η Δρ. Παναγιώτα Πρωτοπαπά, Λοιμωξιολόγος

Εξαγωγή συμπερασμάτων.

Λήξη του Συνεδρίου.

Ευχαριστήρια προσευχή.

(Μετά την  Αγιογραφική μελέτη, αλλά και τις εισηγήσεις, γίνεται συζήτηση).

“ Σ Υ Ν Α Θ Λ Ο Υ Ν Τ Ε Σ ”
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ



Μεγάλε αδελφέ... 
Σε έχω απέναντι μου ξανά. Εσύ και γω έχουμε κοινά. Και γω, 

όταν ο αδερφός μου ζήτησε το μερίδιο της κληρονομιάς και χάθηκε 
στην ασωτία του, ξέχασα να ελπίζω και να προσμένω. Ξέχασα πως 
είναι ελεύθερος να ζήσει όπως αυτός κρίνει καλύτερα τη ζωή του. Κι 
ας ξέρουμε και συ και γω πως αυτή του η επιλογή δεν του βγήκε 
σε καλό. Παρόλα αυτά έχει την ελευθερία να επιλέγει και να πράττει, 
κι ας μην συμφωνώ. 

Δουλειά μου δεν είναι να τον κρίνω, αλλά να τον αγαπώ. Ξέχασα 
να τον περιμένω, όπως ο Πατέρας, καθημερινά, με την αγκαλιά μου 
ανοιχτή.

Ντρέπομαι, Μεγάλε αδερφέ, γιατί τελικά η αγάπη μου 
αποδεικνύεται μικρή. 

Λες και εγώ δεν χάθηκα κατά καιρούς στη δική μου ασωτία.. 
Και σκέφτομαι.. Γιατί άραγε να «έκλεισες την πόρτα» στον 

αδερφό σου, όταν επέστρεψε; Κι όλες αυτές οι φορές που τρέξατε 
στην αλάνα μαζί; Κι οι άλλες φορές, που καθίσατε στο τραπέζι 
μαζί; Που γελάσατε μαζί; Που κλάψατε μαζί; Να ‘ταν ο πόνος που 
καθόρισε την αντίδρασή σου; Να ‘ταν η πίκρα, η απογοήτευση και 
ο θυμός; Οι πληγές; 

Έκλεισες την πόρτα πίσω σου, με την ελπίδα πως ο χρόνος θα 
τα επουλώσει όλα.

Μεγάλε αδερφέ, επιλέγω διαφορετικά τώρα. Δεν θέλω να κλείσω 
την πόρτα στον δικό μου αδερφό.. Κι ας είναι πολλές οι πληγές. Κι 
ας είναι πολλή η πίκρα κι ο θυμός.. 

Θέλω να ‘μαστε μαζί με τον αδερφό μου!  
Ακόμη κι αν είναι μικρή η αγάπη μου, θα παλέψω, με την ελπίδα 

αυτή τη μικρή αγάπη να την κάνω χαραμάδα για να τρυπώσει 
μέσα ο αδερφός μου. Να μπορούμε να χωράμε στον ίδιο χώρο. 

[Mεγαλε αδελφέ... ]

Σπαράγματα
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Γιατί ο καλύτερος τρόπος για να διαγράψω όλα αυτά τα 
αρνητικά συναισθήματα είναι, όχι μέσω της λησμοσύνης, αλλά της 
ελεημοσύνης: της συγχώρεσης.  

Πατέρα μου, δώσε όπου υπάρχει πόνος να αντικατασταθεί με 
αγάπη. Όπου πίκρα, δώσε να γίνει αγάπη. Όπου θυμός, αγάπη. 
Να μεγαλώσει η αγάπη! Να γίνει η καρδιά μου σαν τη δική Σου. 
Γεμάτη αγάπη! Να χωράει τα αδέρφια μου. 

Αγαπημένε μου αδερφέ, ελπίζω ότι δεν είναι αργά. Ότι εσύ και 
γω θα βρεθούμε ξανά! Και θα ‘μαστε κι οι δυο μαζί στην αγκαλιά 
του Πατέρα!         

                                                             Ε.Κ.

