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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ του πυξίδα για xis χαµένες 
ψυχές. Προσωπικά οδοιπορικά 

για την αναζήτηση Tns ορθόδοξης 
πνευµατικότητας σε µέρη 

κατανυκτικά και µη. Από τη Βοστόνη 
και το Μέιν έως το Αγιον 

Ορος και τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης 
στο Opos Σινά, εκείνος 

ψάχνει τους καρπούς του Αγίου 
Πνεύµατος και µας µεταφέρει 
µέσα από τις σελίδες των αναγνωσµάτων 

του us εµπειρίες µιας 
πλούσιας διαδροµής µέσα από την 
οποία n λογική συναντά τη βαθιά 
πίστη. 

Ο καθηγητής Κοινωνιολογίας 
και συγγραφέας παγκοσµίων 

best ςβίΐβτς γύρω από τη χριστιανική 
πνευµατικότητα κ. Κυριάκος 

Μαρκίδης µάς συστήνει το νέο του 
συγγραφικό πόνηµα µε τίτλο «Ο 
µέσα ποταµός» που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «∆ιόπτρα» και 
µας προσκαλεί να ανακαλύψουµε 
µαζί του τους πνευµατικούς θησαυρούς 

της Ορθοδοξίας. 
«Μέσα από αυτά τα ταξίδια» είπε 
ο κ. Μαρκίδης στην «κυριακάτικη 

δηµοκρατία», «διερευνώ την 
ορθόδοξη πνευµατικότητα που 
έχει πανανθρώπινες διαστάσεις. 
Αυτό µάλιστα που τα κάνει ακόµη 

πιο ενδιαφέροντα είναι πως τα 
βιβλία έχουν γραφτεί έχοντας λάβει 

υπόψη, όχι τους ορθόδοξους 
πιστούς αλλά µη ορθόδοξους ανθρώπους» 

τόνισε ο κ. Μαρκίδης. 

Κυρίαρχη φιγούρα 
Στο νέο του βιβλίο κυρίαρχη φιγούρα 

είναι ο χαρισµατικός πνευµατικός 
πατέρας Μάξιµος. Η γνωριµία 

του µαζί του την εποχή που 
εκείνος ακόµη ήταν µοναχός στο 
Αγιον Ορος το 1991 ήταν καθοριστική. 

«Με έχει επηρεάσει τόσο σε 
προσωπικό επίπεδο όσο και σε 
ακαδηµαϊκό. Είναι ο άνθρωπος 
που µε έκανε να αλλάξω την αντίληψη 

που είχα έως τότε για την 
Ορθόδοξη Εκκλησία και παράδοση, 

θεωρούσα ότι n Εκκλησία δεν 
είναι κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο». 

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Μετά 
10 χρόνια σπουδών στα αµερικανικά 

πανεπιστήµια είχα µερικές αµφιβολίες 
για τη θρησκεία. Ηµουν 

περισσότερο αγνωστικισπίς. Σιγά 
σιγά όµως κατάλαβα ότι οι αντιλήψεις 

σχετικά µε την ύπαρξη του 
σύµπαντος δεν εξηγούνται µε τον 
αγνωστικισµό. ΓΥ αυτό και άρχισα 

να µελετάω διάφορες θεωρίες 
και θρησκείες. Η αναζήτησή µου 
ήταν τα σκαλιά που µε οδήγησαν 
στο Αγιον Ορος για την ανακάλυ- 
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Ο Κυριάκος Μαρκίδης, που ψάχνει τους καρπούς 
του Αγίου Πνεύµατος από το Μέιν (όπου ζει) έως 

το Αγιον Ορος, παρουσιάζει στο νέο του βιβλίο άλλο 
ένα «ταξίδι» στους θησαυρούς της πίστης 

tool' jM>WMl 

Ο νΛέοο 
V\oxoVoS 

ψη της ορθόδοξης πνευµατικής 
παράδοσης». 

Ο τίτλος του βιβλίου «Ο µέσα 
ποταµός» έχει για τον συγγραφέα 
διττό νόηµα. 

«Υπάρχει όντως ένα µοναστήρι 
στην Κύπρο µε αυτό το όνοµα. 

Είναι ένα µέρος που ανακαίνισε 
ο πατέρας Μάξιµος µε τη βοήθεια 

ενός πλούσιου φιλάνθρωπου 
το οποίο βρίσκεται στο όρος Τρόοδος. 

