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Τῌ ΣΤ’ (6ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Πατρὸς ἡμῶν Εὐτυχίου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

«Μέγας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί λαμπρός ἀρχιερέας.» Νέος.
Φρόντισε να καταρτισθεί καλά. Υπηρέτησε την Εκκλησία κοντά σε 
καλούς ποιμένες. Έγινε ύστερα Πατριάρχης. Μετά από δώδεκα 
χρόνια, επειδή ήλεγξε την κακοδοξία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, 
εξορίστηκε στην Αμάσεια. 

Εκεί, ίδρυσε ένα μοναστήρι, όπου έζησε για δώδεκα χρόνια 
ως ένας απλό μοναχός. Μεγάλο πράγμα αυτό και γνώρισμα των 
αληθινών αγίων, να μπορεί να σηκώσει ο Ποιμένας της Εκκλησίας 
και την τιμή του Θεού και την περιφρόνηση των ανθρώπων.  

Όταν πέθανε ο διάδοχος του αγίου Ευτυχίου, κλήρος και λαός 
αξίωσαν από τους διαδόχους του Ιουστινιανού, Ιουστίνο Β΄ και 
Τιβέριο να επιστρέψει στο θρόνο του ο εξόριστος Πατριάρχης. 

Ο Άγιος Ευτύχιος έζησε και ποίμανε την Εκκλησία άλλα 
τεσσεράμιση χρόνια. 

Σε ηλικία εβδομήντα ετών, μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα και αφού 
είχε τελέσει τη θεία Λειτουργία του Πάσχα αρρώστησε, κατά 
τη Διακαινήσιμη Εβδομάδα. Στις 6 Απριλίου, Κυριακή του Θωμά, 
κοιμήθηκε με την ελπίδα και την προσδοκία της Ανάστασης. 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Περίμενε
Στης καθημερινής δίνης τον ανασασμό, υπόκωφα ή στεντόρια, δεν 

έχει σημασία πια, μια κραυγή ακούγεται αγωνίας:
«Δε φτάνει ένας σταυρός για την Ανάσταση·
Τ’ αγκαθερό στεφάνι δεν είναι ένα·
Πλημμύρισεν η γη από Σταυρωμένους, 
που μάταια περιμένουν τον σεισμό, 
το μέγα Πάθος τους να διαλαλήσει. 
Ραγίστηκεν η Κτίση απ’ την κραυγή μας
κι ακόμα εκείνο το «διψώ» μας καίει τα χείλη.
Λεμονανθός δε θάρθη απ’ τον Απρίλη
με τ’ άρωμα του Πάσχα φορτωμένος;
Η εβδομάδα της οδύνης, των αιμάτων, 
-Ηλί, λαμά, σαβαχθανί! –δε θα τελειώσει;
Δε θα σκιστή τ’ απύθμενο σκοτάδι
να ξημερώσει η Μία των Σαββάτων;»

(Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη)
Κι είν’ η αγωνία τούτη τόσο έντονη.
Τι θα γίνει λοιπόν ο λεμονανθός; Δεν θα ’ρθει φέτος; Για μας;
Και το σκοτάδι άραγε το πυκνό δεν θα σχιστεί επιτέλους;
Κι η φωνή γίνεται κραυγή. Κι όχι μια. Πολλές. 
Και το τοπίο μουντό, αχνό, αν και πολύ δυνατό, εξακολουθεί να 

παραμένει απίστευτα φορτισμένο. 
Κι όλο ζεστασιές ψάχνουμε. Κι αγκαλιές μητρικές. Τρυφερότητα 

γεμάτες. Εκκλησιαστικές.
Μια χαρούμενη μουσική Αναστάσιμη περιμένουμε. Που της ευδίας 

τους καταρράκτες θ’ ανοίξει.
Λες και θέλει σε μια γοητευτική γεύση περιπλάνησης να μας 

παρασύρει. 
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Γι’ αέναα ταξίδια ν’ αποπλεύσουμε. 
Το νέκταρ τ’ Αναστάσιμο ν’ αναζητήσουμε στα χώματα τούτα 

τα γενέθλια. Πίσω πάντα αφήνοντας των φράγκων εμπόρων τους 
ίσκιους. Και των σιδεροντυμένων πολεμιστών. Και να διακτινιστούμε 
στων καιρών τα βήματα. Άσχετο, αν σε τούτη την πορεία, αισθαντικά 
ταιριάζει η σιωπή. Στου τώρα τις υπερνεφέλες μέσα. 

Ονειρικό, αλήθεια, της ελπίδας το πρόσωπο. 
Τα φανάρια των δρόμων χλωμό σκορπάνε το φως τους.
Συνεχίζεις, παρά ταύτα, το βλέμμα σου να γεμίζεις από την εικόνα 

της γης μας. Μιας γης που ακόμα κοιμάται με των κυμάτων το 
νανούρισμα. Ως τις ακραίες επάλξεις. 

Και περιμένεις. 
Τι; Μα το μεγάλο θαύμα. Και… έρχεται. Ναι. Περίμενε λοιπόν 

ΠΑΝΤΑ. 
Η ματιά, η ανθρώπινη, προς τον ορίζοντα πάντα στραμμένη, 

μετέωρη σήμερα, περιμένει. Τι άλλο; Το χαμόγελο να δει μιας αυγής 
ροδοδάκτυλης που στο βάθος αχνοφέγγει. Κι η ομορφιά της Άνοιξης 
όλο και αναζητεί και βρίσκει κρυψώνες πολλές. 

Όλα μαζί, τελικά, τόπος, άνθρωποι, παράδοση, εμπειρία, αξίες, τη 
λέξη Α ν ά σ τ α σ η συλλαβίζουν. 

Σ’ ένα καράβι που στους αιώνες όλο και ταξιδεύει. Χωρίς να 
παλιώνει. 

Χωρίς να επιτρέπει σ’ όποια αυτάρκεια τ’ αγκάθια της να σπείρει 
ανάμεσα. 

Ένα δρώμενο έτσι εκδηλώνεται τόσο συναρπαστικό. Που της ζωής 
τη μέθη όλο και μεταφέρει γύρω. Ως τις ειδυλλιακές του φορτωμένου 
με μύθους τις υπώρειες τούτου του νησιού. 