Το μήνυμα εντυπωσιάζει.
“Όταν έλθει το νόημα, κράτησέ το, όσο μπορείς.”
Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας το είπαν.
Το νόημα στη ζωή μας δεν είναι κάτι μόνιμο. Αυτό δεν 

σημαίνει, ότι δεν μπορεί να γίνει βέβαια.
Θα το καταλάβουμε, πάντως, όταν έλθει. Θα το 

συνειδητοποιήσουμε.
Να το κρατήσουμε. Ναι. Όσο γίνεται πιο πολύ.
Από εμάς εξαρτάται η συχνότητά του. Η ποιότητά του. 

Η διάρκειά του.
Από εμάς.

Αναπαλμοί

Aλέξης
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
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Αγαπητέ μου Τάκη ,

“ὅ,τι ἂν λέγῃ...”

Ο Χριστός βρίσκεται στο γάμο της Κανά. 
Τελειώνει το κρασί.
Ζητά να του φέρουν νερό.
Η Παναγία τότε λέει στους υπηρέτες: “ό,τι αν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε”.
Μια θαυμαστή προτροπή που ισχύει και σ’ εμάς. 
Είναι σαφές ότι μιλούμε για την Υπακοή. Τι πρέπει λοιπόν να 

προσέξουμε;
Α. Να είναι τέλεια. Ολοκληρωτική. Απεριόριστη. Δηλαδή να μη 

προβληματιστούμε. Να μη δούμε αν μας αρέσει ή όχι. Να μην υπολογίσουμε 
πρώτα τις συνέπειες.

Να υπακούμε με τόλμη. Εμπιστοσύνη. Απλότητα
Β. Δεν χωρεί αναβολή. Αντίρρηση. “Μα...”.
Κάθε αναβολή στην εκτέλεση των εντολών του Κυρίου είναι απείθεια.

Ανευλάβεια. Αμαρτία. 
Γ. Η Υπακοή μας πρέπει να είναι τυφλή. Χωρίς δισταγμούς.

Επιχειρήματα. Να προσμετρούμε τις θυσίες που πιθανό να προκύψουν.
Δ. Πρέπει να είναι συνεχής. Εξακολουθητική. Διαρκής. Χωρίς πείσματα.
Ε. Να γίνεται με προθυμία. Χαρά. Όχι από ανάγκη. Με εμπιστοσύνη.

Αναμονή. Οσο χρειάζεται. 
Είναι γεγονός,  πως μερικές φορές δεν φαίνεται άμεσα το θέλημα 

του Κυρίου. Χρειάζεται να περιμένουμε. Να μην είμαστε ανυπόμονοι. 
Ανήσυχοι. Να δείξουμε εμπιστοσύνη.

Εξασκούμαστε έτσι και στην πίστη. Την υπομονή. Την ησυχία. Την ηρεμία.
Παράδειγμα υπακοής ο Χριστός. Ιδιαίτερα στη Γεθσημανή. Μια 

υπακοή εκούσια. Απεριόριστη. Βαθειά. 
Γεια σου λοιπόν, φίλε μου.                        
   Με την αγάπη μου,

                        a. G.
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Ποτέ πια(;)
Τί είναι λοιπόν (ο) άνθρωπος;
Σε μια προσπάθεια γι’ απάντηση, ο Βαρλάμ Σαλάμωφ έγραψε: 

“Δεν είμαστε πέρα από το καλό και το κακό, αλλά πέρα από 
οτιδήποτε ανθρώπινο”(1) Για να προσθέσει ο Χάνς Γιώνας: “ Τίποτε 
δεν συγκρίνεται με το γεγονός που φέρει το όνομα “Άουσβιτς” (2).

Ο Πρίμο Λέβι το εκφράζει ακόμη πιο αδυσώπητα: ”Το ναζιστικό 
μίσος στερείται λογικής, είναι ένα μίσος ξένο προς εμάς, δεν 
προσιδιάζει στον άνθρωπο”(3). Και: “αυτά τα λόγια και αυτές οι 
πράξεις δεν είναι ανθρώπινα, αντίθετα, είναι εναντίον του ανθρώπου 
χωρίς ανάλογο ιστορικό προηγούμενο”(4).

Γιατί όμως; Διότι το Άουσβιτς είναι “το κακό πέρα από τις 
συνηθισμένες διαστάσεις του· με άλλα λόγια: Το απόλυτο ή ριζικά 
κακό” (5).

