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Πυρσός

Τῌ IZ’ (7ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ OΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ὡσηὲ

Δύο φορές στο ιερό Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός 
επανέλαβε τα χαρακτηριστικά και αξιομνημόνευτα λόγια 
του προφήτη Ωσηέ. 

«Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν», λέει ο Θεός με το στόμα 
του Προφήτου.

Aυτά τα ίδια λόγια λέει ο Χριστός στους φαρισαίους 
που δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν να καταλάβουν, πως 
η αληθινή θρησκεία είναι πολύ πιο πάνω από την τυπική 
εκτέλεση τελετουργικών πράξεων.

Οι τελετουργικές πράξεις και η τυπική λατρεία, χωρίς 
αγάπη, έλεος και συμπάθεια στους ανθρώπους, που 
στερούνται γνώση του Θεού και υπακοή στο θέλημά Του 
είναι πράξεις που στερούνται περιεχομένου και εσωτερικής 
δύναμης.

Πράξεις κενές. Άδειες. Χωρίς καμμιά αξία. Χωρίς όποιο 
νόημα.

Υπακοή στο Θεό κι αγάπη προς τους ανθρώπους. Αυτή 
είναι η αληθινή λατρεία.

«Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν»

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΑ

Είμαστε πικραμένοι. Ο Θεός, λέμε, δεν μας προίκισε με χαρίσματα. 
Είμαστε αντικείμενα ανάξιας προσοχής. Άχρηστα. Δεν διαπρέπουμε. 
Δεν κερδίζουμε τους ανθρώπους. 

Πώς θα γεμίσει η ζωή μας με νόημα; Ουσία; Στόχους; Το Χριστό; 
Αυτά συνεχώς λέμε. Εμείς πάντα αθώοι (!) Ειδικά στα μεγάλα 

γεγονότα της ανθρωπότητας.
Ναι, μα η αυτοδικαίωση φέρνει τύφλωση. Και κώφωση. Και τύφο.
Προβληματισμοί όπως: “δες τι δεν είναι εντάξει σ’ εσένα”, “πού 

βρίσκεται η ενοχή σου”, “έλα στον εαυτό σου”, δεν έχουν θέση στη 
ζωή μας. 

Μήπως όμως είναι καιρός για σκέψεις ως προς τα: “Μήπως μίλησες 
για τον άλλο κακόβουλα;”. “Μέχρι ποιου σημείου έχεις εξομοιωθεί με 
τον κόσμο”;

Υπάρχει και ο δρόμος της θυσίας. Της άρσης του Σταυρού. Της 
αγάπης για τον διπλανό

Ναι, αλλά η υπεροψία μας; 
Δεν αναγνωρίζουμε στα διάφορα γεγονότα της ζωής μας το θέλημα 

του Θεού. 
Όταν ο Θεός επιτρέπει τις δυσκολίες ή τον πόνο, θέλει να μας 

καθαρίσει. 
Συχνά μας δίνεται η εντύπωση, πως είμαστε στην απομόνωση. 

Μας παίρνει ανθρώπους αγαπητούς. Αφήνει ν’ αρρωστήσουμε. Κι 
εμείς; Επαναστατούμε.

Πάντα εργάζεται για μας. Προσέχει με φροντίδα να μας καθοδηγεί 
ως Πατέρας. 

Εμείς, αντίθετα, παρουσιάζουμε μια παραμορφωμένη εικόνα. 
Αλλοιωμένη. Και τούτο προξενεί τόση θλίψη. Και δυσκολία στον 
πλησίον μας. 
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Στο κακό λέμε: Γιατί εγώ; Στο καλό όμως, όχι. 
Αισθανόμαστε κατάθλιψη. Μελαγχολία. Υποφέρουμε. Καταποντιζό-

μαστε συνεχώς. 
Είναι οπωσδήποτε πολύτιμο ένα δάκρυ μετάνοιας. Και οι άγγελοι 

χαίρουν. 
Να μην ξεχνούμε, πως (και) οι άνδρες κλαίνε.
Και οι ήρωες βεβαίως.
Σωστή στάθμιση παραγόντων της καθημερινότητας θα φέρει στη 

ζωή μας μια ισορροπία. Κάτι που μας είναι τελείως απαραίτητο.
Έχουμε την ανάγκη ενός πηδαλίου. Μιας πυξίδας, Ενός χάρτη.
Πώς θα ξανοιχτούμε στη ζωή, όταν αυτή είναι αχαρτογράφητη;
Πού να βρούμε ερείσματα ζωής; Ερεισίνωτα;
Υπάρχουν, ναι, οι σκόπελοι. Μα και οι ύφαλοι.
Φάρος καθοδηγητικός λοιπόν ένας και μόνος. Ο Χριστός.
Ξέρουμε πού θα Τον βρούμε.
Πυρσοί φωτίζουν το δρόμο Του.
Ένα μένει λοιπόνl Άντλημα εγρήγορσης. 
Με το Χριστό. Μαζί. Πάντα.

+ο π. Γ.
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Τηλεφώνησαν από την Αστυνομία.
Δυο νεαροί διέρρηξαν μια Εκκλησία.
- Μην κάνετε τίποτε. Έρχομαι.
Σε δέκα λεπτά ο π. Χρυσόστομος ήταν εκεί.
Μίλησε με τα παιδιά.
Δεν άνοιξαν φάκελο. Η υπόθεση έκλεισε.
Τον αγαπούσαν όλοι τελικά.

γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Είναι να εκπλήσσεται κανείς για το πόσο λίγη αυτογνωσία 
έχουμε στη ζωή μας. Βέβαια δεν μιλώ για την αυτοανάλυση, 
που μας διαβρώνει και μας κατατρώγει, ούτε για τη νοσηρή 
αυτομαστίγωση, ούτε για την αυτάρεσκη εξέταση του εαυτού μας. 
Μιλώ για την προσεκτική και ήρεμη εξέταση της ψυχής μας και 
του εσωτερικού μας κόσμου και για το έργο που κάνουμε για τη 
διαμόρφωση του εαυτού μας με σκοπό να χτίσουμε τη ζωή μας 
ενσυνείδητα, χωρίς να παρασυρόμαστε από τυχαία συναισθήματα 
και ιδέες. 