Έτσι το μεγάλο της Ανάστασης μυστικό σ’ όλη την ανθρώπινη 
δημιουργία απλώνεται. Κι αυτό, ενώ τη διαποτίζει από γοητεία 
ιδιαίτερη, μα και χάρη μοναδική. 

Ας προηγείται η Παρασκευή η Μεγάλη. 
Κι ας είμαστε τούτη τη μέρα μόνοι. Όπως το Χριστό.
Η ξαστεριά, ναι. Θα έλθει. Όπως το’ πε ο ποιητής. 
Χώμα αρκετό θα φέρνει. 

Πυρσός



«Αχ, κύριε, στο σπίτι σας τουλάχιστον βρίσκει κανείς τι 
ν’ αγαπά».

Και το άλλο: 
«Οι μαμάδες είναι οι μηχανές του καλού Θεού, που 

φτιάχνουν τα μικρά παιδιά».
Χρειάζονται σχόλια;                                                                                γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Με ιδρώτα θα ζυμωθεί. 
Για να φτιάξουμε το κανάτι μας. Ναι! Αυτό που θα μας ξεδιψάσει. 
Πότε; Μα την Κυριακή. Καταλήγουμε λοιπόν: Ναι. Και προχωρούμε. 

Χωρίς ανακοπές.
«Πάντα τη Μεγάλη Παρασκευή νά’ ναι κανείς μόνος σαν τον 

Χριστό προσμένοντας το τελευταίο καρφί, το ξίδι, τη λόγχη, τις ζαριές 
ν’ ακούει ατάραχα στο μοίρασμα των υπαρχόντων του, τις βλαστήμιες, 
τις προκλήσεις, την αδιαφορία. Οι μπόρες τ’ ουρανού δεν στερεύουν. 
Μη ξαφνιαστείς. Στ’ απρόσμενο σουρούπωμα η ξαστεριά θα ’λθει στο 
Σαββατόβραδο με ιδρώτα πλάθεται το χώμα για να πλάσεις το κανάτι 
που θα σε ξεδιψάσει. Πριν την Παρασκευή δεν έρχεται η Κυριακή. Τότε 
λησμονάς τα μαρτύρια των δρόμων της Μεγάλης Παρασκευής της ζωής 
μας». (Μωυσής αγιορείτης)

Τα πάντα γύρω φωνάζουν. Κι φωνές παιάνας γίνονται. Που όλο 
τον αιθέρα σχίζει.

Νικήσαμε. Ναι.
Ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Κι εμείς μαζύ Του πάντα
Χριστός Ανέστη, Χριστιανοί!! Χριστός βοσκρέσε! Βοῒστινο βοσκρέσε. 

Αληθώς Ανέστη!
       + ο π. Γ.

Πυρσός
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Όλα κατά την πανήγυρη της Αναστάσεως συντρέχουν εις καλόν και 
συναγάλλονται. Διότι, κοίταξε ποια είναι αυτά που βλέπουμε. Η βασίλισσα 
των εποχών συμβαδίζει μεγαλοπρεπώς με τη βασίλισσα των ημερών και 
προσφέρει σ’ αυτή ως δώρα ό, τι υπάρχει ωραιότατο και τερπνότερο. Τώρα 
ο ουρανός είναι διαυγέστερος· τώρα ο ήλιος υψηλότερος και χρυσοειδέστερος· 
τώρα της σελήνης ο κύκλος φωτεινότερος και των αστέρων ο χορός 
καθαρώτερος. Τώρα τα κύματα ειρηνεύουν με τους αιγιαλούς και το σύννεφο 
με τον ήλιο και οι άνεμοι με την ατμόσφαιρα και η γη με τα φυτά και τα 
φυτά με τη θέα. Τώρα το λιβάδι ευωδιάζει και το φυτό θάλλει και το χόρτο 
κόπτεται και τα αρνιά αναπηδούν πάνω στα χλοερά χωράφια… Τώρα το 
πουλί χτίζει τη φωλιά του, και άλλο ξαναγυρίζει από μακριά, άλλο εισέρχεται 
εις κατοικίαν, άλλο πετά και γεμίζει το δάσος με το άσμα του και καταθέλγει 
τον άνθρωπο με το κελάδημά του. Όλα υμνούν το Θεό και Τον δοξάζουν...

Ας προσφέρουμε και εμείς δώρα σ’ Εκείνον, που πέθανε για χάρη μας και 
αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ίσως νομίσετε ότι εννοώ προσφορές χρυσού ή 
ασημιού ή υφασμάτων ή στιλπνούς και πολύτιμους λίθους, που αποτελούνται 
από γήινη και φθαρτή και εγκόσμια ύλη, την οποία ως επί το πλείστον 
κατέχουν οι κακοί άνθρωποι, οι υποδουλωμένοι στα υλικά πράγματα και 
στο Σατανά. Αλλά εμείς ας προσφέρουμε ως δώρο τον ίδιο τον εαυτό μας, 
που είναι για το Θεό το πολυτιμώτερο και προσφιλέστερο πράγμα. Ας 
ξαναδώσουμε στην ψυχή μας, που είναι εικόνα Θεού, ό, τι της αρμόζει. Ας 
μάθουμε την αξία της προσωπικότητάς μας. Ας τιμήσουμε το Θεό, κατ’ 
εικόνα του Οποίου πλαστήκαμε. Ας καταλάβουμε τη δύναμη του μυστηρίου, 
χάριν στο οποίο ο Χριστός πέθανε. Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, διότι και ο 
Χριστός έγινε όπως εμάς. Ας γίνουμε θεοί χάριν Αυτού, διότι και Εκείνος έγινε 
άνθρωπος για χάρη μας. Πήρε το κατώτερο, για να μας δώσει το ανώτερο. 
Πτώχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια Του. Έλαβε δούλου 
μορφή, για να λάβουμε εμείς την ελευθερία. Κατήλθε, για να υψωθούμε. 

Επειράσθη, για να νικήσουμε. 
Πέθανε, για να μας σώσει. 
Καθένας από μας ας τα δίνει όλα, ας προσφέρει τα πάντα ως δώρο σ’ 

Εκείνον, ο οποίος προσφέρθηκε για μας ως λύτρο και αντάλλαγμα.
Γρηγόριος ο Θεολόγος

Απαρχεσ
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[THN ΩΡΑ... ]

...που ο Ιησούς εισέρχεται 
στην πόλη ανεβασμένος σ’ ένα 
ταπεινό γαϊδουράκι, μυριόστομη 
η κραυγή του πλήθους δονεί τη 
θολή ατμόσφαιρα της πόλης: 
« Ωσαννά τω Υιώ Δαβίδ. 
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν 
ονόματι Κυρίου. Ωσαννά ο εν 
τοις υψίστοις». 

