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Ο μαθητής χρόνια ολόκληρα άκουε τη θεϊκή 
διδασκαλία.

Έγινε δέκτης της άπειρης αγάπης του Κυρίου.
Πλησίασε και έδωσε στον δάσκαλο το πιο 

τραγικό φίλημα των αιώνων.
Μετά απ’ αυτό οι στρατιώτες προχώρησαν να 

συλλάβουν τον Κύριο.
Η θυσία άρχισε να προχωρεί προς το αποκο-

ρύφωμά της.
Τον Σταυρό.
Ποιά η στάση των προσώπων λοιπόν;
Μήπως ήμασταν κι εμείς εκεί;
Ποιά η στάση μας; Η συμπεριφορά μας;
Τί θέση πήραμε;
Ο Ιούδας “εις εκ των δώδεκα” δηλ.;
Κρύβει η φράση τούτη την απέραντη στοργή 

του Δασκάλου. Μα και την τραγικήν αχαριστίαν 
του μαθητή.

                                           ζ.α.
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Ένας φίλος επιμένει πως δεν 
υπάρχει ευτυχές τέλος. Μόνο 
συμβιβασμοί.

Συμφωνείς;
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Έντονη προβάλλει μπροστά μας η προειδοποίηση. Και το 
σήμα κινδύνου...

Βιαζόμαστε στη ζωή μας. Να προλάβουμε το χρόνο. Τα 
σοβαρά τ’ αφήνουμε. “Ε, καλά. Έχουμε καιρό ...”, λέμε.

Εξακολουθεί, ν’ ακούεται η προειδοποίηση. Ίσως να βαδίζουμε 
στην “ώρα μηδέν” ή “ωμέγα”.

Η θέση είναι συγκεκριμένη. “Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται 
και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν” (Ματθ. ια΄ 12).

Εκπορθείται η Βασιλεία των Ουρανών. Κερδίζεται. Εκεί που 
δεν το περιμένεις. Και από εκείνους που δεν υπολογίζει κανείς.

Εμείς είμαστε εξασφαλισμένοι; Ανεδαφική. Ουτοπιστική η θέση.
Τα πτυχία. Η καταγωγή. Η μόρφωση δεν λαμβάνονται υπ’ 

όψη.
Η τήρηση εξωτερικών τύπων κι η ταυτότητα (“Χριστιανός 

Ορθόδοξος”) δεν είναι το κλειδί της.
Αλλού ν’ αναζητηθεί η λύση. Η Αγία Γραφή. Η Ελληνορθόδοξη 

παράδοσή μας. Η ταπείνωση: Να! Τί θα πρέπει να ελκύσει την 
προσοχή  μας.

Το παράδειγμα των πέντε μωρών Παρθένων (αρνητικό), το  
“μνήσθητί μου” του ληστή (θετικό), αλλά και το “μήπως άλλοις 
κηρύξας καγώ αδόκιμος γένωμαι” (Α΄ Κορθ. θ΄ 27) του Παύλου 
(προβληματίζουν) είναι ο πόλος έλξης της προσοχής μας.

Να μην εφησυχάσουμε. Κάτι τέτοιο σημαίνει καταστροφή.
Πηγαία, λοιπόν ακούεται το ερώτημα: “Εάν το άλας μωρανθή”, 

τί θα γίνει;
Ποιός θα δείξει στους ανθρώπους το δρόμο;
Ποιός θα φωτίσει τη ζωή τους με μια θερμής αγάπης ακτίνα;
Ποιος θα τους φανερώσει τον αγώνα για την αγιότητα;
Πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας. Σ’ όλη τη ζωή.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Να κρατηθούμε στις επάλξεις. Να συνεχίσουμε να πολεμούμε. 
Να πορευθούμε. Πορεία δημιουργική. Να δημιουργηθούν όλες 
οι θετικές προϋποθέσεις για την άνοδό μας. Στον ουρανό. Στον 
Πατέρα.

Πότε επί τέλους θα νιώσει ο ναθρωπος, πως το Φως δεν το 
σκορπίζουν οι πυγολαμπίδες; Δεν το δίνουν τα λυχνάρια; Δεν 
το παρέχει το σέλας; Αλλά ο Μέγας Ήλιος;

Πότε θα καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα; 
Πότε θα μπούμε στο νόημά της;

Πότε θα σταματήσουμε να ζητούμε υποκατάστατα;
Πότε θα στραφούμε στον Ένα; Στον Μόνο;
Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει, όλα θ’ αλλάξουν.
Τα σκοτάδια θα διαλυθούν. Αρκεί ν’ αφήσει ο άνθρωπος μέχρι 

της καρδιάς του τα βάθη να φτάσουν μερικές από τις ακτίνες, 
που η φωτοβόλος φυσιογνωμία του Χριστού εκπέμπει.

Θα υποχωρήσουν όλα. Όπως τα πυκνά την αυγή σκοτάδια. 
Σε φυγή θα τραπούν.

Η αρχή μιας καινούργιας ζωής θα σημάνει. Λουσμένης στο 
φως τ’ αληθινό. Του Χριστού το φως.

Ευτυχισμένος λοιπόν “ο λαός ο καθήμενος εν σκότει” που “είδε 
φως μέγα”.

Ευτυχισμένος όποιος τα κατάφερε έτσι στη ζωή του.
+ο π. Γ.

      Μικρές
Βερολίνο. Ο πόλεμος τέλειωσε.
Δυο νεαροί Εβραίοι βγαίνουν στον δρόμο. Μπροστά τους 

δυο... ρώσσοι στρατιώτες. Τα όπλα προτεταμένα. Οι νεαροί 
είπαν:

- Είμαστε Εβραίοι.
Οι στρατιώτες ζήτησαν, για εξακρίβωση της ταυτότητάς 

τους, να πουν μια προσευχή στα εβραϊκά.
Μόλις τέλειωσαν, ο ένας στρατιώτης τους αγκάλιασε.
Ήταν και εκείνος εβραίος.         γ.

 αναδύσε ι ς
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Η Αγία Γραφή είναι για μας συγχρόνως, “παράδειγμα” 
και “μυστήριο”.

Δεν μας αποκαλύπτει μόνο αυτό που είμαστε, αλλά 
κυρίως, αυτό που πρέπει να είμαστε.

Είναι ένα βιβλίο ζωής. Το βιβλίο της ζωής μας.
Είναι όμως και “μυστήριο”, γιατί όποιος εμβαθύνει 

σ΄αυτήν, μεταμορφώνεται. Εισέρχεται στο μυστήριο του 
Θεού.

Η Αγία Γραφή είναι η φωνή του Θεού που απευθύνεται 
στον καθένα μας. Χρειάζεται όμως εμείς, πριν απ’ όλα, να 
την μελετάμε με ταπείνωση. Έτσι μόνο  θα αισθανθούμε 
το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού.

Ακόμη, να την μελετάμε εν πνεύματι προσευχής. 
Με την προσευχή μιλάμε εμείς στον Θεό. Με τον λογο 

Του Εκείνος μας απαντά.                                                                           (Χρυσόστομος)

Της αλήθειας...

