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Τῌ ΚΣΤ’ (26ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος 
Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου

Ο Άγιος γεννήθηκε στη Χίο. Όταν ήταν μικρός ακόμη, πήγε 
με άλλα παιδιά να κλέψουν καρπούζια. Ο Τούρκος που είχε το 
μποστάνι, τον έπιασε και με φοβέρες τον αλλαξοπίστησαν. 

Μετά από πολλά χρόνια, όταν μεγάλωσε και ωρίμασε, 
μετανόησε πικρά και μέρα νύχτα σκεφτόταν το αμάρτημα της 
εξομώσεως. 

Αφού ταξίδεψε με τουρκικά πλοία ως ναύτης, πήγε στην 
Κυδώνια (Αϊβαλί) της Μικράς Ασίας. Η πόλη αυτή είχε 
προνόμια, έτσι για ασφάλεια κατέφευγαν εκεί οι Χριστιανοί. 
Με την εργατικότητα και την τιμιότητά του γινόταν αμέσως 
αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν. Δεν άργησε όμως να μαθευτεί 
το μυστικό ότι ήταν χριστιανός. 

Τούτη τη φορά όμως δεν θα αρνιόταν την πίστη του. 
Ήταν αποφασισμένος για όλα. Τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν 
στη φυλακή, όπου υπέφερε πολύ από τα βασανιστήρια των 
Τούρκων. Εκείνος όμως επαναλάμβανε συνεχώς ότι χριστιανός 
γεννήθηκε και χριστιανός θα πεθάνει. 

Βλέποντάς τον αμετανόητο οι Τούρκοι, τον οδήγησαν στο 
κεντρικότερο σημείο της αγοράς και μπροστά στα μάτια όλων 
τον έσφαξαν.

«Τότε ούλος κείνος ο κόσμος χύθηκε έξω φρενών απάνου στο 
ζεστό κορμί. Και άλλος σφούγγιζε το αίμα, άλλος ασπαζόταν 
τ’ άγιο λείψανο ή την πλάκα, άλλος ξέσκιζε ένα κομμάτι απ’ 
το ρούχο του, άλλος δόξαζε τον Θεό. Μάταια τα τουρκιά 
τους χτυπούσανε με τα ραβδιά και τους κλωτσούσανε. Ο αγάς 
πρόσταξε να τους βαρέσουνε στα καλά, κι οι τούρκοι βάνανε τις 
φωνές και πέσανε με γυμνά σπαθιά απάνου στους χριστιανούς. 
Οι κακόμοιροι οι χριστιανοί σκορπίσανε φωνάζοντας «Κύριε 
ελέησον, Κύριε ελέησον»…» (Φώτης Κόντογλου).



Πρoσοχή
“Εξέταζε τον εαυτό σου με μέτρο την ανθρωπότητα” γράφει ο 

Φράντς Κάφκα. Και προσθέτει: “Δεν μπορεί ο καθένας να βλέπει την 
αλήθεια, αλλά να είναι”.

Δίνει σ’ εμάς δυο μέτρα. Το μέτρο σε σχέση με τους άλλους. Αλλά 
και αυτό σε σχέση με την Αλήθεια. 

Δυο παράγοντες. Δυο πυρήνες. Δυο πόλοι γύρω από τους οποίους 
όλη η ζωή μας στρέφεται και γυροφέρνει. Ο άλλος, οι άλλοι, από τη 
μια. Ο Θεός από την άλλη. Στη “μέση” (μα στη μέση;) εγώ. Είμαι 
λοιπόν στη μέση; 

Η Ορθόδοξη γραμμή θέτει πιο συγκεκριμένα το ζήτημα: 
Κάθετες σχέσεις με το Θεό. 
Οριζόντιες με τους άλλους. 
Αυτά που ζω, αλλά και παίρνω από το Θεό (κάθετα), τα μετατρέπω 

σ’ ενέργεια και δράση προς τους άλλους (οριζόντια).
Και μετά; Μα οπωσδήποτε, από τους άλλους, άνοδος πάλι στο 

Θεό. Δημιουργείται έτσι ένα κλειστό τρίγωνο σχέσεων. Διότι, εάν 
οι σχέσεις μου με τους άλλους δεν οδηγούν στο Θεό, σημαίνει, πως 
κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει, πως ο δρόμος που διαλέξαμε, είναι 
λανθασμένος. 

Εκείνο που έχει σημασία, είναι η οπτική γωνία υπό την οποία 
βλέπουμε το θέμα. Ο τρόπος που τ’ αντιμετωπίζουμε στην πράξη. Γιατί 
μ’ εμάς τους Χριστιανούς συμβαίνει άλλα να (λέμε πως) πιστεύουμε. 
Και, άλλα, να ... κάμνουμε. 

Να προβληματιστούμε λοιπόν. 
Η θέση μας, η παρουσία μας, ο αγώνας που (υποτίθεται) κάμνουμε, 

μας επιβάλλουν να δώσουμε το στίγμα μας το προσωπικό, ως προς 
το μεγάλο τούτο κεφάλαιο. Ένα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε: “Να 
πιστεύεις στην πρόοδο δεν σημαίνει να πιστεύεις, πως έχει ήδη γίνει

Ανα-ψηλαφήσεις
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κάποια πρόοδος” (Κάφκα). Συμφωνούμε, πως “η αρχή είναι το 
ήμισυ του παντός”. Χρειάζεται και η σχετική δραστηριοποίηση. Οι 
διαπιστώσεις και οι ευχές δεν αρκούν. Χρειάζεται κάτι πιο πέρα. 
Σωστή ενεργοποίηση. 

Κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, είναι εκείνο που έπαθε κάποιος. 
“Απορούσε, που βάδιζε τόσο εύκολα στο δρόμο της αιωνιότητας”. 
Γιατί όμως; Μα απλούστατα. “Τον πήγαινε κατηφορικά” (στο ίδιο). 
Ξέχασε, πως “ο δρόμος προς τον πλησίον είναι πολύ μακρύς” (στο 
ίδιο). 

Να μην κάνουμε το ίδιο λάθος; Καθόλου απίθανο. + ο π.Γ

Στο γραφείο.
Ακούονται πολλά.
Σιωπή.
Φεύγοντας κάποιος είπε:
Σας ευχαριστώ. Είναι το μόνο γραφείο, από το οποίο 
φεύγω χαρούμενος.
“Σιωπώσα παραίνεσις..”;
Χαμογέλασα.
Τα άλλα;
Να τα πάρει το ποτάμι. γ.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΓΗΤΩΝ
Διοργανώνουμε, Θεού θέλοντος, και φέτος Φιλανθρωπική 

Αγορά Φαγητών, (Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019) στις αίθουσες 
του Ναού μας.

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

Η αγορά κλείνει στις 2:00 μ.μ.



Η εκμάθηση των λόγων του Θεού και η εκπλήρωσή τους κάνει 
τον άνθρωπο συγγενή του Κυρίου. Αυτός ο ίδιος το δήλωσε, όταν 
είπε: “Μήτηρ μου και αδελφοί μου ούτοι εισίν οι τον λόγον του 
Θεού ακούοντες και ποιούντες” (Λουκ. η’ 2). Αυτό σημαίνει: Ακούς, 
διαβάζεις τον λόγο του Θεού; είσαι κατά το ήμισυ αδελφός του 
Χριστού. Τον εκτελείς; είσαι ολόκληρος αδελφός του Χριστού. Και 
αυτό είναι χαρά και προνόμιο μεγαλύτερο και από τα αγγελικά 
προνόμια. 

