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Χριστός (Ελληνική λέξη) σημαίνει προορισμένος. 
Επίσημος απεσταλμένος του Θεού.

Ιησούς (Εβραϊκή) θα πει σωτήρας. 
Αυτός ήταν ο σκοπός Του: H σωτηρία.
Ο Χριστός, επομένως, είναι απεσταλμένος. Eξου-

σιοδοτημένος από το Θεό να σώσει τον κόσμο 
από την αμαρτία. 

Ό,τι είναι ο Χριστός, είναι και η Εκκλησία. O 
Χριστός παρατεινόμενος στους αιώνες. 

Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. 
Να λάβουμε αίσθηση της αμαρτίας μέσα μας. 
Να πιστέψουμε πως από τη σκλαβιά της μάς 

λυτρώνει. 
Μας σώζει μόνο ένας: 
Ο Χριστός Ιησούς. 
Ξεκάθαρο το θέμα λοιπόν.
Δύο οι θέσεις.
Τρίτη λύση δεν χωρεί.
Το θέμα χειρισμού ανήκει στη δική μας πλευρά.
Ζούμε λοιπόν στο φως Του;
Ή...;  

ζ.α.
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 «Για να είναι πραγματικά μεγάλο ένα έργο, πρέπει να 
αναπτερώνει την καρδιά». (Χένρι Τζέϊμς)

Όσο και να κλιμακώνει τη ζωή ένας εφιάλτης σήμερα, δεν 
παύει να είναι μια ευκαιρία ανάκαμψης. Μια ανοιχτή προσπάθεια 
αποκρυπτογράφησης των μυστικών της. Μιας επώδυνης ψυχικής 
ανασκαφής. Μιας μετάβασης από «το πού ήμουν ή πού θα 
ήθελα να είμαι». Στο άλλο. «Αυτό που προσπάθησα ή μπόρεσα 
να γίνω». 

Καιρός ν’ αναγνωρίσουμε, επιτέλους, τα κομμάτια της ζωής. 
Και της εμπειρίας μας. 

Με τούτα ως γνώμονα να πάμε μπροστά. 
Σε βυθομετρήσεις να χωρήσουμε. Και ωκεανογραφήσεις. Να 

σφυρηλατήσουμε την ταυτότητα του καθένας μας αναστοχαστικά. 
Αυτοεξεταστικά. Και ν’ αφήσουμε, μέσα στην πνευματική διαύγεια 
που χρειάζεται, να ξεπροβάλει η ψυχική μας Οδύσσεια. Με μια 
αψιμυθίωτη ειλικρίνεια πάντα.

Να διακρίνουμε πλέον, πως μακριά μας πρέπει ν’ αφήσουμε 
το αδύνατο του αλλοτινού εαυτού μας ομοίωμα. 

Η απομάκρυνση από το ομιχλώδες βάραθρο, στο οποίο 
είχαμε καταποντιστεί λόγω προβλημάτων υπαρξιακών, κρίσης 
κλπ., πρέπει να σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα. 

Έτσι, η ζωή μας θα εξελίσσεται στην πρωτοτυπία μέσα. Μιας 
χειροποίητης κατασκευής. Tης δικής μας. 

Η ερώτηση λοιπόν είναι: 
Μπορείς να ζεις εσύ, αλλά η ζωή ν’ ανήκει σ’ Εκείνον; Ή 

μάλλον δεν ζεις. Ζει μέσα σου ο Χριστός; 
Ν’ ανοίγεις της ζωής το βιβλίο και ν’ αφήνεις στις σελίδες του 

να γράφει ο Χριστός; 

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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      Μικρές

Κομματάκια χρυσού. Όμορφα βιώματα της στιγμής, 
που μπορούμε να συλλέγουμε μεσ’ απ’ τις ώρες της κάθε 
μας μέρας. Να χαιρόμαστε, όταν τα δεχόμαστε.

Να τα ξαναζούμε, πριν κοιμηθούμε. 
Το “ευχαριστώ” που θα πούμε στο Θεό, θα είναι “εκ 

βαθέων”.                           (Κόσμος της Ελληνίδος)
γ.

 αναδύσε ι ς

Να είσαι ο «ηγαπημένος» Του; 
Να ξέρεις πως υπάρχουν κι άλλοι που δεν θέλουν να είναι 

αγαπημένοι; 
Να υπάρχει σημείο της γης που να μην το βλέπει; Nα μην 

το αγκαλιάζει ο ουρανός; 
Να μας αγαπά όλους. Αλλά η αγάπη Του να μη βρίσκει 

χώρο ν’ αναπαυθεί; 
Η παρουσία του «ηγαπημένου» να γίνεται το κατάλληλο 

πνευματοδρόμιο, όπου προσγειώθηκε του Κυρίου η αγάπη; 
Για Εκείνον να είσαι αγαπημένος αδελφός; Φίλος; Παιδί; 
Κι εσύ ν’ ανταποδίδεις; 

 +ο π.Γ.

Η λέξη εγωισμός έχει πολλαπλή σημασία: 
Από την αδιαφορία κάποιου προς τους άλλους, 
ως την αξιοπρέπεια αυτού του ίδιου.
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“Σήμερον επίστρεψον”
Αυτή η φωνή ακούγεται να λέγεται επιτακτικά προς τον 

επιλήσμονα άνθρωπο. Έλεγε κάποιος Πατήρ: “Σήμερον επίστρεψον”, 
διότι όπως παρατηρεί ο Άγιος Εφραίμ, ο τωρινός καιρός είναι καιρός 
για μετάνοια. Αν όμως μας προφτάσει το φοβερό εκείνο πρόσταγμα 
και η ψυχή χωριστεί από το σώμα και το σώμα μπει στον τάφο, τότε 
δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Γι’ αυτό, αδελφέ, μην 
πεις “Σήμερα αμαρτάνω και αύριο μετανοώ”, διότι στον Κύριο ανήκει 
η φροντίδα για το αύριο. 

“Χαρά γίνεται εν τω ουρανώ”
Οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, 

γράφει ο Αββάς Ησαΐας, τον υποδέχεται ο Θεός με χαρά. Χωρίς να 
του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του. Γιατί ο Κύριός μας 
είναι ελεήμων. Και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου. 

(Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών)

Της αλήθειας. . .

...εδραιώματα
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”Όταν πέφτεις πρηνής και προσεύχεσαι μπρος 
στο Θεό σου και η συνείδησή σου σε δικάζει, γίνε 
σαν το μυρμήγκι. Σαν σκουλήκι της γης. Και σαν 
σκαθάρι. 

Μπροστά στο Θεό να μη μιλάς σαν άνθρωπος 
που ξέρει. Μα σαν χωριάτης τραύλιζε και ψέλλιζε.

Πλησίασέ Τον με πνεύμα νηπίου, για να ευλογηθείς 
με τη φροντίδα που οι πατέρες περιποιούνται κι 
ευλογούνε τα παιδιά τους. 

Διότι είναι γραφτό: ο Θεός προστατεύει τα 
νήπια.” 