...εδραιώματα

Στον εικοστό αιώνα ο πόλεμος θα πεθάνει, τα 
ικριώματα θα πεθάνουν, το μίσος θα πεθάνει, τα εθνικά 
σύνορα θα πεθάνουν, τα δόγματα θα πεθάνουν. Μα ο 
άνθρωπος θα ζήσει. Θα κατέχει κάτι υψηλότερο από 
όλα αυτά. Μια μεγάλη χώρα θα γίνει όλη η γη, και μια 
μεγάλη ελπίδα, που θα αγκαλιάζει ολόκληρο τον ουρα-
νό.                                   Βίκτωρ Ουγκώ

Εμείς τί να πούμε;
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O μέγας ιεροεξεταστής ζούσε στα δικά του στεγανά. Χωρίς 
παράθυρα. Πόρτες. Φως. Αυτοαποκλεισμένος. (Ντοστογιέφσκι, 
Αδελφοί Καραμαζώφ)

Κι όταν μάλιστα ο Χριστός (ξανά) έρχεται, τον κλείνει στη ... 
φυλακή. Στο κάτεργο του εγώ. Αχρείαστο και αναξιοποίητο. Τί 
θα μπορούσε, άλλωστε, ο Χριστός να μας πει ή να προσφέρει 
στον Μεγάλο Ιεροεξεταστή; Τα είχε όλα. Αγαθά. Εξουσία. Κύρος.
Επίδραση στα πλήθη. Δυνατότητα να ελεγχει και να κατευθύνει 
τη ζωή τους.

Γιατί λοιπόν ο Χριστός να μην γυρίσει στους ουρανούς; Εδώ 
διευθύνει ο Πάπας. Ο Μέγας Ιεροεξεταστής και οι όμοιοί του. 

Για το τι θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, δεν πρέπει να 
προβληματιζόμαστε τώρα. Ως τότε...

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής (της Σεβίλλης) δεν έχει τίποτε να πει. 
Να συγκινήσει. Να πάρει από το Χριστό. Δεν Τον χρειάζεται.

Αυτάρκεια σ’ όλο της το μεγαλείο λοιπόν. Ένα “φαρισαϊκό 
πλέγμα” σ’ όλην του την αίγλη και τη μεγαλοπρέπεια(!)

Άχρηστος ο Χριστός; Επιβιώνει άραγε ο άνθρωπος χωρίς 
Αυτόν;

Επιδερμική, βιαστική απάντηση δεν χωρεί. Κι αυτό, αφού 
συχνά τα φαινόμενα εξαπατούν.[...]

Η κόλαση της πληθώρας και του μονότονου. Της εγκλωβιστικής 
αυτοθέωσης. Της πιο αδιέξοδης ερημιάς, της πλήξης”.

Τίποτε δεν έρχεται μόνο του. Δημιουργείται. Και προχωρεί. 
Από τη ζωή χωρεί στη ζωή. Κρατεί μέσα του αυτό το 
επτασφράγιστο μυστικό της ζωής. Αυτοφυής; Ανεξάρτητος; Σε 
μορφή αυτογένεσης;

Οπωσδήποτε όχι. Κι η ζωή προχωρεί. Έχει προέλευση. 
Δημιουργόν. “Πρώτον κινούν”. Αυτός ρυθμίζει τα πάντα.

Μιλούμε για Θεό δημιουργό. Που προνοεί και κατευθύνει τα 
πάντα. 

Διαυγάσεις Οριακές

Μέγας; (!)
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Για ένα Θεό αγάπης. Ένα Θεό που φροντίζει για όλους. 
Δικαίους και αδίκους.

Ένα Θεό, που δεν περιορίζεται σε παλάτια κρυστάλλινα.
Μεταλλικά. Κάγκελα φυλακής ή ότι άλλο.

 Ένα Θεό που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε κάθε του 
βήμα. 

Με την πίστη ασφαλώς. 
Όχι με του θαύματος την αναζήτηση.

+ο π. Γ.

Aλέξης

Τί να σημαίνει άραγε, ως έννοια, όχι ως λέξη, η 
“Ιερουσαλήμ”; 

Μα ποτήρι ευφροσύνης, που είναι η πικρία του Πάθους.
Βάπτισμα ευτυχίας το αίμα του μαρτυρίου.
Τελικά, ηγεμονικότητα είναι να θέλεις να υπηρετείς.
Προτεραιότητα να μπορείς να είσαι τελευταίος.
Ριζική αντίθεση λοιπόν στον τρόπο που σκέφτεται ο 

κόσμος.
Αλλά και σ’ αυτόν, που, ομολογουμένως, σκέφτονται οι 

χριστιανοί.
Τί γίνεται λοιπόν;
Αναπροσαρμογή δυνάμεων;
Αναδίπλωση άραγε;
Τι απαντούμε;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .



g  h

Ρ ηγματώσεις
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Ο εσωτερικός βίος
Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως τον τελευταίο τούτο καιρό τ’ 

αξιοθρήνητα “κρούσματα” έχουν πυκνωθεί. Κ’ έχουν δίκιο όσοι 
περίτρομοι απευθύνονται προς την πολιτεία και ζητούν την 
εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την περιστολή του κακού. 

Αλλ’ αυτή είναι η μια πλευρά.
Πίσω από την ασύδοτη, ταραχώδη, ενστικτώδη αυτή γενιά, θα 

δούμε να δηλώνει την παρουσία της μια άλλη γενιά, πολύ πονεμένη, 
πολύ κατατρεγμένη, συχνά απροσανατόλιστη, αλλά πάντα γεμάτη 
αγαθή προαίρεση και αγαθή προσδοκία. Είναι οι νέοι, οι πολλοί 
νέοι, που ανησυχούν, που αγρυπνούν, που ταλαιπωρούνται, που 
νιώθουν την ορμή τους, την άγια ορμή της νιότης, και την τόλμη τους 
“πεπεδημένη” και που αναζητούν, συχνά με απόγνωση, διεξόδους. 

Μήτε στιγμή δε λησμονώ, πως ανήκω σε μιαν άλλη γενιά, 
λίγο προγενέστερη ίσως, εξίσου πονεμένη, εξίσου ανήσυχη, αλλά 
και υπεύθυνη για ό,τι έχει συμβεί, για ό,τι σήμερα συμβαίνει. 

Εύκολη υπόθεση είναι η κατάκριση των φαινομένων, που 
προκαλούν τη δυσαρέσκειά μας. 

Πολύ δυσκολώτερη είναι η αναζήτηση της πρώτης ρίζας, η 
απομόνωση των αιτίων. Ο κόσμος, που, προκαλεί την αγανάκτηση 
ή και την εξέγερση των σημερινών νέων, έχουμε ετοιμάσει εμείς 
οι ίδιοι. Και πρέπει με συμπάθεια και κατανόηση ν’ αντικρύζουμε 
την καλόπιστη αντίρρηση των νέων. Να εκτιμούμε ολωσδιόλου 
ιδιαίτερα τούτο το απλό περιστατικό: Την ύπαρξη της εσωτερικής 
ανησυχίας και την αναζήτηση μιας μορφής εσωτερικού βίου. 

Γιατί ο εσωτερικός βίος στους περισσότερους τουλάχιστο 
νέους υπάρχει. Αλλά δεν κατορθώνει να βρει το πραγματικό 
του πρόσωπο, να σταθεροποιήσει τις επιδιώξεις του. 

