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Τῌ ΙΓ’ (13ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου 
τοῦ Ἑκατοντάρχου.

Για τον άγιο Κορνήλιο τον εκατόνταρχο, μέσα 
σε πολλά άλλα, διαβάζουμε τα εξής στο βιβλίο των 
Πράξεων των Αποστόλων:

Μια μέρα, άγγελος Κυρίου μπήκε στο σπίτι του 
και του είπε. 

Κορνήλιε, αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι 
σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.» 

Δηλαδή, ο Θεός θυμήθηκε τις προσευχές και τις 
ελεημοσύνες σου. 

Δεν ήταν ακόμη χριστιανός, δεν ήταν βαπτισμένος 
ο Κορνήλιος, μα ήξερε να προσεύχεται και να κάνει 
το καλό. 

Αλλά τι άλλο ζητάει ο Θεός από τους πιστούς; 
«Ἐπαίρειν ὁσίους χεῖρας...» λέει ο άγιος Παύλος, 
δηλαδή να προσευχόμαστε με καθαρή τη συνείδηση 
και να δείχνουμε αγάπη στους συνανθρώπους μας. 

Η προσευχή είναι πίστη προς τον Θεό. 
H ελεημοσύνη είναι αγάπη προς τον πλησίον. 
Η πρώτη συμπληρώνει τη δεύτερη. Και η δεύτερη 

αποδεικνύει την πρώτη. 



Προχωρούμε

Το φαινόμενο είναι εξωφρενικό! Να βλέπεις “να ουρλιάζουν 
μασώντας τα θλιβερά τους επιφωνήματα οι παρουσιαστές. Να 
παρελαύνουν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θεατρίνοι, ... (κ.ά.) για να 
παίξουν δημοσίως και επωφελώς, τους φιλάνθρωπους... Να βουλιάζει 
ο κόσμος στον ίλιγγο. Να ζαλίζεται από μιαν ελπίδα τόσο ρηχή, 
όσο ένα ταξίδι σε εξωτικό νησί. Να ξεκοκαλίζει την ψευδαίσθηση 
ότι πια είναι πρωταγωνιστής της “μοίρας” του κι όχι απλώς θεατής 
της. Και να αναγκάζεται να εκποιεί τον εαυτό του. Να τον προδίδει 
υπάκουο στην απόλυτη δικαιοδοσία του κάθε... παρουσιαστή που 
θα τον γελοιοποιήσει, ώσπου να του παραδώσει το “δώρο”. Ένα 
δώρο που προϋποθέτει ως πανάκριβο αντίτιμο την αξιοπρέπεια των 
διαγωνιζομένων. Τα λείψανα του αυτοσεβασμού που ούτως ή άλλως 
δεν μας επιτρέπεται να τον χαιρόμαστε στο ακέραιο” (Καθημερινή).

Μιλούμε για το σύγχρονο ναρκωτικό. Λέγεται τηλεδωρίνη. Και 
προσφέρεται αφειδώς στους καταναλωτές. Πλήττει τον άνθρωπο σ’ 
ένα καίριο και βασικό του σημείο. Του υποκινεί την τάση για εύκολο 
κέρδος. Μεταδίδεται σ’ όλους μας. Χωρίς να το υποπτευόμαστε. 

Να το δούμε αισθητικά; Είναι τόσο κακόγουστα τούτα 
τα τηλεκατασκευάσματα, που δεν θα γινόταν τίποτε, όσο κι αν 
διαμαρτυρηθούμε. 

Μ’ αυτό όμως τον τρόπο η τηλεόραση μετατρέπεται σε μια 
σύγχρονη Κίρκη. Μια Κίρκη που “τεχνουργεί και στείνει τα βράχια 
της σαγήνης της εκ του ασφαλούς” (στο ίδιο). 

Εμείς; “Τυφλοί, μαγεμένοι από την εικόνα (να μας δουν στην 
τηλεόραση, να γίνουμε επιτέλους ήρωες του τριλέπτου) συρρέουμε 
στα στούντιο, οδηγημένοι από τους υπεύθυνους των μήντια, για 

Ανα-ψηλαφήσεις
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O Άγιος Αυγουστίνος έγραψε:
“Από τους δυο ληστές, ο ένας χάθηκε. Μην 

επαναπαύεστε!
Από τους δυο ληστές, ο ένας σώθηκε. Μην 

απελπίζεστε!”
Εμείς; 
Τί κάμνουμε εμείς;

γ.
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να λάβουμε το ουρανόπεμπτο δώρο μας. Παραβλέποντας ότι κάθε 
“θεότητα” οικοδομεί την εξουσία της πάνω στην πνευματική ομηρία 
των πιστών της” (στο ίδιο). 

Όμηροι λοιπόν; 
Μας τιμά ο τίτλος; Και μάλιστα χωρίς να δώσουμε μάχη; 
Εκτός αν εννοούμε ως μάχη τη σχέση μας με την πολυθρόνα μας. 
Πώς να απαλλαγούμε; Ν’ αποδεσμευθούμε από τα σύγχρονα 

τούτα ναρκωτικά, την τηλεδωρίνη και τα όμοιά της; 
Θα χρειαστεί μια επανάσταση. Όχι σαν τις άλλες. Και μέσα στο 

σπίτι μας. Ναι. Εναντίον του “κουτιού”.
Να μη ξεχνούμε. “Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία”.
Καιρός να ξεσηκωθούν οι (όποιοι) σκλάβοι. 
Μια επανάσταση λοιπόν. Κι είναι τόσο αναγκαία. Και απαραίτητη. 

Αδήριτη η ανάγκη της. 
Τι περιμένουμε λοιπόν; 
Το δάκτυλο στο κουμπί. Ιδού η λύση. 
Τα “δώρα” ας μείνουν για τους επιτήδειους. Δεν τα έχουμε ανάγκη. 
Προχωρούμε λοιπόν. 
Όποια καθυστέρηση μετρά σε βάρος μας.

+ ο π.Γ.



Πoύ πρέπει να προσευχόμαστε; Παντού! Δηλαδή; Και στην δουλειά 
μας, και στο σπίτι μας, και στον δρόμο, και στην αγορά, και ξαπλωμένοι 
στο κρεβάτι! Παντού και πάντοτε. Μα πιο πολύ στην Εκκλησία. Όλοι 
μαζί. Αυτή η προσευχή έχει πολύ μεγάλη αξία και ισχύ. 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Αδελφοί μου! Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό, 

και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την 
καρδιά σας και δείτε την πνευματική της κατάσταση. 

Μήπως έχασε την παρρησία της προς τον Θεό; Μήπως η συνείδηση 
διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του; Μήπως σας κατηγορεί 
για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς τον 
Θεό και τον πλησίον; 

Ερευνήστε μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας, μήπως 
γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους... 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε εξευτελίζει σε κάτι, τότε φυλάξου 

από τους λογισμούς της οργής, μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από 
την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. 

Όταν αισθανθείς πόνο, επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, 
να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα 
σου ή κενοδοξία. 

Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει ο σώμα, έτσι πίστη χωρίς 
αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή τον φωτισμό της γνώσεως. 

Όπως το φως του ήλιου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του  
Θεού τραβά φυσικώς τον καθαρό νου στον εαυτό της με την αγάπη. 

Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και 
καταφωτίζεται από το θείο φως. 

Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και 
ευφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. 

                                  Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

                                                                                            Φ.

...και λιμάνια

Ωκεανοί...
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Παρασκευή, 12.07.2019 
Είναι αυτός ο άνθρωπος που με έζησε στην πτώση μου, στον 

αγώνα μου να ξανασταθώ. Είναι ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα 
μου. Και κάθε φορά που παραπατώ και πέφτω, με παίρνει απ’ το 
χέρι, για να σηκωθώ ξανά. 

