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“Ο χρόνος που μας αναλογεί να ζήσουμε, πρέπει να είναι 
απόλυτα δικός μας. Αν αυτό πλουτίζει τους άλλους που 
βρίσκονται δίπλα μας, τότε μιλάμε και για προσφορά. Μόνο 
ως “εμείς” μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι”. (Μ. Βολανάκης)

Απόλυτα δικό μας ο χρόνος. 
“Χρόνος παντί πράγματι”.
Να τον εκμεταλλευτούμε. Να τον αξιοποιήσουμε. Να τον 

νοηματίσουμε. 
Πώς; 
Μα με τον διαρκή αγώνα.
Κανείς δεν μπορεί να μας τον πάρει. 
Εκτός αν εμείς του τον προσφέρουμε. 
Πολλοί προσπαθούν να μας επιβάλλουν γνώμες. Αρχές. 

Ιδέες. Στόχους. Αξίες. Ιδανικά. 
Η ελευθερία μας - ευτυχώς- δεν εξαλείφεται. 
Η απολυτότητα του δικαιώματός μας δεν χάνεται.
Μέσα σε τούτα τα πλαίσια ο χρόνος μας μπορεί να 

πετύχει νίκες. Να αξιοποιηθεί. Να χαθεί. Να σπαταληθεί. 
Να τύχει αρνητικής εκμετάλλευσης. Να εκμηδενιστεί. 

Τ’ αποτελέσματα; 
Πλουτίζουν. Βοηθούν. Δίνουν λύσεις στα προβλήματα 

των διπλανών. 
Υπάρχει όμως και η αντίθετη πιθανότητα. Μπορεί να 

αποβεί φθοροποιός. Καταστροφικός. Επιζήμιος. 
Εξαρτάται λοιπόν από πολλούς παράγοντες το όλο θέμα. 
Μπορεί έτσι κάποιος ν’ αποδειχθεί θετικός. Παραγωγικός. 

Ωφέλιμος. Ενεργητικός. 
Ίσως όμως απάνθρωπος. Εχθρικός. Δολοφονικός. 
Άνετα μπορούμε να μιλούμε για προσφορά ή εξαφάνιση 

πλήρη. ζ.α.

02

“Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος”, αλλά 
και με την ωραιότητα και την αρμονία, την αλήθεια 
και την καλωσύνη, με την δουλειά και την αγάπη, 
με τη στοργή και τη φιλία, με την ανάταση και 
την θερμή πίστη.  
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Έως...

“Ω έλα μαζί να ιδρύσουμε τα όνειρα, έλα μαζί να δούμε τη 
γαλήνη... Άγγελοι αν δεν είναι οι άγγελοι μ’ άσωτα βιολιά ν’ 
αναρριπίζουν τις νυχτιές με φώτα και ψυχές καμπάνες! Φλάουτα 
ν’ αγεροδρομούν πόθους ανάλαφρους, ανάγερτους. Φιλιά τυραννι-
σμένα ή φιλιά μαργαριτάρια σε κουπιά νερόβια. Και πιο βαθιά 
μέσ’ στ’ αναμμένα φραγκοστάφυλα, σιγά σιγά τα πιάνα της 
ξανθής φωνής, οι μέδουσες που θα μας κρατήσουν το ταξίδι 
αργόπρεπο. Στεριές με λίγα, με συλλογισμένα δέντρα”... 

(Οδ. Ελύτης) 
Μια πρόσκληση. Για ποιο λόγο; 
Μα να ιδρύσουμε τα όνειρα. Μαζύ να δούμε τη γαλήνη. Πού; 
Σε στεριές με λίγα, συλλογισμένα δέντρα. 
Συντροφιά; Με τους αγγέλους. Βιολιά. Φώτα. Ψυχές 

καμπάνες. Φλάουτα. Πόθοι ανάλαφροι. Φιλιά τυραννισμένα. 
Μαργαριτάρια σε κουπιά. Νερόβια. Φραγκοστάφυλα αναμμένα. 
Πιάνα. Μέδουσες. 

Γιορταστική η ατμόσφαιρα. Του ονείρου δεν είναι πράγμα 
συνηθισμένο. Νοηματίζει τη ζωή. Κι η γαλήνη το ίδιο. Το 
εντυπωσιακό; Όλα τούτα μαζύ. Όχι ο καθένας μόνος. Κοινωνία 
ανθρώπων. Με αυτοπαράδοση. Χωρίς πρωτεία. Διακρίσεις. 
Πρωτοκαθεδρίες. Μερισμούς. Αντωνυμίες κτητικές. 

Όλα ωραΐζονται με τα φώτα. Τα βιολιά ν’ αναρριπίζουν τις 
νυχτιές. Αγεροδρομούντα φλάουτα. Ανάγερτους πόθους. 

Όλοι και όλα γιορτάζουν. Άνοιξη είναι. Καλεί κι εμάς στη γιορτή.
Να ψάλλουμε. Να γιορτάσουμε. Να χορέψουμε. 
Αγκαλιασμένοι να προχωρήσουμε. Ο καθένας στον τομέα του. 

Με τον δικό του ρόλο. Κι όλοι μαζύ ένα σύνολο. 
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 αναδύσε ι ς

Στις σελίδες του TIM, ασπρόμαυρες, τραγικές φωτογραφίες. 
Ο Brad και ο Brodie αγοράκια 4 χρόνων γονατισμένα 
προσπαθούν να συγκρατήσουν ο ένας τον άλλον. Τα κεφαλάκια 
τους χωρίς μαλλάκια από τη χημειοθεραπεία, οι κινήσεις τους 
αργές κι επώδυνες. Το τέλος είναι κοντά. 

Η φωτογράφος, και η ίδια ασθενής με βαρύτατης μορφής 
καρκίνο, για μοναδικό σχόλιο και σαν τίτλο γράφει: 

“Ούτε δίκαιο ούτε τίμιο είναι. Όμως έτσι είναι. Γιατί; Γιατί;”
Πού απευθύνεται η ερώτηση; Σε μας ή στο Θεό; 
Τι λέμε; 

      Μικρές

Μια ανθοδέσμη συναισθημάτων που ευωδιά σκορπίζει παντού. 
Κι η φύση γίνεται μια ανοιχτή αγκαλιά. Όλους μας χωράει.

Όλους μας περιμένει. Χωρίς καθυστέρηση καμμιά. 
Αργόπρεπο, ναι, το ταξίδι. Μόνο. Για να μπορέσουμε να το 

ζήσουμε. Να το χαρούμε. Ελάτε, λοιπόν, αδελφοί. 
Η φωνή η ξανθή ακούεται χαρούμενη. Τις μέδουσες να προσκαλεί. 
Το πλοιάριο τ’ ακρόπρωρο τις μηχανές του ξεκίνησε. Σήκωσε 

τη σκάλα. Την άγκυρα. Τα πανιά. 
Πάμε λοιπόν; 
Με την ελπίδα, ναι. Όχι στο άγνωστο όμως. 
Το λιμάνι το δικό μας έχει τον ίσαλό του. Το πρόγραμμά του. 