Η αναστροφή με πολλούς νέους μ’ έχει πείσει, πως η 
έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού, και η δυσχέρεια της 
προσαρμογής των μέσα σ’ ένα κοινωνικό σύνολο που οδεύει 
χωρίς δρομοδείκτη, και ακόμη η απουσία, σε πολλές περιπτώσεις, 
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στοιχειωδών  μέσων και τρόπων, ικανών ν’ ασφαλίσουν την καθημμε- 
ρινή ζωή, είναι ένας φοβερός ανασχετικός φραγμός, που συντρίβει 
την ευδιαθεσία της αναγωγής σε υπέρτερα επίπεδα. Αλλά και 
συντριμένη η ευδιαθεσία τούτη δεν παύει να ζητεί τη δικαίωσή της. 

Μιλούμε για “ευθύνη”. 
Το χρέος μας είναι να σταθούμε σιμά στους νέους, ν’ αποσβέσουμε 

τα παράπονά τους, τις διαμαρτυρίες τους και, όσο μπορούμε, τις 
αντιρρήσεις τους. 

Να θεραπεύσουμε την εξέγερσή τους όχι με συμβατικές νουθεσίες, 
αλλά με θετική και γόνιμη συμπαράσταση. 

Ν’ ανοίξουμε κάποιους δρόμους, όχι να τους προστάξουμε ν’ 
ανοίξουν όλους τους δρόμους, να υπερπηδήσουν όλα τα εμπόδια 
μόνοι τους.

Ο σωστός νέος είναι ο άνθρωπος, που αγωνίζεται, που παλεύει, 
που κερδίζει με τη δύναμή του. 

Όσοι ολωσδιόλου αβοήθητοι οικοδομούσαν την προκοπή τους 
ήταν οι απελπισμένοι και οι ολίγιστοι. 

Μήτε μπορούμε ν’ απαιτούμε οροστοιχίες με τη συμπαράστασή 
μας που μπορούν να μεταβληθούν σ’ ευκολοπερπάτητες λοφοσειρές. 

Το αίτημα του εσωτερικού βίου, που αγρυπνεί μέσα τους, θα 
πληρωθεί εντελέστερα και θ’ αποδώσει καρπούς ευχυμότερους. 
Γιατί το αίτημα τούτο υπάρχει. 

Υπάρχει ο ζωηρός πόθος, η ακαταμάχητη δίψα, η πείνα, όχι 
μόνο για το ψωμί το επιούσιο, αλλά και για τον “άρτο της ζωής”. 

 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος

Για μια ζωή τρελλή. Ναι. Από αγάπη. Προς Εκείνον. Μα και προς 
τους άλλους. Όλους τους ανθρώπους. Όλης της γης. Και

“η τρέλλα από αγάπη είναι ωραία.
Αγνή

        Αγία
                                    Αχ! Τι καλά 
                             να πληθαίνουν
                                   όσο πιο γρήγορα
                                   αυτοί οι τρελλοί”                               ζ.α.
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Δονήσεις

Νέος...
... χειρούργος οφθαλμίατρος ήταν πολύ απογοητευμένος, διότι 

ενώ τελείωσε με άριστα τη σχολή, δεν είχε κανέναν πελάτη. Χωρίς 
λεφτά και γνωριμίες, έφτασε σε πολύ άσχημο σημείο, μέχρι που 
συνάντησε τυχαία έναν ανθρωπο σχεδόν τυφλό. Αφού εξέτασε τα 
μάτια του πρόχειρα και βιαστικά, τον ρώτησε:

- Γιατί δεν έφτιαξες τα μάτια σου; Έλα αύριο στο τάδε 
νοσοκομείο να με βρεις.

Ο τυφλός πήγε, η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο άτυχος άνθρωπος 
είχε ένα παράπονο.

- Γιατρέ μου, δεν έχω ούτε ένα χιλιάρικο να σου δώσω. Πως θα 
σε ξεπληρώσω;

- Να λες σε όποιον συναντάς ότι ήσουν τυφλός και τώρα βλέπεις 
επειδή εγώ σε χειρούργησα.

* * *
Κάποιος καθόταν κάτω από ένα δέντρο. Είδε δίπλα του ένα 

σκορπιό που είχε στριμωχτεί ανάμεσα σε δύο ρίζες του δέντρου 
και προσπαθούσε απεγνωσμένα ν’ απελευθερωθεί. Ο άνθρωπος 
προσπάθησε πολλές φορές να βοηθήσει το σκορπιό, αλλά κάθε 
φορά ο σκορπιός προσπαθούσε να τον κεντρίσει. 

Ένας φίλος του που στεκόταν παραπέρα και παρακολουθούσε 
τη σκηνή  του είπε “Δεν ξέρεις ότι είναι στη φύση του σκορπιού 
να κεντρίζει; Ξέχνα τον και άσε τον εκεί να πεθάνει”.  Ο άνθρωπος 
απάντησε: “Και ποιός σου είπε ότι πρέπει να προσαρμόσω τη φύση 
μου στη φύση του σκορπιού! Ο σκορπιός μπορεί να κεντριζει, αλλά 
εγώ προσπαθώ να τον βοηθήσω. Αυτή είναι η δική μου η φύση”.

 (Παρεμβολή)

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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Δονήσεις

Αν επιθυμείς να πας μπροστά, πάρε από την αρχή τη 
σωστή θέση. Αλλοιώς, θα μοιάζεις με τον καβαλλάρη 
εκείνο, που κάθεται ανάποδα στο άλογο. 

Τότε αυτό, ξέροντας να προχωρεί μπροστά, θα σε 
μεταφέρει ανάποδα, από δικό σου λάθος!

Σε επαρχιακό Νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδας 
κατέφυγε γυναίκα πρόσφυγας να νοσηλευτεί, η οποία 
αρνήθηκε να δεχτεί νοσηλεία από τη νοσηλεύτρια, επειδή 
εκείνη φορούσε τον σταυρό της.

Θεώρησε δικαίωμά της η πρόσφυγας να επιλέγει 
το θρησκευτικό πιστεύω και την προσωπική ελευθερία 
της νοσηλεύτριας της χώρας, που αναγκαστικά, αλλά 
φιλάνθρωπα τη φιλοξενεί και της προσφέρει δωρεάν όλα 
τα απαραίτητα για την εδώ διαμονή και την καλή 
υγεία της.

Η αυθόρμητη γενική αντίδραση όλων των 
νοσηλευτριών του νοσοκομείου που ακολούθησε, 
μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη, αλλά δεν παύει να 
είναι αξιοθαύμαστη.Αποφάσισαν να φορούν καθημερινά 
στη δουλειά τους το σταυρό τους, να προσφέρουν με 
κάθε επιμέλεια τις φροντίδες τους στους πρόσφυγες, 
ομολογώντας συγχρόνως ότι σ’ αυτή τη χώρα ότι 
καλύτερο και αληθινό μπορούν να βρουν είναι αυτό που 
γίνεται στο όνομα του Εσταυρωμένου και Αναστάντος 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 

(Η Δράση μας)
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Το φως
Αποκλειστική στην όραση προσφορά.
Ξάφνιασμα οπτικό.
Αιφνιδιασμός ψυχικός.
Ώθηση της ψυχής για ανάταση.
Αποκαλυπτική διάσταση της πραγματικότητας.
Ευκαιρία να φανούν τ’ αστέρια, που κρεμάστηκαν στο χάος.
Ξύπνημα των ανθρώπων, που ζητούν το Θεό. Και νικούν τον 

κόσμο.
Αφορμή για την καλύτερη διεξαγωγή της πάλης του ανθρώπου 

για λευτεριά.
Της νίκης κατά του Εγ ώ .
Της κατάκτησης της πίστης με την οποία κυριεύεται ο ουρανός.
Για την όρθωση της κιβωτού. Ώστε να διατηρεί ο άνθρωπος την 

αγρύπνια της πίστης μέσα στον κατακλυσμό των ιδεών της γενιάς 
μας. Που σπρώχνουν στην άρνηση. Και ναρκοθετούν την πίστη. Οπότε 
θαμπόφωτο επικρατεί τριγύρω.