Πολλοί βγάζουν τα ρούχα 
τους, για να περάσει από πάνω 
το γαϊδουράκι. 

Ο Ιησούς περνά ατάραχος 
μέσα από το πλήθος, ενώ η 
συγκίνηση και ο ενθουσιασμός 
των ανθρώπων έχει φτάσει στο 
απόγειό του. 

Όλος αυτός ο όχλος εκείνη 
την ώρα ήταν στην απόλυτη 
διάθεση του Χριστού, εφ’ όσον 
αυτός ήταν διατεθειμένος να 
εκπληρώσει τις εθνικές επιδιώξεις 
του, που είχαν θεολογική κάλυψη 
και θρησκευτική νομιμοποίηση. 

Ο Χριστός, όμως, δεν ήρθε 
στη γη, για να υποτάξει τον 
οικουμενικό και πανανθρώπινο χα- 
ρακτήρα του ευαγγελίου του στις 
στενόμυαλες, εθνοκρατούμενες και   
ιδιοτελείς επιδιώξεις του ιουδαϊ- 

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

κού φανατισμού. Γι’ αυτό και              
αποποιείται το ρόλο του κοσμι- 
κού ηγέτη, αρνείται την εξουσία 
που στηρίζεται στη βία, την 
καταπίεση και τη στρατιωτική 
δύναμη και με την όλη στάση 
του δίνει μια εντελώς διαφορετική 
διάσταση στην αποστολή του. 

Αντιστρέφει τα κοσμικά 
κριτήρια που θεωρούνταν – 
και δυστυχώς εξακολουθούν να 
θεωρούνται – αυτονόητα και 
στη θέση της εξουσιαστικής 
ισχύος τοποθετεί την αγαπητική 
διακονία. 

Πρώτος είναι όποιος υπηρετεί 
τον άλλο με αγάπη, ταπείνωση 
και διάκριση και όχι όποιος 
εξουσιάζει τον άλλο με την ισχύ, 
που του προσφέρει η κοινωνική 
του θέση ή η ιεραρχική του 
ανωτερότητα. 

Η επαναστατική αυτή 
αλήθεια που αποτελεί την 
πεμπτουσία της χριστιανικής 
βιοτής δεν ήταν εύκολο να 
γίνει κατανοητή και αποδεκτή 
από τους Ιουδαίους εκείνης της 
εποχής. (Γιάννης Ιωάννου)
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Από τη Λίτα στο Νοβοκρούτοκ 
μικρή η απόσταση.

Πολύς ο κόσμος. Θα μιλούσε ο 
Λεχ Βαλέσα.

Πήγαμε στον Ναό των Αγίων 
Μπόρις και Γκλέπ. Ο νάρθηκας; 
Αποθήκη αρχείων του κράτους.

Επισκεφθήκαμε ένα μικρό, 
όμορφο μουσείο. Και κάποια 
κατάλοιπα τειχών. 

Προσκυνήσαμε. 
Η υποδοχή πολύ εγκάρδια. 
Χαμογελαστοί όλοι. Μ’ 

ανοιχτή αγκαλιά. Ασπασμοί.
Αισθάνονταν την παρουσία 

μας σαν κάτι το ιδιαίτερο. 
Δεν περίμεναν να δουν τόσους 

ορθόδοξους. Και από τόσες χώρες.
Μας οδήγησαν στην κρύπτη 

ενός ναού (υπόγεια εκκλησία). 
Ήταν στημένο το τραπέζι. 

Ψαρικά κυρίως. Ό,τι είχαν οι 
άνθρωποι. Δεν πήγαμε,  άλλωστε, 
για να φάμε. 

Αβραμιαία η φιλοξενία τους.
Ένιωθα πρωτόγνωρα  συναι- 

συναισθήματα. Όπως των 
πρώτων χριστιανικών χρόνων. Με 
τις « Αγάπες».

Μόλις σηκωθήκαμε, άρχισε να 
βρέχει καταρρακτωδώς. 

Τέτοιο μαύρον ουρανό πρώτη 
φορά έβλεπα. 

Ο Σεβασμιώτατος μας πήρε σ’

Ανιχνεύοντας

ένα χώρο, που θα χτίσουν Ναό.
Έσκαψαν για τα θεμέλια. 
Η βροχή δυνάμωσε. 
Έξω, στο δρόμο, ήταν 

στημένα τραπέζια με γλυκά, τσάι 
και κάποιους… ανθρώπους. Μας 
περίμεναν να μας κεράσουν. Ναι. 
Μέσα στη βροχή. 

Κανείς τους δεν κουνήθηκε. 
Όρθιοι. Υπό βροχή περίμεναν. 

Ο Σεβασμιώτατος είπε να 
περιμένουμε. Ίσως ησυχάσει λίγο 
η βροχή. 

Πέρασε μισή ώρα. Τίποτε. 
Είπε: «Κατεβαίνω». 
Πρόσθεσα: « Κι εγώ μαζί σας».
Η σκηνή δεν περιγράφεται. 

Αγκαλιές, φιλιά, κεράσματα. Και 
μια κραυγή να σχίζει τον αέρα: 
«Χριστός Βοσκρέσε! Βοῒστινο 
Βοσκρέσε! (Χριστός Ανέστη! Αληθώς 
Ανέστη!). Κι ήταν Ιούνιος!

Ήταν κάτι το μοναδικό. Κι 
ανεπανάληπτο.

Πρώτη φορά στη ζωή μου 
αισθάνθηκα τόσο όμορφα. 

Βράχηκα ασφαλώς. Δόξα τω 
Θεώ, δεν αρρώστησα.

Ανεξίτηλη μένει η όλη περιπέτεια 
στην ψυχή μου. Κι η κραυγή… 

Χριστός Βοσκρέσε. Χριστός 
Ανέστη, Χριστιανοί! 