Με την εκμάθηση της Αγίας Γραφής ξεχειλίζει μια μακαριότητα 
στην ψυχή που δεν μοιάζει με τίποτα το γήινο. Ο Σωτήρας αυτήν 
εννοούσε, όταν είπε: “Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού 
και φυλάσσοντες αυτόν” (Λουκ. ια’ 28).

Αρχιμ. Ιουστίνος Πόποβιτς
 * * *

Όταν είναι ευκαιρία για ελεημοσύνη και φιλανθρωπία, ανακούφιζε 
τη φτώχεια, σταμάτα την πείνα, γλύτωνε από τη θλίψη, μην 
εξετάζεις τίποτε πιο πολύ. Γιατί αν είναι να ερευνούμε βίους, κανένα 
άνθρωπο δεν θα ελεήσουμε ποτέ, αλλά εμποδισμένοι από την 
άπρεπη απασχόληση αυτή, θα μείνουμε άκαρποι και μακριά από 
κάθε βοήθεια, και θα περάσουμε μεγάλο κόπο, άσκοπα και άδικα. 

Και γι’ αυτό τώρα σας παρακαλώ, την άπρεπη αυτή περιέργεια 
να διώξουμε μακριά μας, και να δίνουμε σ’ όσους έχουν ανάγκη και 
να το κάνουμε αυτό με αφθονία. Ιωάννης ο Χρυσόστομος

* * *
Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως, ότι ο Θεός θέλει 

να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι 
άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στον θάνατο. 
Πρέπει να παλέψουμε σώμα με σώμα προς την ακηδία.  

                                  Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ 
                                                                                         Φ.

...και λιμάνια

Ωκεανοί...
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“TΙ ΑΛΛΟ;”
1. Ο αείμνηστος Γιάννης Τσαρούχης ετοιμάζεται να πάει σε 

γιορτή. Παρεμβαίνει η νοσοκόμα:
-Πού πάτε; Θα πεθάνετε.
Απάντηση:
- Για να μην πεθάνω, να μη ζήσω; (1)
2. Οι παλαιότεροι πατεράδες συμβούλευαν:
- Γίνε, παιδί μου άνθρωπος.
Τώρα;
-Πιάσε, παιδί μου, την καλή (2).
3. Κορίτσια παντρεύονται ναυτικό, για να έχουν να περιμένουν 

την επιστροφή ενός πάντα απόντα πατέρα (3).
4. «Να περάσει η ώρα μου» .
Μήπως εννοεί «να περάσει η ζωή μου»; (4)
5. Εικοσάχρονος νέος εθισμένος στην ηρωίνη εντάσσεται σε 

ομάδα θεραπείας.
Ζημιές σε κρίση σύνδρομου στέρησης.
Ο πατέρας του τον αγκάλιασε σφικτά.
Στην ερώτηση:
- Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου;
Απάντηση:
Ήταν η πρώτη φορά, πάντως, που ο πατέρας μου με 

αγκάλιασε (5).
6. Ήρωας θεατρικής παράστασης του Λάκη Λαζόπουλου 

θυμάται το παιδικό του παρελθόν. Δηλώνει απερίφραστα, 
πως η μόνη περίπτωση που η μητέρα του έβαζε το χέρι της 
στο μέτωπό του, ήταν όταν ήθελε να δει, αν είχε πυρετό. Και 
συμπληρώνει:

- Είχα πάντα πυρετό. (6)
7. Βομβαρδισμοί. Δυστυχίες ατέρμονες. Κίνδυνοι. Συμφορές. 

Απειλές πολέμων. Ασχήμια. Έγκλημα. Τρόμος. Πτώση 

Της αυγής
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Κάποτε πρέπει να σκεφθούμε.
Τί θα γίνει, αν αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα 

μας;
Να φυτέψει στην καρδιά μας κάθε αγαθό και θεϊκό 

δένδρο; Θεάρεστο και ουράνιο άνθος;
Να χρησιμοποιήσουμε τη θέληση της ψυχής μας.
Να νηστέψουμε από κάθε αμαρτωλή κλίση. Αμαρτωλή 

πράξη.
Να φυλάξουμε τον εαυτό μας από κάθε πράγμα πονηρό.
Να τρέχουμε στο Άγιο Πνεύμα να χρίσει τη σκληρυμένη 

καρδιά μας με το άγιο μύρο. Να γειάνει τις πληγές της.
Θέλουμε καλύτερο δώρο;

Ψ ί θ υ ρ ο ι . . .

Aλέξης

ελικοπτέρου. Κακοποίηση μωρού. Παράφρων πυροβολεί. Νέος 
ιός. Πανικός παντού. Μετάδοση άγχους κ.ά.

Ομοβροντία τηλεοπτική. Επίθεση κανονική. Τρομολαγνία. 
Και μετά; Αλλά και ... αύριο;

Τι άλλο άραγε να περιμένουμε; (7) Τα είπαν όλα.
+ ο π. Γ.

(1) Μάρως Βαμβουνάκη, Ο παλιάτσος και η Άνιμα, ό.π.π, σελ. 146. (2) 
σελ. 150. (3) σελ. 213. (4) σελ. 234. (5) σελ. 242. (6) σελ. 252. (7) σελ. 
270 κ.ε.

Από 25 Νοεμβρίου 2019 - 29 Νοεμβρίου 2019
Ώρα: 6.30 μ.μ.

Στην αίθουσα “Ευαγγελισμός Ι” στον περίβολο του Ναού μας.

“™À¡∞£§√À¡∆∂™”
∂∆∏™π√ ™À¡∂¢ƒπ√ ™∆∂§∂Ãø¡
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Όπως θα έλεγε και ο Μπέκετ, ο απεγκλωβισμός από το 
αδιέξοδο είναι οικουμενικώς μια ανθρώπινη υπόθεση. Μια 
σισύφεια προσπάθεια όπου δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το 
“Πάντα να προσπαθείς.  Πάντα να αποτυγχάνεις. Δεν πειράζει. Να 
προσπαθήσεις ξανά. Να αποτύχεις ξανά. Να αποτύχεις καλύτερα” 
όπως έγραφε στο έργο του ο “Worstward Ho” . Μια φράση 
που επέλεξε ο Ναυρίδης για να φωτίσει με LED την ομώνυμη 
εγκατάστασή του από στάχυα που μεταφύτευσε στον υπαίθριο χώρο 
του παλιού ελαιουργείου της Ελευσίνας στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
“Αισχύλεια 2013” και συνέδεε με τρόπο ιδιαίτερα ποιητικό το 
δύσκολο ιστορικό παρελθόν της μικρής αυτής πόλης με την 
οικονομική κρίση της χώρας.

“Στην έκθεση “When you sing” τα χρυσά στάχυα μετατρέπονται 
πέρα από το Θριάσιο Πεδίο. “Οι χρυσές επιφάνειες με τα λόγια 
του Μπέκετ είναι πόρτες που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι χτισμένα 
ανοίγματα χωρίς διαφυγή. Μιλάνε για μια απειλή εξωτερική, που 
προέρχεται από μέσα και οδηγεί βαθιά πίσω”. (Ν.Ν. “Τα Νέα”)

* * *
Με τη βοήθεια τριών τετράποδων φίλων του, ο αμερικανός 

δρομέας Τόμας Μάνεκ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος 
τυφλός δρομέας που τερμάτισε  στον Ημιμαραθώνιο της Νέας 
Υόρκης χωρίς ανθρώπινη συνοδεία. Ο Βάφλας, ο Ουέστλι και 
ο Γκας, τρία ειδικά εκπαιδευμένα λαμπραντόρ, τον συνόδεψαν 
εναλλάξ σε όλη τη διαδρομή των 21.100 μ. Είχαν κάνει ειδικά 
μαθήματα, για να μάθουν να κρατούν σταθερό ρυθμό, να κατευθύνουν 
τον δρομέα τους να μην κάνει σλάλομ, να πλησιάζουν σωστά τους 
σταθμούς. (“Τα Νέα”)

 Πορε ία  Ζωής



~Πύρσος~

Υπάρχει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σχηματισμού λέξεων. Οι 
κανονισμοί του είναι απλοί. Ένας αριθμός κυβίσκων με γράμματα 
του αλφαβήτου είναι ανάκατα τοποθετημένοι σε αράδες. Οι παίκτες 
ανταγωνίζονται μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά όρια ποιος θα 
σχηματίσει τις περισσότερες λέξεις χρησιμοποιώντας μόνο εκείνα τα 
γράμματα. 