Βέβαια Ό µέσα ποταµός" έχει 
και µεταφορική σηµασία. Αναφέρεται 

στον ενδότερο ποταµό, το 

4 Ο συγγραφέας 
και καθηγητής 
Κοηννιολογίσς 
Κυριάκος 
Μαρηδης. 
∆εξιά το 
εξώφυλλο του 
νέου του βιβλίου 

Αγιο Πνεύµα που βρίσκεται µέσα 
µας». 

Ο συγγραφέας των βιβλίων «To 
όρος της σιωπής», «∆ώρα της ερήµου» 

αλλά και «Ταξίδι µε τον Λέοντα» 
γεννήθηκε στη Λευκωσία, 

όµως µένει µόνιµα στο Στιλγουότερ 
του Μέιν µε τη γυναίκα του 

και τα δυο του παιδιά, όπου και διδάσκει 
Κοινωνιολογία στο πανεπιστήµιο 

του Μέιν. 
Ωστόσο, ταξιδεύει πολύ συχνά 

τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
Αγιο Ορος. Μάλιστα στη χερσόνη¬ 

σο του Αθω έχει βρεθεί περισσότερες 
από πέντε φορές ενώ σε κάποια 

από τις επισκέψεις του έχει 
γνωρίσει και τον Γέροντα Παΐσιο. 

«Τον είχα γνωρίσει την πρώτη 
φορά που είχα πάει στο Αγιον 

Ορος. Ηταν ένας άνθρωπος µε 
αγάπη, χαρά και πολύ χιούµορ. Η 
επαφή µου µαζί του ήταν κάτι καινούργιο 

για µένα γιατί πάντα είχα 
την εντύπωση, όπως και πολύ 

άνθρωποι άλλωστε, ότι οι άγιοι είναι 
πάντα πολύ σοβαροί. Εκείνος 

µας έκανε να γελάµε. Μάλιστα 
είχα την ευκαιρία να µιλήσω µαζί 
του για λίγο και γι' αυτήν µου την 
εµπειρία έγραψα κιόλας στο "Ταξίδι 

µε τον Λέοντα"». 

Μηνύµατα 
Η επίδραση των βιβλίων του στο 
αναγνωστικό κοινό είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη, αφού χάρη σε εκείνα 
πολλοί κατάφεραν να µεταµορφώσουν 

τον τρόπο µε τον 
οποίο αντιλαµβάνονται 
τη ζωή τους. 

∆εν είναι λίγες οι φορές 
που λαµβάνει µηνύµατα 

και τηλεφωνήµατα 
από αλλόθρησκους 
οι οποίοι του 

ζητούν ουµβουλές 
για το πώς µπορούν 
και εκείνοι να «αγγίξουν» 

τις αρχές του 
Χριστιανισµού. 

«Υπάρχουν πολλοί 
που µε καλούν 

ή µε συναντούν 
και µου λένε ότι 
έχουν εντυπωσιαστεί. 

∆εν είχαν 
ιδέα ότι υπήρχε 
τέτοιου είδους 

χριστιανοσύνη. 
Μάλιστα, αυτό το 

καλοκαίρι στην Κύπρο εγώ και 
n γυναίκα µου βαφτίσαµε το κοριτσάκι 

ενός ζευγαριού το οποίο είχε 
διαβάσει τα βιβλία µου και είχε 

ενθουσιαστεί. Βαφτίστηκαν ορθόδοξοι. 
Ακόµη, µε έχουν προσεγγίσει 

άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν 
καµία σχέση µε τη θρησκεία. Είχα 
πάρει ένα τηλεφώνηµα από έναν 
βιβλιοθηκάριο που δούλευε σε 
µια εβραϊκή βιβλιοθήκη της Αµερικής. 

Εκείνος λοιπόν µου είπε ότι 
αντιµετώπιζε σοβαρό πρόβληµα, 
αφού δεν ήξερε πώς θα µπορούσε 

να προσευχηθεί αλλά και να 
κάνει τον σταυρό του στον Ιησού 
Χριστό. Του έγραψα πίσω προτείνοντάς 

του να λέει χωρίς δισταγµό 
µια µορφή ευχής που δηµιουργήθηκε 

από τον Αγιο Γρηγόριο Παλαµά. 
Ενθουσιάστηκε. Μερικές 

εβδοµάδες αργότερα µου έγραψε 
πάλι για να µου πει ότι αυτή n προσευχή 

τού άλλαξε τη ζωή και ότι 
ένιωθε εξαιρετικά ευλογηµένος». 
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