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)
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Οι δυτικοί λαοί κινούνται είτε 
συνειδητά είτε όχι, μέσα στα όρια 
του χρόνου και του χώρου, γι’ αυτό 
δεν οδηγούν τον εαυτό τους παρά 
στον θάνατο. Και αν οδηγούν τον 
εαυτό τους στο θάνατο, δεν έχουν 
κανένα δικαίωμα να κάνουν τους 
δασκάλους και οδηγητές στους 
άλλους λαούς. 

Γιώργος Σαραντάρης

 

o συλλέκτης

Σταθερά την πρώτη θέση κράτησε η τηλεοπτική εικόνα. Ακόμη και η πιο 
δυνατή ποδοσφαιρική ομάδα στο απόγειο της «δόξας» της, το πιο ισχυρό κόμμα 
στο αποκορύφωμα του λαϊκιστικού παραληρήματός του, δεν συγκέντρωσαν 
τόσο πολλούς οπαδούς, τόσο πειθήνιους και υποτακτικούς, τόσο άβουλους και 
ανήμπορους, τόσο φανατικούς, όσο η τηλεοπτική εικόνα. Είναι οι τηλεθεατές-
οπαδοί που έχουν μετατραπεί σε αδηφάγα ανθρωπάκια, έτοιμα κάθε στιγμή να 
καταβροχθίσουν ανεξέλεγκτα και με βουλιμία κάθε είδους «τροφή» που εκείνη έχει 
διαλέξει να τους «μπουκώσει». 

Μα… τα τηλεχειριστήρια έχουν και διακόπτη-πλήκτρο και μάλιστα σε χρώμα 
κόκκινο τα περισσότερα (Να έχει άραγε καμμιά σχέση με τον κίνδυνο;) με το απλό 
άγγιγμα του οποίου εξαφανίζεται η τηλεοπτική εικόνα. Τάχα η θέλησή μας λίγη; 
Όπως θα έλεγε και ο ποιητής… Αικ. Κεχαγιά Ορφανίδου

Παραδοσιακός δεν είναι 

αυτός που θα κυκλοφορήσει 

σήμερα με φουστανέλλα και 

περικεφαλαία, αλλά η μέθεξη 

του ανδρείου φρονήματος 

εκείνου που τα φορούσε ή της 

κοσμιότητας της γυναίκας.

 π. Μωϋσής Αγιορείτης

Δονήσεις
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Πυρσός

ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

Ayth...

[...] είναι η βέβαιη ελπίδα μας. Ιδιαίτερα τον ευλογημένο καιρό 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη 
Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα. 

Μπορούμε και σήμερα να πορευθούμε μέσα από τις μυστικές 
και μυστηριακές οδούς που άνοιξε ο σαρκωθείς Χριστός, για να 
συναντάται η κατερχόμενη αγάπη του Θεού με την ανερχόμενη 
αγάπη του ανθρώπου. Για να μπορούμε να θεωρούμε στην 
αγάπη και με την αγάπη το πρόσωπο του Θεού και να ακούμε 
τη φωνή Του· να μάθουμε να τον περιμένουμε στην αμαρτία μας, 
που γεννά τον θάνατο και την κόλασή μας πιο τρομερή από τον 
θάνατο. 

Πόσο ηχεί στις καρδιές όλων εμάς των εξόριστων από τον 
παράδεισο και πλανώμενων στην έρημο του κόσμου τούτου, η 
απάντηση του Αναστάντος Χριστού στις παρακλήσεις του Οσίου 
Σιλουανού του Άθω: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην 
απελπίζεσαι». 

«Σήμερον» μπορεί ο καθένας από μας, μαζί με όλους τους 
μετανοήσαντες αμαρτωλούς, να ευλογεί τον σταυρωθέντα και 
αναστάντα Κύριό του, για το μέγα και πλούσιο έλεός Του, όπως 
ιερουργείται στο σταυροαναστάσιμο σώμα, την Εκκλησία Του. 

(Πρωτ. Μιχ. Καρδαμάκης)
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«καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ» (Ιω. ιβ΄ 13)

Ο Κύριος μπαίνει στα Ιεροσόλυμα. Ο λαός Τον υποδέχεται με 
ιαχές. 

Οι εκδηλώσεις είναι αντανακλαστικές. Υπάρχει συναρπαγή και 
μαγική αντίδραση, χωρίς όμως υπόβαθρο πηγαίας αγάπης και 
συνειδητής αυτοπροσφοράς. Η κίνησή τους δεν αποτελεί θετική 
αλλοίωση. Ούτε άμεση και δυναμική προσωπική συνάντηση μαζί Του.

Με αυτούς ως παράδειγμα ας βγούμε κι εμείς για προϋπάντησή 
Του. Η δική μας έξοδος όμως δεν μπορεί να είναι συμβατική. Ένας 
τύπος γιορταστικός. Μια εκπλήρωση συνήθειας που παραλάβαμε με 
όλα τα ιστορικά κειμήλια των προγόνων.

Η δική μας η συνάντηση μαζί Του πρέπει να εκφράζει τ’ αληθινά 
μας αισθήματα. Τις προθέσεις της καρδιάς μας. Τη λαχτάρα μας. Τη 
δυναμική κίνηση της προσωπικότητάς μας. 

Συνάντηση μαζί Του θα πετύχουμε, αν βγούμε από την ατμόσφαιρα 
της χλιαρότητας. Αν μετακινηθούμε από τη ραστώνη και το βόλεμα 
της ύλης. Αν τολμήσουμε αληθινή έξοδο. Αν ξεπεράσουμε τον σαρκικό 
μας εαυτό που δεν σκέφτεται και δεν αναζητά την Αλήθεια και τη 
Χάρη του Θεού.

Ήρθε η ώρα να πορευθούμε στο δρόμο που θα σημαδέψει ο 
Χριστός με τα βήματά Του. Και θα πορφυρώσει με το αίμα Του.

Ας βγούμε, για να συναντήσουμε το Λυτρωτή. Να Τον υποδεχθούμε 
μέσα στην καρδιά μας. Να ενωθούμε με το Πρόσωπό Του. Να 
κάνουμε περιουσία μας το Πάθος Του.

Τότε θα είμαστε πλούσιοι. Και ευτυχισμένοι.
+ ο π. Γ.

Πυρσός

Κύματα  Ελπ ίδας
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Όταν λέμε ο άνθρωπος, δεν εννοούμε η 

ανθρωπότης ολόκληρη. Ούτε η πλειοψηφία 

της, ούτε καν μια δυναμική μειονοψηφία. 