Μερικές φορές η διάταξη των γραμμάτων είναι τέτοια, που μπορεί 
θεωρητικά να σχηματιστεί ένας απεριόριστος αριθμός λέξεων. 

Στο παιχνίδι αυτό όταν οι παίκτες ακούσουν ότι ο χρόνος τους 
έληξε, έχουν συνήθως το αίσθημα πως μόλις είχαν αρχίσει. 

Βέβαια όλοι ξέρουν, πως υπάρχει ένα χρονικό όριο, αλλά όταν λήξει 
ο χρόνος αυτός, όλοι φαίνονται σαν να μην είχαν συνειδητοποιήσει 
πόσο γρήγορα θα περνούσε αυτός ο χρόνος….

Σε κάποια αλυσίδα καταστημάτων στο εξωτερικό, ο 
ιδιοκτήτης τους ξεκίνησε από ένα μικρό μαγαζάκι το 1902 
με την ονομασία «Κατάστημα του Χρυσού Κανόνα». Σήμερα 
είναι μια μεγάλη επιχείρηση με πολλά καταστήματα. 

Ο άνθρωπος αυτός είχε την ιδέα να δουλέψει στη 
δική του καθημερινότητα εφαρμόζοντας στα μαγαζιά 
του το Χρυσό Κανόνα του Χριστού. Συμπεριφερόταν σε 
όλους, όπως θα ήθελε να του συμπεριφέρονται κι εκείνοι. 
Δεν ονόμαζε τους εργάτες του «υπαλλήλους», αλλά 
«συνεργάτες». 

Στους πελάτες του φερόταν με αγάπη, σεβασμό, 
καλωσύνη, κατανόηση στα παράπονά τους κι ενθάρρυνση 
στις αγορές τους. 

Έτσι, έγινε μια τεράστια επιχείρηση. 
(Παρεμβολή)
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Της ζωής...
Η μέρα ήταν πολύ κουραστι-

κή. 
Σε μια κατασκήνωση ξετρυ-

πώνουν συνεχώς προβλήματα. 
Είναι φυσικό. 

Ξαφνικά μπαίνει ένα αυτοκίνητο.
Ένας κληρικός και ένας λαϊκός.
Τί κάνουμε τώρα;
“Ξέρετε, παιδιά, είμαι πολύ 

φορτωμένος και... να πάτε στο 
καλό”; 

Δεν γίνεται. Δεν είναι λύση. 
Πήγα κοντά τους. 
Είπαμε τα δικά μας. 
Φθάσαμε και στο “επίδικο” 

θέμα. 
Ανήκει σ’ άλλη Μητρόπολη.
Είναι καθηγητής. Όχι θεολό-

γος. 
Υπηρετεί σε μια κοινότητα, 

που απέχει πολύ από το σχο-
λείο του. 

Είναι υποχρεωμένος να είναι 
εκεί στις 7:3ο π.μ.

Τι γίνεται, όταν έχει θεία 
Λειτουργία; Και μάλιστα πριν τα 
Χριστούγεννα με το σαραντα-
λείτουργο; 

Δυσκολεύεται πολύ. 
Ζήτησε από τον προϊστάμενό 

του να ενημερώσει σχετικά τον 
Γυμνασιάρχη. 

Τίποτε δεν έγινε. 
Αναγκάζεται λοιπόν να λει-

τουργεί στις 5:30 π.μ. Τι ώρα 
σηκώνεται, επομένως; 

Σκέφτεται τί να κάμει. 
Ζήτησε να μάθει τί έκανα 

εγώ σε παρόμοια περίπτωση.
Ρώτησα:
- Υπάρχει άλλος ιερεύς; 
Απάντησε καταφατικά. 
Πολλά τα προβλήματα. Ξένη 

Μητρόπολη. Άλλες εποχές. Συν-
θήκες. Καταστάσεις. 

Το κυριώτερο; 
Ξέρει τί θέλει; Καθηγητής - 

Πνευματικό έργο - Λειτουργικά 
καθήκοντα. Συνδυάζονται; 

Ας χειριστεί ο άλλος κληρικός 
τις δύσκολες περιπτώσεις 
(σαρανταλείτουργα κλπ). 

Μπορεί να έχει ανάγκες. 
Ποιός όμως δεν έχει; 

Κι όταν ξεπερνά τα όριά του, 
τι πετυχαίνει; Όλα ημιτελή. 
Είναι ωραίο όμως; 

Διάκριση λοιπόν. Όρια. 
Δυνατότητες. Πλαίσια. Δεν μπο-
ρεί να περάσουν όλα από τα 
δικά μας χέρια. Δεν γίνεται.   

 (από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)



Στόχος...; 
Η προτροπή είναι ξεκάθαρη. Να προσπαθούμε να περάσουμε 

από τη στενή πύλη. (Ματθ. Ζ΄ 13)
Ποια είναι όμως η «στενή πύλη», από την οποία πρέπει να 

περάσουμε;
Είναι η αρχή και η είσοδος στη χριστιανική ζωή. Έπειτα 

από την είσοδο αυτή ακολουθεί μια συνεχής πορεία στο δρόμο 
της αρετής. Ο αγώνας για να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Η 
απάρνηση του παλιού μας εαυτού.

Ο δρόμος, λοιπόν, που οδηγεί στο Χριστό λέγεται «στενή 
πύλη», γιατί είναι σπαρμένος από πολλές δυσκολίες και εμπόδια. 
Ο ίδιος ο εαυτός μας. Τα πάθη μας. Ο διάβολος. Η ειρωνεία και 
η γελοιοποίηση από τους άλλους. Οι οικονομικές δυσκολίες. Τα 
οικογενειακά προβλήματα. Οι αρρώστιες. Οι αντιδράσεις στο 
σπίτι. Το σχολείο. Την εργασία. 

Ποιος προκαλεί τις δυσκολίες αυτές; Κάποιες εμείς οι ίδιοι με 
τις κακές συνήθειες. Τις απροσεξίες μας. Τις αμαρτίες μας. Κά-
ποιες επιτρέπονται από το Θεό, είτε προληπτικά, για να μας 
προφυλάξει από ένα μεγαλύτερο κακό, είτε παιδαγωγικά.

Το μεγάλο θέμα είναι πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες από 
τους ανθρώπους. Κάποιοι, κάτω από το βάρος των δυσκολιών, 
δειλιάζουν και απομακρύνονται από το Θεό. Οι αγωνιζόμενοι 
χριστιανοί, όμως, γονατίζουν και καταφεύγουν στο Θεό. Πιστεύ-
ουν και η πίστη τους αυτή γίνεται πιο ζωντανή και πιο θερμή. 

Ας μην ξεχνάμε, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει μόνους στις 
δυσκολίες. Μας παρακολουθεί με άγρυπνο και πατρικό βλέμμα.
Μας προστατεύει. Μας καθοδηγεί. Μοναδικός μας στόχος η 
αιωνιότητα.                                                      + o π.Γ.

