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Μια αλυσίδα:
Αμαρτία. Μετάνοια. Συγχώρηση. Σωτηρία.
Οι έννοιες τούτες, δεν είναι όροι
α. ηθικοί.
β. κοινωνικής διαγωγής
γ. ιστορικής πραγμάτωσης
Είναι οντολογικοί.
Είναι η σύσταση της ανθρώπινης ψυχής.
Μη επίτευξη της σωτηρίας σημαίνει χαμό της
ψυχής.
Οτιδήποτε παρεμβαίνει αρνητικά σ’ αυτή την
κατάσταση, είναι αμαρτία.
Χριστιανός λοιπόν; Ναι.
Δεν σημαίνει ότι είναι απλά αυτός που ακολουθεί
τις εντολές του Χριστού. Τυπικά. Εθιμικά και μόνο.
Χριστιανός είναι εκείνος στον οποίον ο Χριστός
απεκάλυψε την αυθεντική. Την ακραία. Την τελευταία. Την έσχατη οντολογική του σύσταση.
Δέος αισθάνεται ο άνθρωπος τότε.
Συναντάται με το Θεό.
Αποκαλυπτική τούτη η φανέρωση.
Και σωτηρία.
“Ανεξιχνίαστοι αι βουλαί” Του
Ο Θεός κατεβαίνει στης ψυχής της ανθρώπινης
την άβυσσο. Και προσφέρει την “καλήν αλλοίωσιν”.
Όλα τώρα είναι φωτεινά.
Παντού εξακτινίζεται της Πεντηκοστής το φως.
ζ.α.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
ΣΤΟΧΟΣ ΖΩΗΣ
Φοβερή η διαπίστωση. Στο χρηματιστήριο της ζωής οι αξίες
υποτιμούνται.
Γνωστός διανοητής γράφει: “Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από την
υποτίμηση του νομίσματος: Είναι η υποτίμηση του ανθρώπου” (L.A.
Elchinger).
Πώς λοιπόν ο άνθρωπος να βαδίσει κάτω από “τον ουρανό της
λευτεριάς”; “Να πλαταίνει ακατάπαυστα σε στοχασμό και δράση”; Ν’
αποδείξει πως
“ένα κομμάτι θεϊκό μπήκε στην καρδιά,
κι όλα γύρω τώρα λαμπυρίζουν”; (Ειρήνη Οικονομίδου).
Ο άνθρωπος σήμερα έχει στήσει πάνω από το κεφάλι του ένα
ουρανό δικό του. Που του κρύβει όμως την ορατότητα. Τις εσωτερικές
του χαμηλώνει φωτιές.
Η ασυδοσία θριαμβεύει. Η αποσυσχέτιση από το Πνεύμα κατακτά
έδαφος. Το θρησκευτικό ενδιαφέρον υποτονισμένο. Η ηθική συνεί-δηση
ναρκωμένη. Η ψυχολογία του όχλου σ’ έξαρση. Τα ιδανικά τσακισμένα.
Οι άνθρωποι γυροφέρνουν έρημοι. Χωρίς οραματισμούς. Στερημένοι από
μεταφυσικό υπόβαθρο. Κι από πτήσεις υπερβατικές.
Ναι, μα η σωτηρία των λαών είναι σωτηρία προσώπων.
Ο άνθρωπος δίνει την εντύπωση, πως έχει “απονεύρωση ευθύνης”.
Και “πέτρωμα της συνείδησης”.
Τοξινωμένοι λοιπόν ζούμε σ’ έναν κόσμο ρηχό. Και απνευμάτιστο.
Άδειασε η ζωή από το νόημά της. Κι οι αξίες από τη δύναμή τους.
Και τούτο γιατί αρνείται να σηκώσει τις “μεγάλες πέτρες” (Σεφέρης)
της ευθύνης. Σε μια τέτοια περίπτωση “όλοι είναι αρμόδιοι. Κανείς
υπεύθυνος”.
