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Τῌ ΙΘ’ (19ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατρικίου, 
Ἐπισκόπου Προύσης

Από το μαρτύριο του Αγίου Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης, 
χαρακτηριστικός είναι ο διάλογός του με τον ειδωλολάτρη 
άρχοντα της πόλεως. 

«Πόσο μας αγαπούν και μας ευεργετούν οι θεοί! Μαζί με 
τα άλλα αγαθά μας έδωκαν και τα θερμά, ιαματικά νερά της 
πόλεώς μας». 

Και ο Επίσκοπος του απάντησε: 
«Αλήθεια, ευεργετικά και ιαματικά είναι τα νερά της πόλεώς 

μας, μα δεν μας τα έδωκαν τα είδωλα, που τα έφτιαξαν τα 
χέρια των ανθρώπων, αλλά ο μόνος αληθινός Θεός, εκείνος που 
δημιούργησε όλο τον κόσμο...»

Και σήμερα, πολλοί θαυμάζουν τα έργα της φύσης, τις 
προόδους των Επιστημών και τα κατορθώματα των Τεχνών, 
ξεχνώντας ότι πίσω από όλ’ αυτά είναι η δύναμη και η σοφία 
του Θεού.

«Πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα 
κατασκευάσας Θεός.» (Εβρ. γ΄ 4) 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

H Oυσία
«Κάθε αυθεντικός τεχνίτης κατέχει τη δική του αντίληψη της 

ομορφιάς και την ταυτίζει με το ιδανικό που πασκίζει ν’ αγγίξει η 
φαντασία του· και για ν’ ανακαλύψουμε τούτη την ο μ ο ρ φ ι ά, δεν 
είναι σωστό να βγούμε έξω από τη φαντασία του τεχνίτη» (Venturi).

Η θέση είναι σωστή. Και ισχύει στα πλείστα θέματα ζωής.  Όχι 
μόνο για τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τα παρεμφερή.Μα και για 
τα βιβλία. Τα άρθρα. Τις απόψεις. Τις ιδέες. 

Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε συγγραφέας, ανελίσσει μπροστά μας τις 
σκέψεις του. Τις ιδέες του. Τις απόψεις του. 

Μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε; Να τον καταλάβουμε; Να 
τον γνωρίσουμε; 

Είμαστε άραγε έτοιμοι για κάτι τέτοιο; Ή θα ζητήσουμε ο καθένας 
να προσαρμοστεί σε δικές μας, προκατασκευασμένες τοποθετήσεις; 

Κάτι τέτοιο, με τον πιο επιεική χαρακτηρισμό, θα ήταν, το λιγώτερο, 
στενόμυαλο. 

Δεν αναφέρομαι βέβαια σε κείμενα αθεϊστικού ή άλλου περιεχομένου. 
Ένα να μην ξεχνούμε. Στον παράδεισο οδηγούν πολλοί δρόμοι.
Ο καθένας βρίσκει το Θεό με τον τρόπο του. Στον δικό του τόπο.

Με τις ιδιάζουσες προσωπικές συνθήκες. 
Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το νήμα της σκέψης τους; Να το 

ξετυλίξουμε; Να παρακολουθήσουμε τη σειρά των συλλογισμών τους; 
Στη ζωή αντιμετωπίζουμε τόσο προβλήματα. Ποιες λύσεις 

προτείνουμε; 
Μπορεί να μην άπτονται άμεσα θεμάτων σωτηρίας. Ν’ αναφέρονται 

σε θέματα καθημερινού αγώνα. Παιδαγωγικά. Μορφωτικά ή άλλα.

Πυρσός
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Δεν καταργούμε την ανθρώπινη μοναδικότητα. Ούτε όμως και 
τους δρόμους (διά των Μυστηρίων) που μας χαράσσει η Αγία μας 
Εκκλησία. 

Πώς όμως αντιμετωπίζει ο καθένας τούτα τα θέματα; 
Από ποιες κακοτοπιές πέρασε; 
Γιατί να περάσουμε κι εμείς; 
Γιατί να μην εκμεταλλευθούμε την πείρα του, για το καλό μας; 
Πολλές φορές στη ζωή μας προκύπτουν περιστατικά βαρυσήμαντα.
Καλούμαστε να τα δούμε με την ευρύτητα που χρειάζεται. 
Είμαστε έτοιμοι; 
«Τεχνουργοί κρατήρων», για να θυμηθούμε τον Καβάφη, 

καλούμαστε να γίνουμε. Για να χτυπήσουμε την ανασφάλειά μας. 
Να δημιουργηθεί η «φλογισμένη ουσία που νεκρώνει και κεντρίζει» 

(πρέπει να κεντρίζει) το σύγχρονο άνθρωπο.
       + ο π. Γ.

Σε στιγμές απολογισμού.
- Είμαι σίγουρος για τη ζωή μου. Αγωνίζομαι. 

Συμμετέχω στα Μυστήρια. Τηρώ τις νηστείες. Ανήκω και 
σε μια χριστιανική κίνηση. Είμαι ήσυχος.

 Καλά και ωραία λοιπόν όλα τούτα.
- Μήπως, φίλε μου, περιμένεις και το στεφάνι;  Την 

αμοιβή;
Τι άλλο είναι από την αλαζονεία της αρετής;
Ξεχνάς το φαρισαίο; γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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«ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μαρκ. β΄ 5)

Η αμαρτία είναι εύκολη. Απομακρύνει από το Θεό. Η επιστροφή όμως 
χρειάζεται αγώνα.

Βρίσκει πολλούς τρόπους να παραλύει τη θέλησή μας. Να μας κρατεί 
μακριά από το Θεό. 

Συχνά μας καλεί να αναβάλλουμε: «Γλέντησε πρώτα τη ζωή σου και 
έπειτα ... Έχεις καιρό.» Άλλοτε σπέρνει την αμφιβολία: «Μπορείς εσύ να 
ζήσεις διαφορετικά;» Ή μας οδηγεί στην απόγνωση: «Είναι αργά,  για να 
διορθωθείς. Δεν μπορείς να σωθείς.»