Περιμένοντας πότε ο ήλιος θα υφάνει το στερέωμα με τη σαΐτα του. 
Να ντύσει με πορφύρα τις κορφές.

Να ζωντανέψουν τα όνειρα τα παιδιάστικα.
Να γεμίσουν ήχουν οι ρεματιές.
Να ζεστάνουν οι καρδιές των ανθρώπων.
Να προχωρήσουν στη ζωή χωρίς αγωνίες. Και άγχη.
Κλειδί λοιπόν; Ποιό;
Για να ανοίξουν οι πόρτες.
Φως να χυθεί παντού.
Να δεχθούμε του πνεύματος την επίσκεψη.
Γι’ αποφυγή του όποιου μαρασμού, στις αθόρυβες παρουσίες εμείς, 

θα κινούμε προς το Φως Του.
Να δώσουμε και στους άλλους. Φώτα του κόσμου να γίνουμε.

                       +ο π.Γ.
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Προσπελάσεις...
Είχα πληροφορηθεί, ότι ο Γ.            

στην Πολωνία, αντιμετώπιζε πρό-
βλημα σοβαρό.

Ο Γ. είχε έλθει στην κατασκή-
νωσή μας το 1994. Ήταν αρχηγός.

Ήταν η πρώτη φορά.
Εξαιρετικός χαρακτήρας.
Πολύ δυνατή προσωπικότητα.
Σοβαρός. Μετρημένος.
Στενοχωρέθηκα.
Να πάω; Αδύνατο.
Του έστειλα στην ηλεκτρονική 

του διεύθυνση γράμμα.
Τα είπαμε.
Μου απάντησε.
Ανταλλάξαμε μερικές επιστολές.
Το τελευταίο του γράμμα ήλθε 

αρχές Δεκεμβρίου.
Για μένα, τα γράμματά του 

ήταν πολύ τονωτικά.
Δεν του απάντησα. Δεν ξέ-              

ρω γιατί. Βρισκόμουν σε πολύ 
δύσκολη κατάσταση από πλευ-           
ράς υγείας. Υπήρχε λόγος να τον 
στενοχωρήσω;

Τις πρώτες μέρες Απριλίου 
ετοίμασα ένα γράμμα.

Ήταν πολύ αποκαρδιωτικό.  
Το έβαλα κάπου στο γραφείο μου.

Δεν το βρήκα. Χάθηκε; Ήταν 
δυνατό;

Μιαν εβδομάδα πριν τις μεγά-
λες μέρες έγραψα άλλο. Πιο μαλα-
κό.

 Το έδωσα στο γιο μου και 
το έστειλε.

Τη Μεγάλη Δευτέρα ήλθε απάν-                                        
τηση.

Πάλι χάθηκε.
Οι έρευνές μου ήταν συνεχείς. 

Χωρίς αποτέλεσμα.
Τη Μεγάλη Πέμπτη ήλθε ο 

γιος μου στο σπίτι μου.
Τον ενημέρωσα.
Έβαλε το χέρι του σε κάτι 

χαρτιά και...
-Ιδού το γράμμα σου.
Ναι. Ήταν εκείνο.
Γιατί όμως δεν το εύρισκα 

προηγουμένως;
Προβληματίστηκα.
Τη μεγάλη Πέμπτη όμως ήμουν 

ιδιαίτερα στενοχωρημένος.
Κάποια προβλήματα υγείας 

βρίσκονταν σε έξαρση.
Το γράμμα εκείνο με είχε βοη-

θήσει πάρα πολύ.
Τις προηγούμενες μέρες δεν θα 

ήταν τόσο χρήσιμο.
Πώς μπορεί κανείς λοιπόν να 

εξηγήσει τις καταστάσεις τούτες;
Τύχη; Οπωσδήποτε όχι.
Καθαρό λοιπόν.
Ένα αόρατο χέρι...

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

Y.Γ. Δύο τα σημεία του:
1. Σκόλοψ
2. “αρκεί σοι η χάρις μου” (Ελληνικά) 
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Μας έρχεται συχνά, συχνότατα ο πειρασμός να 
σκεφτούμε πως ενώ χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο 
δε θα δίσταζαν να διαδηλώσουν την αθεΐα τους, ούτε 
ένας δε θ’ ανεχόταν σήμερα να του αμφισβητήσουν 
το ανθρωπιστικό του “πιστεύω”! Κι’ ωστόσο από 
τέτοιου είδους δηλώσεις ή “ομολογίες πίστεως” μήτε ο 
Θεός, μήτε ο Άνθρωπος θα είχαν αληθινά να χάσουν ή 
να κερδίσουν τίποτα. Γιατί η πίστη στον Άνθρωπο, 
η αληθινή, η βαθιά, η “εγνωσμένη”, όπως θα λέγαμε, 
είναι ίσως κάτι δυσκολώτερο κι’ από την πίστη στη 
Θεότητα, αν δεν ήθελε κανένας να δεχθεί πως οι δύο 
αυτές βασικές πεποιθήσεις τις περισσότερες φορές 
βαδίζουν αντάμα. 

Η αγωνία μας επιμένει. Θέλουμε να την αρνηθούμε, 
θέλουμε να την ξεπεράσουμε, αισθανόμαστε μειωμένοι 
από την επιβολή της. Μας φθείρει και την φθείρουμε 
εμείς, φτωχαίνουμε αδιαφορώντας γι’ αυτήν κι 
αποδιώχνοντάς την με πρακτικές μόνο επιδιώξεις κι 
επιτεύξεις κι όμως πνευματική δημιουργία, γνήσια 
του καιρού μας, δεν υπάρχει που να μην αναφέρεται 
σ’ αυτήν και να μη φέρνει τη σφραγίδα της. 

Ζωή Καρέλλη
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To παράλογο είναι το γνέψιμο που μας ειδοποιεί -και δεν το 
βλέπουμε!- πως ο  κόσμος είναι ένα θαύμα. Ζούμε μέσα σ’ ένα 
θαύμα, αλλά οι αισθήσεις μας στόμωσαν από τη συνήθεια, τη 
σύμβαση. Η λογική μας εξαπατά, οι “νόμοι” μας εξαπατούν. Μόνο 
το παράλογο, το ασύμπτωτο, η ασυνέπεια με την εσωτερική 
κι ευτελέστατη προπαίδειά μας, μόνον αυτά μας ειδοποιούν 
για μιαν Αλήθεια που ξεπερνάει τη φτωχή μας εμπειρία. Αν 
μπορούσαμε, όχι να τη συλλάβουμε αλλά να τη διαισθανθούμε, 
όλα θα ήταν διαφορετικά: και η ηθική μας, και η ευψυχία μας, 
και η γεύση της ζωής μας.