                                           Φ
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H δύναμη και η ηθική

Αν σπουδάζαμε τα περιστατικά και τα φαινόμενα στη βαθύτερη 
σύστασή τους, δεν θα έπρεπε να διατηρούμε αμφιβολία ως προς 
τη δραστική σημασία της δύναμης σ’ ολόκληρη τη διαδρομή της 
Ιστορίας. Όταν μιλούμε για “δύναμη”, εννοούμε την υπεροχή 
των υλικών μέσων. Ακόμη θα μπορούσαμε να εννοήσουμε και 
τη δύναμη που εκφράζει η προσωπική επιβολή, η κοινωνική 
ευδοκίμηση και το παράτολμο θάρρος. Ό,τι άμεσα, αισθητά 
επηρεάζει και επιβάλλει στη βούλησή του, χωρίς αναγκαία 
αναφορικότητα προς τον ηθικό κώδικα και τις απαιτήσεις της 
ηθικής προσωπικότητας. 

Είναι και η ηθική δύναμη πολύ μεγαλύτερη από όσο μας 
περνάει από το νου. Αλλά ο λόγος είναι για την υλική δύναμη 
τη διατυπωμένη και γυμνή από ηθικό περιεχόμενο. Αν μια 
υλική δύναμη εκφράζει μια σωστή ηθική αρχή, μολονότι κατά 
κανόνα σαν υλική δύναμη θα πρέπει να θεωρηθεί απορρίψιμη, 
έχει, ωστόσο, κάποια δικαίωση. Αλλ’ οι περιπτώσεις αυτές 
είναι σπανιότατες. Προτιμώ να συλλογίζομαι πάντα την ηθική 
δύναμη άσχετη προς την υλική, αυτάγγελτη και αυτόνομη, μια 
φαινομενική αδυναμία που κατέχει περισσότερο κύρος από κάθε 
άλλο οπλισμό. 

Να το πούμε χωρίς σχετλιασμούς, πως και σε τούτον 
τον αιώνα η υλική δύναμη που δημιουργεί το “δίκαιον του 
ισχυροτέρου” και το λεγόμενο “νόμο της ζούγκλας” είναι εκείνη 
που ηγεμονεύει. Η πολιτική των κρατών στηρίζεται στο μέγεθος 
των εξοπλισμών των. Το δίκιο βρίσκεται σαν σημαία θριάμβου 
κρεμασμένο από τα πτερύγια των ατομικών βομβών και από 
τους ιστούς των αεροπλανοφόρων. Ολόκληρη η δημόσια και η 

Ρ ηγματώσεις
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ιδιωτική μας ζωή εξαρτάται από τη στρατιωτική, την οικονομική, 
την κοινωνική ισχύ. Από τον πλούτο, την ευρύτητα και το 
βάρος των κοινωνικών επαφών, από την πολλαπλότητα μιας 
ταπεινής στη βαθύτερη υπόσταση της επικαταλλαγής, που δεν 
έχει άμεση σχέση με το σωστό και το δίκιο. Οι πλούσιοι, οι 
δυνατοί εξαγοράζουν τους κινδύνους και οι φτωχοί αναγκάζονται 
να “σωφρονούν”. Όλο αυτό δείχνεται σαν φυσικός νόμος, που οι 
πάντες τον θεωρούν αμετάθετο.

Θα είχαμε λοιπόν ένα πλήθος αφορμές, για ν’ αποθαρρυνθούμε 
“άχρι θανάτου”, για να πιστέψουμε πως οι ηθικές αξίες δεν 
παίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις μορφές του υπάρχειν. 
Αλλ’ είναι τούτο σωστό; Δεν έχουμε παρά να προσέξουμε πως, 
αυτές οι εύθραυστες, αστάθμητες, μετέωρες, ετοιμοθάνατες ηθικές 
αξίες κατέχουν τόση αντοχή, ώστε δεν εξαφανίζονται. 

Η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η πίστη, η αγάπη, η αξιοπρέπεια 
“κλυδωνίζονται, αλλά δεν καταβυθίζονται”. Επιζούν σαν ιδανικά, 
σαν δρομοδείχτες αιώνιοι και επιτρέπουν στους ανθρώπους 
ν’ ανασάνουν και να ελπίζουν σε καλύτερη μέρα. Αποτελούν 
μιαν άλλη δύναμη, υπέρτατη, ολόφωτη, καθαρή που περιμένει 
υπομονετικά την ώρα της. 

Αν έλειπαν, ο ζόφος του απελπισμού θα είχε κατακαλύψει το 
ανθρώπινο σύμπαν. Και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη στις 
δημόσιες σχέσεις, συμβαίνει συχνά να τις βλέπουμε εφαρμοσμένες 
στις ιδιωτικές σχέσεις, στις σχέσεις του κοινού ανθρώπου, προς 
τον κοινό άνθρωπο. Γιατί ο κοινός άνθρωπος, είναι ηθικότερος 
από τα κράτη. Tα κράτη δεν τιμωρούνται. Σκοτώνουν, ληστεύουν, 
αδικούν. Και όταν συμβεί να τιμωρηθούν, την τιμωρία παθαίνει 
και πάλι ο απλός και ταπεινός πολίτης. 

Αποκρουστικό βέβαια˙ αλλά πάντα αληθινό. 
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος
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Δονήσεις

Κανείς δε μετάνιωσε γιατί είπε λίγα, ενώ πολλοί 
μετάνιωσαν, γιατί είπαν πολλά. 

Αυτό είναι το γνωμικό, που αναφέρεται συχνά από 
τους στοχαστές και αληθεύει κατά κανόνα. Όμως δε 
μπορεί να είναι απόλυτο. 

Όταν μιλάει κανείς, κάνει με το νου του μια αυτόματη 
διαλογή, ανάμεσα σε εκείνα που θεωρεί αναγκαία ή 
και απαραίτητα για να τα πει και σε κείνα που θεωρεί 
περιττά. 

Σ’ αυτή τη διαλογή, μπορεί να συμβεί λάθος: 
Να εθεώρησε περιττά, και ν’ απεσιώπησε πράγματα, 

που τώρα σκεπτόμενος εκ των υστέρων, θεωρεί ότι 
ήταν αναγκαία. Ιδίως εάν επρόκειτο να βοηθήσουν τα 
νόμιμα συμφέροντά του , που για οποιονδήποτε λόγο, 
κινδυνεύουν. 

Αυτό το λάθος μπορεί να γίνει είτε από κακή 
εκτίμηση, είτε καμμιά φορά από συστολή ή υπερβολική 
μετριοφροσύνη. 

Και τότε, μετανοεί .
Μ. Στασινόπουλος

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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~Πύρσος~

Ο άνθρωπος συχνά μετατρέπεται σε ζώο, ανάλογα με τη 
στάση του σε κάποια στιγμή της ζωής του: 

Όταν οργιστεί, γίνεται σκυλί. 
Όταν δείχνει γενναιότητα, γίνεται λιοντάρι. Όταν φανεί 

πονηρός, μοιάζει με αλεπού. 
Όταν προβάλλει πείσμα,εξομοιώνεται με γάϊδαρο.
Στις υπόλοιπες στιγμές του παραμένει άνθρωπος.