Τον εαυτό μας τον ίδιο τον διαφεντεύουμε λιγώτερο από 
κάθε τι άλλο. Μας χρειάζεται εξάσκηση και μάθηση. Πρέπει να 
προσπαθούμε με προσοχή και επιμονή να διαμορφώσουμε τον 
εαυτό μας.

... Η μοναξιά είναι μια εξαιρετική εμπειρία και μια θαυμάσια 
άσκηση. Μια εμπειρία, που δείχνει, αν έχεις κάποιο πνευματικό 
περιεχόμενο μέσα στην ψυχή σου, αν μπορείς να ζεις με το εσωτερικό 
αυτό περιεχόμενο, όταν τα εξωτερικά ελαττωθούν στο ελάχιστο. 
Γιατί κατά το πλείστον ζούμε με τις εξωτερικές εντυπώσεις, τους 
ανθρώπους γύρω μας, τις διάφορες υποθέσεις και μέριμνές μας. Τί 
θα συμβεί αν όλα αυτά απομακρυνθούν από μας; 

Τί θα γινόταν αν κλείνονταν οι αισθήσεις μας, που μας συνδέουν 
με τον εξωτερικό κόσμο; Με πόνο και κόπο και με τρίξιμο θά’ 
νοιγαν τότε οι πόρτες, για να μπούμε στον εσωτερικό κόσμο της 
ψυχής μας.

(π. Αλέξανδρος Ελτσιανίνωφ)

Απαρχές



Ηλιακτίδες
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Ηλιακτίδες

STHN YFEPBACH

Το σώμα του ανθρώπου μετά τον θάνατο απλώς κοιμάται, γιατί ο 

θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος, έως τη Δευτέρα Παρουσία του 

Χριστού, οπότε οι ψυχές θα εισέλθουν στα αναστημένα σώματα, 

για να παρουσιαθούν ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού 

και να κριθούν.

Ο φόβος του θανάτου που καλλιεργήθηκε από όλους τους Πατέρες 

τηε Εκκλησίας, χρησιμοποιείται για να φθάσουμε στην αφοβία του 

θανάτου. 

Ο φόβος του θανάτου και όλων των δεινών που συνδέονται 

με αυτόν, καλλιεργεί τη μετάνοια. Δεν πρόκειται για ένα φόβο με 

ψυχολογικό περιεχόμενο, αλλά για πνευματικό φόβο, που αναπτύσσει 

τη μετάνοια και δημιουργεί έμπνευση για προσευχή και σωτηρία. 

Δεν μπορεί να νοηθεί μετάνοια χωρίς τον φόβο του θανάτου. 

Γι’ αυτό, όσοι επιδιώκουν με το  στοχαστικό λόγο να αμβλύνουν 

το φοβερό μυστήριο του θανάτου, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, 

αποτρέπουν τον άνθρωπο από τη μετάνοια, που συνιστά τον 

πραγματικό θάνατο της ψυχής. 

Πραγματικά, ο φόβος του θανάτου οδηγεί στην αφοβία και την 

υπέρβαση του θανάτου. (Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος)
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Δευτέρα, 27.09.2018 

Ένα αίνιγμα η σημερινή της στάση. Καθόταν αμίλητη για αρκετή 
ώρα. Kι εγώ έβλεπα τον χρόνο να φεύγει. Πράγματι αναξιοποίητος;

Καμμία αντίδραση σε κάθε μου προτροπή να πάρει το μολύβι 
και να γράψει. Σε μια στιγμή «έκλαμψης» σκέφτηκα να τη ρωτήσω:

- Φοβάσαι; Φοβάσαι ότι αύριο στο σχολείο δεν θα θυμάσαι 
τις λέξεις;  

Και τότε σήκωσε το βλέμμα κουνώντας το κεφάλι καταφατικά.
- Μμμ... τώρα κατάλαβα. Δεν πειράζει! Δεν πειράζει που 

φοβάσαι. Και σίγουρα, δεν πειράζει, αν αύριο ξεχάσεις τις λέξεις! 
Σήμερα, όμως, εμείς δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε να 
τις γράφουμε;

Και η μικρή μαθήτρια της Α΄ δημοτικού πήρε απαλά το μολύβι 
και αποφάσισε να προσπαθήσει...

Θυμήθηκα τότε ξανά τα λόγια κάποιου φίλου:
«Ο μεγαλύτερος εχθρός σου είναι αυτός μέσα σου που αρνείται 

τον φόβο. Είναι απόλυτα φυσικό να φοβάσαι και να το εκφράζεις!
Μόνο έτσι ο φόβος, από ισχυρός, γίνεται ανίσχυρος και πια δεν 

σε τρομάζει. Μόλις δώσεις δικαίωμα στον φόβο σου να υπάρχει 
χωρίς ενοχή, αυτός παίρνει ρεαλιστικές διαστάσεις. Και ημερεύεις κι 
εσύ μαζί του...»

Και σκέφτηκα πόσο πιο αληθινή είναι αυτή η οπτική. Σε 
αντίθεση με άλλου τύπου επιταγές: «Μη φοβάσαι!!! Προσπάθησε 
χωρίς φόβο και θα τα καταφέρεις!» 

Όχι! Ο φόβος είναι εκεί... Αλλά ας είναι. Αδύναμος, όμως. 
Ανήμπορος πια να μου σπάζει τα φτερά... 

          Κ. Χ. 
         

  

Φύλλα ημερολογίου
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ΔονήσειςΔονήσεις

Γνώρισα... μία προϊσταμένη μεγάλου νοσοκομείου των 
Αθηνών, υπεύθυνη ολόκληρου του 1ου ορόφου. 

Όταν ο ιερέας στην γιορτή της Παναγίας πήγε να 
λιτανεύσει την εικόνα στους θαλάμους των ασθενών, 
εκείνη ήταν μπροστά, έδειχνε τον δρόμο, ενημέρωνε τον 
ιερέα και κρατούσε αναμμένο ένα κερί. 

Ο ιερέας συνέχισε τη λιτάνευση της εικόνας. Ανέβηκε 
στον 2ο όροφο και στον 3ο. Συνέχισε στον 4ο, 5ο και 
6ο όροφο. Έβλεπα κοντά του την ίδια την προϊστάμενη 
- νοσηλεύτρια. Ρώτησε ο ιερέας μετά την λιτάνευση 
στον 1ο όροφο: “εσείς ως προϊστάμενη του 1ου ορόφου 
θα μπορέσετε να έλθετε μαζί μας και στους υπόλοιπους 
ορόφους;”

Και η νοσηλεύτρια απάντησε: “Πάτερ, συνοδεύω την 
Παναγία”.

