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Ποιοί, αλήθεια, στο τέλος είναι οι νικητές; 
Υπάρχει ποικιλία θέσεων. Απόψεων. Γραμμών. 

Χαρακτήρων.
Εσύ επηλέγεις. Τί όμως; 
α. “δεν έχει πλοίο για σε,
δεν έχει οδό”.
β. “μα για Λακεδαιμονίους θα μιλούμε τώρα;”
γ. “πρώτος... θάψαι οτν πατέρα μου”
ε. “δύναταί τι εκ Ναζαρέτ αγαθόν είναι; 
στ. “ηρώτων αυτόν... απελθείν απ’ αυτών”.
ζ. στη Ναζαρέτ “ουδεμίαν εποίησε δύναμιν”.
η. “οι δε εννέα που;”

Λοιπόν; Θα βάλουμε κλήρο; “τις τι άρει;”
Η ζωή μας μέσα σε περιπλοκές εξελίσσεται. 

Λεωφόροι. Δρόμοι. Δρομάκια. Μονοπάτια 
αδιόρατα. Λαβύρινθος. Με θηρία γεμάτος.

Πως προχωρούμε λοιπόν; ζ.α.
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Μήπως, όμως, αυτό το ...ιδανικό μας 
φέρνει προβλήματα; 
Μήπως το ιδεώδες δεν μας αφήνει;
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Πελώρια, ναι, η ανθρώπινη κρίση, σήμερα. 
Και ο χριστιανός; Προσκαλείται να συμβάλει ανατρεπτικά 

στο κακό.
Καλείται να πορευθεί αντίθετα στο ρεύμα. 
Αρνητικά στη μόλυνση.
Αγωνιστικά στην ηττοπάθεια. 
Ελπιδοφόρα στον απελπισμό..
Καλείται ακόμη να βοηθήσει, ώστε ν’ ακούγεται πάντα η 

αγέραστη φωνή του Θεού. Μια φωνή που υπάρχει μέσα του. 
Αλλά ταυτόχρονα, ακούγεται στη φύση γύρω. 

Καλείται να πολεμήσει την αλλοτρίωση. Την αμαρτία. Τη 
διαφθορά. Τη μοναξιά. 

Έρχεται λοιπόν η ώρα της επανάστασης των συνειδήσεων. 
Η Εκκλησία μας προβάλλει ως αντιστάθμισμα σ’ όλα τα πιο 

πάνω το Σταυρό και την Ανάσταση. 
Καλεί τον εγκλωβισμένο στης υποτίμησης τα χαρακώματα 

και της εξάρτησης άνθρωπο, να ξυπνήσει.
Να σηκωθεί.
Να επαναστατήσει, ναι. 
Να σπεύσει σε λυτρωτικές με το Χριστό συναντήσεις. 
Για να δει φως. 
Να βρει νόημα στη ζωή του. 
Να γνωρίσει και να ζήσει το Χριστό στην πράξη.
Να γίνει Χριστοφόρος.
Να προχωρήσει στη σωτήρια ανατροπή. 
Να κάμει την καρδιά υψηλό της θείας αγάπης θρόνο. 
Η ιοβόλος αμαρτία συνεχίζει το έργο της βέβαια.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Θα μείνουμε σκεπτικοί; 
Συλλογισμένα; 
Για να κινήσουμε για κατακτήσεις κορφών; 
Έπαρση ιδανικών; 
Σαλπίσματα νικητήρια; 
Κι ο αγώνας θα συνεχίζεται. Μέχρι το τέλος ασφαλώς.
Δεήσεις, για την ευόδωση τούτου του αγώνα ας αναπέμπουμε. 

Στον Πατέρα των Φώτων. 
Και θα μας φωτίσει το δρόμο.
Γιατί μας αγαπά.      

+ο π. Γ.

      Μικρές

“Εδώ κείται ο Ισαάκ Νεύτων... ο ακούραστος και 
μεγαλοφυής και πιστός ερευνητής της φύσεως και της 
Ιστορίας και της Αγίας Γραφής. Με τη σοφία του 
απέδειξε το υπέροχο μεγαλείο του Θεού και με τη ζωή 
του εξέφρασε την ευαγγελική απλότητα. (Παρεμβολή)   

                 γ.

 αναδύσε ι ς
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Για να είναι κανείς Χριστιανός, δεν αρκεί να έχει μόνο 
μια χριστιανική άποψη της ζωής, παραδεχόμενος ορισμένες 
χριστιανικές αξίες και ιδεώδη. Ούτε είναι Χριστιανός εκείνος 
οποίος “μένει μόνος με τις πεποιθήσεις του”. 

Το να είναι κανείς Χριστιανός σημαίνει να έχει εκλεγεί από 
τον Χριστό, σημαίνει εκείνον που είναι κατ’ ευθείαν ενωμένος 
με τον Χριστό. Σημαίνει να είναι ένα με τον Χριστό, να ζει γι’ 
Αυτόν. Η ζωή αυτή τρέφεται δια του θείου Λόγου και της θείας 
Κοινωνίας. 

Περ-Ούλοφ Σιέγγρεν
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Προφήτευσε ο Αββάς Αντώνιος, στον Αββά Αμμωνά λέγοντας: 
“Έχει να προκόψεις στον φόβο του Θεού”. 

Και τον έβγαλε από το κελλί και του έδειξε ένα λιθάρι και του είπε: 
Βρίσε αυτο το λιθάρι και χτύπησέ το”. 
Και εκείνος έκαμε έτσι. 
Τότε του λέγει ο Αββάς Αντώνιος: 
“Μίλησε το λιθάρι αυτό;”. Και απαντά εκείνος: “Όχι”. 
Και του λέγει ο Αββάς Αντώνιος: “Έτσι και συ μέλλεις να 

φθάσεις σ’ αυτό το μέτρο”. 
Πράγμα όπου και έγινε. Γιατί τόσο πρόκοψε ο Αββάς Αμμωνάς, 

ώστε από τη πολλή του αγαθότητα να μη γνωρίζει πλέον την 
κακία. 

Όταν έγινε επίσκοπος, του έφεραν μια κόρη όπου είχε  μείνει 
έγκυος και του λέγουν: “Ο δείνα το έκαμε αυτό. Τιμώρησέ τους”. 

Εκείνος σταύρωσε την  κοιλιά της και πρόσταξε να της δώσουν 
έξη ζευγάρια σεντόνια, λέγοντας: 

“Μην σαν πάει να γεννήσει, πεθάνει ή η ίδια ή το παιδί και δεν 
βρεθεί τίποτα για την κηδεία”. 

Του λέγουν οι κατήγοροί της: “Τί είναι αυτό όπου κάνεις; 
Τιμώρησέ τους”. 

Και εκείνος τους απαντά: “Βλέπετε, αδελφοί, ότι κοντά στον 
θάνατο είναι. Τί άλλο μπορώ λοιπόν να κάμω;”. Και την άφησε να 
πάει στο καλό. Και δεν τόλμησε ο γέρων να κατακρίνει κανέναν”.

Της αλήθειας...

...εδραιώματα
Το καρποφόρο δέντρο ακριβώς λόγω του βάρους των 

καρπών του σκύβει τα κλαδιά του προς την γη, προς τα 
κάτω. Έτσι και ο ενάρετος άνθρωπος, αποδίδοντας τις 
αρετές του στο πανάγιο Πνεύμα του Θεού, σκύβει προς 
τη γη, προς τα κάτω και ταπεινώνεται εκουσίως, καθώς 
δεν υψηλοφρονεί για τα δώρα που λαμβάνει εκ του Θεού. 
Αποδέχεται πλήρως ότι “πάσα δόσις αγαθή και παν 
δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον” (Ιακ. 1:17).