Τον στόχο του. Τον προορισμό του. Το τέρμα. Μια ανοιχτή 
αγκαλιά. Πατρική. Αγαπημένη. Που θαλπωρή εκπέμπει. Κι όλο 
ενδιαφέρον ρωτά και λέει. 

- Ήλθες, παιδί μου; Καλώς όρισες. 
Κι εσύ μπαίνεις στο σπίτι σου τώρα. 
Ξέρεις τα περάσματα. Τα νερά. Τους καταρράκτες. Τις γωνιές 

τις σκιερές. Όλα τα ξέρεις. Όσα πρέπει βέβαια. 
Για όλα φροντίζει Εκείνος. Ο Πατέρας. 
Μην ανησυχείς, επομένως. 
Ζήσε, “εν ουρανοίς”. 
“Έως της συντελείας...”                                      +ο π.Γ.
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...εδραιώματα

Της αλήθειας...
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Οι χρυσοχόοι έχουν μία πέτρα πολύτιμη, που την 
ονομάζουν “λυδία λίθο”. Η πέτρα αυτή έχει την ιδιότητα 
να ξεχωρίζει το πραγματικό χρυσάφι από το κίβδηλο.

Αλλά μία τέτοια πέτρα, μια “λυδία λίθος”, με την οποία 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αρετή από την κακία, τους 
πραγματικούς χριστιανούς από τους ψεύτικους, είναι η Αγία 
Γραφή. 

Θέλεις να δεις αν είσαι γνήσιος ή ψεύτικος χριστιανός; Ν’ 
αγοράσεις αυτή την “λυδία λίθο”, την Γραφή και ν’ αρχίσεις 
να την μελετάς προσεκτικά. Κάθε φορά που θα διαβάζεις έναν 
στίχο, να ελέγχεις τον εαυτό σου και να τον ερωτάς: Αυτό 
που γράφεται εδώ, το εφάρμοσα; Από την στιγμή αυτή θ’ 
αρχίσεις να μπαίνεις στο μεγάλο νόημα του Χριστιανισμού 
και να γίνεσαι συνειδητός χριστιανός. 

Με θησαυρό πολύτιμο μοιάζει η μέλετη των θείων 
Γραφών. Διότι όπως από τον πολύτιμο θησαυρό, όταν 
πάρει κανείς και ένα μικρό μέρος αποκτά πολύ πλούτο, 
έτσι και από την Αγία Γραφή. Και από μία μόνο μικρή 
λέξη της είναι δυνατό να αποκομίσουμε βαθύτατα και 
ισχυρά πνευματικά νοήματα και πλούτο, που ξεπερνά κάθε 
περιγραφή.                      Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Πόσες δυνατότητες δεν μας δίνει η ψυχολογία, για 
να σκεπάσουμε το άγνωστο, που μας ανησυχεί με μιάν 
ετικέττα, η οποία του δίνει θέση στον κατάλογο 
των συνηθισμένων πλανών!

    Νταγκ Χάμμαρσκελντ
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Διαυγάσεις Οριακές

Είναι δυνατόν..
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“Πλησιάσαμε με μια βάρκα την ακτή, συνοδευόμενοι από 
τρεις Όνγκε (σ.σ.: άλλη φυλή των Αντάμαν). Αρκετοί οπλισμένοι 
αυτόχθονες ξεπρόβαλαν από το δάσος. Ένας Όνγκε φώναξε: 

“Είμαστε φίλοι, ελάτε κοντά! Δεν θέλουμε το κακό σας”. 
Η απάντηση ήταν ο κρότος από ένα βέλος στο πλαϊνό της 

βάρκα μας. Ο Όνγκε δοκίμασε ένα τραγούδι. Ένας Σεντινελέζος 
κούνησε τους γοφούς του στον ρυθμό και χαμογέλασε, αλλά οι 
υπόλοιποι δεν έδειξαν καμμία φιλική διάθεση. 

Επιλέξαμε να μην αποβιβαστούμε. 
Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι οι Όνγκε και οι Σεντινελέζοι 

δεν καταλαβαίνουν ο ένας την γλώσσα του άλλου. 
Επί δύο ημέρες πλησιάζαμε, όποτε είχαμε ευκαιρία την ακτή 

και αφήναμε δώρα. 
Οι Σεντινελέζοι τρύπησαν με τα βέλη τους τα δύο γουρούνια 

και την κούκλα που τους αφήσαμε. Και τα έθαψαν στην άμμο. 
Έριξαν τουλάχιστον 12 βέλη εναντίον μας. 

Από παλαιά αποστολή της ινδικής κυβέρνησης στο Βόρειο 
Σέντινελ φαίνεται ότι οι άνδρες φορούν μόνο μια φαρδιά ζώνη 
στη μέση, όπου στηρίζουν τα βέλη. Οι γυναίκες μια λεπτότερη 
ζώνη με ένα λίγο μακρύτερο κομμάτι μπροστά. Φαίνονται όλοι 
τους εντυπωσιακά υγιείς”. (“Τα Νέα”)
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ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Κανείς δεν πηγαίνει στο στρατό για να καλοπεράσει. Έτσι 

κι η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ ζωή, είναι αγώνας διαρκής, 
δίχως άγχος, μα με αγωνία. Μια μάχη σώμα προς σώμα, όπου 
πρέπει να σφαγείς, να θανατωθείς για ν΄αναστηθείς. Κι αυτό 
γίνεται ήρεμα, σιγά, ανεπαίσθητα, αργά ή συντομα, ανάλογα 
με τον πόθο και την αγαπητική βούληση του Θεού. Προσκαλεί 
συνεχώς, προσκαλεί επιτηδείως κι ευγενώς ο Θεός τον άνθρωπο, 
να δώσει στον εαυτό του χρόνον, να ηρεμήσει και να σκεφθεί και 
να μη ζει σ΄ ένα συνεχή στρόβιλο δραστηριότητας.

Είναι ένας πειρασμός ν΄αρκεσθεί κανείς στο λίγο. Θεωρεί 
ότι μόνο έκτακτα, μεγάλα και συνταρακτικά γεγονότα θα 
τον αναδείξουν. Φαντάζεται ευεργέτη της ανθρωπότητας τον 
εφευρέτη και τον ιεραπόστολο της Αφρικής. 

Αρχιεπ. Χριστούδουλος
* * *

Και αύριο πάλι η μοναξιά θα ξεχειλίσει. Θα γεμίσει τις 
στέρνες όπως σήμερα. Θ’ απλωθεί ως τα πιο κρυφά αυλάκια της 
ύπαρξής σου να τα γεμίσει στέρηση και δηλητήριο. Θα κατεβεί 
στα κόκκαλα - ω, αυτά ξέρει να τα χτυπά με αόρατα βέλη, να 
τα συντρίβει. Η μοναξιά η παντοκρατόρισσα. 

Τι κι αν φεύγεις μια στιγμή, να πας στους ανθρώπους; Αυτή 
σε περιμένει σπίτι σου πιστή, έτοιμη να βγει από το πετσί 
σου. Παραπατάς σα μεθυσμένη από τη μοναξιά στα δωμάτια. 
Κρατιέσαι από τα έπιπλα, από τις καρέκλες, για να μη σωριαστείς. 
Όλη σε κατέλαβε. Μοναξιά ως τις άκρες των δαχτύλων. 