Υπάρχει όμως τρόπος να πάρουμε νέα εφόδια. Nα σωθούμε. Nα κάνουμε 
νέο ξεκίνημα. Ποιος είναι; Το μυστήριο της Eξομολόγησης φυσικά. Για να 
πάρουμε αποφάσεις. Ν’ αλλάξουμε συμπεριφορά. Να ζήσουμε ως παιδιά 
του Θεού. Αυτό θα γίνει, εάν παραδεχθούμε τα λάθη μας. Εαν ζητήσουμε 
συγχώρεση. Τούτο θα μας βοηθήσει ν’ αγωνιστούμε για επανόρθωση. 

Προσοχή όμως! Χρειάζεται σωστή προετοιμασία. Και βαθειά έρευνα 
του εαυτού μας. Ο Θεός είναι Αγάπη. Γνωρίζει όλες μας τις πράξεις. Ο 
πνευματικός με αγάπη θα μας συμβουλεύσει. Θα μας στηρίξει στον αγώνα 
μας.

Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Η αναγνώρισή τους θεία. Το φάρμακο της 
ψυχής είναι η μετάνοια. Σβήνουν όλα τα αμαρτήματα. 

Καιρός για μια νέα αρχή λοιπόν.
+ ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας
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Γιατί τι έχει γραφεί; Ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στη 
γη, έτσι ώστε όπως οι ουράνιοι άγγελοι συνυπάρχουν με πολλή ομόνοια, 
ζώντες με αγάπη και ειρήνη, και δεν υπάρχει εκεί έπαρση ή φθόνος, αλλά με 
αγάπη και ειλικρίνεια είναι μεταξύ τους, έτσι να είναι και οι αδελφοί. 

Συμβαίνει σε κάποιους να είναι τριάντα άνθρωποι σε ένα οίκημα 
(μοναστήρι). Όλη τη μέρα και τη νύχτα δεν μπορούν να είναι σταθερώς 
προσκολλημένοι (στο Θεό), αλλά κάποιοι από αυτούς ασχολούνται με την 
προσευχή έξι ώρες και επιθυμούν να μελετούν. Άλλοι με προθυμία διακονούν. 
Άλλοι απ’ αυτούς εργάζονται κάποιο έργο. Οφείλουν λοιπόν οι αδελφοί, να 
είναι ενωμένοι μεταξύ τους.

 Και ο εργαζόμενος για τον προσευχόμενο έτσι να λέγει, ότι όποιον 
θησαυρό αποκτά ο αδελφός μου, επειδή είναι κοινός, τον έχω κι εγώ. Και 
ο προσευχόμενος για τον μελετούντα έτσι να λέγει, ότι αυτό που εκείνος 
κερδίζει από την ανάγνωση, γίνεται και δικό μου κέρδος. Και ο εργαζόμενος 
πάλι αυτό ας λέγει, ότι η διακονία που κάνω, είναι κοινή ωφέλεια όλων. 

Γιατί όπως ακριβώς τα μέλη του σώματος είναι πολλά, είναι ένα σώμα 
και βοηθούν το ένα το άλλο και καθένα επιτελεί το δικό του έργο, και το 
μάτι βλέπει για όλο το σώμα και το χέρι εργάζεται για όλα τα μέλη και το 
πόδι περπατεί μεταφέροντας όλα τα μέλη, και άλλο συμπάσχει, έτσι και οι 
αδελφοί να είναι μεταξύ τους. 

Και ούτε ο προσευχόμενος να κρίνει τον εργαζόμενο, γιατί δεν προσεύχεται: 
Ούτε ο εργαζόμενος να κρίνει τον προσευχόμενο, ότι εκείνος κάθεται κι εγώ 
εργάζομαι. Ούτε αυτός που διακονεί, να κρίνει τον άλλο. Αλλά ο καθένας ό, τι 
κάνει, να το κάνει προς δόξαν του Θεού. Ο μελετών να έχει τον προσευχόμενο 
με αγάπη και χαρά, αυτό σκεπτόμενος, ότι για μένα προσεύχεται. Και ο 
προσευχόμενος για τον εργαζόμενο αυτό ας σκέπτεται, ό, τι κάνει, το κάνει 
για την κοινή ωφέλεια. 

Και έτσι μπορεί η πολλή ομοφωνία και ειρήνη και συμφωνία να κρατούν 
τον ένα με τον άλλο στο σύνδεσμο της ειρήνης και να ζουν μεταξύ τους με 
ακεραιότητα και απλότητα και με την εύνοια του Θεού.     

Μακάριος ο Αιγύπτιος

Απαρχεσ
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[EAN... ]

...επιτρέψουμε σε αυτή την 
απαισιόδοξη «βεβαιότητα» του                                           
επόμενου τρομοκρατικού χτυπή-
ματος να γίνει συχνή σκέψη και 
άγχος, θα καρφώσουμε το φόβο 
στη ζωή μας. Ο φόβος γεννάει 
μίσος και απέχθεια. Εκτρέφει 
ρατσισμό και φανατισμό. Στρώ-                       
νει το δρόμο για τον κοινωνικά 
αποδεκτό νομικό περιορισμό ατο-                                                 
μικών ελευθεριών και δικαιωμάτων 
και την αστυνομοκρατία. Φασι-
στοποιεί την πολιτική ζωή. Μέσα 
σε τέτοιο κλίμα ανασφάλειας 
και τρόμου, ποιος θα φέρει 
αντίρρηση και θα έχει το σθένος 
να αντισταθεί σε πρακτικές 
παρακολούθησης, οι οποίες ήδη 
εφαρμόζονται στο παρασκήνιο 
και θα ενταθούν με νομοθεσίες 
στο προσκήνιο, αφαιρώντας 
βασικά δικαιώματα της ιδιω-
τικής και πολιτικής ζωής; Οι 
πλειοψηφίες θα υπερθεματίσουν! 
Ποιος θα καταφέρει να αρθρώσει 
πειστικό πολιτικό λόγο και  να                         
υπερασπισθεί τις βασικές ανθρω- 
πιστικές αξίες, μπροστά στο κύμα                                         
ξενοφοβίας, και ειδικότερα ισλα-
μοφοβίας, που ενισχύονται από                                        