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

…Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος 
σαν το χόρτο,

άπληστος σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του 
κι απλώνουν∙

σαν έρθει ο θέρος
προτιμούν να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ’ 

άλλο χωράφι∙
σαν έρθει ο θέρος
άλλοι φωνάζουνε για να ξορκίσουν το 

δαιμονικό
άλλοι μπερδεύονται μεσ’ στ’ αγαθά τους, 

άλλοι ρητορεύουν.
Αλλά τα ξόρκια τ’ αγαθά τις ρητορείες,
σαν είναι οι ζωντανοί μακριά, τι θα τα κάνεις;
Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα;
Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή;
Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν.

Γιώργος Σεφέρης

 

  
Ψηφίδες
(απέρ ιττες )
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∆ονήσεις

Πυρσός04

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιέ μου,
Δεν έχει σημασία, αν πέρασε ο Μάιος. Δέξου 

την προτροπή του: 
“Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει 

του Μάη".
Γιατί μένεις στο σκοτάδι; Στη ζέστη;
Ο Χριστός δεν μας θέλει τρωγλοδύτες. Ούτε 

τυφλοπόντικες. Αλλά στο φως Του λουσμένους.
Χαμόγελο λοιπόν.

πατρικά

μ

η

ν

ύ

μ

α

τ

α

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Δεν μπορεί κανείς να ζει χριστιανικά με 
διαφορετικό τρόπο: είτε θα είναι εμπνευσμένος 
είτε αποκοιμισμένος μέσα στον κόσμο.

Γέροντας Σωφρόνιος

Ακόμα κι όταν δεν θα υπάρχουμε εμείς

Τα τοπία θα κουβαλάνε την αγωνία μας

Να διασώσουμε το φως

Θα ‘χει μείνει η διάρκειά μας

Ανεξίτηλη
Πάνω στη γη
Για να την κάνει ωραιότερη.

Σ. Σταυρόπουλος

a 13 Πυρσός
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Ανοιχτά Παράθυρα...

I

E

Z

O

O

I

... στον κόσμο

Ρένος. Ο φυσιοθεραπευτής.
- Πρέπει να φέρεις παντούφλες κλειστές. Ή παπούτσια. Οι 

καλοκαιρινές δεν σε βοηθούν. 
Η οικογένεια έφερε κλειστές. Χειμερινές. 
Ο Ρένος πάλι: 
- Όχι. Παπούτσια με κορδόνια να σου φέρουν. 
Η απορία ζωγραφιστή στα πρόσωπα.
Επακολούθησε γέλιο τρανταχτό.
Ο Ρένος σε απορία τώρα.
- Είπα τίποτε κακό;
Ο άνθρωπος από μικρός, ήθελε παπούτσια χωρίς κορδόνια. Οι 

δικοί του, τότε, διαφωνούσαν. Και… επέβαλλαν την άποψή τους. 
Λύση άλλη δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Η ζωή εξελισσόταν στη 
«δικτατορία του προλεταριάτου»(!) Ναι! Όσο και να εντυπωσιάζει, 
αυτό ίσχυε. «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» (!)

Μέχρι που…
Ναι. Μέχρι που έφτασε η ώρα της «χειραφέτησης». Η στιγμή 

της αλήθειας. 
Τότε ήταν που λύθηκαν τα όποια δεσμά. 
Οι ελπίδες απελευθερώθηκαν επιτέλους. 
Έκτοτε; Μα, ασφαλώς. Παπούτσια χωρίς… κορδόνια. 
Ο Ρένος; 
Από έκπληξη σ’ έκπληξη.
- Μα είναι δυνατόν; 
- Οπωσδήποτε ναι.
- Μα στον εικοστό αιώνα; 
- Ναι. Και να μη μπορείς ν’ αντιδράσεις. Να κάμεις τι; Να πας 

πού; Η ζωή ήταν διαρκώς «βροχερή».
Πάμε παρακάτω λοιπόν. 
Να εξηγήσουμε συμπεριφορές; Για ποιο λόγο; 
Μάταιος, ναι, ο κόπος.     17β



Τα Τετράδια Ημερολογίου 
1939-1953 (εκδ. Εστίας) του 
Γιώργου Θεοτοκά αποτελούν 
μια καίρια μαρτυρία για 
κρίσιμες περιστάσεις από έναν 
εξαιρετικά ευαίσθητο δέκτη 
των  ρευμάτων της εποχής 
του. Πορτρέτα προσώπων, 
αποτιμήσεις του κλίματος, 
γνώμες άλλων διανοούμενων 
του κύκλου του περνούν μέσα 
από πυκνές σημειώσεις που 
ανασυγκροτούν μια μεγάλη 
εικόνα μέσα από λεπτομέρειές 
της. Ενδεικτική η παρατήρηση 
της 30ης Ιανουαρίου 1942, 
όταν η Αθήνα βρίσκεται μέσο 
του χειρότερου χειμώνα της 
Κατοχής: “Τον τελευταίο καιρό 
παρατηρώ ότι όλα τα μεγάλα 
ρολόγια στο δρόμο, στα 
δημόσια κέντρα, στα μαγαζιά, 
είναι σταματημένα και κανείς 
πια δεν συλλογίζεται να 
τα ξανακουρδίσει. Είναι σα 
μια πάνδημη επιδημία των 
ρολογιών. Μελαγχολικό και                             
αινιγματικό σύμπτωμα της 
αποσύνθεσης της ζωής της 
πολιτείας”. Ο Θεοτοκάς συλ-                           
λαμβάνει εδώ την κατάπτωση 
του δημόσιου χώρου σε στιγ-

μές κρίσεων, τη διατάραξη των              
θεμελιωδών σταθερών της κα-                                  
θημερινότητας, ως το επίπεδο                                                    
του ίδιου του χρόνου. Η εικόνα 
των σταματημένων ρολογιών 
υποδεικνύει την απόσυρση 
του κράτους (η δωσιλογική 
“Ελληνική Πολιτεία” είναι ένα 
κράτος - φάντασμα, υποχείριο 
των γερμανικών αρχών), αλ-
λά και την αναδίπλωση του       
ατόμου στον εαυτό του (κα-
νείς δεν αναλαμβάνει την πρω-          
τοβουλία να παρέμβει στο 
ζήτημα). Το διανοητικό σάστι-               
σμα διαδέχεται την αναγωγή 
της πείνας και του θανάτου 
σε κανόνα, την οποία έχει 
επισημάνει ήδη μερικές σελίδες 
νωρίτερα: “Με τι  εκπληκτική 
ευκολία γίναμε αναίσθητοι![...] 
Η Αθήνα γίνεται ένας τόπος 
φρίκης”. Ο θάνατος των αν-       
θρώπων, η διάλυση του δημό-
σιου χώρου, η εξαφάνιση των                  
βεβαιοτήτων, η λύση των 
αρμών της κοινωνίας που περι-                      
γράφει ο Γιώργος Θεοτοκάς 
υπενθυμίζουν ότι σε συνθήκες 
κρίσης η διολίσθηση  από το                                     
αυτονόητο στο αδιανόητο 
είναι ταχεία.  (“Το Βήμα”)

Σπαράγματα
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Αγαπητέ μου Τάκη, 

Διαπιστώνουμε αυτό, που συχνά ακούμε να επαναλαμβάνεται: 
“Εμείς γι’ αλλού κινήσαμε γι’ αλλού και αλλού η ζωή μας 

πάει...”.
Έχουμε φτιάξει το δικό μας παραμύθι. Μας συντροφεύει, 

κάτω από το μαξιλάρι μας απλωμένο. Λες και χρειάζεται να 
στεγνώσει. Ειδικά τις νύχτες του χειμώνα τις αφώτιστες. 