Τίποτα δε φέρνει τους ανθρώπους κοντά σου, ακόμα κι 
αν συρθείς, κι αν εκλιπαρήσεις. Τίποτα δε φέρνει τη σωτήρια 
πραγματικότητά τους. Δεν έχεις φαίνεται εσύ το ταλέντο να 
διώχνεις τη μοναξιά.             Όλγα Βότση 
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

“Ελάχιστος”
Σοβαρή η υπογράμμιση του Χριστού.
Ο Χριστιανός αναμένεται να τηρεί όλες τις εντολές. Δεν 

υπάρχει θέμα επιλογής.
Γνωρίζει την ανθρώπινη νοοτροπία. Αντιλαμβάνεται, ότι θα 

διαλέξουμε τις εύκολες εντολές. Τις άλλες; Βλέπουμε...  Ίσως στο 
μέλλον.

Το θέμα λοιπόν που προκύπτει, είναι:
Με ποιά δεδομένα χωρίζουμε τις εντολές; Τι λαμβάνουμε υπ’ 

όψη; Σε τι αποσκοπούμε; Τί θέλουμε να πετύχουμε;
Και αν λειτουργήσει τούτο το φαινόμενο; Έχουμε πετύχει τον 

στόχο μας; Έχουμε θετική κατάληξη; Δεν θα νιώθουμε ελλιπείς; 
Ότι κάτι μας λείπει; Επιλέγουμε έτσι το καθήκον μας απέναντι 
στο Θεό;

Και κάτι άλλο. Ποιός μας δίνει το δικαίωμα για τούτο τον 
διαχωρισμό; Υπάρχει πουθενά τέτοια παραχώρηση; Χωρούν 
εξαιρέσεις στον Νόμο του Θεού; Αν ναι, ποιός τις καθορίζει; Και 
γιατί;

Πνευματικά μας συμφέρει κάτι τέτοιο; Μας οικοδομεί; Μήπως 
λειτουργεί το αντίθετο;

Οφείλουμε να στοχεύουμε σε όλες τις εντολές του Νόμου του 
Θεού. 

Μήπως, τελικά, βάζουμε τη δική μας κρίση επάνω απ΄αυτήν 
του Θεού;

Είναι και το άλλο όμως. Ο Θεός μας έδωσε όλες τις 
δυνατότητες. Τις λύσεις, που πρέπει ν΄ακολουθήσουμε. Γιατί να 
μη στοχεύσουμε στο πιο ψηλό σημείο;

Η αυτάρκεια εδώ δεν ισχύει. 
Στα ψηλά λοιπόν. Στις κορφές. Και όχι στα λίγα. 
Για όποιο καλό έργο, χρειάζεται απαραίτητα και η δική μας 

συμβολή. 
Τί κάνουμε λοιπόν; Προχωρούμε.                 ζ.α.



g  h09

Διέξοδοι

Η ζωή είναι κάτι πολύ ιερό, κάτι πολύ μοναδικό για να 
επιτρέπει στον εαυτό της να μολύνεται από τις εστίες της 
πυρακτωμένης μοναξιάς, από τις φοβερές της αναθυμιάσεις. Κι 
όμως αυτή βασιλεύει κι’ υπάρχει σαν ένα θανατερό σκουλήκι στην 
καρδιά της. Τραντάζει σα σεισμός την ανθρώπινη υπόσταση. 

Η μοναξιά, μια λέαινα και μια τίγρη άγρια, που προσπαθεί 
να ξεφύγει από την ψυχή και δεν το μπορεί. Τα κάγκελα που 
τη σφίγγουν πολύ βαριά.

Η μοναξιά βγαίνει σαν καπνός από το στόμα του ανθρώπου 
που κοντεύει να σκάσει. Τον κατατρώει, τον λιώνει. Ο κόσμος 
γεμάτος ανθρώπους, γεμάτος φωνές, όμως για τον μοναχικό που 
δεν ξευτελίζει τις ώρες της ζωής του ή που δεν έχει φίλους, οι 
άδειοι τοίχοι του δωματίου του δέχονται το παραμορφωμένο 
βογγητό του. 

Υπάρχει μοναξιά σήμερα; Σήμερα που ο κόσμος ζει στην 
κραιπάλη και στην τόση ασυδοσία των ενστίκτων, στην 
πολιτικοποιημένη βουή των δρόμων που δεν αφήνει τίποτα άλλο 
ν’ ακουστεί; 

Ναι, υπάρχει. Και μεσ’ στ’ απογυμνωμένα ηχεία της ακούγονται 
οι πιο συγκλονιστικές φωνές. Γίνεται ορατό το τέλος των δρόμων 
όπου  μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέσα του.   Όλγα Βότση

Στοχασμοί

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΓΗΤΩΝ

Διοργανώνουμε, Θεού θέλοντος, και φέτος Φιλανθρωπική Αγορά Φαγητών, 
(Κυριακή 13 Νοεμβρίου, 2022), 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.
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Δονήσεις

Σε ένα στεφάνι

Στην υπόγεια διάβαση
κάτω από τις γραμμές του τραίνου, στο Ηράκλειο,
κάθε πρωΐ που περνάω,
βρίσκω τον παππού που βογγάει.
Αυτό είναι το όνομά του.
Φοράει ακόμα το ζωνάρι που το’ χουνε συνήθειο στο χωριό 

του, κάθεται στο ξύλινο σκαμνί του,
έχει μπροστά του ένα πλαστικό δοχείο με λίγα κέρματα,
δε ζητάει ελεημοσύνη,
μόνο βογγάει,
ίσως, γιατί δεν ξέρει ελληνικά, ίσως γιατί πονάει.
Δίπλα του στο τσιμέντο είναι πάντα μια πλαστική σακούλα.
Το κολατσιό του.

Γέροντας πήγαινε νύχτα στην Εκκλησία.
Μαζύ του ο υποτακτικός του.
Χιονισμένα τα πάντα.
Ο γέροντας λέει:
-Βάδιζε στα ίχνη μου. Έτσι δεν θα χάνεις το δρόμο σου. Ούτε 

θα κρυώνεις.
Τα γυμνά πόδια του γέροντα άφηναν μια θερμότητα. Και ο 

σύντροφός του δεν κρύωνε πλέον.

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Σε μια ρωσική πόλη γκρέμισαν μια εκκλησία, για να 
χτίσουν ένα εργοστάσιο.

Μετά μια γριούλα ρωτά.
Αυτός ο δρόμος οδηγούσε σε εκκλησία. Πού είναι λοιπόν;
Δεν υπάρχει πια εκκλησία.
Διερωτάται λοιπόν:
Και τι χρειάζεται ένας δρόμος, αν δεν οδηγεί στην 

εκκλησία;

Ο Νεύτωνας μιλούσε για κάποιον.
-Πώς πέθανε; Ρώτησε μια νέα κοπέλα.
- Φίλη μου, της απάντησε. Είχες μια  καλύτερη ερώτηση 

να μου κάνεις. “Πώς έζησε”.

