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Τῌ ΙΣΤ’ (16ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λογγίνου 
τοῦ Ἑκατοντάρχου.

Δεν πρόλαβε να σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου κι 
αμέσως ο κόσμος τον ομολόγησε Θεό. 

Ο εκατόνταρχος κι οι στρατιώτες που τον εφύλατταν, 
όταν είδαν το σεισμό και όσα ακολούθησαν, ομολόγησαν 
και είπαν: 

«Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος Υἱὸς Θεοῦ ἦν». 
Ο Λογγίνος - αυτό ήταν το όνομα του εκατοντάρχου, 

σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας - δεν δέχθηκε 
τα χρήματα, που έδωσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι 
μετά την Ανάσταση, για να πει, πως οι μαθητές έκλεψαν 
το σώμα του Ιησού. 

Παραιτήθηκε από το στρατιωτικό του αξίωμα.
Άρχισε να κηρύττει την Ανάσταση μέχρι το μαρτυρικό 

θάνατό του. 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Mε ειλικρίνεια

Ο κόσμος δεν μπορεί ν’ αναρρώσει σήμερα. Οι άνθρωποι δεν προσελκύονται. 
Οι ψυχές και τα σώματα δεν γιατρεύονται. Οι θλιμμένοι δεν παρηγορούνται. 

Χρειάζεται μια κλίση δυνατή σαν κεραυνός. Που να μην μπορείς να την 
παρακούσεις. Καθαρή και σαφής. Που αφορά σ’ εμάς όλους. 

Χρειάζεται μια ταπεινωμένη καρδιά. Για να κατεβεί η Χάρη. Αλλιώτικα η 
Βασιλεία των Ουρανών μένει κλειστή.

Η Χάρη απονέμεται σ’ εκείνον, που κείται στα πόδια του Χριστού βαθιά 
μετανιωμένος. 

Έτσι η ταπείνωση γίνεται η πύλη για την οδό. Η είσοδος στη μακαρία ζωή 
του Χριστού. Η προϋπόθεση για την άφεση. Τη σωτηρία. Τη μακαριότητα.

Οι πραγματικά καταδικασμένοι, απελευθερώνονται. 
Δέχεται πάλι ο Θεός το παιδί Του. Το σφίγγει στο στήθος. Το αγκαλιάζει. 

Το ντύνει με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Του δίνει το δακτυλίδι της αγάπης. 
Του παραχωρεί στολίδια, με τα οποία κάποτε θα λάμψει στον ουρανό. 

Ο κατάδικος παίρνει χάρη. 
Τότε σκιρτά. Τραγουδά. Πηδά από τη χαρά του.
Η Βασιλεία των Ουρανών ανατέλλει στην καρδιά του. Η ζωή γεμίζει 

νόημα. Με πλήρη επάρκεια. Ανταπόκριση σε ό, τι ο Χριστός ποθεί. Βρίσκει 
την απάντηση της δικής Του αγάπης. Γίνεται πλούσια η ζωή του. 

Η πύλη μετανοίας είναι η μοναδική. Άλλη δεν υπάρχει. 
Από λανθασμένους βέβαια χειρισμούς μπορεί να χάσουμε τη χάρη. Από 

εμάς εξαρτάται (Ματθ. ιη΄ 32 και Λουκ. κγ’ 41). 
Ένας κίνδυνος: Η φαρισαϊκή αυτοδικαίωση. 
Σημαίνει αυτοδικαιολογία. Να βεβαιώνει κανείς ότι είναι (πάντα) αθώος. 

Να ρίχνει την ευθύνη στο Θεό για ό, τι λανθασμένο γίνει. Την κληρονομιά 
που πήραμε από τον Αδάμ. 

Να εμφανίζεται συνεχώς καθαρός χωρίς να είναι. Με δικαιολογίες για όλα. 

 

Πυρσός
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Πυρσός

Δεκανίκια. Για τον ανάπηρο. 

Ποιος είπε, πως ανάπηρος είναι μόνο εκείνος 

που δεν μπορεί να περπατήσει;

Αυτοί που στηρίζονται σε ξένες δυνάμεις, τι 

είναι;  Και παρουσιάζονται παντού.  Και δέχονται και 

συγχαρητήρια. Κι απολαμβάνουν.

Δόξες; 

Μα τόσο πολύ έχουν ευτελιστεί οι λέξεις;

Επιπλέον; 

Μα αυτό δεν είναι που συμβαίνει και με τα 

κολοκύθια; 
 
     γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. 
Γινόμαστε οξείς, αφού δεν μας έδωσαν προσοχή. Μας μεταχειρίστηκαν άσχημα.

Μας υποτιμούν. 
Πάντα φταίνε οι άλλοι, που μας ερέθισαν. Μας έθιξαν. Μας αδίκησαν. Κι 

είμαστε ευαίσθητοι. 
Αυτοεικόνα, έτσι; Λανθασμένη. Ενισχυμένη μάλιστα.
Τι κάνουμε λοιπόν; 
“Ἒνδον σκάπτε”. 
Με ειλικρίνεια. 

+ ο π. Γ.
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Θέλεις να μάθεις τη σημασία της αρετής; Τα εξής παραγγέλνει ο 
Θεός στους ανθρώπους: “κανείς από σας ας μη διατηρεί στην καρδιά 
του κακία για τον αδελφό του” (Ζαχ. ζ΄ 10) και “κανείς ας μην 
συλλογίζεται την κακία του άλλου” (Ζαχ. η’ 17). 

Βλέπεις; Δεν λέει μόνο, συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το 
έχεις ούτε στη σκέψη σου. Μη το συλλογίζεσαι. Άφησε όλη την οργή.
Εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις, βεβαίως, ότι με την εκδικητικότητα 
τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε. Γιατί εσύ ο ίδιος σαν άλλος δήμιος 
εγκατέστησες μέσα σου το θυμό και καταξεσκίζεις τα ίδια σου τα 
σπλάχνα. 

Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου.
Κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολύ σοβαρά θέματά σου και γι’ 
αυτό θέλεις να δεις να τιμωρείται ο αδελφός σου; Και εδώ πάλι είναι 
χρήσιμο να τον συγχωρήσεις. 

Γιατί, εάν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον 
του είτε με τα λόγια σου, είτε με κάποια ενέργειά σου, ή με την 
κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνο δεν θα επέμβει κατ’ αυτού. 

Άφησε τα πράγματα στο Θεό. 
Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα απ’ ότι εσύ θέλεις. Σε 

σένα έδωσε μόνο την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που 
σε λύπησε...

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Απαρχεσ



[06]

«ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου 
σκοτεινὸν ἔσται.» (Ματθ. στ΄ 23)

 
Το μάτι. Ένα βασικό όργανο του ανθρώπινου σώματος. Είναι το 

λυχνάρι του. Από την καλή και υγιεινή κατάστασή του εξαρτάται και 
η καλή όραση του ανθρώπου.

Τούτο ισχύει και για το μάτι της ψυχής.
Από την ποιότητα και την ηθική του κατάσταση εξαρτάται η 

ηθική κατάσταση του ανθρώπου. Όλη του η ζωή. Ο προορισμός του.
Εάν ο οφθαλμός του είναι πονηρός, τότε όλη του η ζωή θα είναι 

σκοτεινή.
Πότε όμως ο οφθαλμός είναι πονηρός;
Όταν βλέπει μόνο το κακό. Και κάνει ενέργειες που βλάπτουν 

τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν χρησιμοποιεί δόλια μέσα, 
για να πετύχει κάτι, επειδή είναι προσκολλημένος στα γήινα. Όταν 
χρησιμοποιεί το ψέμα και την αδικία. Και ζει μακριά από το Θεό, 
παραβαίνοντας το νόμο Του.

Με αποτέλεσμα η ζωή του ανθρώπου να είναι σκοτεινή. Γεμάτη 
ένταση και άγχος. Χωρίς αγάπη προς το Θεό και τους άλλους. 
Γεμάτη κακία.

Τι πρέπει να κάνει; Να ξεφύγει από το σκοτάδι.
Πώς; Αλλάζοντας τον οφθαλμό του.
Κάνοντάς τον να βλέπει απλά. Άδολα. Άκακα. Ειλικρινά και 

καλοσυνάτα.
Γεμίζοντάς τον με το πλούσιο φως της αλήθειας του Χριστού.

+ ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας

Πυρσός
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Γενικώς ...  
…η ορθόδοξη παράδοση 

χαρακτηρίζεται από λιγότερο 
νομικισμό και τυπολατρία 
από τις άλλες χριστιανικές 
παραδόσεις – είναι πιο «ελεύ -                                
θερη» και αυτό φαίνεται να                
αποτυπώνεται με ποικί-                                   
λους τρόπους. Πάντως, διαπι- 
στώνουμε ότι υπάρχει και μια 
διαφορά στη θεώρηση που 
έχουν οι άνθρωποι σε σχέση 
με την Εκκλησία. Κάποιοι 
θεολόγοι λένε άλλωστε ότι 
οι ορθόδοξοι αισθάνονται ότι 
βρίσκονται στο σπίτι του 
πατέρα τους, οπότε φέρονται 
και με την ανάλογη ελευθερία.

Γενικώς η εικόνα της θρη-
σκευτικότητας των Ελλήνων 
δεν είναι καθόλου απλή. 

Ξέρουμε ότι η Ελλάδα 
είναι από τις λίγες, ελάχιστες 
χώρες παγκοσμίως όπου οι 
αλυ-σίδες πρόχειρου φαγητού 
έχουν οργανώσει πρόγραμμα 
νηστείας. Δεν υπάρχει αυτό 
σε άλλες χώρες. Το ερώτημα

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

είναι, οι άνθρωποι που 
νηστεύουν το κάνουν αντα-
ποκρινόμενοι σε μια βα-                     
θιά, εσωτερική πτυχή της 
θρησκευτικότητάς τους; 

Είναι ένα πολιτισμικό στοι-                               
χείο; Είναι κάτι που αντικατο-                                             
πτρίζει πλήρως την πίστη; 
Εδώ τα πράγματα είναι 
αρκετά μπλεγμένα.

Για να λυθούν αυτές οι                 
απορίες, χρειάζονται ποιοτι-
κές, και όχι ποσοτικές ανα-
λύσεις. Και αυτές δεν είναι 
τόσο εκτεταμένες, ώστε να 
δώσουν μια σαφή εικόνα ή να 
αναδείξουν κάποια τάση. 

Οι απαντήσεις άλλωστε 
τόσο στις ποσοτικές, όσο και                        
στις ποιοτικές έρευνες, επη-                                        
ρεάζονται, και από τη συγ-                
κυρία – αν π.χ. οι συνεντεύξεις 
παίρνονται τη Μεγαλη Εβδο-                
μάδα ή σε περίοδο που έχει 
ξεσπάσει   κάποιο σκάνδαλο. 

(«Το Βήμα»)
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Φύλλα ημερολογίου

Πέμπτη, 07.09.2017

Πρώτες μέρες στο πανεπιστήμιο. Επιστροφή στα έδρανα. Και γω είμαι 
έτοιμη να ρουφήξω όλη τη γνώση και την εμπειρία που έχουν να μου 
δώσουν οι καθηγητές μου. 

 Από την πρώτη κιόλας μέρα η καθηγήτρια μάς δίνει άσκηση: Να βρει 
ο καθένας μας μια συμπεριφορά του εαυτού του που θα ήθελε να αλλάξει 
και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να προσπαθήσει γι’ αυτή την αλλαγή. 