Αγ. Δωρόθεος
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Ομολογώ ότι δεν απελευθερώθηκα αμέσως.
 Ήμουν ειλικρινής με τους ήρωές μου, κι εκείνοι μου είχαν 

εμπιστοσύνη. 
Ο καθένας μας ακολουθούσε το δικό του δρόμο προς την 

ελευθερία. 
Μέχρι να πάω στο Αφγανιστάν πίστευα στον σοσιαλισμό με 

ανθρώπινο πρόσωπο. 
Από εκεί γύρισα ελεύθερη από αυτές τις ψευδαισθήσεις. 
“Συγχώρεσέ με, πατέρα, του είπα, όταν τον συνάντησα, με 

έμαθες να πιστεύω στα κομμουνιστικά ιδεώδη, όμως αρκεί 
να δεις μία και μόνο φορά τους μέχρι πρότινος σοβιετικούς 
μαθητές, αυτούς που εσύ και η μαμά διδάσκετε (οι γονείς μου 
ήταν δάσκαλοι του χωριού), σε μια ξένη χώρα να σκοτώνουν 
άγνωστους σε αυτούς ανθρώπους, και τότε όλα σου τα λόγια θα 
γίνουν στάχτη. 

Είμαστε δολοφόνοι, πατέρα, το καταλαβαίνεις;”. 
Ο πατέρας μου έβαλε τα κλάματα. 
Από το Αφγανιστάν επέστρεψαν πολλοί ελεύθεροι άνθρωποι. 

(Σβετλάνα Αλεξίεβιτς (Λευκορωσσία) στη Σουηδική 
Ακαδημία (Βραβείο Νόμπελ, 2016).  

Διαυγάσεις Οριακές

Δολοφόνοι
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Απαγίδευτοι δρόμοι!
“Πρέπει να κινηθούν οι δημιουργικές σου δυνάμεις και πρέπει, 

ακόμα, να τις κατευθύνεις. Αλίμονό σου αν σταθείς παθητικός εμπρός 
στον κόσμο σου και περιμένεις να σου δοθεί αυτός. “Αν δε θέλεις να σε 
πάρει από κάτω, θα βαλθείς να τον πλάσεις εσύ”.              Γ. Θεοτοκάς
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Προσπελάσεις...
Μετά τις ομιλίες στο 

ΕNVILA (Κολλέγιο για 
δασκάλες), στη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου και 
του Πνευματικού Κολλεγίου 
καταλήξαμε στην Εκκλησία 
των Αγίων Πέτρου και 
Παύλου. Ήταν η βάση μας.

Ο Ναός, εσωτερικά, έχει 
επιδιορθωθεί αρκετά.

Το εικονοστάσιο τελείωσε.
Καινούργιες εικόνες, βυζα-

ντινές, αναρτήθηκαν.
Μπαίνοντας, αισθάνεσαι ρί-                                  

γος.
Οι εικόνες πολύ όμορφες. 

Πολύ φροντισμένες.
Μπήκα στο Ιερό Βήμα.
Έκπληξη!
Εκεί με περίμενε ο γιατρός 

από το Κρότνο.
Είχε έλθει στην κατασκή-

νωσή μας.
Ήταν πολύ καλός άνθρω-

πος.
Μιλούσε μόνο ρωσσικά.
Τον εξετίμησα για τη σοβα-

ρότητά του.
Ο μισθός του πολύ χαμηλός.

Αναγκάζεται να εργάζεται 
στις “Πρώτες Βοήθειες” του 
νοσοκομείου για ν’ αυξήσει 
τον μισθό του.

Του προτείναμε να μείνει 
και στην επόμενη περίοδο.

Δέχθηκε.
Μιλώντας, με τους άλλους, 

του ξέφυγε μια επιθυμία του. 
Ένα στηθοσκόπιο.

Στην τελική γιορτή του                                  
δόθηκε λοιπόν ένα. Κατασυγκι-                    
νήθηκε. Δώρο από την Κύπρο.

Στο Ιερό Βήμα λοιπόν τώ-
ρα.

Μετά τους ασπασμούς και 
τις αγκαλιές καθίσαμε μαζύ 
για αρκετή ώρα.

Τον ρώτησα: 
-Χαρασιό; (Καλά;)
Απάντησε:
Ότσιν χαρασιό. (Πολύ κα-

λά)
Επικοινωνήσαμε δια της 

σιωπής.
Κι είχαμε τόσα να πούμε...
(από “το ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

07g  h
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Ρ ηγματώσεις
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Η θέση του πνευματικού ανθρώπου μέσα στον κόσμο του καιρού 
μας αποτελεί πρόβλημα από τα δυσεπίλυτα. Φυσικά, σε καμιά εποχή, 
ακόμη και την αισιοδοξότερη, ο πνευματικός άνθρωπος, παρ’ όλη την 
κοινή συγκατάθεση που μπορούσε να έχει, δεν ήταν απερίσπαστος. 
Γιατί πάντα, ως προς την ολόγυρά του πλάση, πραγματοποιούσε τη 
δυσαρμονία. 

Ανήσυχος, αντιφατικός, προορισμένος να εκφράζει τις βαθύτερες 
αγωνίες του όντος, θηρευτής ιδεών, μορφών, τρόπων, επιρρεπής 
σε ολισθήματα, αντιγνωμούσε, και με την ύπαρξή του μόνη, αυτό 
θέλει να πει και σωπαίνοντας, προς το καθιερωμένο. Η ευαισθησία 
του, η ψυχική του ευπάθεια, οι άνεμοι που ξεγεννούσαν τις σφοδρές 
θύελλες και στο ακροτελεύτιο ακόμη κύτταρό του, δημιουργούσαν την 
ασταμάτητη διαφωνία, που τον έφερνε συχνά και ριζικά αντιμέτωπο 
προς την κατασταλαγμένη συνείδηση του καιρού του. 

Αλλ’ αν άλλοτε η πνευματική του περιπέτεια κατόρθωνε να 
ισοζυγιστεί στο χείλος των αβύσσων και να πορευθεί το δρόμο της 
μέσ’ από τις τόσες εναντιότητες, χωρίς ν’ αυτοκαταλυθεί, σήμερα, 
στο μεταίχμιο δύο εποχών, στην κενή ζώνη που χωρίζει τον κόσμο 
του μέλλοντος και που συμβατικά είμαστε αναγκασμένοι να την 
ονομάζουμε «παρόν», το χρέος του πνευματικού ανθρώπου έχει γίνει 
πολύ βαρύτερο. 

Δεν πρόκειται πια για μια οδοιπορία στο χείλος των αβύσσων. 
Η μονήρης προσωπικότητα έχει χάσει πολύ από το νόημά της. 
Και η κατοχή του λόγου δεν φαίνεται αρκετή. Χρειάζεται η γνώση 
των πολλαπλών προβλημάτων, που αναφλέγουν τον σύγχρονο 
άνθρωπο, η μετοχή σε αγώνες, που άλλοτε φαίνονταν ξένοι προς την 
ιδιοσυστασία του πνευματικού βίου, χωρίς και να είναι ποτέ, φυσικά. 
Η κοινή απαίτηση ολόγυρα στον πνευματικό άνθρωπο ολοένα και 
διογκώνεται. Το να μπορεί να τέρπει κανείς ή και με κάποιο τρόπο 
να φρονηματίζει, θεωρείται πολύ εύκολη υπόθεση. Ζούμε και πάλι σ’ 
έναν αιώνα μαρτύρων. Και του πνευματικού ανθρώπου η συμμαρτυρία 
είναι αναπόφευκτη και απαραίτητη. 