Ποτέ δεν τον άκουσα να με κρίνει ή να με αποπάρει. Και μέσα 
σε όλο αυτό το χαμό, το χαμό μου, ήταν ο άνθρωπος που με 
βοήθησε να μάθω να με αγαπώ. Να βλέπω πως μέσα μου κρύβεται 
κάτι καλό, κάτι όμορφο. Και, κυρίως, πως τα λάθη είναι μέρος της 
ζωής. Πως επιτρέπονται!!  

Δεν θα ξεχάσω εκείνο το «παράλογο».
Όταν του είπα πως έκανα το βήμα να πλησιάσω ξανά ένα φίλο 

που, μέσα στα πολλά λάθη που κάναμε, πληγώσαμε ο ένας τον 
άλλο πολύ, μου απάντησε: 

«Χρειάστηκε να αντιμετωπίσεις ένα μεγάλο πόνο. Και είχες 
το θάρρος να τον αντιμετωπίσεις αυτό τον πόνο. Δεν κρύφτηκες. 
Πέρασες από όλα τα στάδια που βιώνει ένας άνθρωπος, όταν 
ζει μια απώλεια. Πέρασες από όλα και βρίσκεσαι πια στην άλλη 
πλευρά. Έκανε τον κύκλο του, έκλεισε, και μπορείς να βιώσεις 
το όλο θέμα από μια διαφορετική οπτική. Ανέλαβες τις ευθύνες 
σου, έχεις εξελιχθεί, και, πλέον, μπορείς να το χειριστείς με ένα 
διαφορετικό τρόπο. Ξέρω ότι από δω και μπρος έχεις τα εφόδια, 
για να χτίσεις κάτι καλύτερο αυτή τη φορά, αν το θέλεις». 

Έμεινα και τον έβλεπα. Νόμιζα, πως θα με κατακεραυνώσει: 
«Τι είναι αυτά που κάνεις; Κάνεις πισωγυρίσματα. Θα κάνεις τα 

ίδια λάθη» και δεν ξέρω ’γώ τι άλλο. Όλα αυτά που έχουμε έτοιμα 
να ξεστομίσουμε, όταν κρίνουμε ότι ο άλλος κάνει λάθος. Κι όμως, 
έκανε το ακριβώς αντίθετο. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα, 
πως ένας άνθρωπος πιστεύει σε μένα. Πιστεύει πως, αν και η πιθα-

Σελίδες  ημερολογίου
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νότητα να κάνω ξανά λάθη υπάρχει, μπορώ να τα καταφέρω. Ήταν 
η πρώτη φορά, που ένας άνθρωπος με μετρούσε στις δυνάμεις μου, 
παρά στα ρίσκα μου.

Αυτός ο άνθρωπος μου δείχνει εμπιστοσύνη! 
Μπορεί να δει μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Και με σπρώχνει 

προς τα εκεί! Δεν αρκείται στα “λίγα” μου! Πιστεύει πως, παρά 
τα λάθη μου, μπορώ να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

Αρκετές φορές βολευόμαστε με κάτι λιγώτερο από αυτό που 
μας αξίζει. Για εμάς τους ίδιους. Τις σχέσεις μας. Αλλά και για τους 
γύρω μας. Χαράζουμε μια ζώνη ασφαλείας και κλεινόμαστε μέσα. 

Εκεί μέσα όμως το πιο πιθανόν είναι να αναπτυχθούμε μόνο 
μέχρι ένα σημείο. Και μετά; 

Μέσα στη ζώνη ασφαλείας δεν αναπτύσσονται η αυτοπεποίθηση 
και η αυτοεκτίμηση. Αντίθετα. Από κάποια στιγμή κι έπειτα 
αρχίζουν να μαραίνονται.

Όταν κάνουμε το βήμα όμως και βγούμε από κει, θα δούμε να 
γίνονται εκπληκτικά πράγματα!!

Και αν στο πλάι μας έχουμε έστω και έναν άνθρωπο που 
πιστεύει σ’ εμάς και μας δίνει την ώθηση, τότε ανοίγονται διάπλατα 
οι δρόμοι για να προχωρήσουμε!

 Ε.Κ.

Ρώτησαν κάποιον, πριν πεθάνει.
- Ποιός ήταν ο στόχος στη ζωή σου;
Απάντησε:
- Να μην αφήνω πόρτες ανοιχτές.
Κι είχε δίκιο.
Οι εχθροί από πού αλλού θα μπουν; Από τις πόρτες.
Δεν έχει σημασία, αν είναι μεγάλες. Ή μικρές.
Η κερκόπορτα (της Κωνσταντινούπολης) ήταν πολύ μικρή.
Στον πνευματικό τομέα οι πόρτες οι ανοιχτές είναι πολύ 
 πιο  επικίνδυνες.
Κλειστές λοιπόν.
Κι ο Χριστός μέσα.

Ψ ί θ υ ρ ο ι . . .

Aλέξης
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Δεν έπαψε ν’ ακούγεται η θεωρία του “θανάτου του Θεού”. 
Αλλού ίσως ν’ ακούγεται μ’ επιστημονοφάνεια, ντυμένη με 

φιλοσοφικό μανδύα. 
Ακούγεται κάπως απλά, πεζά, ρηχά, κυνικά.
- Πέθανε ο Θεός! Ξεπερασμένα πράγματα...
- Ποιός είδε το Θεό;
Η πίστη σε Θεό είναι φόβητρο, για να συγκρατιέται ο άνθρωπος...
- Ο κόσμος προόδευσε και ξεπετάχθηκε πάνω απ’ τα ταμπού 

της θρησκείας που τον κρατούσαν δέσμιο...

* * * 
Το ότι κάτι πεθαίνει στις ψυχές των ανθρώπων είναι γεγονός. 

Τούτο όμως δεν είναι ο Θεός πούναι η ζωή. Αλλά η πίστη στο Θεό.
Θάθελα πολυ απλά να κουβεντιάσω μαζί σου πάνω στο θέμα της 

ορατότητας του Θεού. 
- Δεν βλέπω το  Θεό! ακούς και λέει κάποιος.
Δεν τον βλέπει, γιατί δεν μπορεί να τον βλέπει. Βγες στο 

καταμεσήμερο έξω, σαν καίει ο ήλιος και προσπάθησε να μείνεις 
10 λεπτά. Με προσηλωμένα τα μάτια σου σ’ αυτόν. Αδύνατο! Ούτε 
λίγα δευτερόλεπτα δεν θ’ αντέξεις.

Πώς έχεις την απαίτηση να δεις το Δημιουργό Θεό με τα 
σωματικά σου μάτια;

Είναι θεατές οι ενέργειες του Θεού, όπως οι ενέργειες του ήλιου. 
Η ακτινοβολία.  Ο φωτισμός.  Η θερμότητα. 

Ένας άνθρωπος σε υγρό, κατασκότεινο υπόγειο δεν αντιλαμβά-
νεται τις ενέργειες του ήλιου.

Πολλές φορές ο ήλιος κρύβεται, γιατί σύννεφα μαύρα σκεπάζουν 
τον ορίζοντα . Ή γιατί ρίχτηκαν καπνογόνα. Και θόλωσαν την 
ατμόσφαιρα. Τα σύννεφα τα προκαλούμε εμείς, με τις αμαρτίες 
μας.

(“Συναγερμός”)

 Πορε ία  Ζωής



~Πύρσος~

Το αποτέλεσμα έρευνας που έκαναν Γερμανοί επιστή-
μονες αφού ανέλυσαν στοιχεία 514 εκ. πολιτών της Γηραιάς 
Ηπείρου σε 30 κράτη ήταν, πως το 4% των κατοίκων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχει από κάποιας μορφής ψυχικήν 
ή νευρολογική διαταραχή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξελίσσεται σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Τα ψυχικά 
νοσήματα είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των 
Ευρωπαίων πολιτών τον 21ον αιώνα.