Από κοντά όμως κι ένα μπαούλο. Οι θύμισες. Τα χαμόγελα. 
Οι ανάσες των διπλανών. Οι σκέψεις. Οι ματιές τους. Του νου 
και της καρδιάς τ’ αγγίγματα. Ναυαγισμένος συχνά σωρός 
θησαυρών. Ένας θησαυρός ανεπανάληπτος. Η αναψηλάφησή 
του, όλο και στο νόημα της ζωής μας βγάζει. 

Δεν θέλει να λησμονούμε, πως συχνά - κακώς - χαλούμε τη 
ζωή μας με τα πρόσκαιρα. Και τα παροδικά. Κι ας λέμε, πως 
ξέρουμε πόσο όμορφη είναι. Ναι. Είναι όμορφη. Γι’ αυτό, να 
μην την αφήσουμε να φύγει μέσα από τα δάκτυλά μας. Ποτάμι 
ολάκερο. Χωρίς να προλάβουμε να πιούμε ούτε στάλα. 

Καιρός είναι έξω να βγούμε. Τον υπέροχο τούτο ουρανό να 
κοιτάξουμε. Το δ ι κό μας ουρανό. Κι αυτό, γιατί τον αφήσαμε 
έξω από τη ζωή μας. Πόσο, αλήθεια, χρόνο έχουμε να τον 
κοιτάξουμε; 

Καιρός στεντόρεια να φωνάξουμε:

 “Όχι, δεν είμαστε λυπημένοι.
        Σε σωστή ώρα νυχτώνει...”

Συμφωνείς, αδελφέ; 
                                     Με την αγάπη μου,
   a.G.

a 19 Πυρσός
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Κυριακή, 13.10. 2019 

Θεία Λειτουργία στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας, 
κάπου στην Ιταλία. Ρωμαιοκαθολικός ναός με πέπλο και άρωμα 
ορθοδοξίας. Συμβαίνει συχνά στον Δυτικό κόσμο η τοπική 
εκκλησία να παραχωρεί (υπό όρους) τους ναούς της στην 
ορθόδοξη κοινότητα. 

Οι πιο πολλοί πιστοί, Ρουμάνοι στην καταγωγή.
Η γλώσσα, άγνωστη, όχι όμως ακατανόητος ο απόηχός της...
Τι ευχάριστη έκπληξη, όταν άκουσα τις γυναικείες φωνές που 

έψελναν να «το φωνάζουν» στα ελληνικά: «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος 
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.» Και λίγο αργότερα, 
κατά τη Μεγάλη Είσοδο, τον ιερέα να αρθρώνει στην ίδια 
γλώσσα: «Πάντων ὑμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ Βασιλείᾳ 
αὐτοῦ.» 

Μα εκεί που ρίγησα, ήταν, όταν τον είδα να αγγίζει τα 
Τίμια Δώρα στα κεφάλια των πιστών. Ένα ένα τα κεφάλια 
δεχόντουσαν με ευλάβεια το απαλό άγγιγμα... 

Ίσως από το ξάφνιασμα, ίσως από κάποια ντροπή, ίσως από 
κάποια δειλία, εγώ δεν πλησίασα. Παρακολουθούσα από μακριά 
με συγκίνηση την όμορφη ετούτη, ευλογημένη στιγμή. Που «χέρι 
χέρι», τα Τίμια Δώρα και οι ανθρώπινες ψυχές προχωρούσαν 
μαζί... Σαν να τραβούσαν μαζί Τους, με το άγγιγμα αυτό, και 
τους ανθρώπους προς τον Αγιασμό... 

Κ. Χ.

Σελίδες  ημερολογίου
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Ο άνθρωπος συχνά μυωπάζει σε μερικές βασικές 
αλήθειες. Ελπίζει ότι θα ζήσει “εις πολλά έτη”. Θα 
καρπωθεί ό,τι αποκτά και αποθηκεύει δήθεν από 
προνοητικότητα. Όμως δεν εξουσιάζει ο ίδιος ούτε τα 
όρια, ούτε την ευτυχία του επίγειου βίου. Αρκείται 
μόνο στην ελευθερία της εκλογής και κατανομής του 
παρόντος. 

Το μέλλον κατ’ ουσίαν προβάλλει ασαφές. Αβέβαιο. 
Ό,τι θα του εξασφάλιζε την ασφαλή προσπέλαση 

στο μέλλον, αλλά και στην αιώνια ζωή, δηλαδή, η 
καλή διαχείριση των υλικών αγαθών και η περίσσεια 
στις ολόψυχες αγαθοεργίες, τον αφήνει ασυγκίνητο. 

Η φοβερή αρρώστεια που κατατρώει σαν σαράκι 
την ψυχή του, μένει αδιάγνωστη. 

Χρειάζεται θεραπεία δραστική με το νυστέρι της 
ελεημοσύνης. Κι αυτός αλαφιασμένος τροφοδοτεί το 
πάθος του. 

Με την πλεονεξία, επομένως, δεν ικανοποιεί 
τις υλικές ανάγκες του σώματος αλλά κυρίως τη 
διάστροφη ψυχική του διάθεση.

Κάθε πάθος όμως τροφοδοτεί και συντηρεί την 
απομόνωση. Τη διαστροφή. Εγκυμονεί την αποξένωση 
από τη χριστοκεντρική κοινωνία. Την Εκκλησία. 

Η συνταρακτική φωνή του Θεού σαν σάλπιγγα, 
σαν επίλογος διαχωρίζει την ψυχή από τα περί αυτήν. 

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θυσιάζουν τα 
υλικά αγαθά. Που αναλώνουν τον εαυτό τους στην 
αγάπη του Θεού και των συνανθρώπων. 

Η ζωή τους είναι διαρκής μετακένωση χαράς. 
Θυσία. 

Τούτο το μυστικό γίνεται αντιληπτό μονάχα από 
μια λεπτομέρεια: Την ιλαρότητα. 

Έτσι η αγάπη και το έλεος του Θεού γίνονται 
ανταμοιβή. Μισθός της ευλογημένης “απληστίας” τους. 

a 21 Πυρσός



“... αρχικά το τηλεοπτικό προϊόν ήταν πιστό στο βιβλίο, στη 
συνέχεια παρέκκλινε αρκετά, καταφέρνοντας όμως να διατηρήσει το 
απαραίτητο σασπένς, αλλά και να μην προδώσει το ύφος του κόμικ. 