Για τούτο, όταν μας πληροφορούν, πως η εποχή μας απεχθάνεται το 
πνεύμα ή πως παραμερίζει τους πνευματικούς ανθρώπους, πρέπει πριν
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με αστοχασιά αξιοκατάκριτη προσυπογράψουμε την καταδικαστική 
απόφαση, να ερευνήσουμε προσεκτικά τα αίτια και να εντοπίσουμε 
το φταίξιμο. Γιατί, αν ο πνευματικός άνθρωπος εκτελεί με
πλησμονή ψυχής και με θερμή παρρησία το χρέος του και μέσα σε μια 
προβληματιζόμενη εποχή είναι ο κατ’ εξοχήν προβληματιζόμενος και 
με όση δύναμη διαθέτει ανταποκρίνεται προς τα αιτήματα του καιρού, 
φόβος κανένας ν’ ακυρωθεί η παρουσία του δεν υπάρχει. Και αν, 
αντίθετα, η φωνή του είναι παράταιρη και οι στόχοι του βρίσκονται 
έξω από το οπτικό πεδίο του καιρού του και τις πιθανές ή και 
τις ενδεχόμενες προεκτάσεις του πεδίου τούτου, αν, δηλαδή, στρέφει 
τη ράχη του προς τους ανθρώπους και μεταμορφώνει την ενέργειά 
του σε αδρανή ομφαλοσκοπία, σε μια ολωσδιόλου ιδιωτική υπόθεση, 
κατά φυσική συνέπεια η βιοτική του περιπέτεια θα περάσει χωρίς 
ανταπόκριση και χωρίς ενθάρρυνση. 

Θα νιώθει, πως μέσα στον γενικό χαλασμό μπορεί να υπάρξει 
οικοδόμος και να συμβάλει στην ανατοποθέτηση των αξιών και να 
πλάσει καινούριες μορφές και ν’ ανοίξει δρόμους. Γιατί, όταν τα τείχη 
ραγίζουν και καταρρέουν, η ώρα της οικοδομής δε βρίσκεται μακριά. 
Και σήμερα τα τείχη ραγίζουν και καταρρέουν. 

Οι δύσκολες στιγμές είναι στιγμές ωδίνων. Και οι ωδίνες είναι 
πρόδρομοι τοκετού. Ίσως ακόμη δε μπορούμε με κάποια ασφάλεια να 
εικάσουμε τον κόσμο που έρχεται, να προμαντέψουμε το πρόσωπό του. 
Έτσι που βρεθήκαμε, ανάμεσα σε δυο εποχές, έτσι που δεινοπαθήσαμε 
στους μεγάλους πολέμους του εικοστού αιώνα, με τόση θλίψη στην 
καρδιά, με τόση αγωνία στο πνεύμα, με τέτοια γεύση στο στόμα, με 
τέτοιους εφιάλτες στα μάτια, με τόση πείρα, επιτέλους, αν μπορούμε 
ν’ αποστάξουμε όλα τούτα σε μια κορυφαία έκφραση, αυτό που θα 
πρέπει να μας λογαριαστεί σαν ακριβό προνόμιο. 

Ο κλήρος του πνεύματος είναι κλήρος βαρύς. Και τα περιστατικά 
τον αποδεικνύουν ολοένα βαρύτερο. Αλλ’ όσο βαρύτερος είναι ο κλήρος, 
τόσο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια γίνεται πολυτιμότερη, κερδίζει ένα 
τίτλο τιμής, δεν είναι για να καταφρονηθεί και να παραμεριστεί. Με το 
νόημα τούτο βλέπω τον πνευματικό άνθρωπο του καιρού μας, ακόμη 
και όταν χτυπιέται από παντού, και ίσως κυριότατα όταν χτυπιέται, 
σα μια ηρωική φυσιογνωμία, που δικαιώνει, και με τον σταυρικό της 
θάνατο, και ίσως κυριότατα με τον σταυρικό της θάνατο, την ύπαρξη.            

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος 
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Δονήσεις

Θυμάμαι την εξήγηση που έδιναν μερικοί γέροι, για τις  
μεγάλες συμφορές που είχαν πέσει στην Ρωσία:

Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεό. Γι’ αυτό συνέβησαν 
όλα αυτά.

Από τότε πέρασαν 50 χρόνια. Πενήντα χρόνια εγώ μελετώ 
την ιστορία της Ρωσσικής Επανάστασης. Έχω διαβάσει 
εκατοντάδες βιβλία. Έχω συγκεντρώσει εκατοντάδες 
προσωπικές μαρτυρίες. Και έχω γράψει οκτώ δικά μου 
βιβλία, για να βοηθήσω να συμμαζευτούν τα ερείπια, που 
άφησε πίσω της η “μεγάλη” αυτή Επανάσταση.

Μα αν ακάποιος μου ζητούσε να διατυπώσω με λόγια, 
όσο πιο επιγραμματικά γίνεται,ποιά είναι η βασική 
αιτία, που η επανάσταση αυτή εξολόθρευσε γύρω στα 60 
εκατομμύρια συμπατριωτών μου, δεν θα εύρισκα φράση 
πιο ταιριαστή από τα λόγια εκείνων των γερόντων:

Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεό. Γ’ αυτό συνέβησαν 
όλα αυτά.

                                                     Αλ. Σολζενίτσιν
* * *

Είμαστε μια κοινωνία μοναχικών ανθρώπων 
δυστυχισμένων που βασανιζόμαστε από αγωνίες και 
φόβους, καταθλιπτικοί, καταστροφικοί και εξαρτυμένοι.

Ε. Φρομμ

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Ο μεγάλος θαλασσοπόρος κι εξερευνητής των αρκτικών 
χωρών Ιωάννης Φραγκίσκος σε μια από τις πολλές αποστολές 
στο Βόρειο Πόλο, βρέθηκε μαζί με τους συντρόφους του χωρίς 
φωτιά. Ολόγυρα ως εκεί που έφτανε το μάτι, μια απέραντη 
έκταση από πάγους και τίποτα στα χέρια τους για να ανάψουν 
φωτιά. 

Έσκυψε ο Φραγκίσκος, πήρε από κάτω ένα κομμάτι πάγο, 
το πελέκησε, το λέπτυνε και με μεγάλη υπομονή το διασκεύασε 
σ’ ένα πρωτόγονο φακό με τον οποίο συγκέντρωσε τις ατίνες 
του ήλιου και άναψε με αυτές ένα κομμάτι χαρτί. 

Απίθανο! Και όμως ένα κομμάτι πάγου προμήθεψε φωτιά! 
(Παρεμβολή)

Ο Λουϊ Ολιβάρι ήταν άθεος. Έπεσε από μια σκάλα 
κι’ έμεινε παράλυτος. Η γυναίκα του κατάφερε να 
τον πείσει να πάει σ’ ένα περίφημο προσκύνημα της 
Παναγίας.

Όταν πήγε εκεί, αντίκρυσε το εξής σπαρακτικό 
θέαμα: Ένας μικρός, γονατιστός μπροστά στην εικόνα 
της Παναγίας, την ικέτευε να του δώσει το φως του. 
Ήταν τελείως τυφλός.

Ο Ολιβάρι συγκινήθηκε πολύ από το θέαμα αυτό. 
Ένιωσε δυό καυτά δάκρυα να στάζουν από τα μάτια 
του.Από το βάθος της ψυχής του ψιθύρισε:

- Αν πραγματικά μπορεί να γίνει θαύμα, προτιμώ 
να γίνει καλά το δύστυχο αυτό παιδάκι. Η κατάστασή 
του είναι πολύ χειρότερη από τη δική μου.

Δεν πρόφθασε να τελειώσει τα λόγια του. Ένιωσε το 
παράλυτο χέρι και το πόδι του να κουνιούνται. Είχε 
γίνει καλά!