11

Η αλεπού όταν πιαστεί στο δόκανο, αρχίζει να ροκανίζει με 
τα δόντια της το πόδι της, μέχρις ότου το κόψει.

Θα πεθάνει βέβαια από την αιμορραγία. Έτσι όμως, θα 
πεθάνει ελεύθερη.

Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο αγαθό;

- Καραβοτσακίσματα.
Στα μεσοπέλαγα, χάσαμε την πυξίδα.
Ξεχάσαμε το δρόμο μας.
Ποιός θα οδηγήσει;
- Πάρε τ’ άστρο της Βηθλέεμ.
Βρες την ταπείνωση.
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Ρ ηγματώσεις

Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν καθιερώθηκε ως ο κατεξοχήν 
Λειτουργιολόγος. Πηγή ακένωτη της θεολογίας του στάθηκε η 
Θ. Ευχαριστία. Αναγνώριζε και χαιρόταν τα δώρα της αγάπης 
του Θεού. Κατανοούσε την αποστολή του στον κόσμο. Δίδασκε 
ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να ευχαριστήσουμε το Θεό παρά 
μόνο κοινωνώντας μαζί Του στο Δείπνο της Βασιλείας του. 

Μέσα από τη Θ. Λειτουργία έφτανε στην ορθόδοξη 
και καθολική θέα του Θεού, του ανθρώπου και του κόσμου 
ολόκληρου. Μας διδάσκει λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος είναι 
αποτέλεσμα της δημιουργικής αγάπης του Θεού και σαν τέτοιος 
είναι “καλός λίαν”. Ακτινοβολεί από μεγαλείο και ομορφιά και 
καταυγάζεται από το Άκτιστο Φως της Θεότητας. Μόνο μέσα 
από τη Λειτουργία θεωρούμε τον κόσμο όπως πραγματικά 
είναι. Και μόνο εδώ μπορούν να αποκατασταθούν οι σχέσεις του 
ανθρώπου με τον εαυτό του, το Θεό και τον κόσμο ολόκληρο. 
Στον “Άγιο Βλαδίμηρο” πέτυχε να καταστήσει τη σχολή σε 
κέντρο Λειτουργικής και ευχαριστιακής αναγέννησης. 

Γράφει ο ίδιος: “Ο σκοπός μας είναι ταπεινός. Να θυμίσουμε 
πως με το Χριστό η ζωή αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, 
χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία γίνηκε ευχαριστία. 
Ο Χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε 
αντίθεση με το λόγο και συνδέει με το Λόγο την αποστολή και 
όχι το μυστήριο [...] την ίδια την Εκκλησία ως το μυστήριο της 
παρουσίας και της πράξης ή δράσης του Χριστού. 

Υπήρξε μια διαφορετική προοπτική και πως το πλησίασμα 
αυτό μπορεί να έχει σταυρική σημασία”.

Ρηξικέλευθος, άνοιξε νέες ατραπούς στον τομέα του. 
Δεν διστάζει να υπογραμμίσει λανθασμένες τακτικές συμπατριω-

τών του. 
Στον πεσμένο κόσμο, δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν υπάρχει 

καμμία εξιδανίκευση και υπέρβαση του νόμου. Μόνο μια κρίση
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υπάρχει που είναι ευλογημένη και σώζουσα: ο Χριστός - επειδή 
απ’ Αυτόν πηγάζει η χάρη και η ελευθερία. 

Χριστιανός σημαίνει “ο ένας για τον άλλο”. Ένας που 
συμμετέχει ολοκληρωτικά και δίχως όρους στην ανθρώπινη ζωή 
μέσα σε μια προοπτική που του μεταδόθηκε με την αφήγηση της 
ιστορίας του Ιησού από τη Ναζαρέτ.

Τα μαθήματά του καθήλωναν το ακροατήριο. Οι ομιλίες του 
διέθεταν μια σπάνια σαφήνεια και ζωντάνια. Κατέστρεφε παλαιά 
είδωλα και κατεστημένους κανόνες και έβαζε στη θέση τους ένα 
συνεπές, φωτεινό και λογικό δράμα. 

Ο “σύγχρονος άνθρωπος” “ενηλικιώθηκε” ως ένας φοβερά 
σοβαρός άνθρωπος, που γνωρίζει τα βάσανα και τις στερήσεις 
της ζωής του, αλλά όχι τη χαρά. Γνωρίζει την επιστήμη, αλλά 
όχι το “μυστήριο”. 

Η τιμιότητα απέναντι  στο Ευαγγέλιο, απαιτεί ακριβώς: 
Να ζεις στον κόσμο βλέποντας μέσα εκεί τα πάντα ως μια 
αποκάλυψη του Θεού, ως ένα σημάδι της παρουσίας Του, ως τη 
χαρά του ερχομού Του ή το κάλεσμα σε κοινωνία μαζί Του, ως 
την ελπίδα της πλήρωσης μέσα σε Εκείνον. Από την ημέρα της 
Πεντηκοστής υπάρχει μια σφραγίδα, μια αχτίδα, ένα σημάδι του 
Αγίου Πνεύματος απάνω στα πάντα για εκείνους που πιστεύουν 
στο Χριστό. 

Ο π. Αλέξανδρος αναχώρησε για την ουράνια πατρίδα στα 
τέλη του 1983. 

Πριν πέσει σε κώμα, τα τελευταία του λόγια ήταν: “Αμήν! 
Αμήν! Αμήν!” 

Διαρκώς ακούεται η μεγάλη του διαπίστωση “Το Ευαγγέλιο 
είναι αρκετά σαφές: Αυτοί που αγαπούν το Θεό, είναι οι άγιοι 
και οι αμαρτωλοί. Οι “θρησκευόμενοι” άνθρωποι δεν τον αγαπούν 
και όποτε μπορούν, τον σταυρώνουν”. 

Υπάρχει αμφιβολία; 
+ο π.Γ           
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Το να ταξιδεύεις σημαίνει να είσαι σε αρμονία με τη 
φύση και τη δημιουργία, να αναζητάς την ποιητική 
αλήθεια και βαδίζοντας στα ίχνη των παλιών ν’ ανοίγεις 
παράλληλα νέο δρόμο.                    Μαρία Τoπάλη

* * *
 Με τις πλάτες του ισχυρού brand name και τις ευλογίες 

της “μαμάς” Συστήματος, θα φαίνονται μπροστά στα καλά 
παιδιά και στο γύρισμα του δρόμου σαν αλητόπαιδα 
θα γκρεμίζουν αυλόπορτες, θα καλύπτουν με θυμό και 
φθόνο ότι καλύτερο θα μπορούσε να τους θρέψει. Γιατί η 
απάντηση διασώζει την ύπαρξη. Εμπεριέχει την Αγάπη.