Ένας και μόνο έστω άνθρωπος αρκεί, για να 

μην είναι η πλάση μονόλογος. 

Ενός ανθρώπου το αναμμένο κερί δημιουργεί 

φως μέσα στο σκοτάδι που απλώνεται γύρω. 

Και ένας ακόμη, που πιστεύει όμως, μπορεί να 

προετοιμάσει το μέλλον. Του ενός, έστω, η 

πίστη, η γνήσια όμως, η συνεπής, η αγνή 

πίστη, αρκεί, για να υπάρξει ένα έστω φως, 

που θα οδηγήσει τον άνθρωπο του αύριο.    
        

Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Ίσως θυμάστε ότι η αγγλική λέξη «freedom», 

όπως και η γερμανική «Freiheit», προέρχονται 

από τη σανσκριτική λέξη «pria», που ως ρήμα 

σημαίνει «αγαπώ-αγαπώμαι», και ως ουσιαστικό 

σημαίνει «ο αγαπημένος μου». Η ελευθερία στο 

αποκορύφωμα. Η εκπλήρωση μιας σχέσης 

αγάπης, όπου και οι δύο πλευρές επιτρέπουν στον 

άλλον να είναι ο εαυτός του στη μοναδικότητά 

του, έτσι ώστε να προσεγγίζεται από όλες τις 

πλευρές η τέλεια ομορφιά. Anthony Bloom 

Τρέχουμε να φύγουμε μακριά από 
τη ζωή, για να τον συναντήσουμε στη 
φαντασία μας, μα Εκείνος περπατά 
κάθε μέρα στον κήπο της καρδιάς 
μας, και αφήνει ηχηρά τα ίχνη Του, 
μόνο που εμείς ακόμη, ενώ κοιτάμε, δεν 
βλέπουμε. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό 
που ήδη κρατάμε στα χέρια μας…  
                                          π. Χ. Παπαδόπουλος

Θροΐσματα... 
Κόρη μου, 
πρόσεξε.
…«Δεν είναι η Μεγάλη Παρασκευή.
Είναι το βάρος μιας Μεγάλης 

Παρασκευής που με βασανίζει σήμερα». 
   . . .πατρικά

Πυρσός
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Καθώς πηγαίνω στη δουλειά μου, συνηθίζω να περνώ από τους Αγ. 
Θεοδώρους να ανάβω ένα κεράκι. Και να προσεύχομαι...

Κάποιο πρωί λοιπόν, καθώς προσκυνούσα κάποιο εικόνισμα, νιώθω 
κάποιος να είναι πίσω μου. Μια κυρία προσπαθούσε να ανάψει το κερί της 
από το καντήλι του Αγίου Φανουρίου. Κόντεψε να μου το αναποδογυρίσει 
στο κεφάλι. Και δεν το έφθανε… Λες και αν το άναβε κανονικά, δεν θα 
γινόταν δεκτή η αίτησή της.

Θρησκοληψία; Πλήρης άγνοια!
Άκουσα ένα φίλο που διηγόταν μια σκηνή από ελληνική ταινία. Ο 

πρωταγωνιστής επισκέπτεται την καφετζού, να του πει τα… μελλούμενα. 
Και η καφετζού, πριν ανοίξει το φλυντζάνι του, το… σταυρώνει! 

Το άλλο το καταπληκτικό, έγινε παρουσία μου. Ρωτάει ο ένας πώς 
πάει τώρα ο τάδε με την υγεία του; Δόξα τω Θεώ, καλύτερα, απαντάει ο 
άλλος, κάνοντας τον σταυρό του και με το αριστερό του… χτυπάει ξύλο! 

Κάνουμε το Θεό «συνεργό» στις προλήψεις μας. Ή εκείνο με την 
προσκύνηση των Επιταφίων. Να προσκυνήσουμε τον Επιτάφιο τη Μεγάλη 
Παρασκευή. Επτά τον αριθμό. Και ένα σωρό ... τέτοια ανόητα. 

Πού είναι η επίσημη Εκκλησία μας; 
Με μικρές ομιλίες τριών (3) λεπτών, να διαλύσει τα σκοτάδια και να 

οδηγήσει τους πιστούς στο Φως;
Έχει βέβαια και η Εκκλησία μας τους «τύπους» της. Αλλά τους 

έχει για να μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε την ουσία. Εμείς, λοιπόν, 
κρατάμε μόνον τους τύπους. Και αντί να λατρεύουμε τον Θεό, λατρεύουμε 
τους τύπους. Και τούτο γιατί δεν προσπαθήσαμε να μελετήσουμε. Να 
εμβαθύνουμε στο τι είναι η Πίστη μας! Προσπαθούμε να φέρουμε την 
θαυμάσια Θρησκεία μας στα μέτρα μας. Και μένουμε στην επιφάνεια…

Δημ. Ι. Σακαλάκ

[Θρησκοληψία...]

Σπαράγματα
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Αγαπητέ μου Τάκη,

“εάν μη...”

Εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα σκέφτονται και μιλούν όπως 
ο Θωμάς. Και υποθέτουν, πως αυτή είναι η μόνη προσέγγιση 
του θέματος. Αυτή αξίζει σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. 

Υπάρχει άλλη προσέγγιση απ’ αυτήν; Οπωσδήποτε ναι. 
Άσχετο, αν κάποιοι θα πουν, πως μια άλλη προσέγγιση, 

ένα άλλο πρότυπο, μια άλλη δυνατότητα είναι αφελής και 
παράλογη. Δεν είναι επιστημονική. Είναι για οπισθοδρομικούς 
ανθρώπους. 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε λόγια τέτοια σ’ όλες τις εποχές. 
Σαν να ήταν αυταπόδεικτα και προφανή. Και τα χρησιμοποιούν, 
επειδή όλοι το κάμνουν χωρίς σκέψη ή και συζήτηση. 

Στην πραγματικότητα πιστεύουν αυτές τις απλοποιήσεις 
τυφλά και απλοϊκά, έτσι, ώστε κάθε άλλη προσέγγιση να μη 
φαίνεται σοβαρή, ούτε άξια προσοχής.