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

‘Ηρωες...
... Μικρόβιο της εποχής; Δυστυχώς όχι.
Η αλλοτρίωση του ανθρώπου εξακολουθεί να εργάζεται 

απτόητη.
Βίαια να φέρνει κύματα.
Προσπαθεί να επιβάλει πνευματική τρομοκρατία.
Να θαμπώσει τους δραπέτες της ζωής.
Να ρίχνει στη λήθη ότι καλό.
Καλλιεργεί κάθε επιφανειακήν αδυναμίαν.
Δικαιολογεί το έγκλημα.
Πολεμά την αλήθεια.
Μισεί την αγάπη.
Απορρίπτει το όποιο φωτεινό βάδισμα. 
Η ψυχή λοιπόν παράλυτη; 
Σε πολιομυελίτιδα πνευματική;
Χωρίς φροντίδα;
Στα υλικά προσηλωμένη;
Κατεστημένο;
Οι μαρτυρικοί καιροί μας όμως διαμαρτύρονται.
Αναζητούν ομιλούντες ανθρώπους.
Όχι βέβαια μεγαλοστομίες.
Μας θέλουν βράχους.
Να σπάζουν τα κύματα.
Να τα διαλύουν.
Απαιτούν αγώνα.
Εντιμότητα.
Σεβασμόν.
Ήρωες.
Άσχετο αν είναι αφανείς.

12
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Aλέξης

...Βιβλικές βροχές μέσα μου που τις μοίρασα στους 
πλανόδιους ομπρελάδες.
-πολεοδόμοι με μέτρησαν και δεν βρήκαν την άκρη μου,
έμποροι με ζύγισαν και τους περίσσεψε ο κόσμος,
μου έδωσαν ένα νόμισμα για να μου κλέβει η έγνοια του 
τον ύπνο, 
μα εγώ κοιμήθηκα πάνω στις ράγιες για να ταξιδέψω σ’ ένα 
όνειρο ανεκπλήρωτο,
κι έγινα υπνοβάτης για να  μη μείνει το άγνωστο αλομόναχο 
στην πόρτα μου
κι έγινα εικόνισμα για να σωπαίνω εν πλήρει γνώσει
κι όταν βράδιασε έκλαιγα σαν τον ταξιδιώτη που πέρασε 
σώος τους πέντε ωκεανούς
κι άξαφνα ναυάγησε μπρος στο αλφάβητο.

Τάσος Λειβαδίτης

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

Έμπνευση.
Ευγένεια.
Θυσία.
Σεβασμό της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Λάμψη της αλήθειας.
Στο στερέωμα το πενυματικό.
Θριαμβευτικά.
Πνευματική παλληκαριά.
Μπορούμε; Ξέρουμε, πάντως, το δρόμο. Ο Χριστός περιμένει.
Όλοι οι ήρωες δεν είναι άγιοι. Όλοι όμως οι άγιοι είναι 

ήρωες.
Προχωρούμε λοιπόν.
Με την ψυχή φτερωμένη.
Και ο Θεός βοηθός!. 

 +ο π.Γ.
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Ο Αλεξάντρ Ισάγεβιτς Σολζενίτσιν ήταν Ρώσος 
λογοτέχνης, γνωστός κυρίως για τα έργα του “Μια μέρα 
του Ιβάν Ντενίσοβιτς” και  “Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ” 
στο οποίο περιγράφεται η ζωή στα σταλινικά ειδικά 
στρατόπεδα εργασίας. Στην επέτειο των 99 ετών από τη 
γέννησή του (11 Δεκεμβρίου 1918) πραγματοποιήθηκε 
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων αφιέρωμα 
στο μεγάλο Νομπελίστα συγγραφέα. 

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Δημήτρης Τριανταφυλ-                                                                                                              
λίδης με θέμα Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ: ο τόκος των κατα-
θέσεων στην τράπεζα της μνήμης ή ένας πρόλογος που 
δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Ο Δημήτρης Μπαλτάς με την 
εισήγηση  “Ο Αλεξάντρ Σολζενίτσιν και η λογοτεχνία του 
Γκουλάγκ”, ο π. Πέτρος Μινώπετρος με θέμα “Ο μάρτυρας 
και η συνείδηση των θυμάτων του κομμουνιστικού 
ολοκληρωτισμού” και ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος με 
τίτλο της ομιλίας του “Η συνάντηση δύο Αλεξάνδρων: π. 
Αλέξανδρος Σμέμαν- Αλεξάντρ Σολζενίτσιν.

* * *
Η εικόνα της φαντασίας του κάθε ανθρώπου πλάθεται 

από τη συνεργασία του εσωτερικού του κόσμου με αυτό 
που θα επιθυμούσε ή που θα τον  εφόβιζε.
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Μεσοβδόμαδα, κεντρικό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων 
δημοφιλούς σταθμού, συνομιλεί ο παρουσιαστής με τη 
μετρωρολόγο. Ο λόγος για τον επερχόμενο καύσωνα.

Η επιστήμων αναλύει τα χαρακτηριστικά του, επισημαίνει 
τις περιοχές που κυρίως θα πληγούν, προειδοποιεί για τις 
μέγιστες θερμοκρασίες και προβλέπει τον χρόνο αποκλιμάκωσης 
της ζέστης.

Και εκεί που περιμένεις αλλαγή θέματος, πραγματοποιείται 
το μεγάλο φινάλε. Συνοψίζει η ειδικός με μια βόμβα:

“Πρόκειται για έναν πολύ αξιόλογο καύσωνα!”.
 Κουβέντα ο παρουσιαστής.                     Σ. Τσιχλιάς

* * *
Η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι συχνά ο χειρότερος 

εχθρός σας, όταν τρέχετε μέσα στη ζέστη, οπότε μην τη δείτε 
Σούπερμαν. Το σώμα σας χρειάζεται επίσης περισσότερο 
χρόνο για να αποθεραπευτεί όταν κάνει πολλή ζέστη. Εάν 
δεν αισθάνεστε καλά, η ζέστη είναι απάλευτη και έχει και 
υγρασία, τότε ίσως είναι καλή ιδέα να πάρετε ρεπό ή να 
επιλέξετε έναν πιο δροσερό εναλλακτικό τρόπο προπόνησης. 

(“Το Βήμα”)

λόγια

αγάπης

Κόρη μου, 

Ένα ένα τα λου
λούδια μαραίν

ονται, 

Όχι όμως οι φίλοι που είναι στην
 καρδιά 

μας.
Έτσι;

15
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Τι θα λέγατε αν ξεκινούσαμε 
έναν καινούργιο χρόνο με απλές 
κινήσεις και πρωτοβουλίες που 
σίγουρα θα μπορούσαν να 
κάνουν καλύτερη τη ζωή τη 
δική μας και των γύρω μας; 

Αν την “καλημέρα” μας τη 
μοιραζόμαστε όχι μόνο με τα 
μέλη της οικογένειάς μας, αλλά 
και με τους άλλους ενοίκους 
της πολυκατοικίας και τους 
γείτονες που συναντάμε 
βγαίνοντας από την πόρτα 
του σπιτιού μας.

Αν επιδιώκαμε να γνω-
ριστούμε με όλους τους ενοί-
κους της πολυκατοικίας και 
να τους τηλεφωνούμε για τα 
“χρόνια πολλά” στην ονο-
μαστική τους εορτή.

Αν διδάσκαμε το ίδιο και τα 
παιδιά μας, με την πρόσθετη 
υπόδειξη να παραχωρούν τη 
θέση τους στους ηλικιωμένους 
επιβάτες στα μέσα μεταφοράς. 

Αν μειώσουμε κατά 2-3 
ντεσιμπέλ την ένταση του ρα-
διοφώνου και της τηλεόρασής 
μας και διακόπτουμε τις μετα-
δόσεις τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Αν σεβόμαστε τη σειρά 

προτεραιότητας στις ουρές 
αναμονής.

Αν δεν πετάμε ό,τι άχρη-
στο όπου και να ‘ναι και 
ιδιαίτερα από το παράθυρο 
του αυτοκινήτου μας ή στις 
αμμουδιές όπου κολυμπάμε. 

Αν δεν πετάμε αναμμένα 
αποτσίγαρα και δεν ανάβουμε 
φωτιές στο ύπαιθρο και κυρίως 
σε δασώδεις περιοχές για 
οποιονδήποτε λόγο, ιδιαίτερα 
το καλοκαίρι.