Μαριλένα Σπυροπούλου

* * *
Η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να 

μεταμορφώσει ένα εχθρό σε φίλο.
* * *

Ο ήλιος και το φεγγάρι δεν αντιφεγγίζονται στα 
συννεφιασμένα νερά. Έτσι και ο Παντοδύναμος δεν μπορεί 
να αντιφεγγιστεί σε μια ψυχή κυριευμένη από την ιδέα 
του “εγώ” και “το  δ ι κό  μου ΄’. (“Τα Νειάτα”)

14
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Η έξοδος απ’ τους δεσμούς δεν οδηγεί στη 
ζωή, αλλά στο θάνατο τον επαναστάτη, που δεν 
κατευθύνεται στην επανάστασή του από αγάπη προς 
ότι φαινομενικά εγκατέλειψε. Για τον λόγο αυτό σε 
τούτο το πεδίο μένει πιστός στους δεσμούς του.

Νταγκ Χάμμαρσκελντ

* * *
Μες από την πιο σπαρακτική μοναξιά υψώνεται 

από τα κατάβαθα της ύπαρξης η στήλη συνομιλίας 
με το Απόλυτο. Με το Άπιαστο. Εκεί που ζητάς να 
δώσεις λόγο των πράξεών σου. Προς το Μεγάλο Αυτί 
που ποθείς να σ’ ακούσει. Πλάθεις, κι ας μην υπάρχει,  
εκείνο το Άλλο, το Υψηλό, το Υπερούσιο.

(Στοχασμοί για την μοναξιά)

αγάπης

λόγια

15

Κόρη μου,

Οι άνθρωποι με τους ο
ποίους έρχεσαι

 σε κάποια 

σύγκρουση, δ
ιαιρούνται σε 

δύο ομάδες: 

Με τους πρώτους μαλώνεις, χωρίς να θυμώσεις. 

Με τους δεύτερ
ους θυμώνεις, χωρίς να μαλώσεις. Με 

τους πρώτους σε συνδ
έει φιλία και 

εκτίμηση. Με τους    

δεύτερους ούτ
ε το ένα, ούτε

 το άλλο.    
   



1

2

3

4

5

) 
6

7

) 
8

)
9

) 

10

)
11

) 

)

Πρόγραμμα Ακολουθιών

g 16 h



g 17 h

12

13
)

14

) 
15

)
16

)
17

)
18

)

19

20

)

21

)

)



g  h18

22

)
23

)

24

)

25

)

26

)

27

)

28

)

29

)

30
)



g  h

Διαπλεύσεις
Ανιαρό και πικρό να καθη-           

λώνεται ένας λαός στα ελατ-
τώματά του. Να εθίζεται στη 
βραδυπορία, στην ιστορική 
καθυστέρηση, εξαιτίας όχι των 
συγκυριών, αλλά της στρεβλής 
νοοτροπίας που τον δυναστεύει. 
Να ξέρει τις αδυναμίες του, να 
υποφέρει από τις συνέπειές 
τους. Αλλά να υπερισχύει ο 
εθισμός, να ατονεί ή να εκλείπει 
το ένστικτο αυτοσυντήρησης. 

Σήμερα, η πλανητικών πια                  
διαστάσεων απόλυτη κυριαρ-                                  
χία του ατομοκεντρισμού, της 
εγωτικής θωράκισης,“πολιτισμός” 
της στεγανής μοναξιάς θωρα-                                       
κισμένων “ατομικών δικαιωμά-
των” ριζώνει στον εφιάλτη της                                        
σύμπτωσης (adaequatio) της                                                
“αλήθειας” με τη συμβατική    “συν-                                                                                    
εννόησης” - η αυθεντία της χρηστι                                                                     
κής) (εργαλειακής) σύμβασης 
γεννήθηκε από την αποτυχία 
της ελπίδας για ελευθερία 
αυθυπέρβασης. 

Τον ατομοκεντρισμό τον γέν-
νησε η “ατομική σωτηρία” ως 
αποκλειστικό ζητούμενο και μο-                                             
ναδικός στόχος της θρησκευτι-
κότητας η αλλοτρίωση της 
Εκκλησίας σε θρησκεία. 

Η ακοινωνησία στοχεύει μό-                                                    
νο σε ατομικά ρεκόρ “καλών 
πράξεων” στον έλεγχο που 

ασκεί το υπερεγώ σε φυσικές 
ορμές και ορέξεις. 

Να πάψει το σχολείο να 
είναι χρηστικό και η Εκκλησία 
“επικρατούσα θρησκεία”. Να 
ξαναγίνει το σχολείο η πρώτη 
είσοδος και μύηση του παιδιού 
στη χαρά της κοινωνίας των 
σχέσεων: Στη μουσική, στο χορό, 
στη συντονισμένη γυμνασία, 
στην έκπληξη πρόσβασης στη 
γνώση, στην ευγενική άμιλλα. 
Να ξαναγίνει η Εκκλησία σώμα. 
Όχι σωματείο. Ο επίσκοπος 
“πατέρας” και όχι “παιδαγωγός”, 
το κήρυγμα πατρική προσλαλιά, 
όχι χωροφυλακίστικος ηθικισμός. 

Αυτά τα επειγόντως ζητούμε-
να είναι ρεαλιστικά και εφικτά.

Το περισσότερο που μπορού-
με, είναι να εμπιστευόμαστε τη 
λογική της σποράς - βλάστησης 
- καρποφορίας. Ποντάρουμε στη                 
ζωή και συνεχώς κερδίζει ο θά-                                    
νατος: Μικρασία, Πόντος, Ανατο-                                           
λική Θράκη, Βόρεια Ήπειρος, 
Βόρεια Κύπρος, Βόρεια Μακεδο-
νία. Όλες οι σπαρακτικές  
απώλειες, με αίτιους πολιτικούς, 
ασφαλώς ευφυείς, αλλά δραμα-
τικά ανυποψίαστους για τη 
διαφορά του ελληνικού, από το 
μετα-ρωμαϊκό, δυτικο-ευρωπαϊκό 
“παράδειγμα”.

Χρήστος Γιανναράς 

19
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Προσπελάσεις...
Γιατί; 
Γιατί λοιπόν αυτοκτονούν; 
Συγκλονίζει το ερώτημα.
Συνελήφθησαν από τους Γερ-                                                                 

μανούς. 
Μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς. 
Υπέφεραν τα πάνδεινα. 

Πείναν. Δίψαν. Βασανιστήρια. 
Ταλαιπωρίες. 

Αρκετές φορές βρέθηκαν 
μπροστά στο θάνατο. 

Επιβίωσαν όμως. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι το 

φαινόμενο δεν ήταν μονομερές. 
Προέκυψε και στο αντίθετο 
στρατόπεδο. Επί Στάλιν. 

Αυτοκτονία λοιπόν. Και 
στις δύο περιπτώσεις. 

Έδωσαν τη δική του λύση 
ο καθένας. 

Ο Ιταλοεβραίος Πρίμο Λέβι 
επιβίωσε στο Άουσβιτς. Στην 
Ιταλία μετά αυτοκτόνησε.

Ο Άρθουρ Κέστλερ ξέφυγε 
από τον κλοιό του Στάλιν 
και των δικών του. Υπήρξε 
στέλεχός τους. Κατηγορήθηκε 
ότι ήταν προδότης. Τον 
βασάνισαν πολύ. 