Αν η φράση του Θωμά αποτελεί συμπύκνωση της ατέρμονης 
ανάπτυξης της ανθρωπότητας, αν το ανθρώπινο γένος τη θεωρεί 
ως το ύψος της σοφίας και τη μεγαλύτερη νίκη της λογικής, 
τότε ο κόσμος μας είναι αληθινά φτωχός. Ρηχός. Και πάνω απ’ 
όλα απίστευτα πληκτικός. 

Εάν γνωρίζω μόνο ό, τι βλέπω, αγγίζω, μετρώ και αναλύω, 
τότε πολύ λίγα γνωρίζω! 

Φτάσαμε σήμερα σ’ ένα σημείο, τα μηχανήματα και οι 
υπολογιστές να μπορούν ν’ αγγίξουν. Να χειριστούν. Να 
χρησιμοποιήσουν αντικείμενα. Να μπορούν να κάμουν ακριβείς 
μετρήσεις και προβλέψεις. Να εκτελούν καλύτερα από τους 
ανθρώπους μετρήσεις, συγκρίσεις. Να κάνουν ακριβείς παρατη-

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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τηρήσεις άψογα. Να είναι ακριβέστερα και επιστημονικώτερα. 
Δεν μπορούν όμως οι μηχανές να γεμίσουν από θαύμα. Από 

δέος. Να αισθανθούν. Να χαρούν. Να δουν οτιδήποτε δεν μπορεί 
να ιδωθεί με οποιαδήποτε μέτρηση ή ανάλυση. 

Ν’ ακούσουν άρρητους ήχους που γεννούν τη μουσική και την 
ποίηση. 

Να κλάψουν. Να δείξουν εμπιστοσύνη.
Ο κόσμος μας όμως γίνεται έτσι άχρωμος. Πληκτικός. Αχρείαστος. 
Τι λες κι εσύ; 
                                       Με την αγάπη μου,

                             a. G.

Πυρσός

Συγχώρηση σημαίνει να μην εξαντλούμε τον άνθρωπο στις 

πράξεις του. 

Γιατί πάντα ποθούμε περισσότερα από αυτά, που πράττουμε. Και 

αντέχουμε  λιγώτερα από εκείνα που ονειρικά σκεφτόμαστε...

Ποτέ μια ήττα δεν είναι το τέλος. Μπορεί να σημάνει μια πιο 

υψηλή αρχή. 

Το νέο πάντα σε περιμένει, όσο εσύ θα επιμένεις να αλητεύεις 

στη χώρα των ονείρων... 

Ο Θεός αγαπά τους ηττημένους, που μυρίζουν ελπίδα.
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Πυρσός

Παρασκευή, 24.2.2017

Δεν είναι λίγες οι φορές που αθώες κουβεντούλες μικρών παιδιών μας 

αφοπλίζουν. Και ξαφνικά από τη θέση του δασκάλου μετακινούμαστε 

θριαμβευτικά στη θέση του μαθητή! 

Ήμουν εκεί κοντά τη στιγμή που το ζωηρό παιχνίδι των δύο 

τετράχρονων αγοριών είχε καταλήξει σε κλάματα. Έτρεξα να βεβαιωθώ, 

ότι δεν υπήρξαν σοβαρά χτυπήματα. Και αφού ηρέμησαν κάπως τα 

πνεύματα, άρχισε η προσπάθεια για τη συμφιλίωση!

Ο Γιάννης ανένδοτος. Δεν ήθελε να ζητήσει «συγγνώμη». 

Μετά από κάποια λεπτά σιωπής, ακούω το Γιώργο: «Μου είπε 

συγγνώμη. Απλώς, δεν το άκουσες, γιατί το είπε από μέσα του!»

Χαμογέλασα. Και άφησα αυθόρμητα τη σκέψη μου να προχωρήσει. 

Παιδική φαντασία ή καθαρότητα ψυχής; Μάτια που θέλουν να δουν 

κι αυτιά που θέλουν ν’ ακούσουν μόνο το καλό και το ωφέλιμο! Ψυχές 

γεμάτες καλωσύνη, που δεν μετράνε την αδυναμία του άλλου, αλλά 

πιστεύουν στην εκ φύσεως ομορφιά του. Καρδιές γεμάτες αγάπη, που 

ξεχνάνε τη φουρτούνα. Και προχωράνε...

Μετά από λίγο, τα δύο αγόρια έπαιζαν και πάλι χαρούμενα!   
           

Κ. Χ. 
 

Φύλλα ημερολογίου
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Aγαπησε με
Για νέους και γονείς που ελπίζουν

[Μαρία Παστουρματζή, εκδ. Εν Πλω]

«Και πώς είναι τα πράματα εκεί, σύντεκνε;».
«Πώς να ᾽ναι, πώς θες να ᾽ναι, γέροντα;», κούνησε λυπημένα το κεφάλι ο 

βαρκάρης κι έβγαλε έναν αναστεναγμό πικρό, κατάπικρο.
«Ό,τι ακούμε, είναι φρικτό», συνέχισε μ’ επιμονή ο παπα-Χρύσανθος. 

«Ό,τι ακούτε, είναι σίγουρα λιγότερο φρικτό απ’ ό,τι γίνεται», απάντησε 
αποθαρρυντικά ο άλλος. «Δηλαδή τώρα είναι ευτυχώς κάπως καλύτερα τα 
πράματα. Πριν κάποια χρόνια ζούσαν σαν τα ζα που τα αφήνουνε στις 
ερημιές για να ψοφήσουν μόνα τους. Ούτε νερό τρεχούμενο δεν είχανε να 
πιουν, ούτε ηλεκτρικό, ούτε γιατρούς να τους κοιτάξουν τις πληγές τους – 
τίποτα! Τους πέταγαν εκεί, για να πεθάνουν μόνοι τους, δίχως κανείς να τους 
τηρά. Απάνθρωπο θα πεις, σκληρό», μουρμούρισε. «Μα πάλι...», είπε σιγά 
και χάιδεψε αντανακλαστικά με τις παλάμες του το σώμα του σαν άνθρωπος 
που ανατριχιάζει ξαφνικά μπροστά σε ένα θέαμα αποτρόπαιο. Σφάλισε τα 
ματόκλαδα να αποδιώξει τις εικόνες που ζωντάνευαν. 

Ο παπα-Χρύσανθος ένιωθε να του πονάει το κορμί ως τα μεδούλια του. 
«Συγχώρεσέ μας, Κύριε!», φώναζε με οδύνη μέσα του. «Συγχώρα μας!» 