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

τις υπερβολές των φασιστι-
κών και ρατσιστικών πολιτικών                      
σχηματισμών; Σχηματισμοί οι                                                                                                    
οποίοι διαρκώς γιγαντώνονται                     
στην Ευρώπη, τα τελευταία 
χρόνια συνεπικουρούμενοι από 
τη συσσωρευμένη κοινωνική  
αγανάκτηση λόγω των συνε-
χών σκληρότατων μέτρων «οι-
κονομικής εξυγίανσης». Αυτός 
είναι πλέον ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος και η πραγματική 
στόχευση των τρομοκρατών: Το 
τελειωτικό χτύπημα στις ταλαι-
πωρημένες από τα συσσωρευ-
μένα οικονομικά προβλήματα, 
τα δημοκρατικά ελλείμματα, 
τη διαφθορά και τις διαπλοκές, 
ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές  δη-                             
μοκρατίες. Να οδηγήσουν την                             
Ευρώπη, που γέννησε και 
καταστράφηκε από τον φασι-
σμό, σε νέες καλυπτόμενες από                              
το «δίκαιο της ανάγκης» φασί-
ζουσες πολιτικές, οι οποίες θα 
καταλήξουν σε νέους ευρωπαϊκούς 
εμφύλιους. Αντισταθείτε πρώτα 
μέσα στο μυαλό σας. Μην τους 
αφήσετε να νικήσουν! 

(Κώστας Σωτηρόπουλος, «Κ»)     
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Zήτησε να εξομολογηθεί. Θα 
μιλούσε Αγγλικά.

Πρόσεξα, ότι κάτι τον 
απασχολούσε.

Μου έδινε την εντύπωση, πως 
μια τεράστια πέτρα του πλάκωνε 
το στήθος.

Τον ρώτησα, τί του συμβαίνει.
Ήταν πολύ στενοχωρημένος.
Τη Δευτέρα θα έμπαινε 

στο νοσοκομείο για εγχείρηση, 
θυρεοειδούς.

Εγώ χαμογέλασα.
Με κύτταξε έκπληκτος.
Εξήγησε λοιπόν.
Του είπα:
- Καλά, μα ο θυρεοειδής είναι 

αρρώστεια; Και μάλιστα σοβαρή, 
που να δικαιολογεί την τόση σου 
ανησυχία;

Προσπάθησε να μου εξηγήσει.
Εγώ συνέχισα:
- Η πρώτη μου νύφη έκαμε 

εγχείρηση θυρεοειδούς. Η δεύτερη 
το ίδιο. Μια άλλη συγγενής μου 
επίσης. Εγώ έχω υποθυρεοειδισμό. 
Αναγκάζομαι να παίρνω θυροξίνη 
σε ψηλές μονάδες (200mg) 
καθημερινά. Ο γιός μου ο πρώτος, 
ο δεύτερος, η κόρη μου επίσης. 
Γιατί ανησυχείς; 

Ανιχνεύοντας

Αφού ξέρεις, πως ο Θεός θα 
βοηθήσει. Μην έχεις έγνοιαν.

Η αντίδρασή του με εξέπληξε.
Ένιωσε να ξαλαφρώνει.
Η πλάκα που είχε στο στήθος 

είχε σηκωθεί.
Η αναπνοή του έγινε κανονική 

τώρα.
Χαμογέλασε.
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε.
Όταν τέλειωσε, με χαιρέτησε 

ευχαριστώντας με.
Ήταν άλλος άνθρωπος τώρα. 

Και ζήτησε κάτι... Πρωτότυπο; 
Εντυπωσιακό;

Δυσκολεύθηκα να το χαρα-
κτηρίσω.

Είπε: 
- Μου επιτρέπετε να σας 

αγκαλιάσω;
Υπήρχε περίπτωση ν’ αρνηθώ;
Ο νέος μου μετέφερε αυτό που 

ένοιωθε.
Συγκατένευσα.
‘Ηταν από τις πιο όμορφες 

στιγμές της ζωής μου.
Δόξα τω Θεώ.

(από το “ημερολόγιο 
ενός πνευματικού”)
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Η Εκκλησία είναι αφοσιωμένη 
στην πνευματική, κοινωνική 
και ποιμαντική αποστολή της. 
Καλύπτει όπου μπορεί τις ελλείψεις 
της Πολιτείας, βοηθώντας τους 
φτωχούς, τους αρρώστους, τους 
μοναχικούς. Ενδιαφέρεται για την 
καλλιέργεια πνευματικών αξιών 
στους ανθρώπους, και κυρίως νέους.
Δίδει την ελπίδα της Βασιλείας του 
Θεού και διδάσκει την αγάπη, η 
οποία ελλείπει από τα κοινωνικά 
πρότυπα. Αμβλύνει τις διαφορές 
μεταξύ των ανθρώπων, αγωνιζόμενη 
εναντίον της ξενοφοβίας και του 
μίσους. Προτείνει τον σεβασμό του 
περιβάλλοντος και την υπέρβαση 
του εγωισμού που οδηγεί στην 
καταστροφή του κόσμου για το 
κέρδος. (“Κερκυραϊκή Αλήθεια”)

 

o συλλέκτης

«Η άσχετη κοινωνία μας αγνοεί ότι η στενοχώρια, η θλίψη είναι 
κανονικές καταστάσεις της ζωής. Κάποιος χαίρεται που κέρδισε η ομάδα 
του χωρίς να αναρωτιέται γιατί χαίρεται, έτσι κλαίει διότι έχασε κάτι. Οταν 
πεθαίνει ένας δικός μας, έχουμε πένθος και έχουμε μια ολόκληρη διεργασία 
του πένθους. Ηταν εργαλεία διαχείρισης του πένθους τα μνημόσυνα των 3 
ημερών και των 40 κτλ. Υπάρχει μια τεράστια σοφία πίσω απ’ όλα αυτά. 
Είναι ένα πλάνο αντιμετώπισης της κρίσης, της απώλειας. Μου λένε συχνά, 
“δώσε μου χημεία για να τα βγάλω πέρα με τη στενοχώρια μου”. Εχω 
αρνηθεί πολλές φορές. Γιατί να πάρεις φάρμακο, για να πας στην κηδεία; 
Μη σώσεις και πας!» (Θανάσης Τζαβάρας - ψυχίατρος)

Στις μέρες μας πάλι 
ακούσαμε για άλλη πνευματική 
δίκη των τόνων, όπου 
καινούρια πρόσωπα πήρανε το 
πνευματικό χρίσμα και μέλλουν 
να περάσουν στην καθημερινή 
χρήση των εφημερίδων και 
του τόπου για λόγιοι, για 
μορφωμένοι, για άνθρωποι της 
προόδου. Και, όπως πάνε τα 
πράματα, με τη μεγάλη πέραση 
που υπάρχει των άνεργων 
ανθρώπων, φοβάμαι πολύ, οι 
δίκες ολοένα και πληθαίνουν. 
Θα δικαζόμαστε, λοιπόν, εμείς 
όλο τον καιρό για την ελευθερία 
της σκέψης και σκέψη δεν 
θα υπάρχει, θα τρωγόμαστε 
σε δίκες για την ομορφιά της 
γλώσσας και ομορφιά και 
γλώσσα θα φεύγουν ολοένα 
μακρύτερα. (“Εποπτεία 76/83”)

Δονήσεις
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

 e  eipazei... 