Καλά, πόσο δύσκολο θα είναι; Πόσο δύσκολο θα είναι να το τηρήσω, 
αν αποφασίσω, για παράδειγμα, να πίνω 8 ποτήρια νερό τη μέρα (ενώ 
δεν το έκανα ποτέ μέχρι τώρα); Για ένα εξάμηνο. Ακούγεται εύκολο, έτσι;  

«Εμείς οι ψυχολόγοι είναι πιθανό να απογοητευτούμε, όταν δεν 
βλέπουμε τους άλλους ν΄ αλλάζουν μετά από τόσες συνεδρίες, όπως θα 
περιμέναμε. (Και σ’ αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για 8 ποτήρια νερό). 
Γι’ αυτό καλό θα ήταν να καταλάβουμε εξ ιδίων πόσο δύσκολη είναι η 
πραγματοποίηση μιας αλλαγής», λέει η καθηγήτρια.  

Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουμε; Και εμείς πόσο εύκολα 
απογοητευόμαστε, που βλέπουμε τους γύρω μας να μην αλλάζουν; Να 
μην αλλάζουν έτσι όπως αναμένουμε. Όπως περιμένουμε να κάνουν. Για 
να χωράνε στα μέτρα μας. Γιατί, ίσως, αυτό να έχουμε εμείς ανάγκη να 
κάνουν. Κι οι άλλοι πόσο απογοητεύονται που «δεν βλέπουν» καμιά 
αλλαγή σε μας;   

Μια αλλαγή προϋποθέτει πολλά και σημαντικά βήματα. Την αναγνώριση 
πως κάτι που κάνω, ίσως να προκαλεί δυσλειτουργία σε μένα τον ίδιο και 
κατ’ επέκταση στις σχέσεις μου. Την αποδοχή αυτής της δυσλειτουργικής 
συμπεριφοράς. Τη θέληση γι’ αλλαγή. Το πείσμα και τη συνεχή προσπάθεια 
για την αλλαγή. Ειδικά εκείνες τις στιγμές που νιώθουμε πως κάνουμε 
τρύπες στο νερό. Ας μην απογοητευόμαστε. Ας μην απελπιζόμαστε. Ας 
μην χάνουμε το κουράγιο και την ελπίδα μας. Ας μην τα βάζουμε κάτω! 



Δεν είναι κάτι εύκολο. Ακόμη και γι αυτά τα 8 ποτήρια νερό τη μέρα 
χρειάζεται πολλή προσπάθεια! 

Κι όταν κι εμείς με τη σειρά μας συναντήσουμε κάποιον που παλεύει 
κι αυτός ν’ αλλάξει, ας δείξουμε κατανόηση. Και κυρίως σεβασμό. Για 
τον αγώνα του. Για όλα αυτά με τα οποία παλεύει μέσα του και εμείς 
δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα. Κι ας έχουμε κατά νου πως ο καθένας 
χρειάζεται το δικό του χρόνο και το χώρο μέχρι να πετύχει το στόχο 
του. 

«...ο άνθρωπος μπορεί ν’ αλλάξει. Αν η ψυχολογία πίστευε πως ο 
άνθρωπος δεν μπορεί ν’ αλλάξει, τότε δεν θα έμπαινε στον κόπο να 
ασχοληθεί μαζί του», συμπλήρωσε μια άλλη καθηγήτρια.   

Άρα, αξίζει να κάνω όλη αυτή την προσπάθεια; Αξίζει τον κόπο όλο 
αυτό το «κλάδεμα»; Να κόψω και ν’ αλλάξω τις παλιές δυσλειτουργικές 
συμπεριφορές; Αξίζει τον κόπο;

«Λάθος ερώτηση.. Το ερώτημα δεν είναι, αν αξίζει τον κόπο, αλλά 
αν εσύ αξίζεις τον κόπο. Και η απάντηση είναι πάντα ναι!». (W. P. 
Young, Cross roads) 

Ε. Κ.
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Με τίποτα στον κόσμο δεν μπορείς ν’ αντικα-
ταστήσεις την επιμονή. 

Το ταλέντο δεν φτάνει. Δεν υπάρχει πιο συνηθισμένο 
πράγμα από αποτυχημένους ανθρώπους με ταλέντο. 

Η παραγνωρισμένη ιδιοφυΐα είναι παροιμιώδης. 
Η μόρφωση; Ούτε. Ο κόσμος είναι γεμάτος από 

ανθρώπους με μόρφωση. 
Μόνο η επιμονή κι η αποφασιστικότητα είναι 

παντοδύναμες.
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

Monoi mas...

...λοιπόν δημιουργούμε όλα αυτά τα βάσανα που έχουμε σ’ 
αυτόν τον κόσμο. 

Βέβαια οπωσδήποτε, καθώς συνεργαζόμαστε ο ένας με τον 
άλλο. Πειράζουμε εμείς τους άλλους, εκείνοι πειράζουν εμάς, 
αδικούμε εμείς τους άλλους, αδικούν εκείνοι εμάς. 

Επειδή καθένας σκέφτεται το συμφέρον του και θέλει να 
ζήσει εις βάρος του άλλου, καθώς μόνο τον εαυτό του αγαπά, 
τελικά όλοι υφιστάμεθα από τους άλλους όλα αυτά τα οποία 
υφιστάμεθα. 

Αλλά όμως η βαθύτερη, η πρώτη αιτία είμαστε εμείς. Λέμε 
συχνά ότι το μεγάλο κακό στη ζωή δεν είναι το οποιοδήποτε 
κακό μας συμβεί. Το μεγάλο κακό είναι, αν, το οποιοδήποτε 
πράγμα μας συμβεί, δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά. 

Αν το αντιμετωπίσουμε ως άνθρωποι του Θεού, ως κάτι το 
οποίο το ξέρει ο Θεός, το ελέγχει ο Θεός και το επιτρέπει για το 
καλό μας, αν το αντιμετωπίσουμε, με τις γνώσεις τις πνευματικές 
που έχουμε, ως κάτι το οποίο θα μας ωφελήσει, δεν μπορεί 
καθόλου να μας βλάψει, και δεν δημιουργείται τότε άγχος. (π. 
Συμεών Κραγιόπουλος)
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o συλλέκτης

Η Χάρη του Θεού φανερώνεται συγκινητικά στις δηλώσεις του 
βαρειά άρρωστου Γάλλου ιερωμένου Ντυβάλ. Του «τραγουδιστή του 
Θεού», όπως αποκαλείται: 

«Εζήτησα και πάλι να τραγουδήσω, όχι για να λησμονήσω, ούτε 
να προσποιηθώ, αλλά για να ενθαρρύνω όσους πάσχουν από την 
ίδια ασθένεια με μένα, και ιδίως εκείνους που έρχονται νύχτα να με 
επισκεφθούν, κυρίως όταν είναι μόνοι και φοβούνται. Τους παρηγορούν 
τα τραγούδια μου. Τους διευκολύνουν να δεχθούν την κατάσταση της 
αναμονής του θανάτου». 