* * *
Η κυρίαρχη παρουσία της λογικής σε όποιο έργο τέχνης, το 

καθιστά άξιο παρατήρησης, μέχρι και προσοχής. 
Χωρίς να διεγείρει εκείνον τον κόσμο των συναισθημάτων, 

που αποπνέουν άλλα έργα τέχνης. Γεννημένα από το ψυχικό 
κυρίως βάθος του καλλιτέχνη. Και αποπερατωμένα με την 
κοινή σε όλους συμβολή της αδιόρατης εκείνης ρυθμιστικής 
λογικής, με την οποία μας προικίζει η φύση στη ζωή  μας.

Μενέλαος Παλλάντιος 

Η δημιουργικότητα του ανθρώπου ασκείται από 
δύο ειδών ερεθίσματα: 

Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. 
Τα πρώτα συντελούν στη δημιουργική έκφραση ή 

και αποκατάσταση θεμάτων, που υπάρχουν ως ύλη 
ή ως εκφρασμένο ήδη πνεύμα.

Τα άλλα, όσης και όποιας αξίας ή σημασίας, είναι 
πρωτότυπα. Βλέπουν δηλ. για πρώτη φορά το φως 
της παρουσίας και της ύπαρξής τους.

Μενέλαος Παλλάντιος

09



g 18 h

Προσπελάσεις...

Μικρά. Όχι όμως ασήμα-
ντα. 

Ο παπάς στο μέσον του 
Ναού. Σε τροχοκάθισμα. 

Στο σολέα ο Αρχηγός της 
Αστυνομίας Κύπρου. 

Σε μια στιγμή, κατεβαίνει. 
Προχωρεί στον παπά. 
Τον χαιρετά. 
Του εύχεται. 
Εκείνος ανταποδίδει. 
Ιδού λοιπόν. Ο άνδρας τι-                                  

μά τη θέση. Και όχι το αντί-
θετο. 

Μάθημα ταπείνωσης. Αλ-
λά και ήθους. 

* * *
Συγκεκριμένος γιατρός ε-                         

πισκέπτεται τον παπά στο 
σπίτι του. 

Με  κάθε απλότητα  τον                                                        
αγκαλιάζει. 

Τον ασπάζεται στο πρό-
σωπο (ένθεν και ένθεν).

Εκφράζει την αγάπη του.
Μα, ταυτόχρονα, την ευγέ-                             

νεια της ψυχής του. 

* * *
Γιαγιά σπεύδει και χαιρε-

τά τον παπά κατά την ανα-
χώρησή του από τον Ναό. 

- Την ευχή σου, πάτερ. 
- Του Κυρίου. 
- Ναι, αλλά θέλω και τη 

δική σου.
Ο παπάς συγκατανεύει. 
Εκείνη, χαμογελαστή, απο-

χωρεί. 
Σ’ επόμενη συνάντηση λέει: 
- Σε παρακαλώ, πάτερ. 

Κάμε μια προσευχή για τον 
γιο μου. Λέγεται...

- Μείνε ήσυχη.
Προχθές λοιπόν:
- Είπα στον γιο μου ότι 

θα προσευχηθείς γι’ αυτόν. 
Σ’ ευχαριστεί θερμά.

Τι να πω; 
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

10g     h
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Συχνό το φαινόμενο στη διαφήμηση.
Αρεσκόμαστε σε κατηγορίες και διασυρμό των άλλων.
Ζητούμε να είμαστε πάντοτε στο προσκήνιο.
Να διανθίζουμε τις πράξεις μας, όσο πιο καλά γίνεται.
Εξαίρουμε συνεχώς τις επιτυχίες μας.
Τον εγωϊσμό μας.
Την άκρατη διάθεση για επίδειξη.
Σήμερα βέβαια διαδίδεται, κυκλοφορεί, διατυμπανίζεται το 

κακό. 
Δίδεται η εντύπωση ότι βασιλεύει. 
Διεισδύει παντού. 
Δρα.
Κάποιοι τελικά είναι υγιείς ανάμεσα σε ασθενείς.
Άλλοι είναι άρρωστοι ανάμεσα στους υγιείς.
Υπάρχει πίστη ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. 
Και απιστία ανάμεσα σ’ εκείνους που υπερηφανεύονται για 

την καθαρότητα της πίστης τους.
Κομπάζουν ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού.
Τούτα παρατηρούνται καθημερινά.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι καθαρή σαν τον ήλιο.
Όπως τα λουλούδια του αγρού.
Δέος λοιπόν. 
Το θαύμα μας αφήνει έκπληκτους.
Φωτίζει με την καθαρότητά του.
Αφύπνιση επομένως.
Και θα δούμε, ναι, τα πάντα όμορφα. “Καλά λίαν”.

β.
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Ποιο μπορεί, λοιπόν, να είναι το νόημα της επιτυχίας 
σήμερα; Ο αιώνας μας πάει να διαλύσει όλες τις έννοιες. 
Ανατρέπει διαρκώς, καταστρέφει αλύπητα, ό,τι ο ίδιος 
αγωνίστηκε να χτίσει. 

Αιώνας άπιστος και ακαταλόγιστος, αιώνας ανελέητος, 
που μας έχει στριμώξει στα γρανάζια του, χωρίς ελπίδα 
διαφυγής. Παρηγοριόμαστε να λέμε πως είμαστε ευτυχείς 
που μας έτυχε αυτός ο μεγάλος κλήρος! 

Αλίμονο, μοιάζουμε με ποντικούς πιασμένους στη 
φάκα. Κι’ οι πιο ευτυχείς ανάμεσά μας είναι εκείνοι 
που πιστεύουν πως μπορούν να τον διορθώσουν και 
αγωνίζονται με πάθος για να το κατορθώσουν. Είναι 
ίσως και οι πιο επιτυχημένοι. 

Γιάννης Χατζίνης
* * *

Αν κάποτε ο σεβασμός εμπεδωθεί στη ζωή, τότε, 
αυτόματα, θα εκλείψει η ανάγκη και των δικαστηρίων 
και των διάφορων δικαιοδοτικών οργάνων του κόσμου 
μας. 

Γιατί η βασιλεία του Θεού, δηλαδή της Δικαιοσύνης, 
πάνω στη γη, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στον 
αλληλοσεβασμό, τον ενεργητικό αλληλοσεβασμό που 
εκφράζεται μέσα στον Χριστιανισμό ως Αγάπη. 

Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

αιων ιότητας
 

  
Ψηφίδες

12
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Η Δικαιοσύνη, αυτό το αθάνατο φωτεινό πρόσωπο, με 
το οποίο συχνά μιλούμε, χωρίς εκείνο να μας αποκρίνεται, 
δεν είναι το κλίμα της εποχής μας. 

Είναι ένας ηρωικός φίλος, κάπου εξόριστος, κάπου 
περιπλανώμενος του οποίου η πολύτιμη ταυτότητα 
βρίσκεται καταχωρημένη στην Γενική Ασφάλεια της 
Οικουμένης, αλλά που με τήβενο ή χωρίς τήβενο στ’ 
αλήθεια, δεν την αντάμωσε κανένας ποτέ... 