[...] να δεις ποιος είσαι και – ο Θεός βέβαια σε ξέρει – να εμφανισθείς 
ενώπιον του Θεού αυτό που είσαι;

Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να μην φοβηθούμε να αποδεχθούμε 
τον εαυτό μας. Να μην ξαναβγεί από τα χείλη μας, αλλά ούτε καν από 
τη σκέψη μας ούτε καν από την καρδιά μας να μην ξαναβγεί, «αχ, Θεέ 
μου, γιατί μ’ έκανες έτσι, γιατί μ’ έκανες έτσι;” Γιατί μερικοί λένε κι αυτό, 
καθώς διαπιστώνουν κάποιες αρρωστημένες καταστάσεις μέσα τους, 
από τις οποίες δεν μπορούν να απαλλαγούν. Όχι, Όχι. 

Πριν εμείς δούμε τι είμαστε και τι δεν είμαστε, ο Θεός τό ’ξερε αυτό. 
Αυτά τα γνωρίζει ο Κύριος και γι’ αυτό ήρθε ο Κύριος κι έγινε άνθρωπος 
και εσταυρώθη και απέθανε και πήγε στο θάνατο και πήγε στον Άδη 
και κατήργησε και τον θάνατο και κατήργησε και τον Άδη ως Θεός και 
ως άνθρωπος αναμάρτητος, για να σώσει τον άνθρωπο […]

Βλέπεις μια ψυχή που ασχολείται πάρα πολύ με κάποια αμαρτία. 
Και ασχολείται με την αμαρτία αυτή πολύ-πολύ σοβαρά, ενώ στην ίδια 
ψυχή υπάρχουν άλλες αμαρτίες πολύ σοβαρώτερες, που όμως δεν τις 
βλέπει. 

Πιάνεται από αυτές οι οποίες δεν είναι και τίποτε, και ασχολείται. 
«Πρέπει να μετανοήσω…» και ταράσσεται και δεν βλέπει άλλες 

βαθύτερες αμαρτίες, ουσιαστικώτερες αμαρτίες που παραποιούν την 
όλη προσωπικότητα. (π. Συμεών Κραγιόπουλος)

W u
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Πυρσός

Η αναστροφή

Τι είναι ακριβώς μια προσωπική άποψη, τι σημαίνει πρόσωπο;
Ο ορισμός μοιάζει δύσκολος, ίσως τελικά ανέφικτος. Βέβαια 

υπάρχει μια καταρχήν απάντηση που δίνεται συνήθως σ’αυτά τα 
ερωτήματα: Όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που διαφοροποιεί την 
προσωπική ύπαρξη σε συνάρτηση με κάθε άλλη μορφή ύπαρξης 
είναι η αυτοσυνειδησία και η ετερότητα. 

Αυτοσυνειδησία λέμε την αυτεπίγνωση της ύπαρξης, τη βεβαιότητα 
που έχω ότι υπάρχω, και ότι είμαι εγώ που υπάρχω, ένα ον με 
ταυτότητα, ταυτότητα που με διαφοροποιεί από κάθε άλλο ον. Και 
αυτή η διαφοροποίηση είναι μια απόλυτη ετερότητα, ένας μοναδικός, 
ανόμοιος και ανεπανάληπτος χαρακτήρας που καθορίζει την ύπαρξή 
μου. 

Ωστόσο η ταυτότητα, το εγώ, η συνείδηση της απόλυτης 
ετερότητας δεν είναι απλά και μόνο ένα προϊόν της σκέψης, 
αποτέλεσμα μιας λειτουργίας που τη λέμε νόηση. Είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από μια νοητική βεβαιότητα, έχει «υποστρώματα» 
που μελετούνται από μια ολόκληρη επιστήμη, την ψυχολογία του 
βάθους, και τα ονομάζει υποσυνείδητο, ασυνείδητο, εγώ, υπερεγώ· 
με μύριους τρόπους προσπαθεί να καθορίσει αυτό το τελικά άπιαστο 
και απροσδιόριστο που είναι ο άνθρωπος πέρα από σωματικές 
λειτουργίες και βιοχημικές αντιδράσεις.

Η ψυχολογία του βάθους προσπαθεί να ανιχνεύσει τον τρόπο 
συγκρότησης και ωρίμανσης του εγώ· και αυτός ο τρόπος δεν είναι 
άλλος από τη σχέση, την αναφορά. Είναι η δυνατότητα που συνιστά 
τον άνθρωπο: να βρίσκεται απέναντι σε κάποιον ή κάτι, να έχει 
όψη προς κάποιον ή κάτι, να είναι πρόσωπον [προς-ωψ (οφθαλμός, 
όψις)]. Να λέει: εγώ απευθυνόμενος σ’ένα συ, να διαλέγεται, να 
κοινωνεί. Το πρόσωπο δεν είναι μια αριθμητική μονάδα, άτομο ενός 
συνόλου, μια οντότητα καθεαυτήν. Είναι μόνο, ως αυτοσυνειδησία 
ετερότητας, επομένως μόνο έναντι κάθε άλλης ύπαρξης, μόνο σε 
σχέση, σε αναφορά. Γι’αυτό και μόνο η άμεση σχέση, η συνάντηση, 
η αναστροφή μπορεί να μας κάνει γνωστό ένα πρόσωπο. 
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Στο ερώτημα «θέλεις;» του Ιησού Χριστού 
πρέπει να αναζητήσουμε ένα βαθύτερο λόγο. Μια 
χρονίζουσα κατάσταση αθλιότητας δημιουργεί 
εξοικείωση και η εξοικείωση συνήθεια. Χάνεται 
βαθμηδόν η ελπίδα και ο πόθος της λυτρώσεως και 
νεκρώνεται κάθε θέληση για αλλαγή και βελτίωση. 