Έφυγε για την Αμερική με 
τη σύζυγό του. Εκεί... αυτο-
κτόνησαν μαζί. Γιατί; 

Την απάντηση μας την δίνει 
ένας τρίτος. Ο Victor Frankl, ο            
ψυχίατρος. 

Έζησε στο Άουσβιτς. Υπέ-
μεινε όλες τις ταλαιπωρίες. 
Τους διωγμούς. Την πείναν. 
Την απάνθρωπη συμπεριφορά 
των Γερμανών.

Απελευθερώθηκε μετά το 
τέλος του πολέμου. 

Δύο ομάδες ανθρώπων λοι-
πόν, τόσο διαφορετικών. 

Τι είχε ο Frankl που έλειπε 
από τους άλλους; 

Απαντά: 
“Δεν είχαν οι δύο πλέον 

λόγο ύπαρξης. Η ζωή τους 
στην ελευθερία ήταν χωρίς 
νόημα. 

Τους έλειπε η ελπίδα”. 
Ο Frankl, αντίθετα, δημιούρ-

γησε την Γ’ Ψυχιατρική Κλινική 
της Βιέννης. 

Βοήθησε πολλούς.
Έγραψε διάφορα βιβλία 

που κυκλοφόρησαν σ’ όλο τον 
κόσμο  με πολλή επιτυχία. 

Έτσι διατρανώθηκε πολύ 
περισσότερο η ελπίδα του. 

Οι απόψεις του δεν 
διαφωνούν καθόλου με αυτές 
της Εκκλησίας. Χρησιμοποιεί 
δικό του λεξιλόγιο. 

Μυστικό ζωής λοιπόν η 
ελπίδα. 

Ναι. Ασφαλώς. 
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

g  h
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Ο Κύριος δεν παρέλειπε την προσευχήν. 
Οι ιεροί Ευαγγελιστές παρουσιάζουν ανάγλυφη 

την εικόνα του προσευχομένου Κυρίου. Ήταν ανάγκη 
εσωτερική. Μακριά από τα γήϊνα. Με την σκέψη και 
την ψυχή στα απροσπέλαστα ύψη του Ουρανού. 

Εκεί στον φωτεινόν ουρανό και τον κόσμον των 
πνευμάτων μεταφερόταν ο Κύριος και ως άνθρωπος. 

Μεγαλειώδεις οι στιγμές  της προσευχής. Δεν είναι 
δυνατόν να περιγράψει κανείς τη βαθειά εσωτερική 
ικανοποίηση. Αυτό το αισθάνονται μόνον εκείνοι που 
χρησιμοποιούν την προσευχήν.

Τροφή πνευματική ήταν και για τον Κύριον η 
προσευχή. Βρισκόταν στη Συναγωγή. Λάμβανε 
μέρος στην κοινήν προσευχή. Αλλά και κατ’ ιδίαν. 
Αναζητούσε τέτοιες ευκαιρίες να προσευχηθεί και να 
συνομιλήσει “μόνος μόνω Θεώ”. Δεν χρησιμοποιούσε 
μόνο το “ταμείον”(Ματθ. 6, 6) για την προσευχή. 
Κλίνει τα γόνατα στη Γεθσημανή, στο υπερώνον, 
στην έρημο, στο όρος, στη θάλασσα. “Εν παντί καιρώ 
και τόπω”. Ιδιαιτέρως όμως μακριά από τον κόσμο 
και τον θόρυβο. 

Ανέβηκε ψηλά. Στο βουνό. Θέλει να μας διδάξει 
ότι η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 
ανέβασμα. Του νου και της καρδιάς στον Ουρανόν. 

Είναι συνάντηση του μικρού με τον Μεγάλον. 
Του αδύνατου ανθρώπου με τον Παντοδύναμο Θεόν. 
Και  στην συνάντησην αυτή τη μεγαλειώδη, ο θνητός 
άνθρωπος κουβεντιάζει με τον Άπειρον. Και Εκείνος 
“τείνει ευήκοον ους”. Και ακούει προσεκτικά ότι του 
λέμε.

Άξιον ιδιαίτερης προσοχής και θαυμασμού είναι το 
ότι ο Κύριος δεν αισθάνεται κούραση στην προσευχήν. 
Προσεύχεται νύχτες ολόκληρες.

Μητρ. Αιτωλ/νίας κ. Θεόκλητος
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Βεβαιώσεις

Υπήρχαν
Πιστεύοντας 
πως ήτανε μονόδρομος
ο δρόμος που μας δείχνανε,
δεν ερευνήσαμε των λόγων του 
το αληθές.
Κι έτσι χαθήκαμε μέσ’ στ’ αδιέξοδα, 
όπου μας παρασύρανε 
ενώ υπήρχαν κι άλλοι δρόμοι.
Φταίμε κατά συνέπεια και μεις 
για την κατάστασή μας. 
          Νίκος Παπαδόπουλος  

Το παράπονο

Να περιμένεις την Παρασκευή που θα φέρει το Σάββατο
και την Κυριακή για να ζήσεις.
Κι ύστερα να μη φτάνει ούτε κι αυτό, 
να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές.
Και μετά ούτε κι αυτές να είναι αρκετές.
Να περιμένεις μεγάλες στιγμές.
Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις.
Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος
και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου. 
        Οδυσσέας Ελύτης 
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Στον αδελφό μου

Αδελφέ μου, Άβελ, 
μόνος στο κυνήγι βγήκα 

χωρίς τον αγαπημένο καλπασμό σου
Ερήμωσαν τα πεδία

Και μόνο η βροντερή φωνή του Θεού 
καταδιώκει με 

“Κάϊν, πού εστιν ο αδελφός σου;”
Αδελφέ μου, σε ικετεύω.

Ξέχασέ τα όλα 
τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 

την αγχόνη, την πείνα,
τη ραδιενέργεια.

Δεν είμαι ο Κάϊν του πολέμου. 
Είμαι ο αδελφός της ειρήνης.

Μικρέ μου καλέ αδελφέ, 
γύρισε πίσω κι εδώ σιμά 

να σου φιλήσω τις πληγές 
που τα χέρια μου σούκαναν
και στο στήθος να σε σφίξω, 
Άβελ. Κι έτσι αγκαλιασμένοι 

να ρθούμε προς την μεγάλη πύλη του Θεού

Ελένη Σαμπαζιώτου
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Μερικές φορές θαύμα είναι το να σου λέει ο γιατρός πως 
θεραπεύτηκες.

Μερικές φορές είναι το να ξεπερνάς σιγά σιγά τα στραβά 
του εαυτού σου. Το να επουλώνεις με μπόλικη αγάπη τα 
τραύματά σου. Κι όταν τα ξαναβρίσκεις στο δρόμο σου, 
να αντιλαμβάνεσαι πως δεν είναι εμπόδιο πια. Πως δεν σε 
ορίζουν.

Ίσως πάλι, θαύμα να είναι το να συναντάς υπέροχους 
ανθρώπους. Και το να έχεις την ταπείνωση να τους αφήνεις 
να σε αλλάζουν σε κάτι ωραιότερο. Γιατί αναγνωρίζεις σε 
αυτούς κομμάτια που λείπουν από εσένα.