Μαρία Περ. Ράλλη
* * *

Βρισκόμαστε στην εποχή της κοινωνίας των 
“επιτυχημένων τύπων”. 

Δεν είναι υλικό αντάλλαγμα της επιτυχίας που συγκινεί. 
Δεν είναι τόσο ο πλούτος˙ είναι προπάντων η ανάγκη να 
πιστέψουν όλοι, πως αξίζει τον κόπο να ζεις. 

Υπάρχει τότε ελπίδα να το πιστέψεις και ο ίδιος.
 Σπύρος Πλασκοβίτης

λόγια

13

αγάπης

Κόρη μου,

“Σ’ αγαπώ πάντα... Τα όσ
α ζήσαμε μαζ

ί είν’ οι 

ομορφότερες α
ναμνήσεις μου

...”

Ψήγματα χρυσ
ού. Τα έβαλα

 στην καρδιά
 μου. 

Να δροσίσουν 
το λουλούδι 

της αγάπης. Κι αυτό 

να μοσχοβολή
σει. (Κόσμος της Ελ

ληνίδος)

              
     Συμφωνείς;
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
μ
ο

Όταν η... τηλεόραση διδάσκει...
Γιατρός προς ασθενή:
- Πιστεύω σ’ εσένα. Θα το ξεπεράσεις.
- Μα...
- Κι εγώ τις ίδιες δυσκολίες πέρασα. Ζούσαμε σε τροχόσπιτο. 

Συχνά κοιμόμουν νηστική. Γύριζα... τώρα όμως είμαι εδώ. Να σε 
βοηθήσω. Να γίνεις καλά.

- Πρώτη φορά άνθρωπος μου δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη. 
Ευχαριστώ.

* * *
Ο διευθυντής της κλινικής στη γιατρό:
- Μη στεχοχωρείσαι. Ναι. Έκαμες σήμερα ένα λάθος. Δεν θα το 

επαναλάβεις. Το ξέρω. Εγώ νοιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων σ’ εσένα, 
γιατί εργάζομαι μαζύ σου.

- Ευχαριστώ.
* * *

- Δεν μπορείς να ξέρεις εσύ, ως κοπέλλα, τις δυσκολίες που πέρασε 
ο άλλος.

- Γιατί; Νομίζεις, ότι γεννήθηκα γιατρός;Ο πατέρας μου μας 
εγκατέλειψε. Η μάνα μου  ταξίδευε. Εγώ, για να ζήσω, έκλεβα. 
Μια μέρα η φύλακας ενός καταστήματος, βγαίνοντας, με κύτταξε 
παράξενα. Τα ‘χασα.  Το σακκίδιό μου άνοιξε. Η φύλακας; Αντί 
να με καταγγείλει, με βοήθησε να τα βάλω στη τσάντα μου. Είχε 
καταλάβει, πως ήταν κλεμμένα. Συγκλονίστηκα. Ιδού λοιπόν τώρα. 
Έγινα γιατρός, για να βοηθώ τους ανθρώπους.

* * *Γιατρός ξεσπά:
- Ο πατέρας μου δεν με ήθελε. Η μάνα μου πήγε μαζύ του. Ο 

ένας με απέρριπτε. Ο άλλος το ίδιο.  Έγινα γιατρός και όλοι με 
παραγκωνίζουν. Δεν μ’ εμπιστεύονται. Θα φύγω...

Ο προϊστάμενος:
- Ξέχασέ τα. Στάσου στο ύψος σου. Εγώ σε θέλω κοντά μου. 

Προχώρα στο έργο σου. 17β
14
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Δεν είναι οι άλλοι οι χο-
ρηγοί και οι διανομείς της 
ειρήνης μας και της χαράς 
μας ούτε της δυστυχίας μας. 
Ούτε οι άλλοι ούτε τα άλλα 
έχουν στην ουσία επιρροή 
στη ζωή μας. Η ευφορία ή 
ο πόνος, η ανία ή το κέφι 
ξεχειλίζουν από εντός, όλα 
τ’ άλλα μονάχα αφορμές και 
προσχήματα. 

Αν αναβλύσει κάπου  ένας                            
πίδακας, από νερό ή πετρέ-
λαιο, δεν είναι το μεταλλικό 
αντικείμενο, με το οποίο χτυ-
πάει τη γη ο δημιουργός του˙ 
η φλέβα είναι υπόγεια, προϋ-
πάρχουσα. Γι’ αυτό τα ίδια 
ακριβώς γεγονότα εκλαμβά-
νονται εντελώς διαφορετικά 
από τον καθένα. Πάντα έχουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον τα βιβλία 
που αφηγούνται μια ιστορία, 
ακριβώς την ίδια ιστορία, 
έτσι όπως διαφορετικά την 
αφηγούνται πρόσωπα που 
τη βίωσαν, έτσι όπως διαμε-

λίζεται σε πολλές αλλιώτικες 
ιστορίες. 

Ζητήστε τη γνώμη για                        
ένα πρόσωπο από διαφο-
ρετικούς γνωστούς του. Όσο                    
ισορροπημένοι κι αν είναι 
οι αφηγητές, στο τέλος θα 
μπερδευτείτε, οι γνώμες και τα 
πορταίτα που θα λαμβάνετε 
θα είναι από αλλιώτικα μέχρι 
αντίθετα. 

Άμα όμως έχεις δέσει γερή 
σχέση με τον δικό σου εαυτό, 
τότε δεν εξαρτάσαι από κα-        
νένα, πολύ περισσότερο από                 
τη γνώμη του. Τον αγαπάς, 
τον σέβεσαι, τον ακούς, τον                     
συμβουλεύεσαι, αλλά την  τελι-             
κή απόφαση, όσες διαπρα-                                                        
γμάτευσεις κι αν κάνεις πριν,              
θα τη λάβεις εσύ και κατά                                                     
τα δικά σου προσωπικά, 
λεπτότατα προσωπικά κριτή-
ρια. Τη δική σου προϊστορία, 
που τα καθορίζει, δεν την 
έχει περάσεις άλλος, μονάχα 
εσύ. Μάρω Βαμβουνάκη

Διαπλεύσεις
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Ο Αδάμ δεν δέχτηκε ευχαριστιακά όλη τη δημιουργία, την 

αγάπη και την εντολή του Θεού. Δεν υπήκουσε στο Θεό. 
Κινήθηκε ατομικά. Αντέδρασε βιαστικά και στη συνέχεια 
θρασύδειλα. Φοβήθηκε το Θεό, όταν τον άκουσε να περπατά 
στον Παράδεισο. Έριξε το βάρος στον άλλο, στην Εύα, στον όφι. 
Κατηγόρησε τον Άλλο. Κατηγόρησε το Θεό. Κέρδισε την κατάρα. 

Δεν κατάλαβε ποια είναι η φύση και η αποστολή του 
ανθρώπου. Χωρίστηκε από τον άλλο. Χωρίστηκε από 
το Θεό. Χωρίστηκε από την επικοινωνία, από τη θεία 
κοινωνία, από την καθολική κοινωνία, που είναι θεία. 