Τα χρηματικά κέρδη από τους δίσκους των τραγουδιών του μοιρά-
ζονται σε ασθενείς. 

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στην                    
επιθεώρηση Health Psychology της 
Αμερικανικής Ψυχολογικής Εται-
ρείας, δείχνει ότι, «όσοι κάνουν 
το καλό έχουν μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής από τους 
πιο... άσπλαχνους συνανθρώπους 
τους...». Και όχι μόνο αυτό: Τα 
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν 
ότι όσοι προθυμοποιούνται να 
βοηθήσουν τους άλλους «από 
καθαρή ανιδιοτέλεια και όχι από 
προσωπικό όφελος», επίσης ζουν 
περισσότερο. 

Αξιόλογα και ενθαρρυντικά εί-                                    
ναι τα αποτελέσματα της έρευνας.

Δονήσεις

«Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν 
τον Θεό· γι’ αυτό συνέβησαν όλα 
αυτά. Ο ξεπεσμός της ανθρώπινης 
συνείδησης που στερήθηκε τη θεία 
της διάσταση, είναι ένας από τους 
αποφασιστικούς παράγοντες όλων 
των μεγάλων εγκλημάτων του 
αιώνα...» (Al. Solhzenitsyn, Νόμπελ 
Λογοτεχνίας 1970)
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Δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό σου μπορούν να σου πάρουν όλα 

όσα έχεις, εκτός από ένα, την ελευθερία σου να επιλέξεις πώς θα 

αντιδράσεις στην κατάσταση. 

Δεν μπορείς πάντα να ελέγχεις τι συμβαίνει στη ζωή σου, αλλά 

πάντα μπορείς να ελέγχεις τι θα αισθανθείς και τι θα κάνεις σχετικά 

με αυτό που σου συμβαίνει. 

Έτσι ποτέ δεν μένουμε δίχως τίποτα, εφόσον διατηρούμε την 

ελευθερία να επιλέξουμε, πώς θα αντιδράσουμε.

         V. Frankl

Ναι, θέλει κουράγιο και ταπείνωση η ευτυχία. 

Ακατανόητο εκ πρώτης όψεως, αλλά οι άνθρωποι λες και φοβούνται να 

ευτυχήσουν, μερικές φορές λες και ντρέπονται. 

Ξέρω αρκετούς που σαμποτάρουν, έστω και ασυνείδητα, τα καλά στη 

ζωή τους. 

Πολλοί παράγοντες συνεργάζονται για τέτοιες συμπεριφορές. 

Πολλές φορές έχω πει σε γνωστούς μου που γκρινιάζουν: “Είσαι 

ευτυχισμένος και δεν το ξέρεις’’.  
                                                                                   Μ. Βαμβουνάκη

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Όχι, ο Θεός δεν μας τιμωρεί. Μέσα από κάθε γεγονός και 

κάθε εμπειρία μάς οδηγεί, μας σωφρονίζει, μας εξαγνίζει 

και μας δυναμώνει, με μόνη Του έγνοια να μας συμπεριλάβει 

για μία αιωνιότητα μέσα στην πληρότητα της αγάπης Του.

π. Ιωάννης Μπρεκ 

Στης ζωής μου τα μισά ένα σταυροδρόμι 

βρίσκω,

άκουσα ένα σοφό κάποτε να λέει.

Διάλεξα το πιο απάτητο στρατί

κι η καθε μου στιγμή αλλιώτικη απ’ την 

άλλη.

                             Λάρι Νόρμαν

Θροΐσματα... 

Κόρη μου,

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς βία. 

Αλληλοσπαραγμό.

Το τρελό; Αντί ν’ αγωνίζεσαι, να διερωτάσαι. 

  . . .πατρικά

Πυρσός
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Πυρσός

...εξήντα κορίτσια – «πριγκίπισσες»(!) αποφάσισαν να ανέβουν στην 
Κατασκήνωση..

Κάποιες, για να περάσουν καλά.. Κάποιες, για να είναι με τις φίλες 
τους.. Κάποιες, για να.. ποιος ξέρει;

Ανεβαίνοντας συνάντησαν κοπέλες από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, 
τη Λιθουανία, την Πολωνία..

Ήταν όλες μονάδες, άντε με καμιά φίλη.. Μέρα με τη μέρα όμως, 
άρχιζαν να νιώθουν παρά να βλέπουν. Να χρησιμοποιούν περισσότερο 
την ψυχή παρά τα μάτια, τα χέρια. Άλλες λιγότερο κι άλλες περισσότερο, 
κάποιες νωρίτερα και κάποιες μετά έγιναν συνοδοιπόροι σ’ ένα μονοπάτι 
περίεργα όμορφο. Σαν όραμα.. Σαν να χόρευαν κάτω απ’ τα αστέρια.
Σαν να τσαλαβουτούσαν στα κύματα της αγάπης.. 

Κάθε μέρα ο κόσμος πολεμά
Κι η καρδιά χτυπά δυνατά,

Μα στα μάτια ανοίγει ο ουρανός.. 
για να γίνει η ψυχή μου ανίκητη.

Γέμισαν οι ψυχούλες τους αγάπη και τραγουδούσαν μαζί με τα πουλιά. 
Έτσι όπως χόρευαν και τραγουδούσαν, ο ήλιος τους κράταγε 

συντροφιά.. Τους έλουζε με τις ηλιαχτίδες του κι ήταν σαν να έπαιζαν 
παιχνίδια μεταξύ τους. 