Αν πείθαμε τα παιδιά 
μας να μη μουτζουρώνουν 
τους τοίχους και ιδιαίτερα 
τα μνημεία πολιτισμού με τα 
ασύδοτα με γκράφιτι [...]

Αν ανταποκρινόμαστε θετι-
κά έστω και σε μερικά, καθώς 
όλα αυτά είναι απολύτως 
εφικτά και δεν έχουν κόστος, 
ούτε απαιτούν ιδιαίτερη προ-
σπάθεια, τότε σίγουρα η ζωή 
μας θα γνώριζε σημαντική 
βελτίωση και, παρά τις 
δυσκολίες που οι πολλοί αντι-
μετωπίζουμε, θα ζούσαμε ένα 
καλύτερο καινούργιο χρόνο.  

Γιάννης Μαρίνος

Διαπλεύσεις
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             11.2.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Εντονώτατα ζούμε στις μέρες μας ένα τραγικό έλλειμμα 

ανθρώπων, τόσο αναγκαίων για να συνειγείρουν. Να εμπνεύσουν. 
Να μαρτυρήσουν για το αυθεντικό. Να συγκρουστούν με τις  
“αγκυλωτικές” συμβατικότητες. Ν’ αναθερμάνουν. Ν’ αφυπνίσουν. 
Δρομοδείκτες να γίνουν.

Συμπάρεδρες, χωρίς αμφιβολία, εγγύς του θρόνου δόξας 
του Κυρίου, οι μορφές που δεν έδωσαν “ύπνον τοις κροτάφοις” 
διακονούσες τον αμπελώνα Του.

Εξακολουθεί όμως εδώ η ανάγκη να λειτουργεί. Ποιός θα 
ηγηθεί της ειρηνικής επανάστασης; Ποιός θα σηκώσει τα μεσίστια 
ιδανικά στο κοντάρι τους ψηλά; Ποιός θα μας πει την αλήθεια 
για τόσα θέματα; 

Oι διάφοροι πρωταγωνιστές της τηλεόρασης πλειοδοτούν στις 
απόψεις τους. Πολεμούν με τον τρόπο τους. Θέλουν να μας 
πείσουν για πράγματα άπιαστα και προβληματικά.

Χρειαζόμαστε ανθρώπους, που με αφοπλιστική απλότητα θα 
μας πουν τις αλήθειες με τ’ όνομά τους. Όσο αιματηρές κι αν 
είναι.

Πολλοί δουλεύουν σήμερα. Μια εκκοσμίκευση θέλουν να 
πετύχουν πνευματική. Μα την ίδια στιγμή να μας αλλοτριώσουν 
εθνικά, έχουν ως στόχο τους.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για τον εκβραχισμό 
της ψυχής μας; Ταυτόχρονα όμως και για την εθνική μας 
αποκατάσταση.

Τί λές;
                     Με την αγάπη μου,

                               a.G. στην έρημο
19
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Γύρω στα 1920 βασιλεύει η επιστημονική οργάνωση της 
εργασίας. Ο τεϋλορισμός κάνει τον ζωντανό εργάτη μέλος της 
μηχανής. Την εργασία την αποσυνθέτουν σε απλές λειτουργίες 
που τις λογαριάζουν σε πράγματα και χρόνους στοιχειώδεις, ενώ 
το υποκείμενο απαντά μηχανικά σε υποτυπώδεις ερεθισμούς. 
Από αυτή την άποψη η γραφειοκρατία της διοίκησης βρίσκεται 
σε μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τη γραφειοκρατία του 
εργοστασίου, αλλά όταν επιθυμούν να βελτιώσουν αυτήν 
που προηγείται, παίρνουν για υπόδειγμα αυτήν που έπεται. 
Προσπάθειες αποσυντεθειμένες και αναλυμένες τείνουν προς μια 
αντικειμενική και περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 

Παντού λειτουργούν οι αναζητήσεις επάνω στη γραφειοκρατία-
αρμοδιότητα και γραφειοκρατία-ποινή ανοίγουν δύο δρόμους 
ανάλυσης. Η καταναγκαστική γραφειοκρατία διορθώνεται στα 
περιθώρια διαπραγματεύσεων. Η πληροφόρηση, που επιδέχεται 
συζήτηση επάνω στους αντικειμενικούς σκοπούς εξυψώνει την 
επικοινωνία κατά μοναδική έννοια επάνω στις ρητές διαταγές. 

Όταν αντιληφθούμε την γραφειοκρατία από την ανάποδη 
της χονδροειδούς μηχανικής αναλογίας, τότε αυτή ελαττώνει τις 
κοινωνικές τάσεις· εγκαθιδρύει ζώνες ασφαλείας στο κοινωνικό 
σώμα· ευνοεί έτσι την αυτοσυνείδηση και την ελεύθερη απόφαση. 
Δεν είναι πολύ το να πούμε ότι έχει, τόση όση μπορεί, 
αντιαλλοτριωτική δύναμη από άποψη κοινωνικών ομάδων και 
συνόλου. 

Στη διασταύρωση αυτών των πρακτικών μεθόδων και αυτών 
των ερευνών τί βρίσκουμε; 

Πραγματικότητα ιστορική και εξελικτική, η γραφειοκρατία 
είναι ένα σώμα θεσμών που οργανώνει διϋποκειμενικές σχέσεις. 
Απο-υποκειμενοποιεί αυτές τις σχέσεις. Τις αντικειμενοποιεί 
κοινωνικά χωρίς αναγκαστικά να εκπραγματώνει τα υποκείμενα 
και μάλιστα ανοίγοντας ειδικές και πελώριες περιοχές για 
συλλογική απελευθέρωση.                     Φρανσουά Περρού

Ρωγμές...
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Μυστήριο τ’ ονομάζει ο συγγραφέας της επιστολής 
προς Διόγνητον (IV, 6). Δηλαδή κάτι που δε 
συλλαμβάνεται άμεσα από τις αισθήσεις του ανθρώπου. 
Κάτι που γίνεται χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου 
λογικού. Δεν είναι παράλογο, αλλά υπέρλογο, πιο πάνω 
δηλαδή από το λογικό.

Μυστήριο λοιπόν η θεοσέβεια. Το να σέβεται 
δηλαδή και ν’ αγαπά τον Θεό. Το να Τον θεωρεί 
δημιουργό του παντός, Θεό δυνατό. Αγαθό Βασιλέα. 
Και πράγματι είναι ένα μυστήριο. Γιατί, για να υπάρχει, 
πρέπει να συνδυάζονται δύο παράγοντες. Ο Θείος και 
ο ανθρώπινος. 

Πρέπει να θέλει και ο Θεός και ο άνθρωπος. Όταν 
υπάρχει μόνο ο ένας, δε γίνεται. Και ο Θεός θέλει 
(πάντας ανθρώπους θέλει σωθῆναι), αλλά δε θέλει ο 
άνθρωπος. Και ο Θεός είναι ιδιαίτερα ευγενής. 

Και πώς θα αποκτήσει κανείς αυτή τη θεοσέβεια; 
Δε μαθαίνεται αυτή ούτε ο τρόπος απόκτησής της. 
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τη διδάξει, να την 
εξηγήσει, να τη μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. 
Τη ζει μυστηριακά, χωρίς να μπορεί να μεταφράσει 
σε λόγια αυτό που αισθάνεται. Είναι βίωμα και όχι 
θεώρημα ή πείραμα. Είναι κάτι που βιώνεται και όχι κάτι 
που λέγεται ή επιδέχεται συζήτηση κι εργαστηριακό 
πειραματισμό. Δε συλλαμβάνεται από τις αισθήσεις. 

Αυτό λοιπόν δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σ’ 
ανθρώπους. Δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. 
Ταυτόχρονα όμως δεν είναι σωστό εμείς να ζητούμε να 
το μάθουμε κι όχι να το ζήσουμε. 