 (Χρυσόστομος Σεκούνδος)
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~Πύρσος~

Ο άνθρωπος που βρίσκεται σε εγρήγορση, 
συμμετέχει τακτικά και ουσιαστικά στα μυστήρια της 
Εκκλησίας, για να ενισχύει την προσπάθειά του με 
τη χάρη του Θεού και να ενδυναμώνεται στον αγώνα 
του ενωμένος με τον ίδιο τον Χριστό. 

Η  εγρήγορση είναι τελικά η άλλη όψη 
της μετάνοιας. Μετάνοια κι εγρήγορση είναι 
πραγματικότητες αναπόσπαστα συνδεδεμένες. 

Δεν νοείται μετάνοια χωρίς εγρήγορση, αλλά ούτε 
μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική εγρήγορση 
χωρίς μετάνοια.

Η μετάνοια οδηγεί στην εγρήγορση και η 
εγρήγορση στη μετάνοια.

 (Γιάννης Ιωάννου)

“Ο άνθρωπος όταν τα αποκτήσει όλα, τότε μόνο το 

καταλαβαίνει, το ζει και το βλέπει, πόσο είναι μάταια.

Πόσο μηδαμινή αξία έχουν!”. 
(Μαξ Λίμπερμαν, ζωγράφος)
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Ανιχνεύοντας
Το μήνυμα ήταν αρνητικό. 

Κάποιος από τη Λευκορωσσία δεν 
ήλθε.

Το βράδυ τηλεφώνησαν. Ήλθε 
στην Κύπρο. Ξέχασε όμως τα 
χαρτιά του. Οι αστυνομικοί δεν 
κατάφεραν να συνεννοηθούν. Και... 
τον έστειλαν πίσω.

Στείλαμε άλλο εισιτήριο. 
Την επόμενη ήταν κοντά μας.
Τρομοκρατημένος. Νόμιζε, πως τον 
παρακολουθούν οι πάντες.

Το επόμενο πρωϊνό με 
πλησίασε. Δεν κοιμήθηκε το 
βράδυ. Ανησυχούσε. ΕΊχε άγχος. 
Εφιάλτες.

Του εξήγησα: “Εδώ δεν είναι 
η πατρίδα σου. Ο κομμουνισμός 
άλλωστε και εκεί ανήκει στο πα-
ρελθόν. Δεν κινδυνεύεις. Το βράδυ, 
πριν πας για ύπνο, να πιεις ένα 
ποτήρι γάλα. Και θα κοιμηθείς. 
Μην ανησυχείς”.

Το άλλο πρωΐ, τον φώναξα.
- Λοιπόν; Πώς πήγε;
Ήταν αλλαγμένος. Ήρεμος. 

Και σχετικά ξεκούραστος. Είχε, 
ναι, κοιμηθεί. Όχι όλο το βράδυ, 
αλλά...

Του είπα να ξαναπάρει το 
“φάρμακο” το βράδυ.

Το άλλο πρωΐ ήλθε σ’ εμένα 

πριν τον φωνάξω. Πετούσε από 
τη χαρά του.

- Να σας πω το νέο. Κοιμήθηκα 
όλο το βράδυ. Χωρίς καμμιά 
διακοπή. Δόξα τω Θεώ. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ.

- Εφιάλτες; Είχες;
- Κάθε άλλο. Προσπαθώ να 

απολαύσω την κατασκήνωση 
τώρα.

Του είπα, ότι μπορεί, όποτε 
θέλει, να το επαναλάβει. Του είπα 
και άλλη “λύση”. Για έκτακτη 
όμως περίπτωση.

Τον παρακολουθούσα συνεχώς. 
Το έβλεπε. Και το ... απελάμβανε. 
Ως το τέλος.

Έφυγε κατενθουσιασμένος. Οι 
“διακοπές” του ήταν τέλειες, είπε. 
Και η πνευματική τροφή επίσης.

Τί βοήθησε; Το “φάρμακο”; Ή 
το προσωπικό ενδιαφέρον; Σε πιο 
έντονο βαθμό βέβαια.

Ασχολήθηκε κάποιος μαζί 
του. Προσωπικά.  Του έδωσε 
σημασία...

Τα απλά, τελικά, πράγματα σε 
χέρια ανθρώπων που αγαπούν , 
μεγαλουργούν.

Δόξα τω Θεώ...
(από το “ημερολόγιο ενός πνευ-

ματικού”) 



«ὁ θησαυρὸς ὑμῶν.» (Ματθ. στ΄ 21)

Η καρδιά είναι η έδρα. Το κέντρο της πνευματικής ζωής. Των 
σκέψεων. Των διαθέσεων. Των προτιμήσεων. Των επιθυμιών. Των 
πόθων. Της αγάπης. Των επιδιώξεων. Των κατευθύνσεών μας.

Όλα δε αυτά αφετηρία και τέρμα. Η καρδιά ακολουθεί το θησαυρό 
της και προσκολλάται σ’ αυτόν. Δαπανά όλη τη δράση και τις 
δυνάμεις της για την αύξηση και απόλαυσή του.

Ο θησαυρός μπορεί να είναι γήινος ή επουράνιος. 
Αν σ’ ένα γήινο θησαυρό προσκολληθεί η καρδιά μας, τότε 

γινόμαστε δούλοι της ύλης. Απομακρυνόμαστε από το συνάνθρωπο. 
Και το Θεό. Γεμίζουμε τη ζωή μας με άγχος και ένταση.

Αν, όμως, ο θησαυρός είναι επουράνιος, τότε γινόμαστε αληθινά 
ελεύθεροι. Αγωνιζόμαστε για εσωτερική καλλιέργεια. Έχουμε ως 
κέντρο των φροντίδων μας την επουράνια αποκατάστασή μας.

Θησαυρός μας, λοιπόν, ας γίνει ο Χριστός. Με τον τρόπο αυτό θα 
γίνουμε μέτοχοι των αρετών Του. 