* * *
Η απλή σκέψη έχει γίνει αχόρταγη επιθυμία, κουραστικός 

βραχνάς, άγχος που πνίγει, και σε βγάζει έξω από κάθε έλεγχο 
του εαυτού σου. Έχεις πέσει θύμα της απάτης. Κι αν δε σ’ 
οδηγήσει σε επικίνδυνες κακοτοπιές και περιπέτειες, αν δε 
σε σπρώξει σε πράξεις ντροπής και καταστροφής, αν δε σε 
φέρει καμμιά φορά και μέχρι σ΄αυτό το βούρκο και την πικρή 
απογοήτευση, πάντως σίγουρα θ’ ανοίξει ένα μεγάλο κενό στην 
ψυχή σου.  “Ηχώ”

λόγια

αγάπης

Κόρη μου, 

Κοίτα τη ζωή στα μάτια 
που βλέπουν 

το καλό. Και 
όχι το κακό.

Βλέπεις τη διαφορ
ά;

15
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             20.4.2021
Αγαπητέ μου Τάκη,
Για πολλοστή φορά υπογραμμίζεται, πως ζούμε καθημερινά 

μια αποχαλίνωση των ενστίκτων. Σ’ έναν κόσμο λυκόφωτος, 
σπαραγμένου από τη φιλοσοφία και ταλαιπωρημένου από τη 
βαναυσότητα.

Η ζωή μας κατάντησε περίτρομη.
Οι άνθρωποι έγιναν για τα καλά λογοκόποι. Ζούνε πια με 

ητν επιδερμίδα τους.
Πού ν’ αναζητήσεις εσωτερική ζωή;
Πού να ψάξεις για ένα εσωτερικό σύμπαν;
Αντίκρυ όμως στην παραφροσύνη της δύναμης αντιπαρα-

τάσσεται η απλότητα. Μια απλότητα συνταιριασμένη με την 
γνησιότητα.

Ο Χριστός βρίσκεται στον Σταυρό.
Υποφέρει. Ταλαιπωρείται. Πάσχει.
Τί αντιπροβάλλει ο σύγχρονος άνθρωπος; Τους αγωγούς 

πετρελαίου; Τις πυρπολημένες αέναα υψικαμίνους; Τ’ αεροπλα-
νοφόρα; Τ’ ατομικά υποβρύχια; Τα καράβια; Τα φορτηγά των 
αναρίθμητων τόνων; Τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους με τα 
διαδιχτυά τους;

Ναι, μα υπάρχει και  μια πραγματικότητα ταπεινή. Ήσυχη 
και γαλήνια. Μια πραγματικότητα όλο μαγεία.

Ένας Γολγοθάς αντίκρυ στην αβεβαιότητα των απληροφόρητων.
Στη ματαιοδοξία των κούφιων. Στη φλυαρία των κενολόγων. 
Ένας Γολγοθάς. Απλή άρνηση του στόμφου. Μια καταδίκη της 

υπεροψίας. Μια μάχη με την ποικίλη απλότητά μας.
Ένας Γολγοθάς που όλο και θυμίζει το υπέρτατο χρέος της επιείκειας 

και της συγγνώμης.
Βλέπουμε το φως Του;
                            Με την αγάπη μου,

                                      a.G. στην έρημο
19
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Στα...
...κείμενα στοχασμού, ο “ήρωας” είναι ο ίδιος ο Τερζάκης. Για 

τούτο και η γραφή τους είναι συγκλονιστικά προσωπική και άμεση. 
Εκεί, παλεύει μια συνείδηση με τον άγγελό της σαν τον Ιακώβ, 
αποζητώντας τρόπους γλώσσας για να εξιχνιάσει το μυστήριο 
του ανθρώπου. Με τη δυναμική, εξαιρετικά ευκρινή γραφή του ο 
Τερζάκης αγωνίζεται να δαμάσει τα κρίσιμα θέματα που ρίχνει πάνω 
του ο κλυδωνισμός των καιρών μας και ν’ αποτυπώσει το χαίνον 
τραγικό βάθος του όντος. Και μοιάζει σαν, με όλο του το έργο να 
προετοιμάστηκε ο Τερζάκης ώστε να προσεγγίσει σύγκορμα εκ του 
συστάδην, τα οριακά διλήμματα που θέτει ο αιώνας αυτός στην 
ύπαρξή μας. Με μια τραγική ώθηση της ύπαρξής του ανέβηκε, 
στα ψηλώματα της γενιάς του, αποφασισμένος να παλέψει με τις 
έσχατες απορίες του όντος και γαλβάνισε η αγωνία του μια γραφή 
έτοιμη θαρρείς, σαν έλασμα υπό πίεση, να εκτιναχτεί. Ο στοχασμός 
του φανερώνει υπαρξιακή περηφάνια, η ηθική του στάση ηρωικό 
απελπισμό κι ο κρουστός, λυσιτελής λόγος του, σε ελεύθερο 
χειρισμό των θεμάτων του, περατώνεται μ’ έναν δισταγμό, δεν 
κλείνει ποτέ. Γιατί νιώθει τα σύνορα της ζωής πάντοτε ανοιχτά 
και τα ερωτήματα του όντος που εράγισε στην επαφή του με το 
μυστήριο της κτίσης, σε συνεχή έπαρση. Ο ανοιχτός αυτός τρόπος 
γραφής, ο ηθικά αδέσμευτος, καταλάμπεται από αξιοπρέπεια που 
στοιχειοθετείται ως αναγνώριση της ελευθερίας.

Σημαδεύοντας ο Τερζάκης με θρόμβους αίματος της ύπαρξής του 
τα κείμενα αυτά, υψώθηκε ως σύμβολο ηθικής αγωνίας της γενιάς 
του, που εβίωσε την κρίση του πολιτισμού οδυνηρά, ως πλοηγός 
των συνειδήσεών μας και ως μάρτυρας διαπρεπής μιας αχάριστης 
εποχής. 

Η τιμιότητά του ευωδιάζει αγιοσύνη. Που κατακτούν όσοι έμειναν 
πιστοί στις επιταγές του πνεύματος και μαρτύρησαν μέσα στη 
γλώσσα τους. Τον θεωρούμε, με τα μυστικά μας μάτια δακρυσμένα, 
στα ψηλά του Έθνους  και του πολιτισμού, να κρατεί δίκαια στα 
ευγενή του χέρια, κλαδί μεγάλο δάφνης.              

Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

Ρωγμές...
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Δεν υπήρξε εποχή σύμφωνα με την ιστορία 
που οι χριστιανοί να συμφώνησαν να φύγουν 
από την κοινωνία. Να πάνε να δημιουργήσουν 
άλλες πόλεις, αλλού. Να ζήσουν εκεί μόνοι τους. 

Βλέπουμε το χριστιανό να ζει μέσα στον 
κόσμο.Ανάμεσα στους ανθρώπους. Να μην 
απομακρύνεται απ’ αυτούς σωματικά. 

Μπορεί όμως ν’ απέχει ψυχικά. Κι αυτό, γιατί 
έχουν άλλα ενδιαφέροντα.

Η ζωή τους δεν είναι φανταχτερή. Δεν 
ελκύει την προσοχή. Αντιμετωπίζουν όλα τα 
προβλήματα του κόσμου. 

Σε πολλές περιπτώσεις ευεργετούν τον κόσμο. 
Άσχετο αν τους καταδιώκει ο κόσμος. 

Η μόνη διαφορά; Είναι ο τρόπος που αντι-
δρούν οι χριστιανοί στους ερεθισμούς του 
κόσμου. 

Η σιωπή κι η αγάπη είναι τα χαρακτηριστικά 
της αντίδρασής τους. 