Σκέφτομαι πως θαύμα είναι και το να μπορείς να μοιράζεσαι 
αυτά που σε δίδαξαν άλλοι άνθρωποι.

Κι αν θαύμα είναι το να βλέπεις πως, μέσα από μια 
δυσκολία κέρδισες κάτι πολύτιμο;

Ή, ίσως, θαύμα να είναι το να στέκεσαι μπροστά σε όλα 
αυτά, και σε άλλα τόσα, και να νιώθεις πως είναι τεράστια 
ευλογία που σου χαρίστηκαν.

Ίσως θαύμα να είναι η ευγνωμοσύνη που νιώθεις, για όλα 
αυτά που έλαβες, κι ας μην τα φαντάστηκες ποτέ.

Θαύμα μπορεί να είναι και η ελπίδα, γι’ αυτά που θα 
έρθουν!

Ποιος ξέρει τελικά πώς ορίζεται το θαύμα.
Αυτό που εύχομαι είναι να μπορούμε να το ζούμε!!

Ε.Κ.

Από
ένα
ημερολόγιο
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Aλέξης

“Επιτέλους σηκώσαμε τα μάτια από την οθόνη! Αλλά 
και πάλι τρέχουμε! Από κάτι προσπαθούμε να ξεφύγουμε.

Από τον θάνατο ίσως. Ή μήπως κι από αυτήν την ίδια 
τη ζωή;

Την πίστα της πραγματικότητας δεν θέλουμε να την 
τερματίσουμε.

Δεν θέλουμε να μάθουμε τι κρύβεται μετά από εκείνο 
το “game over”(τέλος). (“Παρεμβολή”)

Απογοήτευση; Ναι.
Πραγματικότητα όμως.

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

“ΣΥΝΑΘΛΟΥΝΤΕΣ”
(ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ)

Θα πραγματοποιηθεί και φέτος, Θεού θέλοντος, 
το Συνέδριο Στελεχών “Συναθλούντες”.

Από τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, μέχρι και 
την Παρασκευή, 2  Δεκεμβρίου, 2022, 

στην αίθουσα “Ευαγγελισμός Ι” 
(στο προαύλιο του Ναού μας).

Ώρα έναρξης 6:30 μ.μ.



g  h26

1940 σήμερα
Προσπαθήσαμε σήμερα να ζωγραφίσουμε ένα έπος 
κι αποτύχαμε στα χρώματα, τα σχήματα, τα μηνύματα.
Τα πήραμε όλα απ’ την εποχή μας
κι είναι τόσο ξένα απ’ το πρωτότυπο...
Προσπαθήσαμε να ζήσουμε το έπος στην καλοπέρασή μας,
τη θυσία στην υλιστική μας ζωή,
την αυτοθυσία στην ιδιοτέλεια.
Κι αποτύχαμε.
Πώς να μιλήσουμε για ήρωες εμείς οι κουρασμένοι της ζωής;
Και πώς να νιώσουμε το θαύμα (οι λάτρεις της λογικής;)
Εμείς, που μόνο στη λογική μας πιστεύουμε;
Διαβάσαμε την ιστορία με το δικό μας αλφάβητο.
Κι αποδείχθηκε ξένο τ’ αλφάβητό μας απ’ τα δικά τους 
γράμματα.
Γράφει η ιστορία Ήρωε ς , κι εμείς διαβάζουμε προδότες.
Γράφει η ιστορία αυτοθυσ ία κι εμείς διαβάζουμε συμφέρον .
Κι η ιστορία γράφει “όχ ι ” κι εμείς διαβάζουμε περάστε !
Πώς αποτύχαμε, Θεε μου, να ζήσουμε ένα έπος σήμερα!
          Α.Τ.

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Ο κ. Κ. Γανωτής περιέγραψε με πολύ ζωντανά 

χρώματα την εικόνα τ
ου γλωσσικού περιβάλλοντος 

σε πολλές χώρες του κόσμου, που έχει και ο 

ίδιος επισκεφθεί, και κατέληξε στην αδιάψευστη 

διαπίστωση ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια 

παγκόσμια γλώσσα, όχι μόνο σε
 όλο το επίπεδο 

του επιστητού, αλλά και διατηρείται μέσα σε 

γλωσσικούς τύπους που χρησιμοποιούν στην 

καθημερινή τους ζ
ωή οι χρήστες των κατά τόπους 

γλωσσών. 
Επήνεσε ιδιαίτερα τη

ν προσπάθεια που γίνεται 

στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος σχεδό
ν για 6 

συναπτά έτη, ως μοναδική αποκλειστική συνέχε
ια 

ανάμεσα σε παρόμοιες προσπάθειες σε άλλες 

μητροπόλεις και εξέφρασ
ε το παράπονό του και 

την αγωνία του για την 
κακοποίηση και σχεδόν

 

την εξαφάνιση τω
ν τύπων της αρχαίας ελ

ληνικής 

στα σχολειά μας που αποτελούν τις ρίζες της 

γλώσσας μας και τη 
συνέχιση της ελλη

νικής  μας 

παραδόσεως. 

Ευχήθηκε για την ευόδωση αυτών των 

μαθημάτων περνώντας το μήνυμα 
σε όλους τους 

γονείς να μεταδώσουν ως ιερά παρακαταθήκη, 

μέσα από τα λειτουργικά
 κείμενα, την αξί

α της 

γλώσσας μας στη νέα
 γενιά.
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

στην έρημο

Παράδειγμα δυνατό.
Όχι τυχαίο.
Προς μίμηση.
Δεν απαιτεί. Δεν ζητά. Απλώς παρακαλεί.
Πιστεύει στο Χριστό. Και στο λόγο Του.
Έχει ακούσει πολλά για τον Κύριο. Του έχουν δημιουργήσει πίστη. 

Σταθερή. Χωρίς ταλαντεύσεις. Ούτε αμφιβολίες.
Αφήνει το θέμα στο Χριστό όμως. Ο Χριστός θα χαράξει τη συνέχεια. 

Και πραγματικά. Έτσι γίνεται. Με μια διαφορά. Η πίστη με την οποίαν 
οπλίστηκε, ήταν πολύ δυνατή.

Είναι ολιγαρκής. Δεν έχει πρόθεση να δυσκολέψει το Χριστό.
Πες, Κύριε, του λέει. Και θα γίνει αυτό που θέλεις. Πιστεύω στη 

δύναμη του λόγου σου.
Δεν ξέρουμε ποιά μόρφωση είχε ο άνθρωπος εκείνος. Η ομολογία 

του είναι πολύ δυνατή. Συγκλονίζει. Δεν αντιμετωπίζει αμφιβολίες. 
Αμφιταλαντεύσεις. 