Μια ηθική οκνηρία και αδράνεια κατακυριεύει 
τον άνθρωπο, που ευχάριστα πια συντροφεύεται με 
την αθλιότητά του. Όταν είναι άρρωστος ηθικά, 
αδρανεί, για να σκεφτεί για εξυγίανσή του. Όταν είναι 
σωματικά ασθενής, αισθάνεται κόπο να φροντίσει 
για τη θεραπεία του. Στην κατάσταση αυτή ο 
άνθρωπος είναι σαν ένας νεκρός χωρίς αίσθηση, 
ελπίδα, πίστη και θέληση. Αυτό είναι απόγνωση, 
άρνηση και απουσία ζωής.  

Εκ διαμέτρου αντίθετο είναι η καρτερία. Το 
«εγκαρτερείν» και «διακαρτερείν» είναι κατάσταση 
και παρουσία ζωής. Εκείνος που καρτερεί, θέλει. Και 
επειδή θέλει, πιστεύει. Και επειδή πιστεύει, ελπίζει. 
Το «θέλειν»  είναι η ρίζα, διότι «θέλειν» είναι το 
«αγαπάν».

                            Μητρ. Κυθήρων Σεραφείμ

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Στείλε μας, Θεέ μου, έναν παπά,

νάναι όλου του χωριού.

χωρίς σελήνης ύμνους κι άλλα εγκόσμια.

Τον Άγιο Πέτρο Σου, Χριστέ, να μοιάζει,

τα σύκα μόνο και τη σκάφη ας ξέρει,

Εσέ, την Εκκλησιά Σου, το λαό Σου.

Καλόδεχτος να κάτσει στο πεζούλι μας.

Μικρός αυτός να μας μικραίνει όλους,

να μη Σε κρύβει, Θεέ μου, από τα μάτια μας.

π. Βασίλειος Θερμός

Όταν ο άνθρωπος δέχεται συστηματικά 
παραβίαση των ορίων του, επηρεάζεται η 
φυσική υποδομή, η ικανότητα να θέλει. Οπότε, 
όταν επιχειρήσει να βάλει το θέλημα του Θεού 
στο γνωμικό θέλημα, δεν υπάρχει υποδομή να το 
κρατήσει. Το φυσικό θέλημα (η ικανότητα να θέλει 
ο άνθρωπος) είναι το κανάλι, η κοίτη του ποταμού 
και το γνωμικό (τι θέλει) είναι το νερό που θα τρέξει 
μέσα. Αλλά στην παραβίαση των ορίων κινδυνεύει 
η ψυχολογική υποδομή, ώστε να κρατήσει αυτό το 
γνωμικό θέλημα, έχει υποστεί ζημιά αυτή η φυσική 
ιδιότητα του ανθρώπου να θέλει. 

 π. Βασίλειος Θερμός

Θροΐσματα... 
Γιε μου, 
Ιδέες ωραίες.
Για την αγάπη του πλησίον.
Τη συμπόνια.
Γιατί όμως τα χαλάς στην πράξη ;

Βάζεις λοφία στις ενέργειές σου ;

   . . .πατρικά

Πυρσός
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Αφήνω συχνά τη σκέψη μου να πάει πίσω. Να καταβυθιστεί στο 
παρελθόν. Στην επιφάνεια να φέρει στιγμές. Περιστάσεις. Γεγονότα.

Όχι αραιά όμως ανακόπτεται η αναδρομή τούτη. Συγκρούεται 
με ακρώρειες του πνεύματος. Μα και της ανθρώπινης ιδιοτροπίας. 
Αδυναμίας ίσως της (προσωρινής δυστυχώς) προσήλωσης σε 
κάποιους ενθουσιασμούς. «Κορφές». «Ιδανικά». 

Ουσιαστικά, μιλώ για «ρούχα μαζί που πλύθηκαν κι έχουνε γίνει 
ροζ».

Κάποιοι προσέξαμε πως ήταν ένα επιδερμικό επίχρισμα και μόνο. 
Χωρίς ουσία. Νόημα. Ένας «ζήλος ου κατ’ επίγνωσιν».

Σήμερα; Γυρίζω, ναι, στο τότε.
Πού είναι οι ιαχές και τα εμβατήρια που (υποτίθεται) εμψύχωναν 

τους νέους εκείνους; 
«Κάτω το Έβερεστ,
υψώστε τις καρδιές»

Τα θούρια συνόδευαν αναβάσεις σε λόφους γειτονικούς. Με 
σταυρούς ξύλινους στον ώμο. Να καρφώσουν, ναι, στην κορφή. Και 
λοιπόν; 

Να θυμηθούμε τον ποιητή; 
«Περασμένα μεγαλεία

και διηγώντας τα να κλαίς;»
Όχι, δεν είμαι απαισιόδοξος. Κάθε άλλο. 
Δεν θα ήθελα ασφαλώς, λέγοντας τούτα, να παρεξηγηθώ. 

Απλώς προκύπτει συνεχώς μπροστά μου ερώτημα που συχνά 
χρησιμοποιείται σε συζητήσεις: «Και μετά;»

Είμαστε ευτυχισμένοι λοιπόν; 
Λύσαμε τα προβλήματά μας; Γίναμε μήπως… άγιοι; Ας το 

πούμε μονολεκτικά: Φεῦ. Ή να επαναλάβουμε ένα ευφάνταστο της 
ιστορίας: «Οὐδέν εποιήσαμεν». 

[Kι ας μην ξέρω...]

Σπαράγματα

Πυρσός



Πυρσός

[17]

Είναι αυτά ο Χριστιανισμός; Οπωσδήποτε όχι. Ή τουλάχιστον 
όχι μόνον αυτά. Αλλά και αυτά. Με ιεράρχηση τελείως διαφορετική.

Συχνά διερωτώμαστε: Είναι άραγε ο Χριστιανισμός σύστημα 
τύπων; Κανόνων;  Ενθουσιασμών στιγμιαίων; Καλουπιάσματος των 
ανθρώπων; 

Είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα ελεύθερης εκλογής. Προσωπικής 
επιλογής. Εκλογής της κάθε στιγμής. Χωρίς δογματισμούς. Μεγάλα 
λόγια. Ωραιολογίες. Εξωτερικά ψιμίθια. 