Κι όμως, ο π. Χρύσανθος έκανε το βήμα παραπέρα... 
Ο πόνος του σύντομα μετατράπηκε σε έμπρακτη προσφορά του 

εαυτού του. Πρόσωπο υπαρκτό, πρωταγωνιστής όχι ενός μυθιστορήματος. 
Πρωταγωνιστής στη ζωή. 

Ο λόγος για τον π. Χρύσανθο Κατσουλογιαννάκη, ο οποίος πήγε 
εθελοντικά στη Σπιναλόγκα, για να διακονήσει τους λεπρούς, όταν το νησί 
είχε μείνει χωρίς ιερέα. 

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μυθιστορηματική γραφή, φέρνοντας, 
όμως, στην επιφάνεια γεγονότα πραγματικά. Βιώματα που συγκλονίζουν! 

Κ. Χ. 

Καθ’ οδον

Πυρσός
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Πυρσός
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Κυριακή E΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητὰς 
αὐτοῦ καὶ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς  Ἱεροσόλυμα καὶ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι 
καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ 
παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ 
καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ 
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ  Ἰάκωβος καὶ  Ἰωάννης υἱοὶ 
Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν 
ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν;  
οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς 
ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ  Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 
ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 
βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ  Ἰησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ 
βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι 
ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ 
οἷς ἡτοίμασται. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν 
περὶ  Ἰακώβου καὶ  Ἰωάννου. ὁ δὲ  Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος 
αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν 
ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·  οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ 
ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ 
ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· 
καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ 
διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
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Ζήτησαν πρωτοκαθεδρίες. Τους μίλησε για θυσία.
Ζήτησαν τιμές. Δόξα. Διακρίσεις.
Τους μίλησε γι’ αγάπη. Εξυπηρέτηση. Διακονία.
Είναι γεγονός, ότι μέχρι τότε των ανθρώπων το φρόνημα ήταν 

διαφορετικό. Η στάση των δύο μαθητών αποδεικνύεται ακτινογραφία του 
τρόπου σκέψης των ανθρώπων της εποχής τους. 

Όλων η φιλοδοξία ήταν αποτέλεσμα υπερηφάνειας. Εγωισμού.
Όλοι ζητούν να υπερέχουν των άλλων. Θέλουν να κατακυριεύουν. Να 

κατεξουσιάζουν. Να κατατυραννούν. Να εξευτελίζουν. Να εκμηδενίζουν 
τους άλλους. 

Τραγικό βέβαια το φαινόμενο. Μα συμβαίνει και σήμερα. Είναι κάποιος 
εργοδότης; Τυραννά τους εργάτες του. Κεφαλαιούχος; Τυραννά τους 
οφειλέτες του. Πλούσιος; Τυραννά τους φτωχούς. Ισχυρός; Τυραννά τους 
αδύνατους. Προϊστάμενος; Τυραννά τους υπαλλήλους. Άρχοντας; Τυραννά 
τους ιδιώτες.

Ποιος είναι πλησίον; Δεν τον ξέρει. Δεν τον απασχολεί. Δεν τον 
ενδιαφέρει. 

Ένα μόνο τον ενδιαφέρει: Ο εαυτός του.
Γι’ αυτόν οι άλλοι δεν είναι πρόσωπα. Είναι όργανα. Και τους 

εκμεταλλεύεται. Ποιος είναι λοιπόν ο μέγας γι’ αυτούς τους ανθρώπους; 
Αυτός που κατακυριεύει. Άξιος; Εκείνος που αφαιρεί κάθε αξία από τους 
άλλους. Σπουδαίος; Εκείνος που κάνει αφανείς τους άλλους.

Ο Χριστός αντικαθιστά όλα τούτα με τις δικές Του ευγενείς, φιλάνθρωπες, 
ευεργετικές, φιλελεύθερες ιδέες.

Σ’ αυτές πρωταγωνιστεί ο πλησίον και όχι το εγώ. Όχι η μάχη. Μα 
η ειρήνη. Όχι  ανταγωνισμός. Αλλά η αδελφοσύνη. Όχι ο πόλεμος. Αλλά 
η αγάπη. Όχι τα πρωτείο. Μα η διακονία.

Τι είναι λοιπόν ο Θεός; Αγάπη.
Τι πρέπει να κάνει εκείνος που θέλει με το Θεό να ενωθεί; Να γίνει 

προσωποποίηση της αγάπης.
Στην αγάπη λοιπόν βρίσκεται η δόξα μας. Η τιμή μας, η μεγαλωσύνη. 
Ποιος λοιπόν είναι ο μέγας; Αυτός που αγαπά. Πρώτος; Εκείνος που 

αγαπά πιο πολύ απ’ όλους.
Θα δούμε τότε στην πράξη αυταπάρνηση. Αφοσίωση. Προσήλωση 

στο καθήκον. 
       + ο π. Γ.

Πυρσός



Πυρσός
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Στο δείπνο Σου

Στο δείπνο Σου το μυστικό
νάμουν και γω μαζί Σου!
Να μου προσφέρεις το γλυκό
Κρασί απ’ το κρασί Σου!

Στο δείπνο Σου το μυστικό,
στην άγια νύχτα τη δική Σου, 
ας ήταν να παραβρεθώ
και να γευτώ απ’ το ψωμί Σου!

Με κάλεσες από νωρίς
Στο δείπνο Σου το μυστικό, 
και με πικρία απορείς, 
που άργησα για να φανώ.
Συγχώρεσέ με, Λυτρωτή·
Καθώς ερχόμουν στο στρατί, 
μου στήσανε παγίδα
και έχασα το δρόμο Σου,
που Συ μου’ χες χαράξει.
Μα τώρα μέσα στο στρατί
του Γολγοθά να περπατεί
τη Θεϊκή Σου όψη είδα
μ’ ένα Σταυρό στον ώμο Σου.
Και η ψυχή μου έχει αλλάξει!

Τρέχω γοργά στην εκκλησιά,
τα χείλη μου δροσίζω
μεσ’ το ποτήρι Σου το θαυμαστό!
Στη Θεϊκή σου τη δροσιά
με δύναμη γεμίζω,
ω Λυτρωτή, Σ’ ευχαριστώ!