Μπήκε στην κόλαση του χωρισμού, της μη κοινωνίας, 
στη μανία να σώσει το εγώ του εις βάρος του άλλου. 

Τότε, όπως αναφέρει ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, 
επαναστάτησε όλη η φύση κατά των πρωτόπλαστων. 
Τα ζώα αγρίεψαν. Έγιναν θηρία και όρμησαν να τους 
κατασπαράξουν. Αυτοί αμύνθηκαν. Και άρχισε η γνωστή 
ιστορία, όχι της εν αγάπη περιχωρήσεως, αλλά της ατομικής 
αμύνης, του χωρισμού. Καθένας απομονώνεται στη φιλαυτία 
του, τη σωματική ή πνευματική. Απ’ εκεί πετά μύδρους 
ηθικούς ή υλικούς στην ψυχή και στο σώμα του άλλου. 

Είχαμε τόσο εξαγριωθεί, που δεν μας έσωζε καμμιά άλλη                                                                                      
επέμβαση, παρά μόνο η σάρκωση και θυσία του Υιού                                                                     
του Θεού. “Εδεήθημεν Θεού σαρκουμένου και νεκρουμένου                                                                    
ίνα ζήσωμεν” (Γρηγόριος Θεολόγος). 

Ο Κύριος “δευτέραν κοινωνοί κοινωνίαν της πρώτης 
ανωτέραν”. Έρχεται ο νέος Αδάμ. Κάνει υπακοή μέχρι θανάτου, 
θανάτου δε σταυρού. Δεν αμύνεται για τον εαυτό του. Έχει 
αποστολή “ίνα ποιήση το θέλημα του πέμψαντος αυτόν 
Πατρός και τελειώση αυτού το έργον”. Το έργο αυτό είναι η 
κατάργηση του θανάτου. Η καινή κτίση. Η μετά του Θεού 

Διαυγάσεις Οριακές

Εν...
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κοινωνία και ζωή. Το να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν. 
Το να ανακεφαλαιώνει ο καθένας το μυστήριον του όλου. 

Το να έλθουν δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος ο Πατήρ 
και ο Υιός να ποιήσουν μονήν σε κάθε πιστό. Και να έχουμε 
όλοι οι πιστοί, η Εκκλησία, και δι’ αυτής όλη η κτίση και η 
ιστορία, ένα κέντρο, ένα προζύμι, μια εστία. Μια χάρη που να 
διασφίγγει, περικρατεί, ευλογεί, αγιάζει και πληθύνει τα πάντα.

Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης

Aλέξης

Έξη παιδιά μεγάλωσαν στη φτώχεια στην ξενητιά.
Οι γονείς, σκλάβοι της προσπάθειάς τους να κάνουν 

“καλά παιδιά”, ξέχασαν τον εαυτό τους.
Τώρα η γριά μάνα στο κρεββάτι παράλυτη και ο πατέρας, 

δεμένος στην καρέκλα, ζει με μηχάνημα στη μύτη του...και 
μια γυναίκα τους περιποιείται.

Τα έξη τους παιδιά δεν θυμούνται την πόρτα του σπιτιού 
των γονιών τους!

Δράμα και έγκλημα και οι κακούργοι ελεύθεροι.
Γιατί;
Γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. (Ζάνος Γουγούτας, “Τα Νειάτα”)
Χάθηκε πάλι τούτος ο δικαστής;
Πού πήγε άραγε;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Ψυχογράφημα. Παρουσιάζει το πιο μεγάλο θηρίο 
που υπάρχει. Μέσα μας. Ο εγωϊσμός. Αυτός μας κινεί. 
Διευθύνει τις αντιδράσεις μας. Τις συναισθηματικές μας 
εξάρσεις. Με το μίσος. «Γιατί αυτός κι όχι εγώ»; 

Ποιος φταίει; Εγώ. Συ. Εμείς. Που αφήσαμε τον 
εγωϊσμό να θεριέψει μέσα μας.

Τι χρειάζεται λοιπόν; Πώς θα αλλάξει η ζωή μας; 
Εφαρμόζοντας τη συμβουλή: «Αγαπώσι πάντας και 
υπό πάντων διώκονται» (V 11). Ιδού το κλειδί. Είναι 
η βόμβα που θ’ ανατινάξει όλα τα σάπια. Μ’ αυτή 
θ’ απομακρύνουμε κάθε κακό. Κάθε τι που επιφέρει 
οργανική ανωμαλία. 

Είναι ο καταλύτης. Κι είναι αποτέλεσμα. Προϊόν 
της Χάρης. Αγάπη χωρίς Χάρη δεν υπάρχει. Ούτε και 
Χάρη χωρίς αγάπη. 

Ν’ αγαπούμε λοιπόν. «Όσους μας αγαπούν»; 
Να ωφελούμε όσους μας ωφέλησαν; Να ευεργετούμε, 
όσους μας ευεργέτησαν; 

Είναι Χριστιανικό αυτό; Οι Χριστιανοί ν’ αγαπούν 
μόνο εκείνους που τους αγαπούν. Και οι ληστές τους 
ληστές. Επομένως; Αποτέλεσμα μηδέν. 

Το Χριστιανικό είναι ν’ αγαπούμε ΟΛΟΥΣ. Όσους 
μας αγαπούν. Και όσους μας μισούν. Όσους μας 
έκαναν καλό. Κι όσους μας έκαναν κακό. 

Πόσα παραδείγματα έχουμε ανθρώπων, που όταν 
πέθαιναν από βασανιστήρια, προσεύχονταν για τους 
βασανιστές;

Οι Χριστιανοί (οι αληθινοί) αγαπούν όλους. Όλοι 
τους καταδιώκουν; Όλοι τους κάμνουν κακό; Όλοι 
τους μισούν; Δεν παύουν αυτοί να τους αγαπούν.

Ψυχικό μεγαλείο. Η μόνη βόμβα που μπορεί ν’ ανα-
τινάξει κάθε σάπιο. 

Αν θέλουμε βέβαια την αλλαγή.      
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Ήλθε λοιπόν ο καιρός...
Να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας. Την σκέψη. Και τους στο-

χασμούς μας. Με σεβασμό και πίστη  στην Εκκλησία, που ο ίδιος                                                                              
έχει συγκροτήσει. Την Παρακαταθήκη δηλ. των Θεόπνευστων Γραφών. 

Όχι εκτός της Εκκλησίας Του. Ούτε αντίθετα απ’ αυτήν. Είναι ο 
αλάθητος ερμηνευτής. Και ο υπέρτατος. Θα έχουμε έτσι μια αποδοχή 
έντονα προσωπική του Λόγου Του. 

Όχι το τι θέλουμε ν’ ακούσουμε μόνο. Αλλά και το πώς. Ένα 
λόγο αυθεντικό, που ο ίδιος προσφέρει στους πιστούς.

Κι εμείς θα δείξουμε έμπρακτα πόσο έτοιμοι είμαστε να μας μάθει 
να διαβάζουμε. 

Θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιό του στους φτωχούς. Τους αιχμαλώ-
τους. Τους συντετριμμένους. Τους τυφλούς. 