Είναι λάθος να θέλουμε να τ’ αποδώσουμε με λέξεις. 
Να το δούμε με το μικροσκόπιο του νου. Να το 
συλλάβουμε με τις αισθήσεις μας. Κι έτσι χάνουμε και 
χρόνο πολύτιμο. Κι επιμένουμε, κι επιμένουμε χωρίς να 
κατορθώνουμε τίποτα. Κι αυτό, γιατί από την αρχή 
κάναμε λάθος και συνεχίζουμε. 

Η θεοσέβεια, ο σεβασμός δηλαδή κι η αγάπη προς 
το Θεό, είναι κάτι που βιώνεται μυστηριακά χωρίς τη 
μεσολάβηση του νου. Των αισθήσεων. Του εργαστηρίου. 
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... οι επισημάνσεις βεβαιώνουν για τη δοκιμασία και την κρίση 
των οικουμενικών επαφών. Βρισκόμαστε μήπως στην αρχή μιας 
μεταοικουμενικής εποχής; Ο ορθόδοξος κόσμος βρίσκεται μπροστά 
σε διλήμματα και προβληματισμούς, τα οποία τον καλούν 
πιθανώς σε αναθεώρηση της τακτικής του, οπωσδήποτε όμως 
σε μια περισσότερο υπεύθυνη παρουσία. Είναι καιρός να δοθεί 
προτεραιότης στα διορθόδοξα θέματα, να επιδιωχθεί η ενότητα των 
ορθοδόξων λαών. 

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να 
υπάρξουμε ως Ορθόδοξοι, στον μεταβαλλόμενο κόσμο μας, αν ο 
καθένας συνεχίσει να ζει μέσα στο γυάλινο πύργο του. 

Είναι υπαρξιακή ανάγκη να επιχειρήσουμε μια έξοδο από τα 
στενά επαρχιακά μας όρια, για να συναντήσουμε και να ζήσουμε 
την Οικουμενική Ορθοδοξία. Θα πρέπει η θεολογία και η διακονία 
μας, η κατήχηση και η ποιμαντική μας να έχουν σαν στόχο το: 
“Σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω 
της ειρήνης” (Εφ. 4:3)

Είναι θέμα ειλικρίνειας να ομολογήσουμε ότι συχνά τους 
Ορθόδοξους μας διακρίνει  μια νωθρότητα, για να μην πούμε ότι 
όχι σπάνια περνάμε περιόδους αφασίας. Ζούμε με το όραμα της 
αιωνιότητας και ξεχνάμε το παρόν. Η ιεραποστολή μας είναι πολλές 
φορές βεβαρυμένη από κάποιο σύνδρομο επαγγελματισμού.

Απουσιάζει από την διακονία μας ο ενθουσιασμός , η 
φαντασία και η τόλμη. Όλοι διαπιστώνουμε ότι συχνά απουσιάζει 
η σοβαρότητα και η ευθύνη στη δράση  μας. Ενεργούμε 
περισσότερο περιστασιακά, σαν ερασιτέχνες και λιγώτερο με 
αίσθηση, ότι είναι ”επικατάρατος ο ποιών τα έργα Κυρίου αμελώς” 
(Ιερ. 31:10).

Τα γεγονότα που ζούμε, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια γι ανα 
εφησυχάζουμε. Δεν μπορούμε οι Ορθόδοξοι να είμαστε “παθητικοί 
θεατές” μπροστά στις ραγδαίες και κοσμοϊστορικές εξελίξεις που 
ασφαλώς θα σφραγίσουν την επερχόμενη ιστορία της Ευρώπης.        

Κωνσταντίνος Β. Σκουτέρης

Διέξοδοι

Όλες ...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Φίλοι ήταν. Στενοί.

Ο ένας έγινε βασιλ
ιάς.

Κληρικός ο άλλος
. (Θωμάς Μπέκετ)

Η σχέση συνεχίστη
κε.

Ο βασιλιάς πρώθησε τον φίλο το
υ.

Έγινε αρχιεπίσκοπος. Με την αξία του ασφ
αλώς.

Η επικοινωνία δεν σταμάτησ
ε, μέχρι που...

Ως τη στιγμή που ο βασιλιάς περιέπεσε σε 

αμάρτημα σοβαρό
.

Περίμενε ότι ο αρχ
ιεπίσκοπος θα τον κάλυπ

τε. 

Θα του έβρισκε ελα
φρυντικά. Θα παραμέριζε την 

υπόθεση.

Ήλθε όμως η έκπληξη.

Ο αρχιεπίσκοπος τον αντιμετώπισε αυστηρά. 

Τον τιμώρησε αποκλείοντάς τον απ
ό τον ναόν.

Δεν άρεσε αυτό στ
ον βασιλιά.

Ο φίλος του; Να μην τον καλύψ
ει;

Ο αρχιεπίσκοπος ανένδοτος.

Αποτέλεσμα; Άγνωστο χέρι σκότωσε τον 

αρχιεπίσκοπο σε ώρα λειτουργίας.

“Φίλος μεν Πλάτων...”
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Το 2020 ήταν μια χρονιά δύσκολη, που πέρασε από πάνω 
μας σχεδόν σαν οδοστρωτήρας. Έφερε μαζί της αλλαγές, πολλές 
αλλαγές, που μας έβαλαν στην γωνιά. Άλλους περισσότερο 
και άλλους λιγώτερο. 

Παρόλες τις δυσκολίες της χρονιάς, κρατώ μια νότα 
αισιοδοξίας, η οποία ήρθε μέσα από μια φράση που διάβασα 
σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε ταυτόχρονα 
στόχος για μένα. «Άφησε τον κόσμο καλύτερο από ότι τον 
βρήκε. Άφησε εμένα καλύτερη από ότι με βρήκε». 

Στέκομαι, λοιπόν, σε ό,τι μας αφήνει καλύτερους από ότι μας 
βρίσκει. Σε ταινίες, σε βιβλία, σε τραγούδια, σε συζητήσεις. Σε 
όλα αυτά, που όταν τελειώνουν, νιώθεις πως δεν σε αφήνουν 
να επιστρέψεις στον άνθρωπο που ήσουν όταν τα ξεκινούσες. 
Σαν να βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο από καινούργια 
οπτική.

Στέκομαι σε όποιον μας αφήνει καλύτερους από ότι μας 
βρίσκει. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους που γίνονται αγκαλιά, 
όταν οι αντοχές πιάνουν πάτο. Σ’ αυτούς που γίνονται ώθηση 
όταν νιώθουμε χαμένοι, αλλά και σε αυτούς που μας κάνουν να 
γελάμε τόσο πολύ που πονάνε τα σωθικά μας. Σ’ αυτούς που 
μας ξεβολεύουν από την μετριότητα με τις αλήθειες τους, αλλά 
και σε αυτούς που μας σκεπάζουν με αγάπη, όταν τα κάνουμε 
μαντάρα. Σ’ αυτούς που βλέπουν κάτι καλό σε μας και μας 
ανοίγουν δρόμους. Σ’ αυτούς που γίνονται παράδειγμα. Σ’ 
αυτούς που μας κάνουν παιδιά, ξανά! Σ’ αυτούς που μας 
θυμίζουν πως τα απλά είναι τα πιο σημαντικά.

Σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που κάθε φορά που είσαι μαζί 
τους, είναι λες και μια ηλιόλουστη μέρα. Βγήκες βόλτα με τον
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3$<% $)$,% :</()7*:"*%. 5. O7HD+, 2* 24,*5.-2/- B9,;- µ* 27,-, -,-H-µF9,D4, ;<, *B0µ7H*0- 1-0 ;< A0>5E=2< ;D4 1*0µ7,D4, ;< 2*H0ADBD/<2<, ;D *@G64HHD ;D4 1-0 ;<, B-5-.=.C ;D4 (*1;3B=2< 1-0 F0FH0DA*2/-), ;< A0-,DµC ;D4 1-0 ;7HD+ ;0+ -B-5-/;<;*+ *,75.*0*+ .0- ;<, B5DFDHC ;D4. !, A*, B*;3:*0 1-0 -4;> µB*+ 2;- www.mavra-provata.gr www.e-diora i .gr www.kalogera.gr www.liga -book .gr 

www.clipnews.gr

 Πέμπτη,
 3.1.2021
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Θεό, και αυτός σου χάρισε απλόχερα το καλύτερο κομμάτι του! 
Γιατί όταν αγαπάς, δεν μπορείς παρά να χαρίσεις το καλύτερο που 
έχεις!

Σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που μας αφήνουν καλύτερους από 
ότι μας βρίσκουν. Και πέρα από τον μικρόκοσμο του καθενός και 
της καθεμιάς από εμάς, αφήνουν καλύτερο και τον μεγαλόκοσμό μας. 

Ας είναι το 2021 μια χρονιά που, σε κάθε μας συνάντηση, θα 
δώσουμε τα καλύτερα κομμάτια μας και θα πάρουμε ό,τι καλύτερο 
έχουν οι συνάνθρωποί μας.                                     Ε.Κ. 
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Eυτυχώς για την ηρεμία της ψυχής των τα ανήσυχα 
κείμενα δεν τα διαβάζουν οι ήσυχοι άνθρωποι, οι 
τακτοποιημένοι με τον εαυτό τους. Τα διαβάζουν οι 
ομοιοπαθείς, εκείνοι που αλαφιάζονται μέσα στον ύπνο 
τους χωρίς να ξέρουν το γιατί. Συμβαίνει λοιπόν να ζούμε 
σε μια εποχή όχι μόνο μακάρια, θριαμβεύτρια, αλλά και 
νευρωτική.

Δημουργείται έτσι για τους καλύτερους το κενό που 
κράζει για κάποια ελπίδα. Τί θα είναι η ελπίδα αυτή; 
Ταυτισμένη με τις ποσοτικές προόδους της τεχνικής;  
Όχι βέβαια. Μια νέα ιδεολογία, που θα αντικαταστήσει 
μηχανικά τις χτεσινές και ξεφτισμένες; Αλλά η πίστωση 
εξαντλήθήκε και κάθε σύστημα ιδεών, και ας παρέμειναν  
άλυτα στην ουσία τους τα προβλήματα που υπηρετούνταν 
από τις ιδεολογίες. 

Η κατάρα της ιδεολογίας είναι η ανάγκη της να 
συνδυάζεται με την πολιτική που καταπιάνετια να την 
πραγματοποιήσει. Έτσι βλέπουμε την ποιότητα της 
πολιτικής ν’ αντανακλάται στο κρύσταλλο της ιδεολογίας 
και τη δεύτερη να γίνεται αγνώριστη, παραμορφωμένη 
καθώς προβάλλει στο εξής από την καιροσκοπία, τον 
συμβιβασμό, τη δημοκοπία, που είναι η μοίρα κάθε 
προσαρμογής. Τι θα ενσαρκώσει αύριο την ελπίδα.                                                           

Άγγ. Τερζάκης



g  h

Ανοιχτό Παράθυρο...
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Το φαγητό είχε τελειώσει έγκαιρα.
Στο σπίτι ήμουνα μόνη.
Σκεφτόμουν. Απεφάσισα.
Πήρα το κινητό μου.
Έγραψα ένα μήνυμα.
 “Φίλη μου 
 Το φαγητό μου μόλις τελείωσε.
 Μόνη είμαι.
 Πολύ θα χαρώ, αν έλθεις το μεσημέρι να φάμε μαζύ.
 Ελπίζω να σου αρέσει το πιλάφι”.
Το έστειλα στην οδοντίατρό μου.
Πέρασε λίγη ώρα. Χτύπησε το τηλέφωνο.
Ήταν η φίλη μου. Η οδοντίατρος.
Το μήνυμά σου ήλθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Σκεφτόμουν τί 

να κάνω με το φαγητό. Δεν έχω μαγειρέψει σήμερα. Ήθελα μάλιστα 
να φτιάξω... πιλάφι.

Με πρόλαβες. Ευχαριστώ πολύ που με σκέφτηκες. Η πρόσκλησή 
σου με χαροποίησε. Θα είμαι κοντά σου μόλις σχολάσω.

Ήλθε στην ώρα της.
Απολαύσαμε μαζύ το φαγητό. Ήταν, πραγματικά, ωραίο.
Το χαρήκαμε κι δυό.
Φεύγοντας με χαιρέτισε. Με ευχαρίστησε για την ευκαιρία.
Ήταν ένα διάλειμμα όμορφο στην καθημερινότητά μου.
Όταν πήγε στο ιατρείο, με πήρε τηλέφωνο.
Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη για σήμερα. Πέρασα θαυμάσια. 

Τί λες; Δεν θα ήταν καλό να το επαναλάβουμε; Εγώ πάντως 
είμαι έτοιμη. Όποτε θέλεις, πάρε τηλέφωνο. Να το κάνουμε και 
στο δικό μου σπίτι.

Υποσχέθηκα.
Τόσο μικρά αλήθεια, πράγματα. Και μας προσφέρουν τόσα!...

17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Πριν από μερικά χρόνια κάποιος Γάλλος σκηνοθέτης, ο Φρανσουά 

Τρυφφώ, γύρισε ένα παράξενο έγχρωμο κινηματογραφικό έργο. 
Του έδωσε ένα πρωτότυπο τίτλο: “Φαρενάϊτ 451”. Ποια ήταν 
η υπόθεση αυτού του φιλμ; 451 βαθμοί Φαρενάϊτ. Προσοχή! Το 
χαρτί σ’ αυτή τη θερμοκρασία καίγεται. 

Ο ίδιος αυτός αριθμός είναι το σήμα μιας ομάδας πυροσβεστών 
που σε μια φανταστική πόλη, αντί να σβήνουν θ’ ανάβουν τη 
φωτιά, και θα καίνε τα βιβλία, αυτά τα γραμμένα... πράγματα 
που κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται. Να φαντάζονται. Να 
συναισθάνονται. Ν’ αναπτύσσουν ζωή εσωτερική. Ο Μόνταγκ, 
ο πρωταγωνιστής, καίει με ηδονή τα βιβλία. “Διάβασες καμμιά 
φορά αυτά που καις;” τον ρωτά μια νέα. 

Οι άνθρωποι της οργανώσεως “Φαρενάϊτ 451” δεν διαβάζουν. 
Και δεν θέλουν και οι άλλοι άνθρωποι να διαβάζουν. Μισούν 
αφάνταστα τα βιβλία. Γι’ αυτό και τα καταφέρουν αλύπητα. 
Πιστεύουν πως τα βιβλία κάνουν δυστυχισμένους τους ανθρώπους. 
Μόλις πάρουν ένα ανώνυμο τηλεφώνημα πως κάπου βρίσκονται 
κρυμμένα βιβλία, τρέχουν σαν δαίμονες ν’ ανάψουν φωτιά. Να 
κάψουν την σκέψη...
 Τι ήθελε ο Τρυφφώ να μας πει σε κινηματογραφική 
γλώσσα μ’ αυτό του το έργο; Ζήτησε να εκφράσει την ανησυχία 
του μπροστά στα φαινόμενα που δημιουργούν οι υπερβολές 
μιας άψυχης, μηχανικής, παγωμένης κοινωνίας, που βαδίζει στον 
Κολλεκτιβισμό, έγραψαν οι κριτικοί. 
Στην εποχή που έρχεται, - μήπως ήλθε άραγε; - οι άνθρωποι 
θα μισήσουν τα βιβλία και θ’ αγαπήσουν την εικόνα, είτε 
ως τηλεόραση παρουσιάζεται, είτε ως εικονογραφημένο, είτε 
ως κώμικς, είτε ως φωτορομάντζο. Φωτιά λοιπόν στα βιβλία! 
Φαρενάϊτ 451!                                       (“Σταυρός”)
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Ανεβαίνοντας
Το Θαύμα