Αγάπη δηλώνουν όλες οι ενέργειές τους. 
Μπορεί να τους καταδιώκουν. Να τους 

κάνουν να υποφέρουν. 
Αυτοί μ’ αγάπη αντιδρούν. Χωρίς να κρατούν 

κακία.
Παρακαλούν κιόλας το Θεό να συγχωρήσει 

των διωκτών τους τις αμαρτίες. Ας θυμηθούμε 
τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο. 

«Κύριε μην τους καταλογήσεις αυτή την 
αμαρτία» προσευχήθηκε. 

Αγάπη και προσευχή για τους εχθρούς 
λοιπόν.
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“Οβίς βαρέος πυροβολικού, αφού ετρύπησε την στέγην ενός 
σταθμού επιδέσεως, έπεσεν εντός της αιθούσης όπου ενοσηλεύοντο 
15 τραυματίες και δεν εξερράγη! 

Άλλη ομοία έπεσεν έξω από την κωνικήν σκηνήν του διοικητού 
του Συντάγματός μας, Συνταγματάρχου κ. ..., εντός της οποίας 
διέμενεν αυτός κι άλλοι 5 ανώτεροι αξιωματικοί συσκεπτόμενοι, 
και δεν εξερράγη! Όταν μου το μετέδωσε τηλεφωνικώς, του 
απήντησα ότι εβοήθησεν η Παναγία μας. Μου απεκρίθη: “Ας 
είναι δοξασμένο το όνομά της”... [...]

... Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Τη δίψα μας την 
εξοικονομούσαμε μπουκώνοντας χιόνι. Μα η πείνα μας θέριζε! Έτσι 
περάσαμε πέντε μερόνυχτα μη έχοντας διέξοδο. Στραγγίξαμε! 
Σκελετωθήκαμε! Μερικοί υπέκυψαν. Οπότε μία έμπνευση του 
λοχαγού μας έκανε το θαύμα! Είχε στον κόρφο του μία χαρτονένια 
εικόνα της Παναγίας.

Την ασπάσθηκε με συγκίνηση και ευλάβεια πολλές φορές και 
την τοποθέτησε σ’ ένα βράχο.

Παλληκάρια μου! Στην πολύ κρίσιμη τούτη στιγμή, μόνο ένα 
θαύμα μπορεί να μας γλυτώσει. Γονατίστε. Παρακαλέστε την 
Παναγία, τη μητέρα του Κυρίου, να μας δώσει βοήθεια. 

Γονάτισε. Πέσαμε όλοι στα γόνατα. Υψώσαμε τα χέρια. Μέσα 
από τα πονεμένα στήθη μας πύρινη έβγαινε η ικεσία “Υπεραγία 
Θεοτόκε σώσον ημάς”. 

 Ακούστηκε ένας θόρυβος. Βλέπουμε ένα πελώριο μουλάρι, 
φορτωμένο, να έρχεται. Δεν το οδηγούσε κανένας. 

Κανείς δεν αμφέβαλλε πως το οδηγούσε η Κυρία Θεοτόκος, απα-                                                                    
ντώντας στις αγωνιώδεις επικλήσεις μας. Όλοι την ευχαριστήσαμε 
ψάλλοντας σιγαλά, αλλά ολόκαρδα το “Τη Υπερμάχω” και άλλους 
ύμνους της. (απόσπασμα) 

Παναγιώτα Παναγοπούλου - Ρουπίνα      

Διέξοδοι

Εκείνη
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Όμορφος ο ήχος τω
ν βημάτων...

... του συζύγου π
ου γυρίζει στο σπ

ίτι του

... του παιδιού, που αρχίζει να περπατά

... της γυναίκας 
που φέρνει ένα ποτήρι κρύο νερό 

στον διψασμένο

...καθενός που ικανοποιεί τις ανάγκες κάποιου 

άλλου.
Εύκολα διακρίνου

με τα βήματά το
υς περιμένοντάς 

τα με...
... νοσταλγία

... αγάπη
... πόθο! 
Του Θεού τα βήματα; Μ

ε τη μορφή...

... μιας καταιγίδα
ς

... κάποιον φίλο

... ένα έντυπο.

Και φανερώνουν...

...αγάπη
... ενδιαφέρον

... στοργή.
Και περνούμε...

... βουνά
... δρόμους
... ζούγκλες
Ένα το μήνυμα.

Ναι. Είναι δίπλα μας.
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Ανεβαίνοντας
Στο πλάι ενός αθώου

Η δίκη του Χριστού και η δική μας
 

[Rowan Williams, εκδ. Εν πλω]
 

«…δοκιμασία σημαίνει μια απόπειρα να βρούμε την αλήθεια. 
«Δοκιμάζουμε» ένα πρόσωπο, ένα φάρμακο, μια μέθοδο, για 
να ανακαλύψουμε το πραγματικό τους αντίκρυσμα, αυτό 
που κομίζουν, κοιτάζοντας πέρα από τις πρώτες εντυπώσεις 
προκειμένου να φτάσουμε σε μια εις βάθος κατανόηση. Αυτή 
η σημασία κρύβεται πίσω από την ταύτιση, στην αγγλική 
γλώσσα, της λέξης «δοκιμασία» με τη νομική διαδικασία 
που καλούμε «δίκη» (trial): κάποιος δικάζεται, ώστε να 
ανακαλύψουμε αυτό για το οποίο όντως ευθύνεται. Η αμφισημία 
στη χρήση της αγγλικής λέξης trial ως δίκης και δοκιμασίας 
είναι χρήσιμη. Παρότι όταν μιλάμε για τις «δοκιμασίες 
της ζωής», ενδέχεται να υπαινισσόμαστε ενοχλητικά μόνο 
πράγματα που πρέπει να ανεχθούμε, παραμένει εντούτοις 
ο απόηχος μιας ευρύτερης και πιο σοβαρής σημασίας της 
λέξης: Εάν υπάρχουν στ’ αλήθεια πράγματα που θα πρέπει 
να ανεχθούμε, αυτό το γεγονός συνδέεται άρρηκτα με το ότι 
η ηθική μας ζωή είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θα 
ανακαλύπτουμε αλήθειες για τον εαυτό μας.» 

Ο συγγραφέας κερδίζει τον αναγνώστη από τις πρώτες 
κιόλας σελίδες καταθέτοντας έναν έξυπνο συσχετισμό 
ανάμεσα στις έννοιες «δίκη» και «δοκιμασία». Η ανάγνωση 
τελικά μας οδηγεί σε εκείνη τη σκοτεινή νύχτα που οι 
άνθρωποι έστησαν στο εδώλιο τον Θεό, «αυτό δηλαδή που 
κι εμείς πράττουμε καθημερινά στον βίο μας, κάθε φορά που
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πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν απαντάει στις απαιτήσεις, τις 
επιθυμίες και τα δικά μας σχέδια», όπως αναφέρει στον 
πρόλογο του βιβλίου ο π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. 

Ο Rowan Williams, μέσα από τη φωνή των τεσσάρων 
Ευαγγελιστών  μας παρουσιάζει τον «Άλλον» τρόπο 
απέναντι στις εξουσίες, τον τρόπο του Θεού, που δεν είναι 
ο τρόπος του παραμορφωμένου κόσμου των ανθρώπων. 

Μας θέτει επίσης ενώπιον σκληρών ερωτημάτων και 
επιλογών.