Θα προτιμούμε να τον ακούουμε να διαβάζει Εκείνος, παρά εμείς. 
Απαρνούμενοι κάθε προκατάληψη. Κάθε «θέση» κι ερμηνεία που 

θα προερχόταν από εμάς τους ίδιους.
Θα σιωπούμε. Για ν’ ακούεται μόνο η φωνή Του. 
Που θα εξαγγείλει για μας. Μέσα μας. Τον Λόγο Του. Και θα 

πιστεύουμε και θα νιώθουμε πως γράφεται σήμερα για μας. 
Θα είναι ένα κείμενο, που θα έχει εφαρμογή στην παρούσα μας 

κατάσταση και θα είναι μόνο μια φράση. 
Μια λέξη. Θ’ ανακαλύψουμε τον Λόγο Του. Καθ’ όλα γνήσιο. 
Θα αισθανθούμε να μας προκαλεί ένα τράνταγμα σωτήριο. Μια 

ευλογημένη ώθηση. Αυτό θα είναι το χωριό. Ο «τόπος» που θα τον 
συναντήσουμε. Το σύνθημα.

Το φύλλο πορείας που θα πάρουμε μαζύ μας για τις προσπάθειες 
της μέρας. Ο λόγος εφόδιο που θα μας οδηγήσει.

Θα μας ενδυναμώσει στο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε.
Φλόγα. Και φως ταυτόχρονα.

ζ.α

Διέξοδοι

Tο εφόδιο ...

22
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ο  περιθωριακός

23

Οδοιπορίες

Ο  σύγχρονος άνθ
ρωπος αισθάνεται μι

α έντονη έγνοια.
 

Ένα δυσβάστακτο 
φορτίο.

Πέφτει στο άγχος. 
Την ανησυχία. Τη

ν αγωνία.

Τί θα γίνει λοιπόν αύριο;

Κοσμοχαλασιά;

Κατακλυσμός;

Ανασυγκρότηση;

Αισθάνεται να βαδί
ζει στα τυφλά. Σ’

 ένα τεντωμένο σχοινί. 

Σε δρόμο χωρίς επιστροφή. Σε μονο
πάτι που δεν ξέρει πού 

οδηγεί.
Αναμένει, ίσως σε λανθασμένου

ς τόπους. Μ’ ένταση την 

ευτυχία, πάντως.

Πού;
Σε λασπόνερα; Σε τόπους που δεν υπάρχει; Σε σημεία 

- 

παγίδες;
Όπου τ’ ανταλλάγμα

τα είναι τεράστια
;

Που μόνο μια στιγ
μή ίσως τη βρει;

Που μόνο κίβδηλα 
νομίσματα κυκλοφ

ορούν;

Για την ευτυχία και τη σωτηρία χρειάζεται ηρεμία και 

ειρήνη. Σώματος και ψυχής.

Υπάρχει άραγε ελπίδα να καλυτερέψ
ει ο κόσμος; 

Πώς θα προσαράξει το σκά
φος μας σε απάγκιο και ευλίμενο

 

τόπο;
Τα ερωτήματα καίρια. 

Και έχουμε ευθύνη
.

Είμαστε έτοιμοι γ
ι’ αυτό;

Δυσχείμεροι οι καιρ
οί μας. Ναι.

Αυτό όμως, δεν μας προσφέρει αμνήστε
υση. Διακαιολογία. 

Απαλλαγή από τις ευθύνες.

Ποιός ο προσανατολισμός μ
ας λοιπόν;

Τ’ αστέρι το ορθρι
νό μας δείχνει το δ

ρόμο. Τ’ ακολουθο
ύμε;Ή 

προστρέχουμε στο 
             “ες α

ύριον τα σπουδαία”;
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Δεν...
...μίλησε για τη στράτευση και δεν πήγε στρατιώτης: 

Θαύμασε όμως το Ρωμαίο στρατιωτικό που του είπε ότι αρκεί να 
διατάξει, για να θεραπευτεί ο δούλος του (και δεν του σύστησε 
να εγκαταλείψει το στρατό). 

Δεν μίλησε για τη μουσική, για τα σπορ, τις τέχνες γενικά, 
το εμπόριο, δεν έκανε πολιτική: μόνο, είπε “Τα του Καίσαρος (να 
δίδονται) τω Καίσαρι, τα του Θεού τω Θεώ” κι ακόμη ότι “οι 
δοκούντες άρχειν των εθνών κατεξουσιάζουσι και κατακυριεύουσιν 
αυτών = όσοι (νομίζουν πως) έχουν στα χέρια τους την εξουσία 
κυβερνάνε γενικά με τη βία και σαν αφεντικά αχόρταγα. 

Αυτό είναι ο αιώνιος “υπογραμμός”, το αιώνιο υπόδειγμα για 
τους φίλους του Χριστού είτε λαϊκοί είναι είτε κληρικοί, νέοι, 
γέροι. Κι όσοι δεν είν’ έτσι ή δεν προσπαθούν να είναι έτσι, φίλοι 
Του δεν είναι κι ας λέγονται. Κι ας έχουν τίτλους δήθεν δικούς 
Του κι ας παρουσιάζονται ως εκπρόσωποί Του: Είναι εχθροί 
Του, είναι προδότες Του, είναι σταυρωτές Του.

Χριστιανισμός μόνο ευχάριστος, είναι Χριστιανισμός ύποπτος. 
Χριστιανισμός που λέει: Κάτω οι άλλοι (και εννοεί: Πάνω εμείς) 
δεν είναι πια Χριστιανισμός. 

Να κατέβουμε όλοι, ναι, να γίνουμε υπηρέτες στις ανάγκες και 
στον πόνο των άλλων, ναι, να ‘μαστε πρώτοι στο “κατέβασμα” 
εμείς. Και τότε να λέμε: 

Κατεβείτε κι εσείς, οι υψηλά ιστάμενοι, γιατί όσο πιο ψηλά 
στέκετε, τόσο λιγώτερη σχέση με το Χριστό έχετε. 

Το κακό παράγινε. Το Χριστιανισμό και το Χριστό, Τον 
κάναμε, αγνώριστο... (“Τα Νειάτα”)

ρ-ς

Ρωγμές...
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Ανεβαίνοντας
Εξομολόγηση: Το κατώφλι της συγχώρεσης

[Jim Forest, εκδ. Εν Πλω]

Πολύ συχνά οι μαρτυρίες ανθρώπων που προσήλθαν στους 
κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ώριμη ηλικία, μετά από διάφορες 
περιπλανήσεις, κουβαλούν μια ιδιαίτερη θέρμη και ζωντάνια.   