Ξαφνικά! Μαζεύτηκαν σύννεφα στον ουρανό. Ο ήλιος κρύφτηκε και τα 
κορίτσια τρόμαξαν. Μα δεν ήταν σύννεφα, δεν ήρθε βροχή. Δυο τεράστιες, 
τρομακτικές σκιές τους έκρυβαν τον ήλιο. Για να σας πω την αλήθεια, κι 
εγώ τρόμαξα! Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα σκιά δίχως σώμα! Δίχως 
σάρκα! Μόνο η σκιά! 

-Ποιος είσαι; Τι θέλεις; 
-Είμαι η Θλίψη.. Κι αυτή είναι η φίλη μου η Σύγκρουση! Εσείς, ποιες 

είστε; Και γιατί κάνετε τόση φασαρία; Γιατί τόσα γέλια και χαρές;
-Είμαστε κατασκηνώτριες! Ήρθαμε εδώ για να.. καλά, άστο αυτό! 

Θα σε μπερδέψουμε. Αλλά εσείς, γιατί είστε τόοοοσο τρομακτικές σκιές;
-Ε, τι γιατί; Γιατί, εμείς βάζουμε εσάς τους ανθρώπους να 

[Mια φορά κι έναν καιρό...]

Σπαράγματα
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συγκρούεστε μεταξύ σας και να λυπάστε! Γι’ αυτό και όλοι μας φοβάστε! 
Ε, άμα είστε και τόσες «πριγκίπισσες» μαζεμένες, όσο να ’ναι, κάνουμε 
κι εμείς καλή δουλειά! Χι! Χι! Χι!

-Χμ... Ναι, δίκιο έχεις. Πέφτουμε στην παγίδα σας. Μα δεν μένουμε 
εκεί. Προσπαθούμε. Σηκωνόμαστε. Κατασκήνωση είναι εδώ! Όλοι 
αγωνιζόμαστε.

-Δηλαδή; Πώς περνάτε τις μέρες σας;
-Φτιάχνουμε γέφυρες, για να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Και τον 

Θεό. Βάζουμε τ΄ άστρα για σημάδι. Τα ψηλά βουνά. Τον ήλιο. Για να 
βρίσκουμε τον δρόμο, όταν χανόμαστε. Και είμαστε μαζί σε αυτή τη 
μάχη.

-Δηλαδή, θες να μου πεις πως τίποτα δεν σας κάνει εδώ να λυπάστε;
-Αυτό κατάλαβες εσύ; Βεβαίως και λυπόμαστε! Και τσακωνόμαστε! Στο 

ταξίδι για τον ουρανό, είμαστε δεμένες, με ψιλή κλωστή. Κουραζόμαστε. 
Σπάμε. Πέφτουμε. Και σηκωνόμαστε. Είναι όμορφο, όμως, ταξίδι. Και 
αξίζει. Φτάνει μονάχα μια απόφαση.

Εκείνη τη στιγμή, σαν να λύθηκαν τα μάγια και οι τρομακτικές 
σκιές της Θλίψης και της Σύγκρουσης άρχισαν να διαλύονται. Οι 
«πριγκίπισσες» (!) ένιωσαν σαν μια μουσική να ενώνει τις καρδιές τους 
κι άρχισαν όλες μαζί πάλι να τραγουδάνε. 

Τι κι αν ο φόβος μας κλέβει τα όνειρα κι οι σκιές μας κυνηγούν;
Τι κι αν τα δάκρυα θολώνουν το όραμα;

Είμαστε εδώ γεμάτες ζωή! Δεν σβήνει η φλόγα απ’ την ψυχή.
Έτσι, κατάλαβαν οι «πριγκίπισσες» (!) πως την αλήθεια τη βλέπει 

κανείς μόνο με τα μάτια της ψυχής. Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. 
Όλα στη ζωή ανατρέπονται. Κατάλαβαν, πως δεν χρειάζονται πολλά, 
για να ’ναι ευτυχισμένες. Κι άμα ξεχνιούνται ή νιώθουν χαμένες, ο ήλιος 
από ψηλά πάντα θα ψιθυρίζει, πως δεν κάνουν για τα χαμηλά, αφού 
έχουν φτερά στους ώμους. 

Έχουν γεμίσει τις ψυχούλες τους με αλήθεια και ζωντάνια. Ηρέμησαν 
κι είναι πια αποφασισμένες να σταθούν ανίκητες απέναντι στους φόβους 
και τις δυσκολίες. Θα δώσουν μάχες, ώστε μέσα από τις ηλιαχτίδες 
να βρουν τον δρόμο για τον Ουρανό. Σαν ένα όραμα.. ζωής. Σαν τ ο 
Όραμα Ζωής.                                                               E.E.
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Αγαπητέ μου Τάκη,
«σκύβαλα» (Φιλ. γ΄ 8)

Απόρριψη κάθε σκυβάλου. Άχυρου. Περιβλήματος. 
Ποια είναι τα κέρδη που ο Παύλος θεωρεί ζημιά; 
Τα φυσικά προσόντα. Τα πλεονεκτήματα. Η καταγωγή. Η 

αυστηρή τήρηση του Μωσαϊκού Νόμου. Ο ζήλος. Η μαχητικότητα. 
Καταρρέουν τα πάντα έξω από τη Δαμασκό. 
Διαφοροποιείται το κριτήριο. Το αισθητήριο. Το συνδετικό σημείο. 
«Ἡγοῡμαι» λέει. Δηλαδή όχι από κάποια ανάγκη ή πίεση, αλλά 

ελεύθερος. 
Όταν έχω άπλετο το φως των ηλεκτρικών λαμπτήρων, των 

προβολέων, τι μου χρειάζεται το λυχνάρι; 
Αυτό με την καύτρα του μ’ ενοχλεί. Με βλάφτει στην υγεία μου. 
Λανθασμένη η τακτική να μένει κανείς δέσμιος. Προσκολλημένος 

στις διατάξεις του νόμου ή σε κάτι άλλο. 
Υποχωρεί λοιπόν η ημιμάθεια μπροστά στην πολυμάθεια. Το 

σκοτάδι, ειδικά όταν ανατέλλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Το ψέμα 
μπροστά στην αλήθεια. Το σκύβαλο μπροστά στο σιτάρι. 