Θέλει ο άνθρωπος να είναι με το Χριστό; Αν ναι, βιώνει τούτη 
την πραγματικότητα; 

Τι σημαίνει όμως «βιώνω» το Χριστιανισμό; Ζω; Συμμετέχω; 
Προσπαθώ; Αγωνίζομαι; 

Και πώς βιώνεται ο Χριστιανισμός; Απαραίτητη η προσευχή. Η 
συμμετοχή στα Μυστήρια και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. 
Άσκηση. Εφαρμογή της Αγάπης. Αναζήτηση και εύρεση του 
αδελφού. Σε πλαίσια πάντα απλότητας και γνησιότητας.

Δυσκολίες; Πολλές. Ο εγωισμός. Η ρουτίνα. Οι ευθύνες. 
Οικογενειακές δεσμεύσεις. Η κούραση των «καλών». Και… οι άλλοι 
(«η κόλασή μου;»)

Τι κάνουμε λοιπόν;  Αποφάσεις; 
Υπαρξιακή αγωνία; Να επαναπαυθούμε στο τότε; Είναι λύση; 

Δάφνες; Και ... μετά;
Τι εισηγούμαι; Ένα και μόνο: 

Χριστέ να σε ζω
Κι ας μην ξέρω

   +ο π. Γ.

Τα κείμενα του “Πυρσού” είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο (website) του 
Ιερού Ναού Παναγίας Παλουριώτισσας (www.panagiapalouriotissa.com)
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Αγαπητέ μου Τάκη,

Kαιρός ...

Τόλμη σήμερα; 
Στραβά μάτια για να κερδίσει χρήματα; Θέση; Βαθμό; 
Θα επιδιώξει την εύνοια του προϊσταμένου του; 
Να σκύψει τον αυχένα μπροστά στο υλικό συμφέρον; 
Να μείνει σταθερός στις αρχές του; 
Ποιός όμως αγωνίζεται για τις αρχές του σήμερα;
Ή μάλλον: Υπάρχουν αρχές;
Μας ελκύουν;
Δεχόμαστε την πρόκλησή τους;
Μήπως άραγε θα τις ανακαλύψουν οι  κατοπινές γενιές; Στου 

χρονοντούλαπου το βάθος κρυμμένες;
Συχνά όμως ακούουμε και τη φράση:
- Ωχ, καημένε, τώρα; Δεν υπάρχει τίποτε πιο ενδιαφέρον; Πιο 

σύγχρονο; Εδώ σκοτώνονται άνθρωποι από τους ισλαμιστές 
καθημερινά, κι εμείς μ’ αυτά θ’ ασχολούμαστε; Μας το είπε και ο 
Καβάφης:

“για Λακεδεμονίους θα μιλάμε τώρα;”
Άλλωστε ότι έγινε, έγινε. Η Ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Ας μείνουμε 

στα συγχρονα. Τότε ήταν άλλοι καιροί. Πέρασαν ανεπιστρεπτί. 
Γιατί τα ανασκαλεύεις λοιπόν;

Απογοητευτική η συμπεριφορά τούτη. Περισσότερο, γιατί έγινε 
βίωμα. Δεν έμεινε μια απλή θεωρία. Μια άποψη. Ένας ισχυρισμός, 
έστω.

Τι να γίνει λοιπόν;
Να (παρα)δεχθούμε ήτταν; Και μετά;

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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Πυρσός

Και η άρνηση τούτη πού θα οδηγήσει; Μπορούμε να 
προβλέψουμε;

Ο Νίτσε είπε, πως οι άνθρωποι σκοτώσαμε το Θεό. Μήπως 
έτσι  σκοτώνουμε και τον άνθρωπο;

Γυρισμός στη λιθίνη εποχή λοιπόν; Στους παγετώνες.
Χρειάζεται κάτι. Τί όμως;
Τόλμη για την αναχαίτιση του κακού, αφού βλέπουμε επέκταση 

της εγκληματικότητας. Παρακμή και καταπάτηση οικογενειακών 
αρχών. Κυριαρχία της αδικίας. 

Τότε αγανακτούμε. Φωνάζουμε. Χειρονομούμε ίσως. 
Πόσοι όμως διαμαρτυρόμαστε; Αντιδρούμε; Λέμε τη γνώμη μας; 
Πώς θα τονώσουμε την τόλμη μας; 
Με τη συναίσθηση, ότι υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Αφού 

κάμνουμε το καθήκον μας. Έχουμε την αλήθεια με το μέρος μας. 
Με αλληλοενίσχυση. Δηλαδή όχι απομονωμένοι. Μα ομόψυχοι. 

Με σωστό ομαδικό πνεύμα.
Μ’ εμπιστοσύνη στο Χριστό. Ξέρουμε, ότι «πάντα «ἰσχύω…». 

Επεμβαίνει.
Ανησυχούμε για τον δρόμο που πήρε η κοινωνία μας. Αφού οι 

καλoί είναι άτολμοι και δειλοί. Τολμηροί είναι οι επιτήδειοι. 
Καιρός όμως ν’ αποκυλήσουμε εμείς τον δικό μας τούτο λίθo με 

υπομονή. Επιμονή. Ελπίδα. Τόλμη.
Και να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. 
                                   
               Με την αγάπη μου,

                             a. G.



[20]

Πυρσός

I

E

Z

O

O

I

Κυριακή Του Παραλύτου 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη ὁ  Ἰησοῦς εἰς  Ἱεροσόλυμα. ἔστι 
δὲ ἐν τοῖς  Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, 
ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν 
ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, 
χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 
ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ 
ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν 
τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν 
δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ 
ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ  Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ 
γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς 
γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ 
ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· 
ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ 
ὁ  Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 
καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον 
αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 
ἔλεγον οὖν οἱ  Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· 
οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ 
ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου 
καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ 
εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς 
οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ  Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν 
τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ  Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ 
χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε 
τοῖς  Ἰουδαίοις ὅτι  Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.



Ευλογημένη η αρρώστεια για τον άνθρωπο εκείνο.
Παραδοξολόγημα; Δεν είναι όμως. 
Ναι, ήταν αποτέλεσμα της ασωτείας του. Αλλά αυτή τον έκαμε να 

μετανοήσει. Του μαλάκωσε την καρδιά. Τον ωρίμασε σε μια καινούργια 
ζωή. Τον έφερε στο κατώφλι του θεϊκού ελέους. Του φωτισμού. Της 
αναγέννησης. 