Οι σκέψεις και οι πόθοι μας θα στραφούν στην αιωνιότητα. Θα 
εξαρτώμαστε από Αυτόν. Θα Τον εμπιστευόμαστε. Κοντά Του θα 
επαναπαυόμαστε. Αυτόν θα αγαπούμε. Θα Τον παίρνουμε μέσα μας. 
Και «μέτοχοι ζωής αιωνίου» θα γινόμαστε.

Το ερώτημα είναι: Πώς θα γίνει ο Χριστός ο θησαυρός μας;
Χρειάζεται συνεχής αγώνας. Θέληση. Προσπάθεια. Συνεχής 

προσευχή. Συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή. 
Με αυτά ο θησαυρός μας θα είναι ανεκτίμητος. Η προσκόλλησή 

μας σ’ Αυτόν θα μας χαρίσει την αιωνιότητα. 
+ο π. Γ.

Κ ύ μ ατα Ε λπ ί δ α ς . . .
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Ψηφίδ
ες

ΨηφίδεςΨηφίδες

Πυρσός 10

∆ονήσεις

Ζήτησα από το Θεό δύναμη, για να φτάσω στην 
επιτυχία.

Έγινα όμως αδύνατος, για να μάθω την υπακοή.
Ζήτησα υγεία, για να κάμω πράγματα μεγάλα.
Μου δόθηκε αναπηρία, για να κάμω καλύτερα 

πράγματα.
Ζήτησα πλούτη, για να είμαι ευτυχής.
Μου δόθηκε ένδεια, για να γίνω σοφός.
Ζήτησα εξουσία, για να με δοξάζουν οι άνθρωποι.
Μου δόθηκε αδυναμία, για να νιώσω την ανάγκη 

του Θεού.
Ζήτησα τα πάντα, για να χαρώ τη ζωή.
Μου δόθηκε ζωή, για να χαρώ τα πάντα.
Δεν πήρα τίποτα από όσα ζήτησα. Αλλά 

πήρα τα πάντα στα οποία ήλπισα. Παρόλο που 
σχεδόν τίποτα δεν άξιζα, οι κρυφές προσευχές μου 
εισακούσθηκαν. 

Μεταξύ των ανθρώπων είμαι πλούσια 
ευλογημένος.

Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστώ για τα δώρα σου.
Αμήν.

Kirk Kilgour
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Κόρη μου, 
Εκείνο το  “για να” σκανδαλίζει.
Ταυτόχρονα, όμως προκαλεί ένα ξεκαθά-

ρισμα. Στόχων. Σκοπών.
Η πυξίδα η δική μας τί να δείχνει άραγε;

…πατρικά
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Γνώρισα ένα συνταξιούχο δάσκαλο, 
ο οποίος στο χωριό που μένει ΄όταν 
πεθαίνει κάποιος συγχωριανός /νή του, 
πηγαίνει στο σπίτι του κεκοιμημένου/
νης και αναγινώσκει ολόκληρο το 
Ψαλτήρι.

Δώσε στον άλλο να καταλάβει 
τα όρια σου, για να 

διαμορφώσει κι εκείνος τα δικά του. 

Τα μικρά σκαντζοχοιράκια, όταν κάνει κρύο 

μαζεύονται το ένα κοντά στ
ο άλλο, για να ζεσταθούν. 

Έτσι όμως τρυπιούνται και πονάνε. Θα χρειαστεί 

αρκετές φορές να αλλάξουν 
θέση, ώστε να βρουν την 

σωστή εκείνη απόσταση που θα τους επιτρέψει να 

ζεσταθούν χωρίς όμως να πονέσει το ένα το άλλο. 

Ας προσπαθήσουμε να βρούμε την σωστή θέση 

απέναντι στον εαυτό μας και
 τους άλλους, ώστε να 

αγαπάμε δίχως να πληγώνουμε και να πληγωνόμαστε.

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
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Αντισταθμίσματα

Το βράδυ πριν από τον τελικό η 
ελληνική ομάδα, μαζί με τους προπο-
νητές της, δούλεψε για τελευταία 
φορά ξενυχτώντας ως τις 4.00 το 
πρωί. Φυσικά, το δέος και το άγχος, 
επειδή ακριβώς αγωνίζονταν με το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης –το 
οποίο έχει μακρά παράδοση σε 
τέτοιους διαγωνισμούς-, υπήρχαν, 
αλλά δεν ήταν κάτι που τους 
κατέβαλε. «Ο μεγαλύτερος κριτής 
και αντίπαλος είναι τελικά ο ίδιος ο 
εαυτός σου. Τα δικά σου όρια οφείλεις 
να ξεπεράσεις. Είχαμε αναλάβει μια 
υποχρέωση απέναντι στον εαυτό 
μας, απέναντι στην ομάδα» αναφέρει 
η Τερέζα, πρωτοετής στη Νομική 
Σχολή.

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε 
την αναγνώριση όλων των συμμετε-
χόντων, συνεχίζοντας την παράδοση 
των προηγούμενων ετών, ενώ οι 
φοιτητές της Οξφόρδης τους έδωσαν 
συγχαρητήρια, χωρίς να κρύβεται 
καμμία ίντριγκα από πίσω, όπως 
μας βεβαιώνουν.

«Οι Ελληνες πετάτε τα επιχει-
ρήματα σαν να πυροβολείτε» ήταν η 
φράση του καθηγητή Γκαμάουφ του 
Πανεπιστημίου της Βιέννης, μου λένε 
με κρυφή υπερηφάνεια. «Και ποιο 
είναι, τελικά, το μυστικό ενός καλού 
ρήτορα;» τους ρωτώ. «Να ακούς 
και όχι μόνο να μιλάς» μου απαντά 

η Μαρία. «Να μην πλατειάζεις, να 
μένεις στην ουσία» συμπληρώνει 
η Ιουλία. «Να είσαι ευέλικτος» 
λέει η Τερέζα. «Να πείσεις. Να σε 
θυμούνται. Να κάνεις εντύπωση 
με τον λόγο σου» αναφέρει ο 
Αλέξανδρος.

Παρά τη νίκη τους οι τέσσερις 
φοιτητές δεν τρέφουν αυταπάτες. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας 
αναφέρουν συχνά ότι αν τα έξοδα της 
συμμετοχής τους δεν καλύπτονταν 
από ιδιώτες χορηγούς, δεν θα 
μπορούσαν ποτέ να συμμετάσχουν.