Ο ίδιος ο Λέβι εκφράζεται συγκεκριμένα: ”Να επιζήσεις χωρίς να 
αρνηθείς τίποτα από τον ηθικό σου κόσμο,.. ήταν δυνατό μόνο σε 
ελάχιστους και αυτοί ήταν άνθρωποι ανώτεροι από τη στόφα των 
αγίων ή των μαρτύρων”(6).

Ο Λέβι “προσφέρεται” με το βιβλίο του (Primo Levi, Εάν αυτό 
είναι ο άνθρωπος, Έκδοση Άγρα, Αθήνα, 2009) για μια “ξενάγηση” 
στο Άουσβιτς. Αποκαρδιωτικός ο τίτλος του. Είναι δυνατό, αυτά 
να συμβαίνουν στον εικοστόν αιώνα;

Ο μελετητής πέφτει από έκπληξη σε έκπληξη. Το ερώτημα είναι: 
“Τί ήταν αυτό τελικά που συνέβη στο Άουσβιτς;” 

Για την ιδιαιτερότητα του Ολοκαυτώματος οι ειδικοί συμφωνούν: 
“Αν κάτι στην παγκόσμια ιστορία ξεφεύγει από την απλή τραγωδία 
και φρίκη και αγγίζει τα κράσπεδα του ανείπωτου και ανήκουστου, 
αυτό είναι το Άουσβιτς”(7).

Και ο Θεός; “Τί είδους Θεός επέτρεψε το Άουσβιτς;”(8) Πύρινο 
το ερώτημα. Η εφιαλτική εμπειρία του Ολοκαυτώματος οδήγησε 
πολλούς Εβραίους στην απιστία και την αδιαφορία.

OPIAKA
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Πολλοί προσπάθησαν να απαντήσουν (Χάνς Γιώνας, Πρίμο Λέβι, 
Χάννα Άρεντ, Θάνος Λίποβατς, Σταύρος Ζουμπουλάκης κ.ά). Για τη 
Σιμόν Βέϊλ “Το αποτράβηγμα αυτό του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά έκφραση της αγάπης του. Αυτή όμως η απόσυρση συνδέεται 
με τη σταυρική θυσία του Χριστού, που πεθαίνει μόνος πάνω στο 
σταυρό και εγκαταλειμμένος” (9). 

Προσωπική επίσκεψη μας αφήνει ενεούς. Βλέπουμε γιαλιά. 
Ξύλινα πόδια. Μαλλιά κ.α. των θυμάτων. Διερωτώμαστε λοιπόν. 
Πού μπορεί να φθάσει ο άνθρωπος;

Το στρατόπεδο είναι τεράστιο. Ο Λέβι όμως στο βιβλίο του, 
λέει, πως το Άουσβιτς δεν ήταν ένα, αλλά... σαράντα τέτοια 
στρατόπεδα(!)

Ο Πρίμο Λέβι ήταν Ιταλο-Εβραίος. Στο Άουσβιτς υπέφερε τα 
πάνδεινα. Επιβίωσε. Μετά την απελευθέρωση... αυτοκτόνησε(!).

Θα ήταν παράλειψη μεγάλη να μη διάβασει κανείς το βιβλίο 
του. Μετά δε, ας προσπαθήσει να δώσει απάντηση στο αρχικό 
ερώτημα...

+ο π. Γ.

(1) Βαρλάμ Σαλάμωφ, Ιστορίες από την Κολιμά, έκδ. Ίνδικτος, Αθήνα,2011, σελ 812. 
(2) Χάνς Γιώνας, Η έννοια του Θεού μετά το Άουσβιτς. Μια από Ιουδαίων φωνή, εκδ. 
Αρμός, Αθήνα, 2000, σελ 16. (3) Πρίμο Λέβι, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, εκδ Άγρα, Αθήνα, 
1997, σελ 237. (4) Στο ίδιο, σελ. 236. (5) Χάννα Άρεντ, Ο Άϊχμαν στην Ιερουσαλήμ, Μια 
έκθεση για την κοινοτοπία του κακού, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 2009. (6) Πρίμο Λέβι, 
ο.π.π., σελ. 12. (7) Χάννα Άρεντ, ο.π.π. (8) Χάνς Γιώνας, ο.π.π. σελ.18 (9) Βλ. Σταύρου 
Ζουμπουλάκη, Η αδελφή  μου, εκδ., Πόλις, Αθήνα, 2012, σελ. 36-38

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΓΗΤΩΝ
Διοργανώνουμε, Θεού θέλοντος, και φέτος Φιλανθρωπική 

Αγορά Φαγητών, (Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 2018), στις αίθουσες 
του Ναού μας.