Η ιστορία αναφέρεται στον αγώνα μιας ομάδας ετερόκλητων 
ανθρώπων να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που έχει κυριευθεί από ζόμπι. 
Τα οποία όχι μόνο δεν είναι χορτοφάγα, αλλά και μεταλλάσσουν 
σε (επίσης ανθρωποφάγο) ζόμπι όποιον δαγκώσουν. Σε αυτό το 
απάνθρωπο και εν πολλοίς ανέλπιδο περιβάλλον, περιφερόμενοι σε 
τοπία εγκατάλειψης, θλίψης και τρόμου (η αριστοτεχνική φωτογραφία 
παρουσιάζει την αμερικανική ύπαιθρο και τις ερημωμένες πόλεις 
σαν πίνακες ζωγραφικής) οι ήρωές μας προσπαθούν όχι μόνο να 
επιβιώσουν, αλλά και να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους. Θα τα 
καταφέρουν ή το “τέρας” που πιθανώς κρύβει καθένας από εκείνους 
(από εμάς) μέσα του θα επικρατήσει; Θα πρυτανεύσει η σύνεση και ο 
αλτρουισμός ή θα παραδοθεί ο κόσμος των επιζώντων στους νόμους 
της ζούγκλας; 

Αυτά είναι και τα ερωτήματα που θέτει μια σειρά που αν εκ 
πρώτης είναι θρίλερ (οι σκηνές όπου τα ζόμπι κατασπαράσσουν όσους 
βρίσκονται στον δρόμο τους δεν είναι σε καμμιά περίπτωση ευχάριστο 
θέαμα) εξελίσσεται σε ένα (γεμάτο συμβολισμούς) ψυχογράφημα του 
σύγχρονου ανθρώπου. Ένα δραματικό σχόλιο πάνω στην αγάπη, 
στη φιλία, στη συντροφικότητα, στην εμπιστοσύνη, στην πίστη, 
στη θρησκεία, που καταφέρνει να προβληματίζει και να συγκινεί 
- το επεισόδιο όπου δύο από τους πρωταγωνιστές καλούνται να 
επιβιώσουν, αλλά και να προστατεύσουν δύο αθώα(;) κοριτσάκια 
και ένα βρέφος μέσα σε ένα πυκνό, απειλητικό δάσος γεμάτο 
πεινασμένους ζωντανούς - νεκρούς είναι ότι πιο συγκλονιστικό. Τελικά 
δεν τρομάζουν τόσο με τις ωμές σκηνές βίας όσο με τον τρόπο με 
τον οποίο παρουσιάζουν τους πολιτισμένους ήρωές τους: Ως θηρία 
που όταν νιώσουν ότι απειλούνται, είναι έτοιμα να κατασπαράξουν 
(μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά) τον εχθρό τους ή εκείνον που 
νομίζουν ότι είναι εχθρός”. (“Το Βήμα”)  

Προσπελάσεις

Πυρσός 22 b

Αν...
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Μετεωρισμοί

Σαφής η αίτηση.

Μετατράπηκε σε απαίτηση.

Υλοποιήθηκε. Ναι.

Εκτελέστηκε πίεση για τον πατέρα.

Ο νέος προχώρησε στη θεοποίηση και λατρεία 

φθαρτών κτισμάτων.

Παράβλεψε τον πατέρα του.

Εμεγάλωνε τα κτίσματα.

Πορεύθηκε προς θεούς αλλόχρ
ιστους.

Απέρριψε την πολύφωτη δάδα των πατρικών δωρεών.

Αποδέχθηκε έμπρακτα την αθλιότ
ητα της ανθρώπινης 

φύσης.
Δραπέτευσε σε δρόμου

ς που οι νεωτερικές του ορμές
 

τον οδήγησαν.

Αυτομόλησε στον «
χοιρώδη βίον»

Εναγκαλίστηκε τη
 ζωή των απολαύσεων.

Έκλεισε τ΄αυτιά του
 προς όσα η χρυσήλ

ατη σάλπιγγα 

της συνείδησής το
υ του παιάνιζε.

Ακολούθησε δασκά
λους πονηρούς. Kαι βορ

βορωδών 

πράξεων.
Διέπλασε διαφορετικό 

της ζωής βλέμμα. 

Και μετά;

ο  περιθωριακός
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Έπεσε (;)

Επειδή όμως του χρόνου το ρολόι όλο και προχωρεί, μας 
φέρνει σ’ έναν άλλο σταθμό.

Μάϊος του 1968. Στο  Παρίσι. Επανάσταση των παιδιών 
των λουλουδιών.

Στόχοι:
α. Αναμόρφωση της γενικής κοινότητας.
β. Αντικατάσταση «της παπαρούνας με το πεζοδρόμιο».
γ. «Η ανία είναι αντιεπαναστατική». Κι εξαπλώνεται παντού.
δ. «Δημιουργικότητα, αυθορμητισμός, ζωή»
ε. Διαδήλωση της αδιάκοπης άρνησης της λογικής των 

δεδομένων «καταστάσεων».
στ. Προβολή ενός αντιχριστιανικού πνεύματος κηρύττοντας:
1. «Φθάνουν πια οι εκκλησίες και τα εμβλήματα».
2. «Κάτω ο τσαρλατάνος της Ναζαρέτ».
3. «Κάτω οι Θεοί, κάτω οι αυθεντίες. Ο Θεός είμαι εγώ».
4. «Ο Θεός είναι ένα σκάνδαλο που αποφέρει».
5. «Να ζεις χωρίς νεκρό χρόνο και να απολαμβάνεις δίχως 

ανάπαυλα».
6. «Τρέχα, σύντροφε, ο παλιός κόσμος είναι ξωπίσω σου».
7. «Ο Θεός δεν μπορεί τίποτα να ξέρει, να επιθυμεί ή να 

κάνει χωρίς εμένα. Μαζί με το Θεό αυτοδημιουργήθηκα και 
δημιούργησα όλα τα πράγματα, και είναι το χέρι μου που 
στηρίζει τον ουρανό, τη γη κι όλα τα δημιουργήματα. Χωρίς 
εμένα τίποτε δεν υπάρχει».  

8. «Πρέπει νάχεις ένα χάος μέσα σου, για να μπορέσεις να 
γεννήσεις ένα αστέρι που χορεύει».

Διαπιστώσεις:
α. Κάτω το κατεστημένο.
β. Κόσμος ασφυκτικός 
γ. Άβυσσος

OPIAKA
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δ. Πνευματικός ακρωτηριασμός
ε. Αναρχική ανταρσία του υπόγειου ανθρώπου
στ. Μια έντονη διακήρυξη:
«Αρνιόμαστε να μας αποθηκεύουν στις πολυκατοικίες, να μας 

απογράφουν, να μας κάνουν κατήχηση, να μας κοπαδιάζουν, να 
μας φουσκώνουν στα λόγια ... να μας τηλεκατευθύνουν ... να 
μας κάνουν καρτέλλες».

ζ. Μια απορία: «Τι είναι μια αυθεντία, τι είναι ένας Θεός;»
η. Αστικοποίηση της θρησκείας μέσα την άνεση των 

επιστημονικών αποδείξεων
θ. Ατομιστική περιπαθής ευλάβεια.
ι. Η χριστιανική πίστη = μια απλή δοξασία κλεισμένη στις 

παρωπίδες της Ηθικής και του συναισθήματος.
ια. Καταδυνάστευση του έκπτωτου κόσμου με την επιστήμη 

και τις τεχνολογικές εφαρμογές της. 
ιβ. Ο Θεός = πρόχειρος αναπληρωτής κάθε ανθρώπινης 

άγνοιας (Bonhoffer).
ιγ. Απρόβλεπτη νίκη (;) των «φιλοσοφιών της ζωής».
ιδ. Ο μέσα κόσμος μοιάζει με κλουβί θηρίων εξαγριωμένων 

από την κλεισούρα. Καθένας είναι ελεύθερος να κατέβει εκεί μέσα, 
χάρη στο όνειρο, τα ναρκωτικά, το οινόπνευμα, το παραλήρημα 
των αισθήσεων.

Βάσεις τούτης της επανάστασης; Υπήρχαν;
Στεγανά. Παλάτι κρυστάλλινο και πάλι. Ε γ ώ. Προσπάθεια 

«δολοφονίας»  του Θεού. Απώθηση (πού άραγε;) του απολύτου.
Οι νέοι τότε πολέμησαν, είπαν, το κατεστημένο. Ζήτησαν 

αλλαγή. Κατάργηση προκατασκευασμένων λύσεων, καταστάσεων 
και «πιστεύω». Όλοι εκείνοι λοιπόν πού είναι σήμερα; Ενταγμένοι, 
κατά πάντα, στο ... κατεστημένο.