(Βάσια Λιβιτσάνου, Νομικός)

Με ρωτάνε γιατί με το που δω λίγο ήλιο, πάω και 
χάνομαι... στα ρηχά στα βαθιά, δεν έχει σημασία. Είναι 
εκεί που γίνεται η αποσύνδεση. Από τα πάντα. Εκεί που 
το κινητό κλείνει και μένει κλειδωμένο στο αυτοκίνητο. 
Και το μόνο σήμα που λαμβάνεις είναι ο ήχος του αέρα σε 
συνδυασμό με τον παφλασμό των κυμάτων και του νερού 
που σκάει στους βράχους, με τη σιωπή να γίνεται ο πιο 
δυνατός θόρυβος.

Πάντα πάω στα βαθιά για επαναφόρτιση χωρίς σύνδεση. 
Και όσο πιο βαθιά πάω, τόσο περισσότερο επαναφορτίζομαι 
και καθαρίζω τις σκέψεις. Σας έτυχε ποτέ να πάτε 
ξημερώματα; Λίγο πριν την ανατολή; Ο απόλυτος ήχος της 
σιωπής... εκεί που εισπνέεις αέρα και νιώθεις ότι η ζωή 
είναι, για να τη ζείς με τα λεπτά και όχι να περιμένεις να 
έρθει η άλλη μέρα. Και όταν παίρνεις φόρα και βουτάς στο 
παγωμένο νερό, νιώθεις να αλλάζεις δέρμα και, βγαίνοντας 
στην επιφάνεια, λες ότι έκανες ένα προσωπικό λίφτινγκ 
ψυχής που σου βγαίνει και στο πρόσωπο και στο σώμα.

(“Καθημερινή”)
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Της ζωής...
Αποφάσισα. Ναι. Θα πάω στο 

οικοτροφείο της “Αποστολικής 
Διακονίας”. 

Με υποδέχθηκε κάποιος 
κληρικός. Με προσφώνησε “κύριον” 
και σε πληθυντικό αριθμό. 

Τρόμαξα. 
Αναβίωση παλιών καταστά-

σεων; “Νεκρανάσταση” λοιπόν; 
Είπα να δώσω λίγο χρόνο. 
Δεν βιάστηκα να σχηματίσω 

απόψεις. Όποιος βιάζεται...
Η εξέλιξη; Από έκπληξη σ’ 

έκπληξη.
Αμεσότητα. Σωστές αποστά-

σεις. Χωρίς (περιττές) τυπικότητες. 
Ενθουσιασμός. Ατμόσφαιρα πολύ 
φιλική. 

Μήπως ...; Διερωτήθηκα. 
Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι 

λοιπόν; Χωρίς καχυποψίες; Με 
ευρύτητα; Αγάπη; Σωστή; Όχι 
κατ’ επίφαση; 

Άρχισα να νιώθω... Ναι. Άνετα. 
Μα είναι δυνατό; 

Αυτοσυγκράτηση λοιπόν. Και...                                     
βλέπουμε. 

Σε κάποιες συζητήσεις η 
ευρύτητά του με εξέπληξε. 

“Αμαρτιοφοβία” δεν υπήρχε. 
Καθεστώς δημοκρατικό κατά 

πάντα. 
Σε μια στιγμή ζήτησε να τον 

ακολουθήσω. Υπάκουσα. 
Πήγαμε στο δωμάτιό του. 

Ήλθαν και κάποιοι άλλοι φοιτητές. 
- Πώς είναι ο καφές σας;
Ρώτησε. 
Έτριβα τα μάτια μου. 
Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα 

πολύ φιλική. Απολάμβανα. Έγινα 
“σφουγγάρι”. Κρατούσα τα πάν-
τα. 

Η ζωή συνεχίστηκε όμορφα. 
Εξακολουθούσα να εκπλήττο-

μαι. 
Η συμπεριφορά του άψογη. 

Κατά πάντα ανθρώπινη. 
Δεν είμαι εύκολος στο να 

δημιουργώ πρότυπα. Ο Σόλωνας 
(ο αρχαίος) εξακολουθεί να λει-
τουργεί (“μηδένα προ του τέλους 
μακάριζε”). 

Η σχέση μου μαζί του γινόταν 
όλο και πιο στενή. 

Πατέρα δεν είχα νιώσει ποτέ. 
Τώρα απέκτησα. Ήμουν ιδιαίτερα 
ικανοποιημένος. 

Ουδέποτε με απογοήτευσε. 
Πάντα μετρημένος. Αυτό που 

χρειαζόμουν. 
Ο πατήρ Χρυσόστομος, ναι. 

Έγινε ο πατέρας μου...

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)



Για όλα. . .

Ο Χριστός είναι κατηγορηματικός. Χωρίς περιθώριο 
παρερμηνείας. Εύλογη, επομένως, η απορία: Δεν πρέπει άραγε ο 
άνθρωπος να νιάζεται για το τι θα φάει. Και τι θα πιεί; 

Δεν θα πρέπει άραγε ο άνθρωπος να ενδιαφέρεται για το 
σώμα του;

Εδώ ακριβώς έγκειται και το μήνυμα που θέλει να δώσει ο Κύριος. 
Ξέρει ότι ο άνθρωπος, μέσα στην τύρβη της καθημερινότητας, 
στην προσπάθεια για επιβίωση, χάνει την αίσθηση του μέτρου.
Ξεφεύγει από την ισορροπίαν, που έθεσε ο Θεός.

Ο άνθρωπος τυφλώνεται από το κοσμικό φρόνημα. Βλέπει τα 
πάντα μέσα από τον ανθρωπομορφικό φακό του. Έτσι με τη μια 
ή την άλλη δικαιολογία πιστεύουμε (ή θέλουμε να πιστεύουμε) 
ότι όλα τα αγαθά είναι απαραίτητα. Πρώτης ανάγκης. 

Ο Χριστός γνωρίζοντας τούτη την ανθρώπινη αδυναμία 
είναι απόλυτος. “Μη μεριμνάτε” (Ματθ. στ’25). Δεν υπάρχουν 
εξαιρέσεις. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να μεριμνά. Να μην κυριεύεται 
από το άγχος για το τι θα φάει και τι θα πιει.

Η καρδιά του θα πρέπει να είναι ελεύθερη χωρίς όποια 
εξάρτηση. Μόνο έτσι θα επικοινωνεί σωστά με τον πατέρα Θεό. 

Η ύλη σ’ όλες της τις μορφές και τα σχήματα, μας αποσπά.
Μας αποπροσανατολίζει. Μας παραπλανά. 

Ο άνθρωπος ζώντας μέσα στα πλαίσια της πρόνοιας και της 
αγάπης του Θεού, πρέπει να μην ανησυχεί. 

Ο Πατέρας θα φροντίσει για όλα.
Έτσι δεν γίνεται και με τα λουλούδια;

             + o π.Γ.

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

a 11 Πυρσός
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Πυρσός 10

∆ονήσεις

Κάθε που γιορτάζει ένας άγιος, νιώθω ότι 
γιορτάζει η ζωή. Κάθε που γιορτάζει ένας άγιος, 
πανηγυρίζει αυτή η όμορφη φωτεινή πλευρά του 
εαυτού μας. Για μένα η μνήμη ενός αγίου ή αγίας 
είναι ημέρα ελπίδας για ενα σημαντικό λόγο, ότι 
ενώ είμαστε αδύναμοι, ταλαίπωροι και χαμένοι, 
υπάρχει ένας τρόπος να σταθούμε πάνω από τα 
τραύματά μας. Να φανούμε πιο μεγάλοι από τις 
πληγές μας. Κι αυτός είναι ο τρόπος της αγάπης 
του Θεού. 

Μια και η αγιότητα δεν είναι τελειότητα ή 
κατόρθωμα, μα Χάρις, δωρεά, η χαρά και ο έρωτας 
του Θεού σε στήθη πληγωμένα...

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

* * * 
Φιάλη ριγμένη στο πέλαγο είναι ό, τι γράφεις 

για τους συνανθρώπους σου, στους δύσκολους 
τούτους καιρούς. Δεν πειράζει. Εσύ θα έχεις κάνει 
το χρέος σου και αυτό είναι το μόνο βέβαιο μεσ’ 
στην αβεβαιότητα των πάντων.