Έναρξη πωλήσεων 10:00 π.μ.  Τα φαγητά της ώρας θα 
πωλούνται από τις 10:30 π.μ. κε.

Η αγορά κλείνει στις 2:00 μ.μ.



Aρνούνται...

“Ἐκπειράζων”. “Δικαιοῦν”. Αυτές οι δύο λέξεις εκφράζουν 
το ίδιο πράγμα: Προβολή του εγώ. Αυτοδικαίωση. 
Περιφρόνηση.  Έχει την εντύπωση ότι γύρω του κινείται ο 
κόσμος ολόκληρος.  

Τα ελαττώματα και οι αδυναμίες επισκιάζονται από το 
προσωπείο της αρτιότητας. Επιστρατεύεται η υποκρισία. 

Άμετρη αυτοπεποίθηση. Δοκησισοφία. Αυταπάτες 
(δήθεν) για την πείρα. Τις γνώσεις του. 

Θέλει να κρίνει τους πάντες. Να ειρωνευθεί κάθε λόγο 
πνευματικής οικοδομής. Να “οικτίρει” την άγνοια των 
ταπεινών. Να κριτικάρει οποιονδήποτε και οτιδήποτε. 
Να κομπάζει ότι τάχα είναι εξελιγμένος. Ότι ανήκει στην 
ιδιαίτερη εκείνη φύτρα των ευφυών. Χωλαίνει λοιπόν 
ακριβώς εκεί που θεμελιώνεται το πνευματικό οικοδόμημά 
του.

Ούτε αγάπη μπορεί να καλλιεργήσει.
Βρισκόμαστε στον κυκεώνα της “κενής απάτης”. Μόνο η 

εφαρμογή της καινής εντολής μπορεί να μας απελευθερώσει.
Μόνο η αγάπη μπορεί να αποτελέσει έκφραση πνευματικής 

ανάτασης. Απαγκίστρωσης από το κοσμικό πνεύμα του 
συμφέροντος. Της απονιάς. 

Κι ο άνθρωπος, πρέπει να θητεύσει στη θρησκεία, που 
έχει ως θεμέλιο το Χριστό. 

Όσοι προσπαθούν να αγαπούν έξω από την Εκκλησία, 
αρνούνται απλώς να ψηλαφούν την παρουσία του Θεού. 

+ ο π. Γ.
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Το πληγωμένο πουλί

Ούτε που θυμάμαι πότε και πώς
κράτησα στη χούφτα μου ένα πληγωμένο πουλί
που είχε αφεθεί στο έλεός μου
και με κοίταζε επίμονα σαν κάπου να μ’ είχε ξαναδεί,
και με κοίταζε περίλυπα
χωρίς μια τόση δα κίνηση φτερούγας,
χωρίς μια τόση δα κίνηση ποδιού.
Ούτε που θυμάμαι.
Μπορεί, μάλιστα, ποτέ να μην έγινε αυτό
κι όμως το βλέμμα του μ’ ακολουθεί χρόνια τώρα,
μπορεί να μην έγινε
κι όμως το νιώθω χρόνια τώρα στη χούφτα μου
να μη χάνει ευκαιρία να με κοιτάξει
να καραδοκεί μόλις ανοίξω τη χούφτα
να με κοιτάξει.
                 Κώστας Μόντης

Απόστροφος

Απόστροφος 
στο «σ’ αγαπώ»
των αστερένιων άρκτων
λησμονημένων πλανητών
επίκληση απόψε το φεγγάρι

μα του ήλιου
ο ανεκπλήρωτος ο έρωτας
είναι που το φωτίζει.
   Ελένη Κοφτερού 
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Eυχαριστίας υπόκλιση

Σ’ εσπερινές ευχές «υπέρ υγείας»
ο γέροντας ιερέας είπε και την ευχή τελευταία:
«υπέρ υγείας Λεμονιάς και Μυγδαλιάς»

Η λεμονιά και η μυγδαλιά πιο κει στον κήπο
υποκλίθηκαν ως τη χλόη.
Τότε ο ψάλτης άρχισε να ψέλνει:
«Ω του παραδόξου θαύματος!»