Φαίνονται, μάλιστα, ιδιαίτερα 
προβληματισμένοι για το μέλλον.
Φοβούνται την ανεργία, αλλά κάνουν 
και όνειρα. Κυνηγούν μια υποτροφία, 
ενώ κάποιοι δεν αποκλείουν ακόμη 
και το εξωτερικό.

«Πολλές φορές έρχεσαι αντιμέ-
τωπος με τα ελλείμματα της εκπαί-              
δευσης, συνειδητοποιείς ότι βαλτώνεις                                              
κάπου όχι μόνο λόγω της οικονομικής 
κατάστασης, αλλά και επειδή το 
ελληνικό πανεπιστήμιο δεν έχει δομές, 
δεν έχει οργάνωση, δεν παρέχει 
κίνητρα. Αυτές οι πρωτοβουλίες, 
αυτά τα προγράμματα, είναι η 
μόνη διέξοδος για να μπορέσεις να 
κάνεις κάτι να ξεφύγεις» θα μου 
πει η Ιουλία σχεδόν μελαγχολικά, 
κλείνοντας. (“Το Βήμα”)
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Άνθρωπος μόνος και μπερδεμένος ψάχνει

[π. Βασίλειος Θερμός, εκδ. Αρμός]

[...] θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως, ό,τι και αν ανακαλύπταμε 
στον εαυτό μας, όταν μένουμε μόνοι και δεν το αντέχουμε, ο Χριστός 
το ξέρει ήδη πολύ πριν εμείς το ανακαλύψουμε και έχει κατέβει στον 
Άδη της ψυχής μας και είναι ήδη εκεί. Αυτό είναι η εις Άδου κάθοδος 
που γιορτάζουμε το Πάσχα. Δεν είναι αυτό που συνέβη μόνο μία 
φορά. Είναι η διαρκής αιώνια εις Άδου κάθοδος στις ψυχές των 
ανθρώπων [...]. Εάν αυτό το είχαμε εμπεδώσει, και αν είχαμε λίγο 
μεγαλύτερη πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, θα μπορούσαμε να 
συνειδητοποιήσουμε ότι με αυτά που είδε, συνεχίζει να μας αγαπάει 
το ίδιο. Και τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς κάτι από 
τη δική Του στάση και το δικό Του ήθος. Να μπορούμε δηλαδή 
να αντέξουμε τον Άδη μας, να αντέξουμε τον εαυτό μας, και στη 
συνέχεια πολύ διαφορετικοί πια να περάσουμε στο κυρίως στάδιο 
της προσευχής πολύ διαφορετικά, διότι θα είμαστε πολύ πιο ταπεινοί 
και ευγνώμονες απέναντί Του. Και φυσικά τότε θα μπορούσαμε να 
αντέχουμε περισσότερο και τον άλλο άνθρωπο με το δικό του Άδη.     

Μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων, ο π. Βασίλειος αναπτύσσει 
το θέμα της σχέσης. Τι ορίζεται ως σχέση, ποιες σχέσεις είναι υγιείς 
και ποιες νοσηρές, και πώς εκδηλώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στους 
ανθρώπους και πώς η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. 

Επιπλέον, μέσα από το διάλογο που αναπτύσσεται με το 
παρευρισκόμενο κοινό μετά την παρουσίαση του κάθε θέματος, βρίσκει 
την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήματα που προβληματίζουν όλους 
όσοι παλεύουν για ουσιαστικές συναντήσεις με τον εαυτό τους, τον 
συνάνθρωπο και το Θεό.            Ε. Κ.

Καθ’      οδον
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Νιώθω την ανάγκη να γράψω κι εγώ τη δική μου θλιβερή ιστορία, 
για να δημοσιευτεί και να βοηθήσει ανθρώπους που υποφέρουν, όπως 
εγώ πριν από επτά χρόνια. Όταν ο καρκίνος χτύπησε ανελέητα τον 
εξάχρονο τότε γιο μου.

Ξεκίνησε από έναν αδένα και όταν έγιναν οι εξετάσεις, οι γιατροί 
μας το είπαν ξεκάθαρα: Καρκίνος σε προχωρημένο στάδιο με πολλές 
μεταστάσεις. Θα αρχίσουμε, μας είπαν, ακτινοβολίες, χημειοθεραπεία, 
όμως δεν μπορούμε να σας δώσουμε με σιγουριά καμμιά ελπίδα ότι θα 
ζήσει το παιδί σας.

Η οικογένειά μου με είχε μεγαλώσει με χριστιανικές αρχές, αλλά είχα 
τη μεγάλη ατυχία στα δεκαπέντε μου να χάσω τη μητέρα μου, που 
ήταν το μοναδικό στήριγμά μου.

Τότε είχα επαναστατήσει ενάντια στο Θεό. Τώρα, όμως, με το 
πρόβλημα του παιδιού μου , όταν όλοι οι συγγενείς με εγκατέλειψαν, 
κάτι άλλαξε. 

Ξένοι άνθρωποι, αλλά με την καρδιά τους γεμάτη καλοσύνη και 
αγάπη, γεμάτη από Θεό, με στήριξαν και προσευχήτθηκαν για μένα 
και το παιδί. 

Κάτι ξύπνησε μέσα μου και παρακάλεσα τον Θεό να με βοηθήσει. 
Εκείνος δεν με αποστράφηκε, αλλά άκουσε την προσευχή μου. 

Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια θεραπειών, το παιδί μου άρχισε να 
πηγαίνει πολύ καλά. Η ογκολόγος απόρησε και έφτασε στο σημείο να 
μου πει ότι το παιδί μου ζει από θαύμα. 

Τώρα είμαστε στον έβδομο χρόνο, και όπως λένε όλοι πλέον οι 
γιατροί, το αγόρι μου είναι πλήρως θεραπευμένο. Μέσα από όλη αυτή 
την οδυνηρή εμπειρία βγήκε κάτι θετικό, και αυτό είναι που θέλω να 
πω στους συνανθρώπους μας που βασανίζονται, που σηκώνουν τον 
ίδιο σταυρό: να μη χάνουν το θάρρος τους, δεν είναι μόνοι τους.