 Όσο γι’ αυτά που κρύβονται στην φιάλη, 
κάποτε ίσως θα τα βρει μια ψυχή αδελφή σε ένα 
έρημο ακρογιάλι.

Μερόπη Ν. Σπυροπούλου

 

  
Ψηφίδες
(απέρ ιττες )
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιέ μου,
Παρελθοντολόγοι; Όχι ασφαλώς.
Ανοιχτό, ναι, μπροστά μας το παρελθόν
Για ν' αποφεύγουμε τις κακοτοπιές του.
Ζούμε το παρόν. Το τώρα .
"Σήμερον" δεν λέει ο Χριστός;

πατρικά

μ
η
ν
ύ
μ
α
τ
α

Δεν είναι κακό.
Δεν είναι κακό να νευριάζεις.

Κακό είναι, το να μην συγκρ
ατείς τα νεύρα σου και να 

πληγώνεις τον άνθρωπό σου.

Δεν είναι κακό να κουραστείς
.

Κακό είναι, το να παραιτηθείς, το να σταματήσ
εις να 

παλεύεις, να σταματήσεις να 
αγωνίζεσαι.

Δεν είναι κακό που σου έρχονται διάφορες 
σκέψεις 

στο μυαλό.
Κακό είναι το να πιάνεις μαζί τους κουβεντούλα

. Κακό 

είναι το να τους δίνεις σημα
σία.

Δεν είναι ‘’κακό’’ που αμαρτάνεις.

Κακό είναι, που δεν μετανοείς…
Ελευθέριος Γ. Ελευθεριάδης 

a 13 Πυρσός
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Ανοιχτά Παράθυρα...

I

E

Z

O

O

I

... στον κόσμο

Στο ίδρυμα. Για σκοπούς φυσικοθεραπείας.
Κατά καιρούς έρχονται φοιτητές μ’ έναν καθηγητή τους. Για 

πρακτική εξάσκηση.
Επιλέγουν δυο πρόσωπα. Τα κριτήρια; Μόνο εκείνοι ξέρουν. Η 

όλη διαδικασία είναι εξουθενωτική... 
Κατεβήκαμε λοιπόν στο φυσικοθεραπευτήριο.
Οι απαιτήσεις πολλές. 
Σε μια στιγμή, μού δίνει οδηγίες ο καθηγητής να περπατήσω 

στο δίζυγο. 
Υπάκουσα. Αμέσως μετά; Ναι, αλλά με το ένα πόδι. 
Αντέδρασα. 
- Μήπως θα ήταν καλύτερα να το κάμεις εσύ; 
Θα μετατρεπόταν σε βασανιστήριο. Όχι λοιπόν. 
Είναι πιο απαιτητικοί απ’ ότι πρέπει.
Δεν ξέρουν τα όριά τους. 
Νεαρός βέβαια ο καθηγητής. 
Υπάρχει όμως λόγος να φθάνουμε στο παράλογο;       

* * *
4 Οκτωβρίου.
Οι φοιτητές παρόντες. Κι ο καθηγητής τους μαζύ. Στον ίδιο χώρο. 
Σε μια στιγμή, ο καθηγητής γυρίζει σ’ εμένα και:
- Ποια γιορτή έχουμε σήμερα; 
Ήταν αδύνατο να θυμάμαι. 
Είναι και το άλλο όμως.  Είμαι υποχρεωμένος να δίνω απαντήσεις 

σ’ όποια ερώτηση κάποιου;  
Πέρασε λίγη ώρα. 
- Σειρά μου τώρα να σε ρωτήσω, είπα.
Οι φοιτητές του, σιγά, πρόσθεσαν: 
- Δυσκόλεψέ τον. 
- Τι σου λέει η χρονολογία 1204 μ.Χ;
- Ήμουν καλός στην Ιστορία. Σχετίζεται με τις σταυροφορίες και 

την πτώση της Κωνσταντινούπολης.
Γελάσαμε.      17β



“Το κέντρο των Ελληνικών 
Σπουδών ανά τον κόσμο, ο 
φυσικός τους χώρος είναι η 
Ελλάδα. Δεν είναι παράξενο 
που ο καθηγητής Γκρέγκορι 
Ναζ σκέφτηκε λοιπόν ότι οφείλει 
να αποκτήσει παρουσία εδώ.  
Η γένεση της ιδέας ανάγεται 
μεταξύ 2002 και 2003, στα 
χρόνια που το Χάρβαρντ ακο-
λουθεί πια μια συνειδητή πολιτι-
κή εξωστρέφειας, όπως σταθμοί 
και γραφεία συγκεκριμένων 
Κέντρων που ιδρύονται σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου.

Το 2005 απέκτησε νομική 
υπόσταση στην Ελλάδα το 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, 
προτού καν εγκατασταθεί στο 
Ναύπλιο.

Η σημασία της παρουσίας 
μας εδώ έγκειται στο ότι, όπως 
καταλαβαίνετε, έχει σημασία 
για έναν αμερικανό φοιτητή να 
δει από κοντα την Ακρόπολη ή 
ακόμη και μια ελιά στην Ελλάδα 
- Η επιτόπια παρουσία αλλάζει 
τα δεδομένα της διδασκαλίας.

Προσφέρει μια βιωματική 
απτότητα, μια  immersion όπως  

λέμε στ’ αγγλικά, μια εμβάθυνση 
ή εμβάπτιση στον ζωτικό χώρο 
των ελληνικών σπουδών.

Επιπλέον το Χάρβαρντ επω-   
φελείται από το δυναμικό των 
συναδέλφων των ελληνικών πανε-                                   
πιστημίων, τη δεξαμενή ταλέ-
ντου που υφίσταται στην Ελ-
λάδα της κρίσεως.

(“Το Βήμα”)
* * *

Το σκίτσο ενός παιδιού που 
“αποκαθηλώνει” την αφίσα του 
τηλεοπτικού υπερήρωα από 
το δωμάτιό του, για να την 
αντικαταστήσει με εκείνη των 
πυροσβεστών, έχει κατακλύσει 
το Διαδίκτυο. Όσο ο θαυμασμός 
τη κοινής γνώμης για τους 
διασώστες είναι καθολικός, 
ας αναλογιστούμε το ψυχικό 
κόστος που καταβάλλουν. 
Πολλοί τους παρομοιάζουν 
με βετεράνους του Βιετνάμ, 
που πέρασαν την υπόλοιπη 
ζωή τους στη σιωπή και σε 
απόσταση από ανθρώπους και 
καταστάσεις. 

(“Καθημερινή”)

Σπαράγματα

a 15 Πυρσός
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Σταλαματιες...
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H BAΣΗ...

Πολύ εντυπωσιακό το φαινόμενο. Όσοι δεν ξέρουν, 
εκπλήττονται. Άνθρωποι δεν είναι και οι Χριστιανοί; Κι όμως 
έχουν κάτι ιδιαίτερο επάνω τους. Κάτι που λείπει από τους 
άλλους. Όλοι είναι αυτοτελείς μονάδες, που ζουν στην ίδια 
κοινωνία. Μ’ απαιτήσεις. Δικαιώματα. Χωρίς καθήκοντα.

Ο καθένας τους τον εαυτό του κοιτάζει μόνο. Είναι μια 
κοινωνία χωρίς… κοινωνία. Χωρίς επαφή. Χωρίς σχέσεις. Δεν 
έχουν κοινά μεταξύ τους. Κι όμως αποτελούν κοινωνία. Παρωδία 
κοινωνίας δηλαδή. Βασιλεύει το συμφέρον και μόνο. 

Με τους χριστιανούς όμως τι γίνεται; 
Διαφέρουν. Έχουν μεταξύ τους «φιλοστοργίαν». 
Να! λοιπόν το αλάτι της ζωής των Χριστιανών. Η φιλοστοργία. 