   Δημήτρης Σταθόπουλος

Ημίφωνος

Ημίφωνος πόνος

Ένρινος
Του συμβιβασμού

Μίσος
Μούσκεμα στην υπερώα
Στα τέσσερα διπλωμένος
Ασιδέρωτος

Ο καημός
  Χριστίνα Καραντώνη



Άκρω δακτύλωι                              ι
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Άρωμα σωτηρίας

Στις δώδεκα τα μεσάνυχτα χτύπησαν την πόρτα. Ήταν μια γριούλα. Ζητούσε 
να πάει να κοινωνήσει έναν άρρωστο…

Ο  ιερέας ετοιμάστηκε και βγήκε αμέσως μαζί της. Πλησιάζουν σε ένα φτωχό 
σπιτάκι.

Η γριούλα ανοίγει την πόρτα και μπάζει τον ιερέα σε ένα δωμάτιο. Και να, 
ξαφνικά ο παπάς βρίσκεται εκεί μόνος με τον άρρωστο. Ο άρρωστος του δείχνει 
με χειρονομίες την πόρτα και ...

«Φύγε από εδώ! Ποιος σε κάλεσε; Εγώ είμαι άθεος. Και άθεος θα πεθάνω».
Ο παπάς τα έχασε. «Μα δεν ήλθα από μόνος μου! Με κάλεσε η γριά!»
«Ποια γριά; Εγώ δεν ξέρω καμμιά γριά!»
Ο παπάς βλέπει επάνω από το κεφάλι του αρρώστου, μια φωτογραφία με 

την γυναίκα που τον κάλεσε.
Του λέει. «Να! αυτή!»
«Ποια αυτή; Ξέρεις, τι λες, παπά; Αυτή είναι η μάνα μου. Και έχει πεθάνει 

χρόνια τώρα!»
Για μια στιγμή πάγωσαν και οι δύο. 
Ο άρρωστος άρχισε να κλαίει. Και αφού έκλαψε, ζήτησε να εξομολογηθεί. Και 

μετά, κοινώνησε.
Η μητέρα του είχε φροντίσει από τον ουρανό, να του δείξει το δρόμο της 

σωτηρίας.
Εκεί που δεν το περίμενε. Συνταράχθηκε και λυτρώθηκε. 
Κάποια στιγμή ο καθένας βρίσκει το δρόμο του. Δεν έχει σημασία πότε. Φτάνει 

να προλάβει. Όπως τον ληστή στο σταυρό. Που «έκλεψε» τον παράδεισο.
Ευκαιρίες ο Θεός προσφέρει σε όλους. Σε όλες της φάσεις της ζωής μας. Είναι 

δεδομένο πως «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. β’ 4).
Άγνωστο το πώς και πότε θα γίνει αυτό. Το σημαντικό είναι ν’ ανταποκριθούμε 

στο σκούντημα. Να συλλάβουμε το μήνυμα. Ν’ απαντήσουμε θετικά.
Ναι! Κύριε, έλα στη ζωή μου. Μπες στην καρδιά μου. Δέξου τα δάκρυα της 

μετανοίας μου. Γίνε ο οδηγός μου. Κάμε ώστε να βαδίσω στα χνάρια της αγάπης 
Σου. Αυτά που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Που δημιουργούν σχέσεις 
κοινωνίας κι επικοινωνίας. Μετοχής και συμμετοχής στη ζωή της Εκκλησίας. 

Η συνάντηση μαζί Σου να γίνει συναπάντημα αγάπης με τους άλλους. Και ν’ 
αποπνέει άρωμα ουρανού.

Δ.Δ.



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

τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

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 23 Νοεμβρίου, (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.

“Μη με πατάτε.
Κάποτε ήμουνα 
μνήμη ατσάλι
γέλια, σφαγές
Τώρα, τι θες;
Χτες, όλα χτες”.
       (Νάγια Ρούσου)
Χτες. Ναι.                 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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