Του ακινητοποίησε το σώμα, αλλά του φτέρωσε την ψυχή. Του 
παρέλυσε τα πόδια, μα τον αξίωσε να περπατήσει στους δρόμους της 
επιστροφής. Του άφησε ξερά τα χέρια, αλλά του σήκωσε στον ουρανό 
τα άλλα εκείνα χέρια της διάνοιας, μαθαίνοντάς τον να προσεύχεται. Ν’ 
αναζητεί τους οικτιρμούς του Θεού. Του μάρανε τις σάρκες, μα ανθοβόλησε 
μέσα του την πίστη και την απαντοχή. Τον έριξε χάμω, αλλά του 
εξασφάλισε τον ουρανό. 

Η αρρώστεια του ήταν αποτέλεσμα δικών του σφαλμάτων. Ο Θεός 
όμως ξέρει να τη χρησιμοποιεί για το καλό των ανθρώπων. Βγάζοντας 
από το πικρό γλυκό. Κάνοντάς την σχολείο μετανοίας. Θύρα αναγέννησης. 
Βοηθό. Συντελέστρια της τελειότητας.

Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Είναι πατέρας μας. Θέλει το καλό μας. 
Οι θλίψεις που επιτρέπει να μας βρίσκουν (και οι αρρώστειες), δεν 
χρησιμοποιούνται παρά μόνο για τη σωτηρία μας. Για το καλό μας. 

Ίσως εδώ πει κάποιος: «Αφού έχουν έτσι τα πράγματα, ας αμαρτήσουμε 
πρώτα και ο Θεός θα μας ελεήσει». 

Ο Χριστός του είπε «μηκέτι ἁμάρτανε». Τι σημαίνει όμως τούτο;
«Σε γιάτρεψε η Χάρη Του Θεού. Πρόσεξε από εδώ και πέρα να μη 

ξαναπαρασυρθείς στην αμαρτία. Σου δώρισα τη ζωή. Πρόσεξε, γιατί 
επάνοδος στα παλιά, θα σημαίνει οριστικό θάνατο. Δέξου την ευεργεσία 
της αγάπης και του ελέους μου με σοφία και συναίσθηση. Φόβο. Σύνεση. 
Φρούρησε αυτό το δώρο σαν πολύτιμο απόκτημα. Μη λησμονήσεις ποτέ 
αυτό το μάθημα. Έχε πάντα στον νου σου το νόημα το προειδοποιητικό 
που είχε η αρρώστεια σου».

Να μην ξεχνούμε, πως ο μαρασμός της ψυχής φέρνει και μαρασμό του 
σώματος. Τον αιώνιο θάνατο. 

Να μην αμαρτάνουμε λοιπόν; Αυτό είναι αδύνατο. Όταν όμως 
αμαρτάνουμε, να τρέχουμε στο πνευματικό λουτρό. Στην Εξομολόγηση. 

       +ο π. Γ. 

Πυρσός
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Πυρσός
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Κυκλάμινα

Σαν θες να ζήσεις στο βουνό
μη θες σ’ ακτή το σπίτι.
Κόβεις στα δύο την καρδιά
σε θύμα και σε θύτη.

Όλα τ’ αστέρια τ’ ουρανού
ριγούν για σένα,
μα ανθίζουν κυκλάμινα στο νου
φυλακισμένα

Στα μέσα βαθιά
ψάξε καλά,
φύλα τα βήματά σου,

Όταν γνωρίζεις κι αγαπάς
μην κόβεις και χωρίζεις.
Πάρε τις λύπες αγκαλιά
και μην τις εξορίζεις.

Στα κρύα νερά, τ’ αμαρτωλά
τα μάτια πλύνε
να δεις τη χαρά σαν τα παιδιά
ανάσα γίνε.

Στα μέσα βαθιά
ψάξε καλά,
φύλα τα βήματά σου.
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Πυρσός

Δες τον γκρεμό,

Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά

Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά για τα Νησιά του Νότου,
πότε το ρου θ’ ανέβουμε του ποταμού Αμαζόνα;
Καιρός μας πια να πάψουμε να βλέπουμε μπροστά μας
των ίδιων πάντα λιμανιών τη νυσταγμένη εικόνα!
 
Ας σβήσει η νέα μας ορμή (σα βήματα στην άμμο
από το κύμα) την παλιάν, ασάλευτη ζωή μας!
Σημαία υψώστε την ψυχή στο πιο αψηλό κατάρτι:
Δεν είναι αλήθεια ότι ήρθαμε αργά στην εποχή μας!
 
Μπορούμε ακόμα μια ζωή να ζήσουμε καινούργια,
αντίς να μαραζώνουμε σαν τον κομμένο δυόσμο:
Φτάνει να κάνουμε πανιά σαν τους θαλασσοπόρους
που, μια πατρίδα αφήνοντας, έβρισκαν έναν κόσμο!
    
                                    Κώστας Ουράνης

Δες τον γκρεμό,
σύρε χορό,
βρες το «θαρρώ». 
πήδα και ξαναστάσου.
  Πέτρος Μάλαμας



Πυρσός
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Άκρω δακτύλωι                              ι

Άμμο ή βράχο
Δυο φίλοι περπατούσαν στην παραλία.
Κάποια στιγμή, ύστερα από έντονη λογομαχία, ο ένας χαστούκισε τον 

άλλο.
Χωρίς να πει λέξη, αυτός έγραψε στην άμμο:
«Σήμερα, ο καλύτερός μου φίλος, με χαστούκισε».
Συνέχισαν το δρόμο. Πέρασαν από ένα ορμίσκο μετά.
Όμως το ρεύμα παράσυρε αυτόν που είχε χαστουκιστεί, ο οποίος μάλιστα 

καταλήφθηκε από πανικό.
Ο φίλος του, με υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφερε να τον σώσει. Τότε 

χάραξε σ’ ένα βράχο εκείνος:
«Σήμερα, ο καλύτερός μου φίλος, μου έσωσε τη ζωή». 
Κι ο φίλος του τον ρώτησε: «Γιατί, όταν σε χτύπησα το έγραψες στην 

άμμο, ενώ τώρα το γράφεις στο βράχο;»
Όταν κάποιος μας κάνει κάτι κακό, μονάχα αν το γράψουμε στην άμμο, 

τα κύματα της συγχώρεσης και της λήθης θα το σβήσουν. Το καλό, στο 
βράχο να το χαράξουμε. Να μη σβηστεί. Να μην το ξεχάσουμε ποτέ. 