Η αγάπη μεταξύ τους. 
Δεν είναι απαραίτητο να είναι παιδιά των ίδιων γονιών, για 

ν’ αγαπιούνται. Συνειδητοποίησαν, πως έχουν έναν πατέρα. 
Όλοι τον ίδιο. Το Θεό. Είναι αδέρφια. Γι’ αυτό και αγαπιούνται. 

Παρατηρώντας λοιπόν τη χριστιανική κοινωνία, αμέσως 
βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά. Η κοινωνία είναι πραγματική. 
Αληθινή. 

Κοινωνούν. Συμμετέχουν στα ίδια πράγματα. Αγαπιούνται 
μεταξύ τους. Συνεργάζονται. Έχουν δικαιώματα. Μα και 
καθήκοντα. Ξέρουν από πού αρχίζει η ελευθερία τους και πού 
τελειώνει. Πως εκεί που σταματά η δική τους, αρχίζει του 
διπλανού. 

Έχουν λιγώτερες απαιτήσεις. Και περισσότερες υποχρεώσεις. 
Την κοινωνία τη μετέτρεψαν σε κοινωνίαν ανθρώπων αγωνιζομένων. 
Είναι ευτυχισμένοι. Εφαρμόζουν τις εντολές του Αρχηγού τους. 
Του Χριστού.  



Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

Αγαπητέ μου Τάκη, 

Αποφασίζουμε. Και δρούμε ελεύθερα. Είμαστε δηλαδή και 
υπεύθυνοι. Τι γίνεται λοιπόν; 

Η βιασύνη και η προχειρότητα βοηθούν; Πρέπει δηλαδή να 
βιαστούμε να γράψουμε κάτι στο ημερολόγιό μας; Κι αν βγει 
κάτι άσχημο; Ποιος ευθύνεται; 

Δεν μπορεί να ευθύνεται άλλος, εκτός από εμάς. 
Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Αλλά και έγκαιρα. 

Πριν ο χρόνος μας, μας εγκαταλείψει. Κι αυτή η φυγή του θα 
είναι ανεπιστρεπτεί. 

Προχωρούμε λοιπόν; Προς τα εμπρός ή προς τα πίσω; 
Εδώ είναι που προκύπτει η ανάγκη μιας πυξίδας. Μιας 

πυξίδας δυνατής. Που θα μας δείχνει τον ουρανό. Και αλάνθαστα. 
Υπάρχουν κακοτοπιές. Το ξέρουμε. Γι’ αυτό, στις αποσκευές 

μας πρωτεύουσα θέση θα έχει η πυξίδα. Για να δείχνει τον 
ουρανό. Να δείχνει Χριστό. 

Με την πυξίδα - Χριστό λοιπόν προχωρούμε. Πάμε μπροστά!
Ακολουθούμε τ’ αστέρι το άσβηστο. 
Βαδίζουμε μαζί Του. 
Θέλουμε καλύτερο σύντροφο;   

                                   Με την αγάπη μου,
   a.G.
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“Ολόκληρο το δημιουργικό έργο του Ντοστογιέφσκυ είναι μια 
στράτευση κατά των δυνάμεων που μπορούν να απολιθώσουν 
το πνεύμα” (1). Τον ενδιαφέρει η αναζήτηση του δοξασμένου 
προσώπου του σαρκωμένου Κυρίου, όπου “βρίσκεται η απάρνηση 
της πεσμένης ανθρώπινης πραγματικότητας, η άρνηση της 
ψευδαισθήσεως της ζωής. Χάριν της αληθινά ανθρώπινης ζωής, 
η απώλεια του εαυτού μας, σαν υπέρβαση κάθε αυτάρκειας και 
αυτοδικαιώσεως” (2).

Όλο του το έργο τι άλλο είναι από “θραύση των ορίων μιας 
αντικειμενικής ανθρωπολογίας, άρνηση της ψευδοπαραδείσιας 
ζωής του ανθρώπου;” (3). Πέρα δηλαδή από κάθε “παραδοσιακό 
ευσεβισμό” (4), “την ελεύθερη αποδοχή και άρση του σταυρού της 
αγάπης” (5), αυτήν την “καθ’ υπερβολήν οδόν της αγάπης” (6). 
Μια αγάπη “σπαρακτική”(7). Μια αγάπη που “αχτινοβολεί”(8). 
“Πυρετός αγάπης”(9).

Ζούμε σε “μια εποχή αγώνων υπέρ του τοπικισμού, του 
ατομικισμού, της διάκρισης μεταξύ δικού μου και δικού σου, 
έχτισαν ναούς και απηύθυναν προσευχές στην ιδέα τους” (10). 
Ουσιαστικά, τοποθέτηση “ανάμεσα σε δύο εγώ: το εγώ το δικό 
του και το εγώ του άλλου”(11). Αλλά και η απορία “διατί 
πάσχουν τα παιδιά;”(12)

Καταλήγουμε λοιπόν, πως η ομορφιά μπορεί να παρασύρει 
τον άνθρωπο στην πτώση, όπως μπορεί να τον οδηγήσει στην 
σωτηρία˙ τότε αντιπροσωπεύει για τον Ντοστογιέφσκυ “την 
αίσθηση του πνεύματος που κινείται στον κόσμο, τη “φλόγα” 
που κείται στην καρδιά των όντων και των πραγμάτων όπου 
προαισθάνεται κανένας την έλευση ενός μεταμορφωμένου κόσμου. 
Αυτή η όραση της φλόγας της ωραιότητας συνταράζει την ψυχή 
χωρίς να την καίει” (13). γ. 

(1) (2) π. Μιχαήλ Καρδαμάκη, “Ντοστογιέφσκυ και Ορθόδοξος μοναχισμός” 
σελ.924, (3)(4) στο ίδιο σελ. 925, (5)(6) στο ίδιο, (7) Σωτήρη Γουνελά, Μικρή 

Συνέχεια στη σελ. 25

Της αυγής

Πυρσός 20 b
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Μπορε ί . . .
Ο εχθρός μας χτυπά με τα πυρφόρα βέλη του. Μερικοί 

πληγωνόμαστε. Έχουμε όμως το “φάρμακο αθανασίας” 
στα χέρια μας.

Το δάγκωμα του τρομερού φιδιού αχρηστεύεται και 
μόνο με την στροφή του βλέμματός μας στον Σταυρόν. 

Μόλις καταφύγουμε στη σκιά, τη φωταυγή σκιά 
του Σταυρού, φεύγει το δηλητήριο της αμαρτίας. Αν δε 
επακολουθήσει και η εξομολόγηση, ολοκληρώνεται το όλο 
έργο.

Είμαστε τότε “ὡς λέοντες πῡρ πνέοντες”. Φοβεροί στους 
δαίμοντες. Αγαπητοί στους αγγέλους και σ’ όλους τους 
αγίους, που αποτελούν τη δοξασμένη και θριαμβεύουσα 
συνοδεία του Κυρίου. 

Γι’ αυτό, προτιμούμε τον Σταυρόν, αντί για πλούτη. 
Δόξες. Κοσμικές τιμές. Αμαρτωλές απολαύσεις. 

Όλα τούτα παρέρχονται. 
Ο Σταυρός όμως είναι δόξα πραγματική. Στήριγμα. 

Και σωτηρία. Και καύχημα μοναδικό. 
Ο Σταυρός είναι η δύναμή μας. Το αήττητο τρόπαιο 

της σωτηρίας μας. 
Παρουσιάζεται, όταν το ανθρώπινο γένος εζούσε τη 

μεγάλη νύχτα της πτώσης και της αιχμαλωσίας του. Όταν 
η σημαία του πένθους κατέθλιβε τον πλανήτη. Όταν όλοι 
ήταν κάτω από το πέλμα του τρομερού εχθρού. 

Ο Χριστός όμως για μας έδωσε τη μεγάλη. Την 
ολοκληρωτική. Την τελειωτική μάχη. 

Ο παντοδύναμος Θεός εξευτέλισε τον αίτιον της 
αιχμαλωσίας και συμφοράς μας. 