Πομφόλυγες;  Ουτοπίες;
Παρά ταύτα τι θα απαντήσουμε στον νεαρό, ιδεαλιστή 

κατά τα άλλα, επαναστάτη που (εξακολουθεί να) διακηρύσσει 
(στεντόρεια ή υπόκωφα – δεν έχει σημασία), πως «η επανάσταση 
μάχεται και για την ομορφιά» και ξαναγίνεται παιδί λέγοντας 
έκπληκτος: «Κάτω από την άσφαλτο είναι η αμμουδιά;» (1) 

+ ο π.Γ
(1) Olivier Clement, Μετά τον θάνατο του Θεού, σελ. 30 κ.ε.
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O Θεός είναι...άπαιχτος

[Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, εκδόσεις Επιστροφή] 

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος με τρόπο θαυμαστό, σαν να γνωρίζει τις 
σκέψεις μας, απαντά απλά και ξεκάθαρα σε πολλές απορίες μας ή ακόμα 
καλύτερα ψάχνει μαζί μας για απαντήσεις. Σε κάποια ερωτήματα τις 
βρίσκει και τις μοιράζεται, σε κάποια άλλα όχι. Το σίγουρο είναι ότι 
πιστεύει και τελικά μας πείθει, ότι ο Θεός μας είναι πράγματι άπαιχτος.

Στην πορεία του βιβλίου του κάνει πολλές αναφορές σε γνωστούς και 
αγνώστους, παραθέτει απόψεις, συνεντεύξεις, προσωπικές ιστορίες. Από 
έναν άγνωστο πράκτορα της μυστικής ρωσικής αστυνομίας (KGB), μέχρι 
τον Απόστολο Παύλο. 

«Θέλω να Σε γνωρίσω, Εσένα τον άγνωστο Θεό.
Εσένα ακριβώς που διεισδύεις στα τρίσβαθα της ψυχής μου.
Η ζωή μου μοιάζει με μια καταιγίδα που περιτριγυρίζει τον κόσμο.
Ω Εσύ ο απόλυτα Ακατάληπτος – Ασύλληπτος ο Συγγενής μου!
Εσένα επιθυμώ να γνωρίσω, Εσένα τον ίδιο να υπηρετήσω!»
Παραθέτοντας το πιο πάνω ποίημα που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να 

φανταστούμε ότι ανήκει στον μεγάλο φιλόσοφο και συγγραφέα Νίτσε, 
αλλά και τα πιο κάτω λόγια του αγίου Λουκά του γιατρού… 

«Ο Θεός δεν θα ρωτήσει τι αυτοκίνητο είχες, αλλά πόσους πήρες στο 
δρόμο και τους εξυπηρέτησες. Ο Θεός δεν θα ρωτήσει πόσο μισθό πήρες, 
αλλά πόσους βοήθησες από το μισθό σου. Ο Θεός δεν θα ρωτήσει πόσα 
πτυχία και ντοκτορά έχεις, αλλά πόσους βοήθησες.»

…μας οδηγεί ουσιαστικά στην μεγάλη αλήθεια ότι «τελικά ο Θεός δεν 
είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι…σκληρός «αντίπαλος». Ο Θεός είναι 
άπαιχτος! Δεν παίζεται. Παλεύεις μαζί Του μια ζωή. Και τι περιμένεις; Να 
νικήσεις; […] Ο Θεός παίζει πολλά…παιχνίδια. Ο διάβολος είναι επαναλήψιμος. 
Επαναλαμβάνεται. Ο Θεός έχει ποικιλομορφία. Είναι Θεός των εκπλήξεων. […] 
Θα χρειάζονταν χιλιάδες τόμοι για να καταγραφούν τα «παιχνίδια» του Θεού, 
το κυνηγητό της αγάπης Του προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους.»

Για τον Μητροπολίτη ο Θεός είναι άπαιχτος. Όποιος έχει κι όποιος 
δεν έχει αμφιβολία ας ρίξει μια ματιά στο βιβλίο. Αξίζει!        Ε. Α.

Οδοιπορώντας



. . .σταγόνες

ΟΡΘΡΙΝΕΣΟΡΘΡΙΝΕΣ
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Eneyoepos stixos... 
Πολλά πολλά χρόνια από τότε που πρωτοδιάβασα το ποίημα του 

Σεφέρη “Το ύφος μιας μέρας”. Μπήκα χθές σε ένα φαρμακείο να αγοράσω 
κάποιο γιατρικό ενός φίλου και ρώτησα ως πότε θα έμεναν ανοιχτά για 
να μπορέσω τυχόν αργότερα να αλλάξω το φάρμακο.

Ο φαρμαποιός μου αποκρίθηκε, σχεδόν με μια απόγνωση, θα έλεγα, στην 
έκφρασή του: “Όλη τη νύχτα!”. Με τον κόσμο να μπαινοβγαίνει καθένας 
με τα δικά του, την αρρώστια του ή τον άρρωστό του, καταλάβαινα, 
πρώτη φορά, πόση ποιητική φόρτιση, δηλαδή ζωή, κρατούσε κλεισμένη 
μέσα του ο σεφερικός στίχος.

Συλλογίστηκε κανένας τί υποφέρει ένας ευαίσθητος φαρμακοποιός που 
διανυχτερεύει; Και ανάλογα παρατηρούσα το κοινό επίθετο ευαίσθητος 
να παίρνει ξαφνικά καινούριες ολότελα διαστάσεις.

Άδολη χαρά, που επαληθευόνταν ύστερα από τόσα χρόνια -αλλά 
επαληθευόταν- έτσι ζωντανά ή έμπραχτα ο στίχος του πεθαμένου φίλου.

Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, στην πράξη, πουθενά αλλού.
Και με την ευκαιρία τούτη στοχάζομαι πως, όταν ο Σεφέρης άρχισε να 

γράφει ποιήματα χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο στίχο, πολλοί νόμισαν 
πως θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν το ίδιο και από τότε βλέπομε 
να κατακλύζει τον τόπο μια θάλασσα από βιβλία με ποιήματα δίχως 
καμμιά ποίηση.

Ο Σεφέρης είχε κάτι να πει και μπόρεσε να το πει με το λεγόμενο 
ελεύθερο στίχο (αφού πρώτα μαθήτεψε και θήτεψε- αφήνοντας δείγματα- 
στον κανονικό στίχο). Όμως όταν δεν έχεις να πεις τίποτα, ή είσαι και 
εσύ ένα τίποτα, τότε τί γίνεται; Αυτό που βλέπω να γίνεται ως σήμερα, 
που ειμαι ακόμα ζωντανός.

Το παραπέρα δεν το ξέρω. Κάποιος, στοχάζομαι, θα βρεθεί που θα 
έχει κάτι να πει και θα μπορέσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να το 
πει. Η ποίηση δε χάνεται, οι ποιητές χάνονται προσωρινά. Και άλλωστε 
οι ποιητές σπανίζουν μόνιμα. (Ζήσιμος Λορεντζάτος)
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Εαρινά

Άτιτλο

Όταν βλέπω
τα παιδιά του λαού μου,
τον κόσμο δίχως φωνή;
σκελετωμένα,
με την κοιλιά πρησμένη,
με υπέρμετρα μεγάλο κεφάλι,
κι αυτό πολύ συχνά,
αδειανό,
καθυστερημένα, λες και
τους λείπει εντελώς το κεφάλι·
τότε είναι ο Χριστός
αυτός που συναντώ.