Η Dorothy Day με πήγε για πρώτη φορά σε μια Ρωσική Εκκλησία. 
[…] Μου άρεσε να μένω στον Ναό και να παρακολουθώ από μακριά 
το Μυστήριο της Εξομολόγησης: Ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός, 
στο πλαϊνό κλίτος της εκκλησίας, απέναντι από το τέμπλο, σχεδόν 
πρόσωπο με πρόσωπο: σκηνή τρυφερότητας και οικειότητας. (Από το 
αυτοβιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα)

Αργότερα θα γευτεί και ο ίδιος την πορεία προς το Μέγα Μυ-
στήριο. Αναπόσπαστο κομμάτι, η Εξομολόγηση, το κατώφλι της συγ-
χώρεσης, όπως την ονομάζει. Με το βιβλίο αυτό μας παραδίδει τη 
δική του μαρτυρία, χωρίς να απουσιάζει το ανάλογο ιστορικό και 
θεολογικό βάρος, έτσι ώστε να αναδειχτεί και πάλι στις συνειδήσεις 
των Χριστιανών, η αξία και η υπαρξιακή αναγκαιότητά της.

Αξίζει να παραθέσω και ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του 
βιβλίου, την οποία υπογράφει ο π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

 «Αισθάνομαι ότι αυτό το βιβλίο του Jim Forest, θα αποκαταστήσει 
και πάλι την αξία του μυστηρίου της εξομολόγησης στις συνειδήσεις των 
μελών της εκκλησίας. Ώστε να ερμηνευθεί εκ νέου στις ανθρώπινες καρδιές 
ως ένα μεγάλο δώρο του Θεού στην ατέλεια και ελλειμματικότητα του 
βίου μας. Άλλωστε ο Θεός γνωρίζει απόλυτα τις ραγισμένες αντοχές μας, 
γι’ αυτό και δεν ζητάει από εμάς την τελειότητα του βίου μας, αλλά τον 
πόθο και την επιθυμία της ύπαρξής μας.

Την ημέρα της εσχάτης κρίσεως δεν θα κριθούμε για τον φόβο που 
αισθανθήκαμε απέναντι στον Θεό, αλλά για την αγάπη και ευχαριστία 
που βιώσαμε για Εκείνον. Κι η εξομολόγηση είναι μια μεγάλη δωρεά, 
που επουλώνει τα τραύματα αυτής της αγάπης. Γιατί κάθε αγάπη, έχει 
και τις πληγές της.»

Αμήν…                                                        Κ. Χ. 
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             5.7.2020
Αγαπητέ μου Τάκη, 
Ευτυχείς όσοι αγρυπνούν στη χριστιανική ζωή (Αποκ. ιστ’ 15).
Ο  πνευματικός ύπνος είναι επικίνδυνος. Και απόλυτα καταστροφι-                                                                                        

κός. Διαλύει τον άνθρωπο. Τον αποδιοργανώνει. Τον αποπροσανατολίζει. 
Μας απειλεί με τα καταστροφικά του αποτελέσματα. Γιατί; Μα 

κοιμηθήκαμε.
Χάσαμε την ευκαιρία.
Εμείς; Όλο και περισσότερο προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Τις 

αρνητικές που σημαδεύουν τον κόσμο μας. Έχουμε πάψει να βλέπουμε 
μέσα από το φως της Αγ. Γραφής τη ζωή μας. 

Έχουμε συσχηματισθεί. 
Προσαρμοστήκαμε στην κοσμική νοοτροπία. 
Οι πνευματικοί μας αγώνες; Στη σφαίρα της ήττας. 
Μας εμπνέουν το συμφέρον. Η ιδιοτέλεια. Η σκοπιμότητα. 
Αξιοκρατία; Πού;
Χάσαμε. Γιατί δεν μείναμε άγρυπνοι. 
Νικηθήκαμε από τον πειρασμό. 
Ήταν το παράπονο του Ιησού στη Γεθσημανή.
Αποτέλεσμα του ύπνου;
Συνέλαβαν το Χριστό.
Και οι μεγαλοστομίες του Πέτρου; 
Οι υποσχέσεις ότι κανένας δεν θα τον άφηνε μόνο Του;
Νικήθηκαν από τον πειρασμό. Δεν έμειναν άγρυπνοι. 
Συχνά υποσχόμαστε. Μα μόνο αυτό. 
Οι πρώτοι χριστιανοί θυσιάζονταν. Έμπαιναν στις φυλακές. Στα 

δικαστήρια.
Πάντοτε νικητές. 
Εμείς; 
Καμμιά νίκη. Μόνο ήττες. Υποχωρήσεις. Συμβιβασμούς. 
Η παρουσία του Αγ. Πνεύματος ενέπνεε αγωνιστικότητα.
Ποια θέση έχει στη ζωή μας σήμερα; 
                          Με την αγάπη μου,
                                a.G. στην έρημο



. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

Το σπίτι του Σόλνες δεν έφερνε την παράδοση του 
σωρευμένου παλαιϊκού πλούτου,, αλλά την παράδοση 
της βαθειάς και αμετακίνητης πίστης στον Θεό. Οι 
άνθρωποι του σπιτιού αυτού ήσαν θεοφοβούμενοι. Γι’ 
αυτό και ο Σόλνες πίστευε πως “η πιο σπουδαία δουλειά 
είναι να φτειάνει εκκλησιές”, και να τις κατασκευάζει με 
“πάθος και αγάπη και ευλάβεια” για να υμνούν τη δόξα 
του Θεού.

Ο Σόλνες είναι “άλλος”, φέρνει μέσα του την κοσμική 
εγρήγορση, διότι ενεργούν εντός του δραστικώς οι 
δύο υπερβατικές αρχές, η οντολογική Ανάμνηση και η 
οντολογική Βούληση. Γι’ αυτό σ’ αυτόν και μόνο σ’ 
αυτόν εκτυλίσσεται το ιψενικό κοσμικό δράμα από την 
αρχή του έως το τέλος του. 

Αυτό δεν τον εμποδίζει να είναι έκπτωτος, όπως και 
όλοι οι άνθρωποι, καθώς διανύουν “μιαν εποχή στον 
κόσμο” ή “στον αιώνα τούτο”. Αλλά η διαφορά από 
άλλους είναι ότι το γνωρίζει, πως είναι έκπτωτος, ενώ οι 
άλλοι όχι μόνο δεν αγωνίζονται για την υπέρβαση της 
εκπτώσεώς των, αλλά αντίθετα κοιτούν να βολευτούν 
όσο γίνεται καλύτερα εκεί μέσα. 

Από αυτό το εγκόσμιο τέλος θα βγει οντολογικώς 
σώος μόνο ο Σόλνες, ωσάν άλλος Οδυσσέας, διότι μόνον 
αυτός εκόμιζε μέσα του μνήμη Ιθάκης. 

Χρήστος Μαλεβίτσης
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Απο
ένα
ημερολόγιο
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«Όχι απλώς δεν αντιδρούν, δεν συμπεριφέρονται στους 
ανθρώπους όπως τους αξίζει να τους συμπεριφέρονται (ανάλογα 
με τις περιστάσεις). Αλλά μπορούν να συμπεριφέρονται στους 
ανθρώπους καλύτερα από ό,τι τους αξίζει.» (Drew Dudley) 

Βρέθηκε ποτέ στο δρόμο σας ένας τέτοιος άνθρωπος; Λες και 
πέρασε απαλό αεράκι. 