Μόνο η χριστιανική αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο από την 
άβυσσο. Τον διαφωτίζει. Του διανοίγει την οδό της σωτηρίας.

Ομολογεί ο Παύλος τούτα, όχι από αίσθημα στιγμιαίου 
ενθουσιασμού, αλλά από μια εμπειρία και γνώση. 

Σκύβαλα ποια είναι; Ο Μωσαϊκός Νόμος με τα έργα του. Οι 
ανθρώπινες επιθυμίες. Επιδιώξεις. Σκοποί. Προτερήματα. Χαρίσματα. 
Κάθε τι κοσμικό και ανθρώπινο. Που μας εμποδίζει να Τον δούμε 
ως Λυτρωτή. Η ανθρώπινη δόξα. Το οικονομικό συμφέρον. Ό, τι σε 
υποχρεώνει να αρνηθείς ιδανικά. Να διαπράξεις αδικίες. Να ρουφήξεις 
το αίμα των συνανθρώπων σου. Να χρησιμοποιήσεις μέσα αντίθετα 
προς τον Ευαγγελικό νόμο. Κάθε τι που παρεμβαίνει μεταξύ σου και 
του Χριστού. 

«ἵνα Χριστόν κερδίσω»: Το μυστικό.
               Με την αγάπη μου,
                             a. G.

    Ρ υ ά κ ι α
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σιάσει τρεις γνωστές μου κοπέλες. 
Είχαν ακούσει κάποιες απόψεις 
για φυγή από τον κόσμο. Για 
“απώλεια του Παραδείσου” κλπ. 

Ζήτησαν τη βοήθειά μου. 
Αρνήθηκα αρχικά. Καταλήξαμε να 
πούμε μερικά πράγματα για τον 
μοναχισμό, το γάμο, την κλήση 
για αγαμία. 

Στο ξενοδοχείο μου δεν 
μπορούσαμε να συζητήσουμε. 
Ούτε όπου αλλού. 

Ζήτησα λοιπόν από την κυρία 
να βρισκόμαστε στο σπίτι της. 

Πολύ συχνές οι συναντήσεις. 
Και για αρκετές βδομάδες. 

Μίλησα για τον μοναχισμό. 
Για τον γάμο. Τους σκοπούς 
του. Παρέθεσα τη διδασκαλία της 
Εκκλησίας. 

Η κυρία άκουε, χωρίς να μιλά. 
Πού να ξέρω ότι... 

Ακούοντας τα λόγια της έμεινα 
έκπληκτος. 

Δεν έκαμα εγώ κάτι. Και της 
το είπα.

Ήταν φανερό. Κάποιος άλ-
λος επενέβη. Κάποιος που μας 
αγαπά.

Όργανά Του λοιπόν. Και 
χωρίς να το συνειδητοποιούμε. 

(από το “ημερολόγιο 
          ενός πνευματικού”)

Γιόρταζε. Να της ευχηθώ; Μα 
εκείνη...

Σήκωσε το τηλέφωνο η ίδια.
Ενθουσιάστηκε. Ευχαρίστησε. 

Είπε: 
- Σας έχω διαρκώς στο μυαλό 

μου. Εσείς... 
Θυμήθηκε γεγονότα που ζή-

σαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. 
Στιγμές όμορφες.

Είπε πολλά. Και: 
- Θέλω ιδιαίτερα να σας ευ-

χαριστήσω, γιατί μου συμπα-
ρασταθήκατε. Σε καιρούς δύ-
σκολους βρεθήκατε δίπλα μου. 
Με βοηθήσατε πάρα πολύ. Με 
στηρίξατε. 

Προβληματίστηκα. Θα έκανε 
λάθος. Εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο. 
Τη ρώτησα: 

- Ξέρεις με ποιον μιλάς; Πότε 
συνέβησαν τούτα; 

-Ασφαλώς και ξέρω. Το πιθα-          
νότερο είναι να μην το συνειδη- 
τοποιήσατε. Αντιμετώπιζα πρό-
βλημα διαζυγίου. Θέλαμε να 
χωρίσουμε με τον άντρα μου. 
Σεις με στηρίξατε. Ξεπεράσαμε, 
τελικά, με τη βοήθειά σας, τα 
προβλήματα. Και... είμαστε ευτυ-
χισμένοι.

Ανέτρεξα στο παρελθόν. Ναι.                                     
Στη Θεσσαλονίκη με είχαν πλη-

Ανιχνεύοντας
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Κυριακή Στ΄ Λουκά

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ  εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε 
δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ 
ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν  Ἰησοῦν 
καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ 
καὶ σοί,  Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με 
βασανίσῃς. παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ 
ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ 
δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. ἐπηρώτησε 
δὲ αὐτὸν ὁ  Ἰησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· 
ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν 
ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ 
ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν 
αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν 
αὐτοῖς. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον 
εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν 
λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγεννημένον 
ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 
ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν  Ἰησοῦν καὶ 
εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ  Ἰησοῦ, 
καὶ ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη 
ὁ δαιμονισθείς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς 
περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 
μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι 
σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ  Ἰησοῦς λέγων· ὑπόστρεφε εἰς 
τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε 
καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
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Τρία τα αιτήματα:
Το πρώτο: Το αίτημα των δαιμόνων.
Θα διερωτηθεί κάποιος: Μα και οι δαίμονες απευθύνονται προς το 

Χριστό; Τον παρακαλούν; 
Αφού έργο τους είναι να μάχονται εναντίον του θελήματός Του, το 

ξερρίζωμα, το γκρέμισμα κάθε ηθικού και καλού, η αντιστράτευση, ο 
πόλεμος εναντίον Του, στέκουν με φόβο μπροστά στη δύναμη της αγάπης 
Του; Και όμως ναι. Και μάλιστα πιστεύουν στην ύπαρξή Του. Φρίσσουν. 