Λουκάς Κων. Ρούλιας
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Πυρσός

Η Σταύρωσή Σου

Πράξη συνεχής και επαναλαμβανόμενη 
Η σταύρωσή Σου, Κύριε…
Συνέρχονται ξανά και πάλι οι γραμματείς
Και διαβουλεύονται το πώς 
με δόλο θα Σε παγιδέψουν. 
Κι απίστευτο… βρίσκεται πάντα
«εῖς τῶν δώδεκα» φιλήματι να Σε προδώσει!

Οδεύεις προς το πάθος, καθώς εμείς, 
με νυσταγμένη και βαριά τη σάρκα,
καθεύδουμε… Κι έτσι, μονάχος πίνεις,
γουλιά, γουλιά, το ποτήρι του πάθους.
Κι είναι περίλυπη η ψυχή Σου, έως θανάτου.
Να πάλι οι εμπαιγμοί και τα ραπίσματα,
Ξανά τ’ αγκάθινο στεφάνι κι ολούθε άγριες φωνές
«σταύρωσον… σταύρωσον αυτόν…» 
Ενώ οι Βαρραβάδες, λεύτεροι σουλατσάρουν
Χασκογελώντας στους δρόμους…

Στου Κρανίου τον τόπο μπήγεται, 
Μέρα μεσημέρι, ξανά ο Σταυρός Σου, 
Κι είναι μαυρίλα και αφεγγιά.
Ως να εγκατέλιπεν ο Θεός τον Εκλεκτό Του!
Κι όλα γίνονται «ὡς γέγραπται».

Στου Γολγοθά μιαν άκρη, απλές κάποιες καρδιές
Προσδοκούν τη «Μία τῶν Σαββάτων» δεόμενες…
“Μνήσθητι και ημῶν, Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου…”

Ναυσικά Ιεσσαί-Κασιμάτη



Mη τη χάσουμε

Κάπου διάβασα: 
«Τα καράβια δεν βουλιάζουν από το νερό που είναι γύρω τους. 

Βουλιάζουν από το νερό που μπαίνει μέσα τους. Μην αφήνεις τα πράγματα 
που συμβαίνουν γύρω σου να μπουν μέσα σου και να σε βουλιάξουν».

Κι ακόμη:
«Πιστεύουμε συχνά ότι το κακό βρίσκεται “κάπου εκεί έξω”. Αν όμως 

δεν υπήρχε ήδη το κακό που φωλιάζει μέσα μας, το κακό “εκεί έξω” δεν θα 
είχε τη δύναμη να μας αγγίξει. Το κακό είναι μέσα μας. Δεν είναι όμως αυτό 
το κακό που ευθύνεται. Εμείς ευθυνόμαστε, που το αφήνουμε να διεισδύσει 
στην καρδιά μας και διαταράσσει την ειρήνη μας. Είναι σαν να μας απειλεί 
κάποιος. Να προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε κάτι κακό. Ας κάνει ό,τι 
θέλει. Δικό του το θέλημα. Ας κάνει αυτός τη δουλειά του κι εμείς τη δική μας. 
Που είναι να διατηρήσουμε την εσώτερή μας ειρήνη» (γέροντας Θαδδαίος 
της Βιτόβνιτσα).

Είναι αυτή η βεβαιότητα κι η σιγουριά για τον εαυτό μας, που οδηγεί 
πολλές φορές τα πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε. Ασχολούμαστε ή 
αναγνωρίζουμε το κακό στο περιβάλλον μας. Το επικρίνουμε. Θεωρούμε πως 
καμμιά με μας δεν έχει σχέση. Ούτε πρόκειται να μας αγγίξει. Είναι στων 
άλλων τη ζωή. Όχι τη δική μας.

Και ζούμε αμέριμνα. Με το κακό νομίζουμε εξουδετερωμένο. Ώσπου το 
τέλος της μέρας μας βρίσκει με μια διαπίστωση τραγική: Το πλοίο της ζωής 
μας καταποντίζεται. Γιατί ακριβώς δεν ανταλλάξαμε τα όπλα του σκότους μ’ 
αυτά του φωτός. Δεν αποθέσαμε τα πάθη που δέρνουν την ψυχή μας. Που 
μας αποξενώνουν από την αγάπη του Θεού. Δεν φορέσαμε την πανοπλία της 
μετάνοιας, της συγγνώμης και της αγάπης.

Αντί χαραμάδα για το φως, ανοίξαμε την είσοδο. Και μπήκε στην ψυχή 
μας το κακό. Αντί να σκάψουμε στα βάθη της καρδιάς μας. Να ξεριζώσουμε 
τ’ αγκάθια. Με το χωράφι μας το χέρσο να παλαίψουμε, έγνοια μας έχουμε 
των άλλων τις αδυναμίες. Τα λάθη. Που είναι γύρω μας. 

Ζούμε στο σκοτάδι. 
Χάσαμε το θησαυρό μας. Το φως.
Μη χάσουμε λοιπόν και τη χαρά της Ανάστασης.  

ΔΔ

Aκρω δακτύλωι                              ι

Πυρσός
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την 
“Ομάδα των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ. 101, Απρίλιος, 2017 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 
Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία

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

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Καθημερινά οι ιερείς  βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού (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 στην Εκκλησιαστικήν 
Επιτροπήν, (22459760,  22459763), 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.   καθημερινά.
Μνημόσυνα τελούνται μέχρι και την Ε’ Κυριακή των Νηστειών. 
Από το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, 
συμπεριλαμβανομένων, δεν τελούνται μνημόσυνα.
Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά τις 11.00 μ.μ., στολίζονται οι Επιτάφιοι 
και στους δύο Ναούς μας. Όποιες γυναίκες θέλουν, μπορούν να βοηθήσουν 
στο στόλισμα. Όσοι επιθυμούν να δώσουν εισφορά για το στόλισμα των 
Επιταφίων, να τη δώσουν στους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους,  και να πάρουν 
απόδειξη.
Την  Κυριακή των Βαΐων γίνεται  κατάλυση ψαριού.
Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και του Θωμά γίνεται κατάλυση σ’ όλα.

Τι υπάρχει, αλήθεια, μέσα σ’ όλα τούτα τ’ ασήμαντα; 
Ποιο να κινητοποιήσει ενός μετρίου μυαλού τις δυνάμεις; 

Ενός ενθουσιασμού που κάποτε υπήρξε άφθονος;
Απάντηση;..
                                                 Ούτις

Πυρσός
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