Μυθιστόρημα μετανοίας βασισμένο 
σε πραγματικά γεγονότα

[π. Χριστόδουλος Μπίθας, εκδ. Εν Πλω]

Ζήτησα από τον γέροντα να με αφήσει να κάνω δουλειές κι έτσι 
ανέλαβα το πλύσιμο των πιάτων και, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις 
μου, το καθάρισμα, εκείνος έχει μεράκια με το μαγείρεμα. Μου πρότεινε 
μάλιστα νά γράψω για να μην κάθομαι αργός και με τρώνε οι σκέψεις 
κι ο φόβος του θανάτου, αλλά και για να πειστώ πως η ζωή μου δέν 
ήταν άσκοπη, ότι όλα είχαν σημασία στο σχέδιο του Θεού μέχρι να 
φτάσω εδώ. Είχε ρωτήσει με τι θα μου άρεσε να ασχοληθώ κι όταν του 
είπα πως με τα χέρια μου λίγα ξέρω να κάνω, αλλά πως μου αρέσει 
το γράψιμο, με προέτρεψε να αρχίσω και μάλιστα μου βρήκε διπλό 
κίνητρο:

«Γράψε για να ’σαι δημιουργικός, αλλά και για να αναστοχαστείς 
και να κουβεντιάσουμε όσα πέρασες. Και κάτι ακόμα! Για να μην το 
κάνεις σαν αγγαρεία και να το δεις μερακλίδικα, σκέψου κι αυτό: Γράψ’ 
το σαν μυθιστόρημα. Ίσως κάποτε να το διαβάσει ο γιος σου!».

Έτσι ξεκίνησα να εξιστορώ την ζωή μου, που την ταξίδεψα, από 
την μέρα που κατάλαβα τον εαυτό μου μέχρι σήμερα, αναζητώντας το 
θαύμα!

Το θαύμα της μετάνοιας... μέσα από μια διαδρομή οδύνης, ενοχών, 
αλλοτρίωσης, αλλά την ίδια στιγμή με μια άσβεστη δίψα για Φως.  

Τα γεγονότα εκτυλίσσονται στην εποχή από τα χρόνια της 
Μεταπολίτευσης μέχρι τις μέρες μας: Πολυτεχνείο, ρεύματα και ιδεολογίες, 
νεοπλουτισμός, άνοδος του βιοτικού επιπέδου, υπερκαταναλωτισμός, 
οικονομική κρίση, και όλα όσα σημάδεψαν την Ελλάδα τις τελευταίες 
δεκαετίες.

Αλλά, ο αναγνώστης δεν είναι μονάχα θεατής μιας ζωντανής 
ιστορίας. Είναι κομμάτι κι αυτός της ιστορίας, γιατί αναγνωρίζει σε 
πολλά σημεία τον δικό του εαυτό!     Κ. Χ. 
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Βεβαιώσεις

Δος μου το χέρι σου

Δος μου τώρα για πάντα το χέρι σου
να το κρατώ σφικτά στο δικό μου,
μη σε χάσω στους δαιδάλους τους άφεγγους 
στα στενά μονοπάτια του τρόμου.

Δος μου τώρα για πάντα το χέρι σου,
δός το μου τώρα, που το ορίζεις ακόμα.
Πάρ’ το δικό μου στην ζεστήν απαλάμη σου
πριν τα χωρίσει το χώμα.

Πώς μπορούμε να δέσωμεν άλυτα
για πάντα τα σάρκινα χέρια μας,
πώς μπορούμε;
Στους δαιδάλους τους άφεγγους,
στα στενά μονοπάτι του δρόμου
φοβούμαι.

Κι’ ύστερα πια, σαν στο ξέφωτο βγούμε,
-αν θα βγούμε-
πάλι χέρι με χέρι να κρατούμε,
ίσκιοι μέσα στο ανέσπερο φως
να υψωθούμε.
                 Διαλεχτή Ζευγώλη - Γλέζου
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Λίγο μόνο καιρό μετά την εκλογή μου στην Προεδρία της Νοτίου Αφρικής, 
ζήτησα από τους φρουρούς μου να πάμε μια βόλτα στην πόλη.

Μετά τον περίπατο καθίσαμε για γεύμα σε ένα κεντρικό εστιατόριο.
Παραγγείλαμε.
Μόλις έφυγε ο σερβιτόρος πρόσεξα έναν κύριο στο διπλανό τραπέζι που 

περίμενε το φαγητό του.
Όταν του το έφεραν, είπα σ’ ένα φρουρό να τον προσκαλέσει στο τραπέζι 

μας. Ήλθε, κάθισε δίπλα μου και άρχισε να τρώει. Τα χέρια του έτρεμαν πολύ 
έντονα και ο ίδιος δεν σήκωσε το πρόσωπό του από το πιάτο.

Μόλις τελείωσε το φαγητό του σηκώθηκε και γύρισε προς εμένα με το 
βλέμμα κάτω.

Του έσφιξα το χέρι και απομακρύνθηκε.
Ένας στρατιώτης μου είπε:
-Πρόεδρε, αυτός ο άντρας πρέπει να είναι πολύ άρρωστος. Τα χέρια του 

δεν σταμάτησαν να τρέμουν ενόσω έτρωγε.
-Όχι, καθόλου, απάντησε ο Πρόεδρος. Η αιτία για το τρέμουλο είναι άλλη.
Και συνέχισε:
-Αυτός ο άντρας ήταν φρουρός στη φυλακή που με κρατούσαν.
Συχνά, μετά τα βασανιστήρια που με υπέβαλλαν, παρακαλούσα κλαίγοντας 

για λίγο νερό. Αυτός ερχόταν και με εξευτέλιζε. Γελούσε και αντί νερό, ουρούσε 
στο κεφάλι μου.

Δεν ήταν άρρωστος. Έπαθε σοκ και ανησυχούσε μήπως τώρα που είμαι 
Πρόεδρος τον στείλω στη φυλακή και κάμω τα ίδια σ’ αυτόν. Βασανίζοντας και 
εξευτελίζοντάς τον.

Αυτή η συμπεριφορά όμως δεν είναι μέρος του χαρακτήρα ή του ήθους 
μου.

Εξάλλου, μυαλά που ψάχνουν εκδίκηση, καταστρέφουν πατρίδες. Από την 
άλλη, αυτοί που ψάχνουν συμφιλίωση, οικοδομούν έθνη.

Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν σκέφτονταν πολλοί όπως τον 
Πρόεδρο Μαντέλα.

Μπροστά του πρόβαλαν δυο επιλογές. Εκδίκηση ή συγχώρηση;                                                                                                               
ΔΔ

Οι δυό δρόμοι

Ονειρικά 
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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 3:30 - 5:30 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. (Τηλέφωνο: 
22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και 
π. Λαυρέντιος 96457111).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός (7:00 - 11:00 π.μ. και 3:30 - 5:30 
μ.μ.) καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής (22459760, 22459763), 
(7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά).

Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή 
του Ασώτου γίνεται κατάλυση σ’ όλα.

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπαντής, δεν τελούνται 
μνημόσυνα.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” l  

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 146 l   Φεβρουάριος 2021l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l   Οι 
συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l  

Τηλέφωνο: +357 22459760 l   Φαξ: +357 22437746 l   Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l  

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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ

Καμμιά φορά νιώθω σαν βρυκόλακας. Ο κόσμος 
πεθαίνει γύρω μου κι εγώ μένω αδιάφορος. 
Φοβάμαι μη στερέψει η καρδιά μου.            

Τεννεσυ Ουϊλιαμς
                                        Ούτις
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