Εκεί που αντιδρούν είναι στην εφαρμογή των λόγων του Χριστού. 
Μηχανεύονται μάλιστα τα πάντα, για να εμποδίσουν την εφαρμογή 

τους από τον άνθρωπο.
Το δεύτερο αίτημα είναι των συγχωριανών του πρώην δαιμονισμένου. 

Αυτοί είδαν την αγάπη Του. Ελευθερώθηκαν από τα δεινά. Απηλλάγησαν 
από την τρομοκρατία. Δεν νιώθουν ανακούφιση ούτε ικανοποίηση. 

Προτιμούν να ζουν στην αμαρτία. Να πλουτίζουν παράνομα. Να φύγει 
από κοντά τους. Να μείνουν μόνοι. Να στερηθούν την παρουσία Του. 

Τούτους πολλοί τους μιμούνται. Άνθρωποι που γνωρίζουν την αξία 
των λόγων Του. Αναγνωρίζουν την ανωτερότητα της χριστιανικής ζωής. 
Αντιλαμβάνονται πόσο όμορφη γίνεται η ζωή με την παρουσία Του. Έχουν 
γευθεί πόσο βαθειά ικανοποιεί η συνεργασία μαζί Του. Ανακουφίζονται 
από την αποδοχή της χάρης Του. Ξέρουν πόση χαρά δοκιμάζουν, όταν 
ζητούν την παρέμβασή Του στον αγώνα τους κατά της αμαρτίας. 

Αυτοί όμως κάμπτονται μπροστά στην απατηλή γλυκύτητα της 
αμαρτίας. Λυγίζουν με τις ψεύτικες υποσχέσεις για παραδείσους 
απολαύσεων που υπόσχεται ο διάβολος. Νικούνται από την επιθυμία 
τούτη που ίσως έχουν δοκιμάσει ή από περιέργεια τις επιζητούν. Και Τον 
αποκρούουν. 

Το τρίτο αίτημα είναι των άλλων. Αυτών που αγαπούν πραγματικά 
τον εαυτό τους. Αποβλέπουν στην ευτυχία τους. Επιζητούν την ψυχική 
τους γαλήνη. Τη χαρά. Είναι αυτοί που δέχθηκαν τη χάρη του Θεού. 
Αναγνωρίζουν το ολίσθημά τους. Κραυγάζουν ζητώντας τη βοήθειά Του. 
Τον θέλουν μόνιμα κοντά τους. Ξέρουν την αξία Του και δεν θέλουν να 
Τον χάσουν.

 Εμάς τώρα ποιο θα είναι το αίτημά μας; Να μείνει ή να φύγει; 
Τι ζητούμε λοιπόν; Την αμαρτία; Το χρυσό ή το Χριστό; 

+ ο π. Γ.
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Αν πιάσεις την αγάπη

Αν πιάσεις την αγάπη 
στο λάθος το φτερό
θα μείνεις μ’ ένα αγκάθι 
γλυκό και κοφτερό.

Αν πιάσεις το μαχαίρι 
στην κόψη την καλή
θα ματωθεί το χέρι 
και η Ανατολή.

Αν πιάσεις ένα δάκρυ 
ανθρώπου αλλουνού
θα μοιραστείς το μέλι
της γης και τ’ ουρανού.

Αν πιάσεις άδειο βλέμμα 
ανθρώπου που πονά
θ’ ανέβεις δίχως ψέμα  
στα πιο ψηλά βουνά.

Αν πιάσεις μαύρη νύχτα 
με καθαρή ψυχή
θα πει πως δεν φοβάσαι 
τη μέρα που θα ‘ρθει

Μ’ αν πιάσεις την αγάπη 
εκεί που σπαρταρά
όλου του κόσμου θα ’χεις
το Φως και τη χαρά

Πόλυς Κυριάκου
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Πυρσός

Aποκάλυψη Ι

Σαν ερρίφθη ο κύβος, λέω: χάσαμε
Κάποιες διαστάσεις.
Πώς θα ζήσει ο κόσμος
Στων καιρών τις χλωμές προεκτάσεις;
Ποιος θα χτίσει γεφύρια
Να ενώσει τα ερείπια με το αύριο,
Γιατί βλέπω το μέλλον
Μ΄ ένα πρίσμα θολό και μακάβριο.

Κι αν μανιάσει το τέρας
Πιο πολύ, ασυγκράτητα,
Θ’ ακουστούν οι φωνές
του άλλου κόσμου, του απάτητου.
Θα ταράξουν ταφόπετρες,
Θα ορθώσουν ψυχές.
Θα τρομάξει το τέρας
Και θα λάμψουν οι σκιές.

   Λάρα Παρτζίλη
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Πυρσός

Ο κόσμος που μας περιβάλλει...

...δεν είναι τόσο απρόσωπος όσο νομίζουμε. Τα πράγματα 
δεν είναι ξένα. Όλα βρίσκονται γύρω μας σαν υπενθύμιση μιας 
αγάπης που ίσως δεν καταλάβαμε ακόμα. 

Οι άνθρωποι που ζουν και κινούνται κοντά ή μακριά, θυμίζουν 
την κοινή καταγωγή μας. Η φύση θυμίζει μια άλλη άχραντη 
ομορφιά που χάσαμε. Το φως θυμίζει την καθαρότητα και τη 
διαύγεια που εκπορεύεται μέσα από τους αιώνες.

Όλα έχουν κάτι να μας πουν, κάτι να μας φανερώσουν:
Ο άνεμος την αστάθεια που μας κυνηγά! Τα πουλιά, το 

πέταγμα σε άλλους κόσμους. Οι σπόροι, το μυστικό μιας νέας 
ζωής. Το χορτάρι, πόσο πρόσκαιροι είμαστε σε τούτο τον 
πλανήτη. 

Αν μπορούσαμε ν’ ακούσουμε τα μυστικά μηνύματα των 
πραγμάτων, η καρδιά μας θα ’ταν χαρούμενη κι ανέμελη σαν 
μικρό παιδί που παίζει με χάρτινα καραβάκια. 