Σοφή και αναπάντεχη η ενέργεια του φίλου. Η εναλλαγή συναισθημάτων 
εντυπωσιακή. Η ηρεμία και η ψυχραιμία οδηγός τους.

Ο θυμός μετατρέπεται χωρίς δεύτερη σκέψη, σε μεγαλοψυχία και αγάπη. 
Σε μήνυμα φιλίας δυνατής. Που δεν αφήνει τους κρίκους της να σπάσουν. Που 
κρατάει, με άρρηκτους δεσμούς, δεμένες δυο ψυχές. 

Και σε χρόνο μηδέν, αλλάζει η διάθεση. Ξεχνιέται το «κακό». Κι η 
στενοχώρια γίνεται χαρά. Ευγνωμοσύνη. Που την καρδιά ποτίζει με το μύρο 
της. Τόσο πολύ, που είναι δύσκολο να μπει στο χρονοντούλαπο της λήθης. 

Πολλές είν’ οι στιγμές που σημαδεύουν τη ζωή του καθενός. Στιγμές 
δοκιμασίας. Μα και πόνου. Λύπης και θυμού για των ανθρώπων τις 
αστόχαστες ενέργειες. 

Μα και χαρές στο δρόμο μας θα βρούμε. Πάλι από των φίλων την αγάπη 
και την έγνοια. Αυτών που μας πονούν. Και μας φροντίζουν.

Άμμο γυρεύουμε λοιπόν ή βράχο;
ΔΔ
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Πυρσός

Παρασκευή, 17.3.2017

Πριν πολύ καιρό, έλαβα μήνυμα από τον π. Φιοντόρ, φίλο Ρώσο ιερέα 
που διακονεί στην πόλη Penevezys, στη Λιθουανία: «Πώς λέμε στα ελληνικά... 
(και παρέθεσε την πρόταση προς μετάφραση); Μια κυρία από την ενορία 
μας θα ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα και θα ήθελε να απευθύνει αυτά τα λόγια 
στον Πατριάρχη, στα ελληνικά.» 

Χαριτωμένο και βεβαίως εύκολα πραγματοποιήσιμο το αίτημα των φίλων 
μου. Έστειλα, μετά από λίγο, ηχογραφημένη την πρόταση στα ελληνικά 
και σύντομα καταχωρήθηκε και αυτό το στιγμιότυπο στα «ασήμαντα» 
στιγμιότυπα της ζωής μου.

Κι όμως, ήταν η αφορμή να ζήσω μια άλλη όμορφη στιγμή, που δεν 
μπορώ, σε καμμιά περίπτωση, να θεωρήσω ασήμαντη. 

Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στον Ναό της Αναστάσεως. Στο Penevezys.
Μόλις είχε τελειώσει η Θεία Λειτουργία.
Μια άγνωστη κυρία με πλησίασε. Και χωρίς κανένα ενδοιασμό με 

αγκάλιασε αρχίζοντας, με ένα μεγάλο χαμόγελο, να λέει στα ελληνικά τα 
λόγια, που τότε είχα μεταφράσει. Χρειάστηκαν κάποια δευτερόλεπτα, για να 
θυμηθώ και να καταλάβω ποια ήταν. 

Ήταν τόσο χαρούμενη που είχε την ευκαιρία να με ευχαριστήσει μετά από 
τόσον καιρό, χαρίζοντάς μου ακόμη και ένα κεράκι... από τα Ιεροσόλυμα.

Μια προσφορά μηδαμινή... Ένα «ευχαριστώ» όμως τόσο μεγάλο... τόσο 
αληθινό...

 
         

Κ. Χ. 

Φύλλα ημερολογίου
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AΓΑΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΜΟΥ

[Jim Forest, εκδ. Πορφύρα]

Από τι ζωογονείται μια πράξη αγάπης; Μπορεί από μια αίσθηση 
ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο – και πρόκειται, 
όντως, για κάτι εξαίσιο. Μπορεί, ακόμη, από την αντίσταση στην 
εξάντληση, την κατήφεια, το φόβο, την αποστροφή ή το θυμό. Μπορεί 
να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού, ή ως 
προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας Δημιουργό, κατ’ 
εικόνα του Οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και 
αδελφές, αφού Αυτός συνέδεσε την αγάπη για το Θεό με την αγάπη 
για τον πλησίον. [...] Η αγάπη του Χριστού «συνέχει ημάς», γράφει 
ο Παύλος στην εκκλησία των Κορινθίων, και μας καθιστά πρέσβεις Του, 
μας καλεί να επωμιστούμε τη «διακονία της καταλλαγής» (Β΄ Κορνιθ. 
5, 17-20).

Ποιος είναι εχθρός μου; Τι σημαίνει ν’ αγαπάς; Πότε; Πώς; Και 
κάτω από ποιες συνθήκες; 

Ο υπότιτλος του βιβλίου μιλά για τη «δυσκολώτερη εντολή». Ο 
συγγραφέας, μέσα από καθημερινά, σύγχρονα παραδείγματα, δίνει 
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. 

Και μας (προ)καλεί να ξεβολευτούμε από τα όρια του ατομικισμού 
μας. Να ξανοιχτούμε στη δυνατότητα της συγχώρεσης. Και της 
αγάπης. Στις δυνατότητες της Βασιλείας Του. Όπως ο ίδιος τις 
δίδαξε με τη ζωή και το θάνατό Του.    

          
 Ε. 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).

Υπενθυμίσεις:

1.

2.

3.

4.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (4:30 - 6:30 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 4:30 - 
6:30 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε 
στην Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν, (22459760, 22459763), από τις 
7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά.

Το Σάββατο 6 Μαΐου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία (8:30π.μ. – 
9:30 π.μ.) με δέηση για τους μαθητές και τους φοιτητές, που θα 
έχουν εξετάσεις.

Την Τρίτη, 23 Μαΐου (9:00 μ.μ.) θα τελεστεί Αγρυπνία.

Όλο και μιλούμε γι’ ανθρώπινα δικαιώματα.

Γι’ ανθρώπινα καθήκοντα; Ούτε κουβέντα.

Μετά μιλούμε για κοινωνία!
                                                 Ούτις
                                             

Πυρσός
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