Υπάρχει Θεός. Αρκεί να τον αναζητήσουμε και θα Τον βρουμε, αρκεί 
να ζητήσουμε έλεος και θα μας δοθεί. Άλλωστε, και Εκείνος το είπε. 
Όχι υποταγή, λοιπόν, στης σκέψης τον τρελό ρυθμό. Η πίστη σώζει.

[Ο Θεός έσωσε το παιδί μου ]

Σπαράγματα
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Ο καρκίνος δεν είναι τίποτα άλλο από μια μάχη. Μία μάχη όμως που 
μπορεί να κερδηθεί, αν έχουμε σύμμαχο το Θεό, γιατί ο Θεός είναι 
πάνω από το θάνατο. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή 
Του.

Αν η ζωή είναι ένας σταυρός του μαρτυρίου, ας μην ξεχνάμε ότι δεν 
είμαστε μόνοι: υποφέρει δίπλα μας και ο Χριστός. Μας ανακουφίζει και 
σηκώνει λίγο από το βάρος του σταυρού, όπως το σήκωσε και τότε. 

Κρατήστε το κεφάλι ψηλά, κρατήστε την ελπίδα, την πίστη 
άσβεστη. Το λέω εγώ, μια πονεμένη μητέρα που γνώρισε το πρόσωπο 
του θανάτου, αλλά είδε και τη νίκη του Θεού. 

Ελπίδα μου όλα τα χρόνια ήταν η πίστη μου στο Θεό και 
αυτή η ελπίδα ήταν και είναι η βάρκα μου για να διαβώ αυτό το 
φουρτουνιασμένο πέλαγος της ζωής. 

Μαρία Ζ., Πειραιάς 

Οι τυφλοί ούτε του ήλιου τη λαμπρότητα βλέπουν, ούτε την 
ωραιότητα.

Αλλ’ ούτε την αρμονία του σύμπαντος μπορούν να 
συλλάβουν.

Ζουν και κινούνται πίσω από ένα παραπέτασμα.
Έχουν κλειστεί σ’ ένα δικό τους κόσμο.
Τρομερώτερη βέβαια η τύφλωση της διάνοιας. Καταστρέφει 

τα νοήματα. Παραποιεί την αλήθεια. Προκαλεί πώρωση της 
συνείδησης. Διαφθείρει την ψυχή. Διαστρέφει τα πάντα. 
Οδηγεί στον πνευματικό θάνατο.

Το φως υπάρχει. Λάμπει. Και φωτίζει τα γύρω.
Από μας εξαρτάται, αν θα το δούμε. Αν θ’ αφήσουμε να 

φωτιστεί η διάνοια. Μα και η ψυχή μας.
Δεν δοκιμάζουμε;

Αναπαλμοί

Aλέξης
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Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Πυρσός 20 b

Αγαπητέ μου Τάκη ,

Αφού ο Θεός θέλει το καλό μας, γιατί δεν μας δίνει τη 
δύναμη, τη θέληση, την ικανότητα να πραγματοποιήσουμε την 
ιδανική χριστιανική ζωή; 

Αποδεικνύεται έτσι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, πως εκείνος 
είναι που μας χορηγεί τα μέσα. Τις δυνατότητες. Τις ευκαιρίες.
Τη δύναμη για να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας.

Εμείς άραγε τι κάμνουμε; Μερικοί τα περιμένουν όλα από το 
Θεό. Δυσανασχετούν. Αδιαφορούν.

Άλλοι πιστεύουν, πως θα τα καταφέρουν μόνοι. Να διορθώσουν 
τα ελαττώματά τους. Ν’ αναπτύξουν κάθε δύναμη, που υπάρχει 
μέσα τους. 

Λάθος. Ο λόγος του Θεού θα τους ενισχύσει. Θα τους 
παρηγορήσει. Θ’ ανανεώσει το θάρρος τους. Θα τους βοηθήσει 
να μη χάσουν το στόχο τους.

Για να φθάσει η ώρα, που ο κρυμμένος στη γη σπόρος θα 
καρποφορήσει, χρειάζεται υπομονή. Εμπιστοσύνη στο Θεό. 

Για να έλθει η ώρα, που θα γίνει το θεϊκο θέλημα, φρόνημα.
Λόγος. Πράξη. Συνήθεια καλή. Πάλι η υπομονή είναι απαραίτητη. 

Εμείς θα χρειαστεί να δώσουμε την καρδιά μας. Τη θέλησή 
μας. Τη γη την αγαθή. 

Δεν έχει σημασία, αν οι ατέλειες εξακολουθούν. Αν δεν φθάσαμε 
ακόμη στο σημείο που επιθυμούμε. 

Δεν είναι σωστό να υπάρχει βιασύνη. Ανυπομονησία. 
Αδικαιολόγητη απαίτηση να γίνουν όλα αυτόματα. 

Υπομονή λοιπόν. 
Και ο Θεός θα ευλογήσει.                                       Με την αγάπη μου,

                         a. G.
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Πραγματικότητα
Δύο πορείες συναντώνται. Η μια μπαίνει στην πόλη της Ναΐν. 

Η άλλη βγαίνει. Έτσι η Ναΐν από τόπος αναψυχής, ζωής, κάλλους, 
ομορφιάς, παρουσιάζεται τώρα μπροστά στο Χριστό ως τόπος 
θρήνου. Θανάτου. 

Από τη μια πλευρά εξέρχεται η πομπή ανθρώπων απελπισμένων, 
απογοητευμένων που κουβαλούν στα χέρια τους το θάνατο.

Από την άλλη, η πομπή του Χριστού, του Κυρίου της ζωής και 
του θανάτου. 

Έρχεται με τους μαθητές Του να διδάξει. Να κηρύξει την αλήθεια. 
Τη νέα πίστη. Να θεραπεύσει τους ασθενείς. Να αναστήσει τους 
νεκρούς. 

Αυτός είναι η οδός. Η αλήθεια. Η ζωή. 
Ποιος θα νικήσει λοιπόν; Ο θάνατος ή η ζωή; 
Ο θάνατος είναι η κατάλυση της ζωής. Εισήλθε στον κόσμο μετά 

την πτώση. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου και της 
απομάκρυνσής του από το Θεό. Καρπός της δαιμονικής αυτονόμησης 
του ανθρώπου από το Θεό. 