«Όλες οι ευαγγελικές αφηγήσεις της δίκης του Χριστού 
έρχονται να απαγγείλουν εναντίον μας μία και μόνη κατηγορία: 
Ότι επιλέγουμε να είμαστε κάπου αλλού από εκεί που είναι 
ο Χριστός. Κάθε Ευαγγέλιο με τον δικό του τρόπο, θέτει 
ενώπιόν μας την πρόκληση να κατεβούμε από τη δικαστική 
έδρα για να σταθούμε στο πλάι Του. Για τον Μάρκο, η θέση 
στην οποία πρέπει να σταθούμε είναι αυτή της μοναχικής 
και «άχρηστης» μαρτυρίας. Για τον Ματθαίο, θα πρέπει να 
πάρουμε αποστάσεις από την ευσέβεια των «ειδημόνων» της 
θρησκείας, η οποία μας αποξενώνει από τις εκπλήξεις του Θεού. 
Για τον Λουκά, θα πρέπει να βρούμε φωνή για όλους και με 
όλους όσοι βρίσκονται στο περιθώριο. Και τέλος, διαβάζοντας 
την αφήγηση του Ιωάννη, θα πρέπει να αποφασίσουμε όχι 
απλώς σε ποιο «βασίλειο» ανήκουμε, αλλά σε ποιον κόσμο 
σκοπεύουμε να ζήσουμε: Στον κόσμο που αποκτά νόημα ως 
δημιούργημα ενός αυτοπροσφερόμενου Δημιουργού ή στον κόσμο 
που αυτοπροσδιορίζεται σε αντιδιαστολή προς τον δημιουργό 
του, εκτρέφοντας την άρνηση και την αντιπαλότητα σε όλες του 
τις εκφάνσεις;»

Η «δίκη» και η «δοκιμασία» θα «παιδεύει» τις καρδιές μας 
μέχρι το «Τέλος». 

«Ας γαντζωθούμε στον Χριστό, πεθαίνοντας μεσ’ στην 
αγκαλιά της αγάπης Του, για να αναστηθούμε μαζί με τον 
Χριστό, ανοίγοντας διάπλατα την καρδιά μας στο αιώνιο δώρο 
του Θεού Πατρός.» Κ. Χ. 
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
μ
ο

Μπορώ να σας μιλήσω, πάτερ;
Φώναξε και την Α. Για μετάφραση. Ήταν από τη Ρωσσία.
Ο πατέρας του ήταν αλκοολικός. Η μάνα του προσέτρεξε σε 

μάγους, για να... λύσει τα προβλήματά της.
Η γιαγιά του ήταν πιστή χριστιανή. Αυτή φρόντισε και για τη 

βάπτισή του.
Όταν ήταν δέκα χρόνων, παρουσίασε τάσεις αυτοκτονίας. Δεν 

προχώρησε όμως.
Πίστεψε, πως είχε το διάβολο μέσα του.
Το απέδιδε στις μητρικές... δραστηριότητες.
Για κάποια χρόνια παρέμενε αδιάφορος.
Χωρίς φιλίες. Σχέσεις. Έρμα. Πίστη.
Παρουσιάστηκε ξαφνικά μέσα του μια νέα τάση. Να σκοτώσει 

τρεις ανθρώπους. Γιατί; Έτσι. Δεν τους ήξερε. Δεν του έκαμαν τίποτα.
Γυρόφερνε γι’ αρκετό χρόνο χωρίς στόχους. Μη ξέροντας πού 

πάει. Και γιατί.
Κατέληξε σ’ έναν ψυχίατρο(!)
Τα συζήτησαν. Και τί του είπε εκείνος; Κατί το καταπληκτικό.
-Να πας στην Εκκλησία. Να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό. Να 

συνδεθείς μ’ έναν καλό πνευματικό. Θ’ αλλάξει η ζωή σου τότε.
Πήγε. Συνδέθηκε με τον π. Αλ. Μπ. Εκείνος αργότερα πήρε 

μετάθεση. Ο Βλ.; Πάλι μόνος. Τί κάμνει τώρα;
Ζήτησε τις απόψεις μου.
Ήλθε στην κατασκήνωση. Οι ζωές κατευθύνονται. Ο Θεός 

φροντίζει για τον καθένα μας.
Γιατί δεν αυτοκτόνησε; Γιατί δεν σκότωσε τους τρεις; Ποιός τον 

οδήγησε στον (συγκεκριμένο) ψυχίατρο; Πώς εξηγεί τη συμπεριφορά 
του γιατρού; Γιατί στην Εκκλησία; Και στον π. Αλ.;

Ξεκάθαρο λοιπόν. Ένα αόρατο χέρι του σηκώνει τα εμπόδια. 
Τον κατευθύνει.

Η προέλευσή του (η οικογένεια του) δεν πρέπει να τον απασχολεί.
                                                                                17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

Κάποια ημέρα, ενώ καθόταν ο Χριστός μαζί με τους μαθητές 
Του, είπε ο ίδιος:

-Πάμε τώρα να ιδούμε το Λάζαρο. Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, 
είναι άρρωστος. 

-Ε, και αν είναι άρρωστος, θα γίνει καλά, Του είπαν. 
-Ο Λάζαρος είναι φίλος μας, τους λέει, «κεκοίμηται», 

κοιμήθηκε.
-Χριστέ μου, του λένε οι μαθητές, άμα κοιμήθηκε, θα 

σηκωθεί, όπως σηκώνονται οι άνθρωποι. Κοιμούνται και 
ξυπνάνε. 

-Δεν καταλάβατε τι σας λέω, τους απάντησε ο Χριστός. 
«Κοιμήθηκε» σημαίνει πέθανε. Τον χάσαμε το Λάζαρο. Αλλά 
πάμε να τον ξυπνήσουμε. Πάμε. 

Σηκώθηκαν λοιπόν και φτάσανε στην Βηθανία. Ο Λάζαρος 
είχε πεθάνει τέσσερις ημέρες. Τον είχαν θάψει και ήταν τέσσερις 
μέρες πεθαμένος. 

Συνήθως, την πρώτη ημέρα, το σώμα του νεκρού κρατάει-
δεν κρατάει. Την δεύτερη ημέρα δεν κρατάει. Αρχίζει να 
βρωμάει. Την τρίτη ημέρα, δεν μπορεί πια να πλησιάσει 
άνθρωπος! Και την τέταρτη… φεύγετε να φύγουμε!

Οι Εβραίοι είχαν μια συνήθεια. Όταν έθαβαν άνθρωπο, την 
πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, όσες άντεχαν, άνοιγαν τον τάφο 
– τον σκέπαζαν πρόχειρα βέβαια στην αρχή – και κάθονταν 
και τον μοιρολογούσαν, μέχρι που η βρώμα ήταν τέτοια, που 
δεν άντεχαν πια να σταθούν εκεί με κανένα τρόπο. 

Μητρ. Προικοννήσου Ιωσήφ
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«Δάκρυα... καυτά μου δάκρυα
Ο πόνος μαλακώνει
Δάκρυα... καλά μου δάκρυα - Βιολογικός καθαρισμός» 

(Χάρις Αλεξίου) 

Άκουγα την αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή, όταν 
κάποια στιγμή, σχεδόν αντανακλαστικά, τράβηξαν την προ-
σοχή μου αυτοί οι στίχοι. 