Τον απογύμνωσε από τη δύναμή του. Τον διεπόμπευσε. 
Κατέλυσε το κράτος του. Τον αφόπλισε. 

Μετά απ’ αυτά, ο κάθε Χριστιανός, μαζί με τον 
Απόστολο Παύλο μπορεί να σκέφτεται. Να χαίρεται. Να 
αγαλλιά, γιατί είναι Χριστιανός. Οπαδός του Κυρίου. 

                        +ο π.Γ. 
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H ανθρώπινη φύση μας απαιτεί εξάρτηση από το Θεό και 
αλληλεξάρτηση από τους συνανθρώπους μας. Ο δρόμος προς την 
αγιότητα προϋποθέτει σωστό πνευματικό έλεγχο, με τη βοήθεια 
ενός πνευματικού πατέρα, γιατί η αυτοεξέταση από μόνη της 
μπορεί να θέσει τον εαυτό  μας σε κίνδυνο, ώστε να πλανηθούμε, 
να απογοητευτούμε και να προσβληθούμε από την ασθένεια της 
ακηδίας, δηλαδή της αδράνειας και της πνευματικής νωθρότητας.

Ο Άγιος Αντώνιος, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής 
του, ρωτά: “Πως μπορώ να σωθώ;” Κι εμείς, πώς θα σωθούμε;

Επιβάλλεται να είμαστε σαφείς στην προσευχή μας. Η αοριστία 
στη μετάνοια ή στα αιτήματά μας, συσκοτίζουν την επικοινωνία μας 
με το Θεό. Έπειτα η αδράνεια δεν είναι επιλογή για τον χριστιανό. 

Ο Άγιος Αντώνιος βλέπει έναν άνδρα που εργάζεται κι έπειτα 
σηκώνεται να προσευχηθεί. Εμείς αντίθετα αναλωνόμαστε σε 
καθημερινή βάση κι έτσι χάνουμε το κέντρο και την πηγή της 
δυνάμεώς μας. Χάνουμε τη βούληση για εργασία και προσευχή.

Στη σύγχρονη κοινωνία παραμένει ζητούμενο η ισορροπία στην 
ζωή. Και πώς να συνταιριάσει κανείς καρριέρα, φροντίδα παιδιών , 
υποχρεώσεις και πνευματική ζωή;

Εδώ οι Πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν κάτι να πουν: Δίχως 
εργασία, γινόμαστε νωχελικοί, αδιάφοροι. Η υπερβολική εργασία  
μας προκαλεί άγχος.

Χωρίς προσευχή χάνουμε την επαφή με το Δημιουργό μας, 
διώχνουμε τη Θεία Χάρη. 

Προσευχή χωρίς πράξη καταλήγει ανεπαρκής και άκαρπη. Η 
προσευχή και η εργασία μαζί εκπληρώνουν τη θεϊκή εξίσωση για 
τη σωτηρία μας.

(Αικ. Σιδηρά)

Προσπελάσεις

Πυρσός 22 b

Άκαρπη;
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Κύλησε στη λάσπ
η της διαφθοράς λ

οιπόν. Απέστη της 

οδού, που στην πατρική, ανοικτή α
γκαλιά οδηγούσε

.

Έστρεψε τα βλέμματα προς τα φθειρόμενα γήϊνα 

πράγματα. 
Κατεσπίλωσε κάθε σφραγίδα

 λογική. 

Παρείδεν τις θείες ε
ντολές. 

Παρασύρθηκε στο 
βάραθρο της απωλείας. Απέρριψε 

την πατρικήν κηδεμονία
ν.

Ήλθε η στιγμή της
 αλήθειας. Του λι

μού.

Ενός λιμού άρτου
. 

Ύδατος.
Πράξης. 
«Του ακούσαι λόγ

ον Κυρίου».

Χρηστότητας αισθη
μάτων.

Ευγένειας ήθους. 

Ύψους αρετής.

Συγκλονίστηκε. 

Με γενναιότητα τότε απελάκτισε την αμαρτίαν. 

Απομακρύνθηκε.

Εγέρθηκε από τον λήθαργο. 

Αναζήτησε εξαγνισ
μό. 

Διέσπασε τις χειροπέδες του. Στράφη
κε στην πηγή 

της φιλανθρωπίας. Της δικαιοσύ
νης. Της αρετής. 

Φόρεσε το χιτώνα της μετάνοιας.
 

Αποστράφηκε την κα
κοήθεια.

Δέχθηκε του πατέρα το απλωμένο χέρι. Τη βοή
θεια. 

Την πρόσκληση για ενα
γκαλισμό.

Πράξη γενναία. 

Και ηρωϊκή. 

ο  περιθωριακός
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Στόχος(;)

Καταλήγει ο Ντοστογιέφσκυ πως “ο πολιτισμός ... όταν δεν 
είναι ημερωτής του ανθρώπου, είναι ένας πένης κακός. Ένας 
Ευρωπαϊκός πολιτισμός δίχως ψυχή ή με ψυχή κενή, αντιφατική, 
αλαζονική και αυτοθεοποιημένη δεν έχει να πει τίποτε σε ψυχές 
λαών με πλούσια ζωντανή παράδοση. Τον μίσησαν. Ήταν 
σκληρός σαν ξένος, πικρός σαν θάνατος” (1).

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε, ότι
α. Ο Ντοστογιέφσκυ υπήρξε το “μικρό παιδί, που φανέρωσε 

ο Χριστός στα “μεγάλα παιδιά” (2).
β. Το έργο του “είναι η ιστορία του ανθρώπου” (3).
γ. “ένα ξέσπασμα καρδιάς” (4).
δ. “σπαθί ο λόγος του με δυό κόψεις ... Απευθύνεται στον άνθρωπο. 

Σε μένα και σε σένα” (5).
ε. “έκανε ποίημα την πτώση και την ανάσταση του ανθρώπου” 

(6).
στ. “παντού έβρισκε την ομορφιά”, όπως “δέχεται κανείς τα 

τριαντάφυλλα” (7).
ζ. Κινείται “με καμβά τη θυσία” (8), με ειλικρίνεια (9). “Άσχετα 

σε ποιο σημείο αθλιότητας έχει φτάσει” (10).
η. “δια της αγάπης πιστεύει, ότι ο άνθρωπος ... εξαγνίζει και 

το δικό του πόνο” (11) πλησιάζοντας τον καθένα “με φόβο ότι 
... είναι από γυαλί και μπορεί να σπάσει” (12).

θ. “από προσωρινή πείρα έμαθε, πώς εργάζεται ο Θεός για 
τη σωτηρία του πλάσματός του” (13).

ι. καλούμαστε να προβληματιστούμε: “Τι αξία έχει που τα 
χέρια μας δεν είναι δεμένα, όταν η συνείδησή μας είναι αλυσοδεμένη 
από την ντροπή των έργων μας; Όταν είμαστε αιχμάλωτοι του 

OPIAKA



a 25 Πυρσός

ίδιου του εαυτού μας;” (14). Κι αυτό γιατί “ελευθερία δεν είναι 
να ζεις για τον εαυτό σου, αλλά να υπάρχεις αγαπητικά για 
τον οποιοδήποτε διπλανό σου” (15). Ξέρουμε, άλλωστε, πως 
“η υπακοή στον εαυτό” μας “είναι σκλαβιά, βάσανο ατελείωτο” 
(16). 

ια. ο Ντοστογιέφσκυ “ψάχνει μέσα στα ερείπια ... του κόσμου 
τον χτυπημένο άνθρωπο” (17).

ιβ. όποιος “ιστορικός” του ανθρώπινου γένους δεν κάνει ένα 
ταξίδι στις θάλασσες του εσωτερικού κόσμου, γράφει ιστορία 
που ελάχιστα διαφέρει από ένα σωρό άψυχες πέτρες. Η ιστορία 
του θα ’ναι το “ένα έβδομο της ιστορίας” (18).