Η διάθεσή του καθαρή. Η σκέψη του το ίδιο.
Με ευθύτητα αντιμετωπίζει το όλο θέμα.
Παρουσιάζει το πρόβλημά του χωρίς περιστροφές.
Είναι έτοιμος να δεχθεί οποιαδήποτε απόφαση του Χριστού. Και το 

θαύμα γίνεται. Ο άρρωστος έγινε καλά.
Ιδιαίτερη ασφαλώς η χαρά του αξιωματικού. Και η ευγνωμοσύνη του.
Ο κόσμος; Βλέπει. Παρακολουθεί. Προβληματίζεται. Ικανοποιείται.
Υπάρχουν βέβαια και οι κακεντρεχείς. 
Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: 
“Αυτός είπε και εγενήθησαν. Αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν”. 
Ο λόγος του δημιουργεί. Κτίζει. Διορθώνει. Τελειοποιεί.
Ένα μυστικό που θα πρέπει εφτασφράγιστο, στην καρδιά μας ν’ 

αφήσουμε κλειδωμένο.
Ο λόγος του Θεού θα εργάζεται. 
Για το καλό μας πάντα.
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Ανεβαίνοντας
Το παραμύθι σου άνοιξε…

Από τα παραμύθια του χθες στην αλήθεια του σήμερα!

[π. Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδ. Αρχονταρίκι]

 Η ευκαιρία είναι υποστολή της σημαίας των συνηθισμένων 
πραγμάτων στον ουρανό του χρόνου σου. Γίνεται κατεύθυνση. 
Αφετηρία της αλλαγής. Άλλος αέρας στους πνεύμονες της ζωής… 
Ευκαιρία και ευκολία μπορεί να έχουν τα τρία πρώτα γράμματα 
κοινά, αλλά δεν έχουν τον ίδιο τόπο διαμονής… Η ευκολία δεν επιθυμεί 
εργασία στον αγρό της ευκαιρίας… Έτσι η ευκαιρία προτιμά τη 
δυσκολία που τη δέχεται όπως είναι.

 Ένα πρωτότυπο βιβλίο. Τρύπωσαν στις σελίδες του η Σταχτοπούτα, 
τα τρία γουρουνάκια, η Κοκκινοσκουφίτσα, το ασχημόπαπο, ο 
αυτοκράτορας που τον ένοιαζε μόνο να φοράει καινούριες στολές και 
μας μετέφεραν το παραμύθι τους με έναν άλλο τρόπο…

 Έξυπνα και δημιουργικά, ο συγγραφέας σκάβει τον μύθο 
και πετυχαίνει να μιλήσει για την αξία των δυσκολιών και των 
δοκιμασιών της ζωής, για την υπομονή και την ταπείνωση, την 
πίστη, τις ανατροπές που μας επιφυλάσσει η ζωή, την αγάπη 
και την αρετή της διάκρισης, την Εκκλησία ως μητέρα και όχι ως 
μητριά…          Κ. Χ. 

Μαζί με τον Χριστό, τους αγγέλους, τους αγίους, τους 
αδελφούς μας στη γη νιώθουμε περιφρουρημένοι, ασφαλείς 
στην αγκαλιά τους. Μοναξιά δεν υπάρχει εδώ, γιατί την 
διώχνει η παρουσία του Θεού. 

Ο Χριστός ο ίδιος κάποτε είπε: “Ούκ ειμί μόνος, ότι ο 
Πατήρ μετ’ εμού εστι”. Ιδού το κλειδί της υπέρβασης της 
μοναξιάς. Ποιός μπορεί να το αμφισβητήσει; 
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Τη Μ.Μ. τη γνωρίζω χρόνια. Από τότε που τα δυο της αγόρια φοιτούσαν 
στη Σχολή Μιτσή. Η φιλική μας σχέση γεννήθηκε όμως αργότερα, με το που 
ήρθε η κόρη της στο σχολείο μας.

Από την μια το απίστευτο ταλέντο της μικρής. Από την άλλη τα 
προβλήματα με την πλήρη κώφωσή της. Οι αγωνίες για το μέλλον της. Η 
πιθανότητα να εγκαταλείψει το σχολείο για να φοιτήσει στη σχολή κωφών. 
Οι ταλαιπωρίες με τα νοσοκομεία και τους γιατρούς, αλλά πάνω από όλα το 
θαύμα, όπου σε μια νύχτα το κορίτσι μας θεραπεύεται πλήρως, οδήγησαν τη 
σχέση μας σε άλλα επίπεδα.

Τι κι αν η ζωή δεν σταματά να βάζει τρικλοποδιές στην οικογένεια! Η Μ. 
με μιαν απίστευτη αγωνιστικότητα πολεμά και τα προβλήματα εξαφανίζονται!

Να τι γεύτηκε το τελευταίο διάστημα:
Μια σπάνια ασθένεια στα έντερα του μικρού της γιου. Παρά τα ξενύχτια, 

τα ασθενοφόρα και την ταλαιπωρία, η Μ. αισιόδοξη όπως είναι, νικά και 
δικαιώνεται.

Λίγους μήνες αργότερα το κοριτσάκι της χάνει την ακοή του. Για άλλη 
μια φορά δεν τα βάζει κάτω και με σύμμαχο τους Αγίους, βιώνει το θαύμα 
και βλέπει τη νίκη να της χαμογελά ξανά.

Δεν προλαβαίνει να χαμογελάσει όμως, και η μικρή της αδελφή παθαίνει 
καρκίνο. Για δυο χρόνια ξενυχτά στο πλευρό της. Η μάχη όμως αυτήν τη 
φορά χάνεται και έτσι τα τέσσερα παιδιά της γίνονται 5, αφού υιοθετεί και 
την κορούλα της αδελφής της.

Πριν περάσει χρόνος όμως, ο καρκίνος ξαναχτυπά την πόρτα της. Αυτήν 
τη φορά το τίμημα αφορά την ίδια. Χημειοθεραπείες, επεμβάσεις, μεταστάσεις. 
Η φίλη μας συνεχίζει σαν βράχος να είναι αισιόδοξη. «Δεν έχω περιθώρια να 
χάσω, έχω πέντε παιδιά να μεγαλώσω!».

Χθες βγήκε από το νοσοκομείο ύστερα από πολυήμερη παραμονή λόγω 
ψηλών πυρετών.

Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο φάνηκε η έγνοια της για τα παιδιά της, 
αλλά και η αισιοδοξία της.

Να μας ζήσεις φίλη μου, να μας ζήσεις. Διότι, όσο ελάχιστοι, ξέρεις και να 
νικάς και να βιώνεις θαύματα!!! (ΚΚ)           Και για την αντιγραφή,

            ΔΔ

Το θαύμα

Ονειρικά 
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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 - 4:30 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. καθη-                                                                                           
μερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησια-στικής Επιτροπής (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 
μ.μ.  καθημερινά).
Στις 18 Νοεμβρίου, η ώρα 8:30 μ.μ. θα έχουμε αγρυπνία.
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τα Χριστούγεννα θα τελούνται 
καθημερινά στην ενορία μας 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 του μηνός Δεκεμβρίου.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l  Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 167 l  Νοέμβριος 2022 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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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Κι εκείνοι να σε δείχνουν με το δάχτυλο, 
ζηλεύοντας το πρόσωπό σου.

Χωρίς οι αφελείς ν’ αντιληφθούν, πως ήταν 
μια μάσκα. (Γιώργος Παπούλιας)    Ούτις
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