Βιολογικός καθαρισμός. Αυτό ακριβώς!
Κι εμείς, τι κάνουμε; 
Τα πνίγουμε μαζί με τόσα και τόσα συναισθήματα... 
Τα θεωρούμε αδυναμία. 
Τα γεμίζουμε ενοχές, γιατί δεν πρέπει να κλαίμε.
Τα σκουπίζουμε αμέσως πριν προλάβουν να φανούν, πριν 

προλάβουν να μαρτυρήσουν την αλήθεια μας. 

Τα φοβόμαστε...  Γιατί «καίνε»! 

Θυμήθηκα τον ιππότη στο παραμύθι του Ρόμπερτ 
Φίσερ («Ο ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία»), που 
για χρόνια ήταν παγιδευμένος μέσα στους φόβους του. Για 
χρόνια, απλά συντηρούσε τη λαμπερή εικόνα που είχε χτίσει 
με τον «ηρωισμό» του. Για χρόνια κρυβόταν πίσω από 
μια πανοπλία. Αλλά εκεί κρυμμένος πώς να νιώσει; Πώς να 
ακούσει; Πώς να αγκαλιάσει; Πώς να μάθει να αγαπά; 

Και δεν υπάρχει τρόπος να ελευθερωθούμε από την 
πανοπλία;  

Στο τέλος του παραμυθιού βλέπουμε τον ιππότη να 
γονατίζει και να τρέχουν απ’ τα μάτια του δάκρυα... 
Έπεφταν σαν βροχή πάνω στα μάγουλά του και κυλούσαν 
στον σιδερένιο του θώρακα. Και επειδή έκαιγαν, γρήγορα 
έλιωσαν ό, τι είχε απομείνει από την πανοπλία… 

Γιατί μόνο τα καυτά δάκρυα μπορούν να σπάσουν τις 
πανοπλίες που φοράμε… Κ. Χ. 
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Άτιτλο

Μας έπλασες, Κύριε, για Σένα,
κι αλαφιασμένη, ανειρήνευτη είν’ η καρδιά μας

ώσπου να βρει ανάπαυση σε Σένα
Αυγουστίνος

Πριν...

Πριν σου στείλει ο Θεός 
το Σταυρό που σηκώνεις,
τον κοίταξε με τα πάνσοφα μάτια Του.
Τον εξέτασε με τη θεία λογική Του.
Τον εξέλεγξε με την ατέλειωτη δικαιοσύνη Του.
Το θέρμανε στη γεμάτη αγάπη καρδιά Του.
Τον ζύγισε καλά με τα στοργικά Του χέρια,
μην τυχόν και πέσει βαρύτερος απ’ όσο μπορείς να σηκώσεις.
Και αφού υπελόγισε το θάρρος σου,
Τον ευλόγησε. Και τον απέθεσε στους ώμους σου.
Μπορείς να τον σηκώσεις.
Κράτησέ Τον κι ανέβαινε.
Από τον Γολγοθά στην Ανάσταση.
                                       “Ηχώ”
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Ακούγοντάς τον, νιώθεις ότι μιλάς με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον 
κόσμο. Έναν άνθρωπο που δεν έχει εκατομμύρια, μεγάλο σπίτι και όχημα 
πολυτελείας. Έχει όμως έναν πλούτο στην ψυχή, που χωράει όλο τον κόσμο. 
Έχει πολύ λίγα υλικά αγαθά, τα οποία ωστόσο δεν κρατά για τον εαυτό 
του. Τα μοιράζεται με συνανθρώπους του, που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Πρόκειται για τον «Άλλο Άνθρωπο», τον κ. Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει 
μαγειρέψει όσο λίγοι στον κόσμο. Έζησε πλάι σε ανθρώπους, που είναι μόνοι 
τους. Που πεινούσαν κι ακόμα πεινάνε. 

Η κοινωνική κουζίνα, που δημιούργησε το 2011, λειτουργεί για δέκα ολό-
κληρα χρόνια σε δεκαεπτά μέρη της Ελλάδας. Η χάρη της έφθασε μέχρι τη Βαρ- 
κελώνη και την Αλικαρνασσό, από ανθρώπους που εμπνεύστηκαν από αυτόν.

«Έχουμε ξεκινήσει την ιδέα του «Άλλου Ανθρώπου» εδώ και δέκα χρόνια 
τώρα. Είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη δράση, όπου είμαστε όλοι επωφελούμενοι. 
Μαγειρεύουμε και προσφέρουμε το φαγητό σε κάποιους ανθρώπους, που είτε 
το έχουν ανάγκη είτε είναι περαστικοί.

Η χαρά η δική μας είναι, ότι προσφέρουμε. Κι αυτή η χαρά επιβεβαιώνεται, 
όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο ξανά. Έρχεται, μας αγκαλιάζει, μας μιλάει 
και έτσι γινόμαστε φίλοι».

Η ζωή του άλλαξε ξαφνικά το 2009. Με την κρίση στην Ελλάδα έχασε τη 
δουλειά του.

Μέρες δύσκολες για τον ίδιο, αλλά και για όσους βίωσαν μια τέτοια κατά-
σταση.

Τι ήταν όμως αυτό που τον έκανε να εμπνευστεί τον «Άλλο Άνθρωπο»;
«Στη λαϊκή αγορά στο Αιγάλεω. Εκεί, είδα δύο αγόρια να τσακώνονται 

για το ποιος θα πάρει τα σάπια μήλα και τις σάπιες ντομάτες, που πέταξαν 
στα σκουπίδια οι άνθρωποι της λαϊκής.

Ταρακουνήθηκα. Έπρεπε κάτι να κάνω.
Κι άρχισα να μαγειρεύω και να τρώω μαζί με τους ανθρώπους. Φυσικά 

αυτοί που το έχουν ανάγκη, έχουν προτεραιότητα.
Η κατσαρόλα, με τα αρώματά της και τις μυρωδιές της, ένωνε όλους αυτούς 

τους ανθρώπους». 
Ο κ. Κωνσταντίνος τα κατάφερε!
Το μήνυμά του; Να μη μένουμε στα λόγια. Οι σκέψεις για προσφορά να γίνουν 

πράξεις. Καμμία μάχη δεν κερδίζεται, αν δεν τη δώσεις!                            ΔΔ

«Ο Άλλος Άνθρωπος»

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.
  5.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (5:00 - 7:00 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 5:00 - 
7:00 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής,    (22459760,  22459763), 
από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  καθημερινά.
Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά τις 11.00 μ.μ., στολίζονται 
οι Επιτάφιοι και στις δύο Εκκλησίες μας. Όποιες γυναίκες θέλουν, 
μπορούν να βοηθήσουν στο στόλισμα. Όσοι επιθυμούν να δώσουν 
εισφορά για το στόλισμα, μπορούν να την δώσουν στο Γραφείο της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής ή στους Επιτρόπους, στο Παγκάρι. Και 
να πάρουν απόδειξη.
Την  Κυριακή των Βαΐων γίνεται  κατάλυση ψαριού.
Μνημόσυνα θα τελούνται μέχρι και την Ε’ Κυριακή των Νηστειών. 
Από το Σάββατον του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, 
συμπεριλαμβανομένων, δεν τελούνται μνημόσυνα.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 148 l   Απρίλιος 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
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"Είμαστε νικητές ή καιροσκοπούντες; 
...Οι θυσιασμένοι για την ελευθερία ή οι αδιά-

φοροι και συμφεροντολόγοι;
...Οι αδικημένοι ή οι...;” ("Ευθύνη")
Ζητείται απάντηση. Ούτις
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