ιγ. “Και εκείνα τα Εκκλησιαστικά γράμματα, που ειπώθηκαν” 
είναι για μας “κομματάκια ψωμιού” που αφήνονται εκεί στον 
τάφο του, ώστε να τα βρίσκουν πάντοτε όλα τα “πουλάκια” 
που θα πεινάνε, δηλαδή οι άνθρωποι” (19).

Τελευταία λέξη λοιπόν. Η ζωή μας είναι μια διαρκής 
πρόσκληση “σε μια ελεύθερη, ολόκαρδη, προσωπική συνάντηση 
με την Αλήθεια, μιας και η Αλήθεια δεν είναι κάτι, αλλά κάποιος: 
ο σαρκωμένος Χριστός” (20).

Ιδού ο στόχος του. Μα κι η πρόσκλησή μας.       
+ ο π.Γ.

(1). Μωϋσέως Αγιορείτου, Ντοστογιέφσκυ και Παπαδιαμάντης: Οι 
πλούσιοι πένητες, “Εποπτεία”, τεύχος 62, Αθήνα, 1981, σελ. 1028.

(2). Συνεσίου Φιοντορ Ντοστογιέφσκυ, περιοδικό “Ορθόδοξη Μαρτυρία”, 
τεύχος 26, σελ. 77. (3) (4) (5) (6) (7).  Στο ίδιο. (8) Στο ίδιο, σελ. 73. 
(9)(10) (11) (12). Στο ίδιο. (13). Στο ίδιο, σελ. 79. (14). Στο ίδιο. (15). 
Στο ίδιο, σελ. 80. (16). Στο ίδιο. (17). Στο ίδιο, σελ. 81. (18) (19). Στο 
ίδιο. (20). Θανάση Ν. Παπαθανασίου, Η Εκκλησία γίνεται, όταν ξανοίγεται, 
Έκδοση “Εν πλω”, Αθήνα, 2009, σελ. 49.

Συνέχει από σελ. 20
ιστορία του κόσμου, “Εποπτεία”, τεύχος 62, Αθήνα, 1981, σελ.943, (8) στο ίδιο, (9) 
στο ίδιο σελ.944, (10) στο ίδιο σελ. 945, (11) στο ίδιο σελ. 953, (12) Γεωργίου 
Γιάνιτς, Ειρήνη υμίν, “Επεπτεία”, τεύχος 62, Αθήνα. 1981, σελ. 957, (13) Michel 
Evdokinov, Ο ηλίθιος, “Εποπτεία”, τεύχος 62, Αθήνα 1981, σελ. 975



Πυρσός 26 b

Στο ίδιο σπίτι ζούμε... κι όμως μπορούμε
[π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, εκδ. Αρχονταρίκι]

Στο ίδιο σπίτι ζούμε σημαίνει ότι συμπορευόμαστε. Όσο κι αν οι καιροί μας 
τείνουν να μετατρέψουν την οικία σε πανδοχείο, αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε 
στην καρδιά μας την προτεραιότητα του βλέμματος στον άλλο, την προτεραιότητα 
της συνάντησης, το χτίσιμο προσωπικότητας που γνωρίζει να χαίρεται, να 
συγχωρεί, να δίνεται. Μπορεί να είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός, διότι οι άνθρωποι 
θέλουμε να βλέπουμε τα πάντα μέσα από τον δικό μας τρόπο σκέψης. Αν όμως 
νιώθουμε ότι αξίζει να ζούμε στο ίδιο σπίτι, τότε θα κάνουμε το βήμα να δούμε την 
ζωή μέσα από τη ματιά του άλλου. Στο ίδιο σπίτι συναντιούνται οι ελευθερίες μας. 
Συναντιέται ο μεγάλος κόσμος στον οποίο καλούμαστε να βγαίνουμε συνεχώς, με 
εφόδια δοσμένα όχι μόνο από το « εγώ» και τα χαρίσματά μας, αλλά και μέσα 
από την συνύπαρξη με τους οικείους μας. Διότι η ικανότητα για σχέση δοκιμάζεται 
στην ασφάλεια και την δοτικότητα αυτών που ό,τι κι αν γίνει, όποιοι κι αν είμαστε 
εκ φύσεως μας αγαπούνε.

Στο ίδιο σπίτι ζούμε σημαίνει ότι βιώνουμε τους ίδιους πειρασμούς. Την 
απορρόφηση στο «εγώ» μας μέσα από τον θρίαμβο της εικόνας στο Ίντερνετ και 
στα κινητά. Το ίδιον θέλημα, το οποίο οι επιθέσεις των λογισμών το ενισχύουν. Την 
ρευστότητα και την ακαταστασία του μεγάλου κόσμου των καιρών μας. Την άρνηση 
του «ανήκειν» και την αυτοθέωση, σήμα κατατεθέν μιας παγκοσμιοποιημένης και 
αποχριστιανισμένης εποχής. Ένα αίσθημα ότι προέχει η ατομική επιβίωση και όχι 
η χαρά της κοινότητας. Πρωτίστως όμως ο χρόνος, που μας κάνει να νομίζουμε ότι 
πρέπει μόνοι μας να τα καταφέρουμε και ότι δεν υπάρχει κάποιος να μας βοηθήσει.

Στο ίδιο σπίτι ζούμε... κι όμως μπορούμε, όταν εμπιστευτούμε τον Χριστό. 
Αφοπλιστικός ο τίτλος του βιβλίου. Σε μεταφέρει αμέσως στο «σπίτι της 

συγκατοίκησης». Φέρνεις στο μυαλό σου τη στιγμή ενός καβγά κι αμέσως μετά τη 
στιγμή της συμφιλίωσης. Τη στιγμή της απομάκρυνσης που έφερε μια σύγκρουση 
και λίγο αργότερα τη γεφύρωση της απόστασης. Τη στιγμή που θέλεις να φύγεις 
από το σπίτι και λίγο αργότερα που θέλεις να επιστρέψεις πάλι εκεί...

Στο ίδιο σπίτι ζούμε... γιατί με τη Χάρη Του μπορούμε.   Κ. Χ.

Οδοιπορώντας



H et anastash...
... των λέξεων. Μπορούν να επαναστατήσουν οι λέξεις; 

Μπορούν να διεκδικήσουν στον λόγο, γραπτό και προφορικό, τον 
αυθεντικό εαυτό τους; Μπορούν να διαμαρτυρηθούν σε αυτούς 
που γράφουν και σε αυτούς που μιλάνε για την κακομεταχείρισή 
τους; Να υψώσουν φωνή; Να δραπετεύσουν από τη φυλακή του 
κειμένου ή τη διατεταγμένη υπηρεσία του σκηνοθέτη τους; 

Οι λέξεις μιλάνε, αλλά και σιωπούν. Μας διατίθενται, αλλά 
και μας διαφεύγουν. Τις κατέχουμε, αλλά και μας κατέχουν. 
Έτσι, όσο και αν δεν μπορούν να επαναστατήσουν οι λέξεις, ας 
επαναστατήσουμε εμείς για λογαριασμό τους. Στον καθημερινό 
και δημόσιο χώρο, ο λόγος, οι λέξεις είναι το όπλο της παρουσίας 
μας. Όσο και αν λεχθεί ότι η εξουσία βρίσκεται στην άκρη της 
κάννης, η αλήθεια είναι ότι στην άκρη της γλώσσας βρίσκεται η 
εξουσία. Γι’ αυτό και η πολιτική σύγκρουση είναι μια σύγκρουση 
για τα νοήματα και τις σημασίες.

Ζούμε την αποκαθήλωση των σημασιών και των νοημάτων. 
Η ευκολία της αντιστροφής μας παρασύρει. Βλέπουμε το 
βάρος των νοημάτων να αγνοείται. Ιδεολογικές κατασκευές να 
καταπίπτουν. Μύθους να γκρεμίζονται. 