Είναι από αυτούς που θεωρούν την ουσία σημαντικώτερη 
από τον τύπο. Τον άνθρωπο σημαντικώτερο από τον νόμο. Που 
λυγίζουν τους κανόνες, για να κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός 
ανθρώπου. Χωρίς να  γίνονται άδικοι απέναντι στους άλλους. 

Κάνουν το επιπλέον βήμα, για να ανασάνει καλύτερα ένας 
συνάνθρωπος. Όχι όμως σε βάρος κάποιων άλλων.

Είναι οι άνθρωποι που κρίνουν κάθε φορά τι είναι 
πιο σωστό να γίνει. Που αναλαμβάνουν την ευθύνη των                                                                           
πράξεών τους. Δεν αρκούνται σε ένα, «αυτό λέει ο νόμος», 
υπακούοντας άκριτα. 

Είναι όσοι ελεύθερα επιλέγουν τι θα πράξουν. Ελεύθεροι από 
το δικό τους εγωισμό. Τις δικές τους πληγές. Που μπορεί να 
δημιουργούν περιορισμούς. Αφορμή για αντίδραση, παρά για 
δράση. Αλλά, και ελεύθεροι από το πώς «ορίζεται» ο απέναντι. 
Αυτό που έχει σημασία είναι, πως πάνω από όλα είναι Άνθρωπος. 
Εικόνα Θεού.  

Τους χαρακτηρίζει μια αρχοντιά. 
Επιλέγουν ελεύθερα, γιατί είναι ελεύθεροι. 
Σκορπίζουν αγάπη, γιατί αγάπη είναι μέσα τους. 
Διανύουν αποστάσεις, γιατί έχουν εκμηδενίσει την απόσταση μεταξύ 

της καρδιάς και του μυαλού τους. 
Φέρονται με σεβασμό προς τους άλλους, αφού σέβονται τον εαυτό 

τους. Αυτοί που κάνουν τον κόσμο μας πιο ανθρώπινο!
Μοιάζουν στον Σπλαχνικό Πατέρα. Μιμούνται τον Χριστό. 
Είναι οι άνθρωποι, σαν εμένα και εσένα. Που μπορούν να 

συμπεριφέρονται, σε όλους, καλύτερα από ότι μας αξίζει.                                                 
Ε. Κ. 

 Πέμπτη,
  12.6.2020
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Βεβαιώσεις

“Τόσο...

... είμαι βέβαιος, όσο και ότι είμαι ζωντανός
πως τίποτε δεν είναι πιο κοντά μου από το Θεό
Ο Θεός είναι κοντύτερα σ’ εμένα
Απ’ ότι εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου.
Ολόκληρη η ύπαρξή μου εξαρτάται
από την εγγύτητα και παρουσία του Θεού”.

“Ο Θεός εισχωρεί μέσα μας με όλο Του το Είναι
Αρκεί να έχουμε απογυμνώσει
τον εαυτό μας απ’ τα πάντα.
Από δω πρέπει να ξεκινήσουμε,
ότι κι αν μας κοστίσει αυτό,
γιατί εδώ είναι που θα βρούμε την αληθινή ειρήνη.
Πουθενά αλλού”.

“Ο άνθρωπος ποτέ του δεν επιθυμεί κάτι τόσο έντονα,
όσο ο Θεός επιθυμεί να φέρει τον άνθρωπο σιμά Του:
Έτσι ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό.

                                     Meister Eckhart
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Ο Jake είναι ένα αγόρι με σύνδρομο Down. Πρόσφατα έχασε τη μητέρα του 
από καρκίνο του μαστού. Βρήκε όμως τον φύλακα-άγγελό του στο πρόσωπο 
της δασκάλας του, Kerry, που αποφάσισε να τον υιοθετήσει.

Η Kerry είπε ότι «αγάπησε τον Jake αμέσως», όταν τον πρωτοσυνάντησε 
πριν από τέσσερα χρόνια.

Την ίδια χρονιά, που η κατάσταση της υγείας της μητέρας του άρχισε να 
επιδεινώνεται, διερωτήθηκε: «Τι θα κάνει;».

Χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισαν. Κατάστρωσαν με τον σύζυγό της, Dave, 
ένα σχέδιο Β, σε περίπτωση που θα επαληθευόταν το χειρότερο σενάριο.

Στη συνέχεια, έκανε μια απίστευτη πρόταση στην Jean: «Αν χρειάζεσαι ένα 
εναλλακτικό πλάνο για τον Jake, η οικογένειά μας με μεγάλη χαρά θα τον κάνει 
μέλος της».

Η μητέρα του Jake της απάντησε συγκινημένη: «Απόψε θα κοιμηθώ καλύτερα 
από ό,τι έχω κοιμηθεί εδώ και πάρα πολύν καιρό».

Σταδιακά, ο Jake άρχισε να περνάει χρόνο με τη δασκάλα, τον σύζυγο και τα 
τρία παιδιά τους, που αγκάλιασαν με πολλή αγάπη το αγόρι.

Ο πατέρας θυμάται: «Όταν αποφασίσαμε να τον υιοθετήσουμε και τον 
συνάντησα, μου είπε: «Είσαι ο μπαμπάς; Είσαι ο Dave, ο μπαμπάς;».

Μετά τον πρόσφατο θάνατο της Jean, ύστερα από έναν ακόμα κύκλο 
χημειοθεραπείας, ο γιος της σχολίασε: «Η μαμά μου πήγε στον παράδεισο. Θα 
είναι πάντα στην καρδιά μου». 

Η δασκάλα, αν και βαθειά πληγωμένη από την απώλεια εκείνης της γυναίκας, 
υποδέχτηκε αμέσως το ορφανό αγόρι στο σπίτι της.

«Τώρα η Jean θα συνεχίσει να ζει σ’ αυτό το σπίτι μαζί μας», είπε δακρυσμένη.
Πολλές φορές ψάχνουμε ενέργειες πέρα από τις συνηθισμένες. Δύσκολο να 

τις εντοπίσουμε. Είτε γιατί είναι σπάνιες είτε γιατί οι πρωταγωνιστές δεν τις 
αφήνουν να βγουν στην επιφάνεια.

Τις θεωρούν προσωπικές. Τις αποθηκεύουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς 
τους. Εκεί απ’ όπου αναβλύζει το μύρο της αγάπης τους.

Ευτυχώς όμως που δεν είναι μόνο το κακό που κυκλοφορεί.
Ο Θεός ευδοκεί, ώστε παραδείγματα σαν της δασκάλας, να παίρνουν κεντρική 

θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να φωτίζουν των ανθρώπων τις ψυχές 
με το φως, που έντονα απουσιάζει από την καθημερινότητά μας.        Δ.Δ.

Πaράδειγμα

ονειρικα 
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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.

 
 

 

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

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 138 l   Ιούλιος, 2020 l   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

Καταβυθισεισ
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Και κάπως έτσι, θα πειστούμε, πως και η θέση του 
πραγματικού φεγγαριού είναι στον υπόνομο. 
Και θα συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στην ασχήμια 

χωρές επίγνωση. 
Από συνήθεια, αφού μια συνήθεια είναι όλα. 
Ενίοτε, συνήθεια νοσηρή.(!)

Ούτις
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