Πάντα μας τρομοκρατεί και μας αιφνιδιάζει. Είναι έξω από τη 
φύση μας. Δεν ανήκει στα “κατά φύσιν” της δημιουργίας. 

Ο Χριστός δεν έχει καμμιά σχέση με το θάνατο. 
Με την παρουσία του Χριστού ο θάνατος καταλύεται. Έχασε τη 

δύναμη και την ισχύ του. 
Έτσι η πραγματικότητα που προσκομίζει ο Ιησούς, δεν είναι 

θανατοκεντρική.Αμαρτωλοκεντρική.
Ο κόσμος που φέρνει ο Χριστός, είναι κόσμος φωτός. Ζωής. 

Ανάστασης. Χάρης. 
Η Ανάσταση. Μια ιστορική πραγματικότητα. Ο καθένας την 

αποδέχεται ή την απορρίπτει. Εμείς;            
 +ο π. Γ.
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Οι σημερινοί επιστήμονες όλο κι επιζητούν. Δεν 
ικανοποιούνται με το (ένα) πτυχίο. Οι απαιτήσεις της 
ζωής, βλέπετε.

Αναζητούν λοιπόν. Μεταπτυχιακό. Δοκτοράτο...
Παρά την κρίση την οικονομική βρίσκουν τρόπους να 

επιβιώσουν. Και πετυχαίνουν τελικά το στόχο τους.
Είναι και  μια ευκαιρία τούτη η δραστηριότητα των 

πανεπιστημίων.
Η ερώτηση λοιπόν είναι: Και μετά; Πού θα στραφούν;
Θ’ αναζητήσουν ασφαλώς θέσεις. Μισθούς.
Λύσαμε έτσι το πρόβλημα;
Μα υπάρχει πρόβλημα λοιπόν; Και δεν το ξέρουμε;
Αναζητούμε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι. Όλων των 

αιώνων. Και των εποχών.
Ζητείται ανθρωπιά. Σε ποιά αγορά θα τη βρούμε;Και  

πώς αγοράζεται;
Δύσκολα τα πράγματα.
Για να υπάρξει ανθρωπιά, πολλά θέματα πρέπει να 

τακτοποιηθούν. Πολλά θέλουν ξεκαθάρισμα.
- Ρώτησα κάποτε στη Θεσσαλονίκη φοιτητή ιατρικής.
- Ποιά μέρα της εβδομάδας θα βλέπεις τους αρρώστους 

σου δωρεάν;
Αντέδρασε.
- Τί να κάμω; Δωρεάν; Εγώ σκοτώνομαι να βρω τ’ 

απαραίτητα και σεις μου λέτε να βλέπω αρρώστους 
δωρεάν;

Είπα:
- Ευχαριστώ. Πήρα απάντηση.
Τί μπορούσα να προσθέσω; Μάταιο δεν ήταν;

Xαραμάδα ελπίδας
17Β
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Η ανθρωπιά εξακολουθεί ν’ αναζητείται. Μας λείπει τόσο 
πολύ. Και... την έχουμε ανάγκη.

Χωρίς αυτήν, η ζωή μας όλο και κυλά χωρίς νόημα. Σε μια 
ψυχική ρουτίνα. Σ’ έναν αποκλεισμό. Σε μιαν απομόνωση.

Τί κάμνουμε λοιπόν; Πού στρεφόμαστε; 
Τα πανεπιστήμια δεν μας λύουν το πρόβλημά μας.
Αλλού πρέπει να ψάξουμε. Σε τόπους απόμερους. Σ’ εργασίες 

παραμελημένες κατά τ’ άλλα.  Αυτές που απαιτούν θυσίες. 
Προσφορά. Αγάπη. Χωρίς τυμπανοκρουσίες. Τηλεοράσεις και τα 
σχετικά.

Εργασία της σκιάς. Της αφάνειας. Της γνησιότητας όμως.
Βρέθηκα τελευταία σε δύο τέτοιους “ναούς της αγάπης”.
Οι άνθρωποι; Αποφασισμένοι. Ξέρουν τί θέλουν.
Παραμελημένοι ως κοινωνική τάξη. Αλλά και μισθολογικά.
Έτριβα τα μάτια μου.
Η “εκδρομή” (!) όμως δεν τελειώνει, εδώ. Όχι.

17β
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Η πίστη είναι μεγάλη δύναμη και ταυτοχρόνως 
ασίγαστη φωτιά ικανή να κατακάψει τους ανθρώπους που 
παλεύουν στους κόλπους της. Και σε τέτοιους  ανθρώπους  
(συγραφείς και λογοτεχνικούς χαρακτήρες) εστιάζει την 
προσοχή του ο Ζουμπουλάκης: Σε πρόσωπα τα οποία 
ανάλωσαν τη ζωή τους στον αγώνα να εγκαταστήσουν 
τον Θεό στη συνείδηση και στην καρδιά τους. 

Ο Ντοστογεφσκι θα αναζητήσει το αγαθό, όταν βγει 
από τον δικό του, τόσο αυστηρά οριοθετημένο κόσμο, 
στη φαιδρότητα του Δον Κιχώτη.

(“Καθημερινή”)
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Γυναίκες της Πίνδου

(Μάνα και γιος)

Στης ιστορίας το διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε
κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της
μπρούτζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαγε η Πίνδος
σαν να ’χε ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν
τραγούδια κι αναπήδαγαν τα έλατα και χόρευαν
οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν: «Ίτε παίδες Ελλήνων…»
Φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα,
ποτάμια πισωδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν.

Κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τ’ ανέβαιναν
με την ευκή στον ώμο τους κατά το γιο πηγαίναν
και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες
κι έλυνε τα τσεμπέρια τους κι έπαιρνε τα μαλλιά τους
κι έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε,
μ’ αυτές αντροπατάγανε, ψηλά πέτρα την πέτρα,
κι ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μες στα σύννεφα
χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω απ’ την άλλη.