Κάθε επόμενο βήμα περνάει σήμερα μέσα από την 
αποκατάσταση των λέξεων. Και τώρα που η ανάγκη και η νέα 
συνειδητοποίηση φέρνουν στην πρώτη γραμμή της δημόσιας 
συζήτησης την αναπόδραστη πολιτική συνεννόηση, φέρνουν 
ταυτόχρονα μαζί τους, για όλους μας, και ένα χρέος: την 
υπεράσπιση των λέξεων («Το Βήμα»)

...σταγόνες

ΟΡΘΡΙΝΕΣΟΡΘΡΙΝΕΣ
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Εαρινά

To πλάσμα μου

Άνθρωπε,
Σε έπλασα κατ’ εικόνα και ομοίωσή μου.
Σε έπλασα με Πνεύμα και με νου
σου έδωσα πνοή απ’ την Πνοή μου.
Εσύ όμως δεν θέλησες
αυτά τα δώρα μου να τα φυλάξεις
αγνά κι αμόλυντα.
Να τα πληθύνεις με πράξεις όμορφες
ούτε που σκέφτεσαι.
Κι όλο μακραίνεις 
απ’ το γαλάζιο δικό μου κόσμο
στο χωματένιο της γης παλάτι.

Ιδρώνεις, μοχθείς, αγωνίζεσαι,
και ποτέ δεν υψώνεις το Πνεύμα σου
πάνω από την πήλινη σφαίρα
και με του νου τ’ ολόλευκο άτι
να φτάσεις στον κόσμο της διαύγειας.

Νάξερες,
πόσο ξεκουράζει να σκέφτεσαι όμορφα
να σκέφτεσαι αγνά μεσ’ στη γαλήνη της 
φύσης!
Γύρω σου, δεν θάταν ποτέ σκοτάδι.
Ο πόνος σου, θα γινόταν χαμόγελο.
Ο μόχθος σου, θα γινόταν γαλήνη
Κι ο ιδρώτας σου δεν θάταν κακοσμία.
Θάταν δροσοσταλίδας χάδι.
Θάσουν στ’ αλήθεια το Πλάσμα μου.
  Λούλα Γιαννακοπούλου      
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Ο Χρόνος

Έλα ν’ ακούσουμε το χτύπο του παλαιού μας ρολογιού,
πώς συντροφεύει τον καθένα όταν οι ώρες του χτυπούν!
Κοίταξε, θάλεγα, γεμάτες όλες τις ώρες να περνάς,
κι εκεί που αρχίζεις μια δουλειά,
μέχρι το τέλος να τραβάς.
Μη λάχει και σου φύγει ο χρόνος
χωρίς να ρίξεις μεσ’ στη γη 
σπορά καλή για να φυτρώσει
σπορά καλή για να σου δώσει
γεμάτους και ώριμους καρπούς...
Γιατί σαν τύχει και δεν σπείρεις σαν είν’ ακόμα ο καιρός,
πικρά θα κλάψεις στα στερνά
για τη χαμένη τη χρονιά!
Η ευτυχία είναι σιμά σαν είν’ ο χρόνος σου γεμάτος.
Στις ώρες του και στα λεπτά κοίταξε τα υφάνεις
το πιο ακριβό σου στόλισμα... το κάθε τι καλό!
Και να χαρείς τη μέρα σου βαθειά... κι αληθινά...
γιατί όμοια μέρα σαν κι αυτή δεν θα τη ζήσεις άλλο.
  Σία Παπακυριακοπούλου 

Άνεμοι

Άκου και μας που μόλις εγυρίσαμε
νησιά και πολιτείες που γνωρίσαμε

Κρήτη και Μυτιλήνη. Σάμο και Ικαρία.
Νάξο και Σαντορίνη. Ρόδο, Κέρκυρα.

Σπίτια μεγάλα κι άσπρα σπίτια βουερά
Πάνω στη μαύρη πέτρα πάνω στα νερά

Ξάνθη. Θεσσαλονίκη. Βέροια. Καστοριά.
Γιάννενα. Μεσολόγγι. Σπάρτη και Μυστρά.

Καμπαναριά και στέγες μες στη συννεφιά
κι όλα μαζί μια λύπη και μια ομορφιά

Οσυσσέας Ελύτης
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Αναβαθμοι
Απλά μια εξέταση
Ένας διευθυντής σχολείου έστειλε την παρακάτω επιστολή στους γονείς: 
«Αγαπητοί γονείς,
Οι εξετάσεις των παιδιών σας θα ξεκινήσουν σύντομα. Ξέρω ότι είστε αγχωμένοι, 

προκειμένου το παιδί σας να πάει καλά σ’ αυτές.
Σας παρακαλώ όμως θυμηθήτε ότι ανάμεσα στους μαθητές, που θα κάθονται ο 

ένας δίπλα στον άλλο την ημέρα των εξετάσεων, υπάρχει ένας καλλιτέχνης, ο οποίος 
δεν χρειάζεται να ξέρει άριστα μαθηματικά...

Υπάρχει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος δε νοιάζεται ιδιαίτερα για τη λογοτεχνία...
Υπάρχει ένας μουσικός, του οποίου οι βαθμοί στη χημεία δεν θα έχουν ποτέ 

καμμία σημασία...
Υπάρχει ένας αθλητής, του οποίου η καλή σωματική κατάσταση είναι πιο 

σημαντική από τις γνώσεις του στη φυσική...
Αν το παιδί σας φέρει υψηλούς βαθμούς στις εξετάσεις, αυτό θα είναι σπουδαίο! 

Αν δεν τα καταφέρει όμως... σας παρακαλώ μην του στερήσετε την αυτοπεποίθηση 
και την αξιοπρέπειά του.

Πείτε του: “ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, είναι απλά μια εξέταση”.
Τα παιδιά σας είναι φτιαγμένα για πολύ σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή τους, 

από ένα διαγώνισμα.
Πείτε του πως, ό,τι βαθμό κι αν φέρει, εσείς θα το αγαπάτε και δεν θα το κρίνετε.
Σας παρακαλώ, κάντε το αυτό και παρακολουθήστε πως το παιδί σας θα 

κατακτήσει τον κόσμο.
Ένα διαγώνισμα ή ένας χαμηλός βαθμός δεν μπορούν να στερήσουν από το παιδί 

σας τα όνειρα και τα ταλέντα του.
Και σας παρακαλώ, μην πιστέψετε ποτέ, ότι οι γιατροί και οι μηχανικοί είναι οι 

μόνοι ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη».
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αγωνία και άγχος βιώνουν παιδιά και γονείς 

σε κάθε εξέταση. Ιδιαίτερα πολλοί γονείς καταφέρνουν με τον τρόπο τους να 
πολλαπλασιάζουν αυτό το άγχος. Με αποτέλεσμα η επιτυχία στις εξετάσεις ν’ 
απομακρύνεται. Και αυτό γιατί προσπαθούμε να βάλουμε στο ίδιο καλάθι τις 
δυνατότητες όλων των παιδιών.

Που είναι προικισμένα το καθένα με τα δικά του τάλαντα. Και πλάθει τα δικά 
του όνειρα.

Δεν είναι ωραίο μια εξέταση να τσακίσει τα φτερά. Και να καταργήσει τις 
δυνατότητες. Που ασφαλώς διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα ψάρι να μάθει να σκαρφαλώνει σε δέντρα. 
Ούτε από ένα αγριοκάτσικο να γίνει πρωταθλητής στην κολύμβηση. ΔΔ



Ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ς
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), 

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

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :
 1.

 
 2.

 
 
 3.
 

 4.
 

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
4:00 - 6:00 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 4:00 - 6:00 μ.μ. 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής  (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  
καθημερινά).

Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γίνεται 
κατάλυση οίνου και ελαίου, επειδή είναι Σάββατον.

Κατά τις εορτές του Γενεθλίου της Θεοτόκου και της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού δεν γίνονται μνημόσυνα

Οι λατίνοι το είπαν καθαρά.
“Ας ακουστεί και η άλλη πλευρά”.
Εμάς όμως μας βολεύει;
Καλύτερα(!) ν’ αφήσουμε τα πράγματα να 

προχωρήσουν. Και...
Αλήθεια! Τί; 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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συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l  
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