Η αγανάκτηση από το δίκαιο που πληγώθηκε, θα ’δινε τη 
θέση της στη σιωπή της σοφίας. Ο θυμός που μάτωσε το στήθος 
μας, θα ’δινε τη θέση του στην ειρήνη που απλώνει το χέρι σε 
φίλους και εχθρούς. Κι ο φόβος, που είναι γέννημα της αδυναμίας, 
θα ’δινε τη θέση του στη χαρά και την αισιοδοξία.
 

Γ. Ματσαγγίδης  
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Πυρσός

Άκρω δακτύλωι                              ι

Μην υποτιμάτε το χαμόγελο
Παρά τη μαγευτική φυσική ομορφιά του, το «Χάσμα» στη Νέα Ν. Ουαλία, 

της Αυστραλίας, είναι δυστυχώς περισσότερο γνωστό, ως το σημείο στο οποίο 
επιλέγουν αρκετοί απελπισμένοι άνθρωποι να δώσουν τέλος στη ζωή τους. 

Ευτυχώς όμως για πέντε δεκαετίες, ακριβώς απέναντι ζούσε ένας άντρας, που με 
την έγκαιρη παρέμβασή του κατόρθωσε να αποτρέψει πάνω από 160 αυτοκτονίες. 
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τον αποκαλούν «Άγγελο της Αυστραλίας».

Ο Ρίτσι ποτέ δεν εκπαιδεύτηκε γι’ αυτό που έκανε. Ούτε και κάλεσε ποτέ την 
αστυνομία για να τον βοηθήσει. Κάθε πρωί στεκόταν με τις ώρες στο μπαλκόνι του 
και παρατηρούσε τον βράχο. Μόλις αντιλαμβανόνταν κάποιον που συμπεριφερόνταν 
«ύποπτα», έβγαινε από το σπίτι του και τον πλησίαζε.

Πώς έπειθε τους απελπισμένους ανθρώπους να μην αυτοκτονήσουν; Με μια πολύ 
απλή ερώτηση: «Μπορώ να κάνω κάτι να σας βοηθήσω; Θέλετε να έρθετε σπίτι μου 
να πιούμε ένα φλυντζάνι τσάι;» τους έλεγε με ήρεμη φωνή, πάντα χαμογελαστός. 
Και το κάλεσμά του πάντα έβρισκε ανταπόκριση.

«Δεν μπορείς απλά να κάθεσαι και να τους παρακολουθείς», είχε δηλώσει στις 
εφημερίδες. «Πρέπει να προσπαθήσεις να τους σώσεις. Είναι πολύ απλό. 

Η φιλοδοξία μου ήταν πάντα να τους τραβήξω μακριά από την άκρη του 
βράχου. Να κερδίσω λίγο χρόνο, για να τους μιλήσω. Να τους δώσω την ευκαιρία 
να το ξανασκεφτούν και να συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να 
είναι πολύ διαφορετικά το επόμενο πρωινό», είπε.

«Πώς τα καταφέρνω τελικά; Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη των λέξεων και του 
χαμόγελου». 

Όταν τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, επέστρεψε στο Σίδνεϊ και 
εργάστηκε στον κλάδο των ασφαλίσεων.

Έλεγε χαριτολογώντας: «Ήμουν πωλητής για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
μου. Τώρα πουλάω στους ανθρώπους ζωή». 

Η ηρεμία στη φωνή και το χαμόγελο πείθουν. Φέρνουν τους ανθρώπους πιο 
κοντά.

Είναι το μυστικό της επικοινωνίας. Με τον καλό λόγο και την αγάπη, αυτή που 
πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς, κερδίζεις την εμπιστοσύνη του άλλου. Μια δόση 
από χαμόγελο συμπληρώνεται η συνταγή. Το γλυκό δένει. Και γλυκαίνει της ψυχής 
τα κατάβαθα. Το άρωμα της αγάπης τους, ενώνει με δεσμούς άρρηκτους τις καρδιές.

ΔΔ
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To ψυχοψιχουλακι

[Φώτω Σκορδά, εκδ. Ακρίτας]

Εικονογράφηση: Χρήστος Γουσίδης

Μια φοράν κ’ έναν καιρό σε ένα χωριό όπως όλα, ζούσε ένας 

παράξενος άνθρωπος. Δεν του άρεσαν οι ηλιόλουστες μέρες, ούτε τα 

παιχνίδια των παιδιών, ούτε και οι μεγάλοι φυσικά! Ήθελε να είναι 

μόνος του, με μόνη συντροφιά την κατσίκα του, ώσπου μια μέρα... 

πήρε το πιο παράξενο ίσως δώρο γενεθλίων... Ένα κουτάκι από ένα 

άνθρωπο που φαίνεται πως τον ήξερε πολύ καλά... 

«Αγαπημένε μου ανιψιέ Ιάκωβε, [...] αυτή είναι η τελευταία μου 

επιθυμία: Πρέπει να ψάξεις να βρεις το ψυχοψιχουλάκι σου»!

Τι να εννοεί άραγε ο θείος του; Τι να είναι το «ψυχοψιχουλάκι»; 

Πού πρέπει να ψάξει ο Ιάκωβος για να το βρει; 

Κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι του ήρωά μας. Η δική του περιπέτεια. 

Η αναζήτησή Του. Μια πορεία πραγματικά συγκινητική... Μας καλεί 

να τον ακολουθήσουμε στο πέρασμα από τη μοναξιά στην αγάπη...!  

Θ. Κ. 

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

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).

1.

2.

3.

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 13 Οκτωβρίου, η ώρα 8:30 μ.μ. θα γίνει αγρυπνία.

Πόλεμος. Ναι!
Θύματα. Πρόσφυγες. Άνθρωποι ταλαιπωρούνται.
Τόσο μακριά όμως από μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τον 

ύπνο μας. Στ’ άλλο πλευρό βέβαια.
                                                  Ούτις

Πυρσός

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

Υπενθυμίσεις:



ΠEΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ιερός Ναός
Παναγίας Παλουριώτισσας ISBN 1012-2613

Π υρ σό ς

Φεβρουάριος 2017, Τεύχος 99* *