    Νικηφόρος Βρεττάκος
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Ας...
Σε τούτο το μεταξύ,
ας παίζουμε με τις λέξεις,
ας παίζουμε της ομιλίας το θείο παιγνίδι
ανύποπτοι ποιητὲς
που κλέψανε το μυστικὸ
να βλέπουνε και ν’ ακούνε,
ν’ αγγίζουνε και να γνωρίζουνε τα πράγματα,
την εικόνα του Κόσμου ξαναπλάθοντας
μ’ αστραφτερές λέξεις ας παίζουμε
καθώς παιδιά μ’ αθώα χοχλάδια
που ξεβράστηκαν στ’ ακροθαλάσσι
μόλις αγγίζοντας τη μυστική φωτιά
μόλις μαντεύοντας
τον κρύφιο κεραυνό,
με χώμα ας σκεπάζουμε και στάχτη
τη φλόγα που οι θνητοί ν’ αγγίσουν δεν τολμούν
δέσμιοι στο θάνατο
ας ξανοίγουμε τις χάρτινες βαρκούλες μας
μεσ’ στον αστραποβόλο ωκεανό...
                Μελισσάνθη

Άτιτλο
Και συνεχίζω το ταξίδι

ακόμα ψάχνοντας
ας ξέρω πια πως είμαι

στο άπειρο του χρόνου μια στιγμή
στην άβυσσο του χώρου μια κουκίδα

Και συνεχίζω το ταξίδι,
ας είμαι εγώ σκοτάδι,

κι ας είναι γύρω μου σκοτάδι,
και φοβερώτερο ας το κάνει η τρικυμία

Και συνεχίζω το ταξίδι
και με φτάνει

που, εγώ σκοτάδι,
αγάπησα το φως

                                Αλέξανδρος Παναγούλης 
(γραμμένο με το αίμα του, σ’ ένα κελλί απομόνωσης, 

στα μπουντρούμια τω φυλακών της χούντας. Ο τίτλος δικός μας)



Άκρω δακτύλωι                              ι
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Περίσσευμα γνήσιο

Ο Λυκούργος, νομοθέτης της Αρχαίας Σπάρτης, είχε δύο μικρά σκυλιά, αδέλφια. 
Το ένα δεν το άφηνε να βγει ποτέ έξω από το σπίτι του. Το κρατούσε κοντά 

του και το έτρεφε.
Το  άλλο, το έπαιρνε πάντα μαζί του στο κυνήγι και ύστερα από λίγο καιρό 

το έκανε σπουδαίο κυνηγό.
Σε μια από τις συνελεύσεις των Σπαρτιατών, ο Λυκούργος είχε μαζί του τα 

δύο σκυλάκια. Κάποια στιγμή ένας υπηρέτης έφερε ένα πιάτο με κρέας και ένα 
ζωντανό λαγό.

Ο Λυκούργος  πρόσταξε τον υπηρέτη να αφήσει στη μέση της συγκέντρωσης 
το πιάτο με το κρέας, καθώς και τον λαγό.  Το κυνηγόσκυλο όρμησε αμέσως να 
πιάσει τον λαγό ενώ το άλλο, το οικόσιτο, έτρεξε στο πιάτο με το έτοιμο κρέας.

Οι Σπαρτιάτες παραξενεμένοι ρώτησαν γιατί τάχα το έκανε αυτό μπροστά 
στη συνέλευση. «Αυτά τα δύο σκυλάκια που βλέπετε, είπε ο νομοθέτης, είναι 
αδέλφια, παιδιά των ίδιων γονέων. Επειδή όμως από μικρά τα ανέθρεψα αλλιώτικα 
το καθένα, τώρα, έγιναν, ολότελα διαφορετικά. Το πρώτο το συνήθισα να κάθεται 
σπίτι και να τρέφεται “εν απραξία”.  Το δεύτερο το έπαιρνα μαζί μου στο κυνήγι 
και έγινε καλός κυνηγός. Γι’ αυτό είδατε το ένα να τρέχει στο πιάτο, και το 
άλλο να ορμά να πιάσει τον λαγό. Από το παράδειγμα των “άλογων”  ζώων θα 
καταλάβετε πόσο είναι απαραίτητο στο λογικό ζώο,  τον άνθρωπο, να συνηθίσει 
από την παιδική του ηλικία στα καλά λόγια. Στις καλές πράξεις. Στις καλές 
συναναστροφές…»

Είναι στη ζωή αποδεδειγμένο πως, από παιδική ηλικία το σκυλί και το παιδί 
σου, όπως τα εκπαιδεύσεις, έτσι θα συμπεριφέρονται. 

Γι’ αυτό οφείλουμε να λάβουμε τα μέτρα μας. Εξ απαλών ονύχων πλάθονται 
οι παιδικές ψυχές. Όσα είναι ωφέλιμα και αληθινά μ’ αυτά να τρέφονται. Μ’ αυτά 
να γεμίζουν οι καρδιές τους. Ώστε το περίσσευμά τους να είναι γνήσιο. Γεμάτο 
καλωσύνη.

Βγαλμένο μέσα από την άσκηση. Την αγωνιστικότητα και τη δημιουργία. Όχι 
την απραξία και την υποδούλωση στην ανικανότητα του καναπέ.

Έγνοια, λοιπόν, γονιών, δασκάλων και κοινωνίας να διαμορφώσουν χαραχτήρες. 
Να πλάσουν τη ζύμη που θα ζυμώσει ανθρώπους αγάπης. Θυσίας και προσφοράς.

«Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά... ταύτα λογίζεσθε» 
(Φιλιπ. δ’, 8).

Τα υπόλοιπα τα συμπληρώνει ο Θεός. ΔΔ



Εξομολογήσεις

Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), 
τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).

Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού (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 (7:00-11:00 π.μ. και 330 - 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 12 Οκτωβρίου, η ώρα 8:30 μ.μ. θα έχουμε αγρυπνία.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται; Θυμίζω:
(1) 1974. Φεύγει η χούντα.
Ο υφυπουργός τύπου; ”Κατελήφθη κοιμώμενος”(!)
(2) 2018. Μάτι. Πυρκαγιές.
Υπουργός για τον πρωθυπουργό:
“Νέος είναι. 44 χρόνων. Μην τον πολεμάτε”(!)
Τηρουμένων των αναλογιών, κάτι δεν πάει καλά. Και όχι 

βέβαια στη... Δανιμαρκία (!)
                                              Ούτις

ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ.119 l Oκτώβριος, 2018 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου l  Επιμέλεια έκδοσης: Κυριακή Χριστοδούλου l  Οι συνεργάτες έχουν την 
ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν l Συνδρομή προαιρετική. l Τηλέφωνο: 
+357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l  

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