                 Χέλντερ Καμάρα

Η ευτυχία

    Η ευτυχία
δεν είναι μακριά όπως νομίζεις,
    αρκεί να έχεις όραση,
την πόρτα σου 
    στον Ύψιστο μην κλείσεις.

Στην ασφυξία όπου η υπομονή
    δεν οδηγεί στη λύση,
Τη στάση σου
    ν’ αλλάξεις, την πορεία,
τη σχέση σου
    μ’ ανθρώπους, με τη φύση.
                            Λάρα Παρτζίλη 

Η δυστροφία στην Αγάπη

Το υπερτροφικό μας το βαρυσήμαντο “Εγώ”
σίγουρα τρέφεται σε βάρος της καρδιάς μας
Κι εκείνη, με το χρόνο ατονεί,
τη δυστροφία καταγράφει στην Αγάπη
κι επικίνδυνες επιλογές ακολουθεί.
                    Λάρα Παρτζίλη 
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Σταλαματιες...

Ρωτήθηκε...

...κάποτε ένας σοφός: Τι είναι ο άνθρωπος; Κι αυτός, είπε: «ον 
σκεπτόμενον». Και πράγματι! Αν ερευνήσουμε, θα δούμε πως - 
τις περισσότερες φορές – θα σκεφθεί κι ύστερα θα κάμει κάτι. 
Εκείνος δε που κάμνει χωρίς σκέψη, είναι επιπόλαιος. 

Βέβαια το μυαλό εργάζεται όπως και όταν ο αφέντης του 
θέλει. Άλλοτε σκέφτεται το Θεό και στρέφεται προς Αυτόν. 
Άλλοτε όμως προς την αμαρτία. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία 
η ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Γι’ αυτό και ο συγγραφέας 
της επιστολής προς τον Διόγνητο γράφει, πως πρέπει αυτός να 
καθαρίσει το μυαλό του απ’ όλες τις σκέψεις, για να μπορέσει να 
καταλάβει το Χριστιανισμό (Β’, 1). Για να σκέφτεται χριστιανικά, 
πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται ειδωλολατρικά. Δίνει λοιπόν 
μεγάλη σημασία στη σκέψη και στον τρόπο που σκέφτεται ο 
καθένας. 

Κι είναι πάρα πολλοί οι τρόποι που σκέφτονται οι άνθρωποι. 
Άλλος είναι κρυψίνους (σκέφτεται πολλά και λέει λίγα κρύβοντας τις 
σκέψεις του). Άλλος είναι πονηρός. Άλλος είναι συμφεροντολόγος.
Άλλος η πιστοποίηση της αμφιβολίας. Άλλος ορθολογιστής. Κι 
αυτό γιατί ξεχνούν οι άνθρωποι πως είναι φθαρτοί. Πως δεν 
πρόκειται να μείνουν για πάντα σε τούτη τη γη. Η πατρίδα μας 
δεν είναι εδώ. 

Πρέπει κάποτε να πάμε στην πατρίδα μας. Όλοι οι μετανάστες, 
οι πάροικοι, νοσταλγούν την πατρίδα τους. Θέλουν να γυρίσουν 
σ’ αυτή. Εμείς γιατί όχι; 

Να πλησιάζουμε δεν είναι το λογικό; Κι όμως εμείς πηγαίνουμε 
προς τα πίσω. Έχει σκοτισθεί η σκέψη μας. Σκεφτόμαστε μόνο 
τα γήινα. Ξεχνούμε τ’ άλλα. Δηλ. χάνουμε άδικα τον καιρό 
μας. Ενώ υπάρχουν λεωφόροι σκέψης, αναζητούμε κι ακολουθούμε 
μονοπάτια. 

Μα ο καιρός περνά και το πράγμα επείγει. Και χρειάζεται ορθή 
και δυνατή σκέψη. Χριστιανική πρέπει να είναι. Και να ατενίζει 
τον ουρανό.        
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Αναβαθμοι
Aν...
... Πάτερ, εγώ δεν θα ξαναέρθω στην εκκλησία.
Διαμαρτυρήθηκε ένας νεαρός στον ιερέα μιας ενορίας.
Για ποιο λόγο; τον ρώτησε εκείνος.
Ο νεαρός του απάντησε:
- Θεέ μου... Εδώ βλέπω μία γυναίκα που κουτσομπολεύει μίαν άλλη. Την ώρα 

της Λειτουργίας κάποιος άλλος ασχολείται με το κινητό του. Για να μην πω για την 
εγωιστική τους συμπεριφορά, όταν φεύγουν από το ναό.

Όσο για εκείνες που προκαλούν με την ενδυμασία τους, καλύτερα να μη μιλήσω...
- Έχεις δίκιο, παιδί μου, παρατηρεί ο ιερέας. Πριν όμως εγκαταλείψεις οριστικά 

την εκκλησία, κάνε μου, σε παρακαλώ, μία χάρη. Πάρε αυτό το ποτήρι με νερό και 
κάνε τον κύκλο του ναού τρεις φορές, χωρίς να χύσεις ούτε μία σταγόνα. Μετά 
μπορείς να φύγεις...

- Μόνο αυτό;... είπε ο νεαρός.
Έκανε τους τρεις γύρους όπως ζήτησε ο ιερέας. Είπε:
- Πάτερ, το έκανα.
Ο ιερέας τον ρώτησε:
- Όταν έκανες τον γύρο του ναού, πρόσεξες κάποιο άτομο να κουτσομπολεύει κάποιον;
- Όχι.
- Είδες κάποιον να ασχολείται με το κινητό του;
- Όχι.
- Ξέρεις γιατί; Ήσουν συγκεντρωμένος στο ποτήρι, για να μην χύσεις το νερό.
Έτσι λοιπόν είναι και στην ζωή μας. Όταν οι καρδιές μας συγκεντρώνονται στο 

Χριστό, δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλοι.
Αυτοί που εγκαταλείπουν την εκκλησία εξαιτίας των “Χριστιανών”, με βεβαιότητα 

δεν μπήκαν σ’ αυτήν για το Χριστό...
Είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική. Τα λάθη. Τις παραλείψεις. Τις αδυναμίες των 

συνανθρώπων μας. Τους σφυροκοπούμε χωρίς έλεος. 
Κρυβόμαστε πίσω από αυτές. Συχνά δικαιολογούμε τις δικές μας ενέργειες.
Αυτο-δικαιωνόμαστε. Παίζουμε με επιτυχία το ρόλο του φαρισαίου. Καταπατούμε 

και εξευτελίζουμε τον άνθρωπο. Τον αντιμετωπίζουμε όπως τον τελώνη της 
παραβολής. Εξυψώνουμε τον εαυτό μας.

Μας διαφεύγει όμως το γεγονός πως ο καθένας, (κι ο εαυτός μας μαζί), έχει 
ευθύνες. Λόγο θα δώσει μόνο για τις δικές του ενέργειες.

Για τούτο, αν κάποιος θέλει να βρει λάθη σε συμπεριφορές ας αρχίσει από τον 
εαυτό του. Δεν θα του περισσέψει χρόνος ν’ ασχοληθεί με τα λάθη των άλλων. 

ΔΔ



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.
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 15 Νοεμβρίου, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία.
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι 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.

Καθαρή καρδιά; ΄Η νομοταγείς πολίτες;
Ψιλά γράμματα, έτσι;
Τι γυρεύουμε λοιπόν; 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. 131 l   Νοέμβριος, 2019 l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l   Οι 
συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l  

Τηλέφωνο: +357 22459760 l   Φαξ: +357 22437746 l   Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l  

Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l   Website: www.panagiapalouriotissa.com l   Εκτύπωση: 
Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία
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