Η ανθρωπιά; Πυροτέχνημα. Με διαστρεβλώσεις φοβερές.
Παντού παγερή μοναξιά. Ο καθένας τραβά το δικό του στρατί.
Συναναστρέφεται τον γείτονα, όσο τον χρειάζεται. Δεν δυσκολεύεται
όμως να τον εγκαταλείψει με την πρώτη ευκαιρία.
Ζητώντας να γίνουμε υπεράνθρωποι, λησμονήσαμε να γίνουμε
άνθρωποι. Παραμένουμε αιχμάλωτοι του αγνώστου.
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Δραπέτες της πραγματικότητας. Αισθάνεσαι πως
“η γη σε κάνει να ξεχνάς
του Ουρανού τα πλάτη” (Ειρήνη Οικονομίδου).
Η δίψα της ευζωΐας δεν γνωρίζει σύνορα. Η ζωή επιμηκύνεται. Μα
η απληστία μας την κάμνει συντομώτερη. Η μέριμνα αναδιπλώνεται
συνεχώς. Τούτο βεβαίως καταπονεί. Εξαντλεί. Αδειάζει τον άνθρωπο.
Του φέρνει όμως την τόσο θελκτική (!) εκείνη γεύση. Την ένταση.
Ζούμε τη ριζική ανατροπή. Ομαδική αφροσύνη; Απόγνωση; Απόδειξη,
πως προσκολληθήκαμε στις γήϊνες διαστάσεις της εποχής μας;
Χαρακτηριστικώτατος τύπος ο άνθρωπος που σπεύδει. Μια ματιά
στα σταυροδρόμια των μεγάλων πολιτειών, σε ώρες αιχμής, και θα
συλλάβουμε το ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Όλοι προχωρούν. Διασταυρώνονται. Χωρίζονται. Βιαστικοί. Και συλλογισμένοι. Ζουν επιφανειακά. Επιδερμικά. Η ευζωΐα σφράγισε κάθε κίνηση για αποδέσμευση του ανθρώπου στερώντας του κάθε ικμάδα πνευματικής αναζήτησης.
Το “ένδον σκάπτε”; Λόγος κενός.
Μ’ όλα τούτα, πώς ν’ αντικρύσουμε αυτό που ο Σαίξπηρ είπε:
“Είμαστε από των ονείρων την ουσία πλασμένοι κι ο ύπνος περισκέπει
τη μικρή ζωή μας” (Τρικυμία);
Συχνά αγωνιάς και με τον ποιητή:
“Τι να την κάνεις την ποίηση
σ’ έναν κόσμο που το ψέμα κυνηγά;” (Μιχαλ. Μαραθεύτης)
Μονολογούμε:
“Στηρίξαμε σε μύθους τη ζωή μας
και τώρα που γνωρίσαμε την πλάνη
αρνούμαστε να τη δεχτούμε την αλήθεια” (του ιδίου)
Ως πότε όμως θα κυνηγούμε το γαλάζιο τούτο; Το χιμαιρικό;
Μιαν αντηρίδα, έστω και σε μικρογραφία;
Ν’ αφεθούμε στη σιωπή; Μα όλο και απλώνει παντού το “φέγγος”(!)
της φθοράς της.
Να λιποτακτήσουμε απογοητευμένοι οδοιπόροι; Να μείνουμε στων
αμφιβολιών την περιδίνηση;
“Είκοσι αιώνες χύνεται το αίμα του Χριστού,
κι ακόμη η γη ν’ ανθίσει” (Ειρ. Οικονομίδου).
Ζητείται αντιστύλι. Και... επειγόντως.
Πυρσοί υπάρχουν; Ευτυχώς ακόμη, ναι. Δεν έχει σημασία ο αριθμός.
Φωτίζουν. Ίσως και να μην το συνειδητοποιούν κιόλας.
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Και θυσιάζουν κόπους. Χρόνο. Ιδρώτα.
Προσπάθεια; Για το καλό των... άλλων. Και προχωρούν. Και
ποτίζουν έτσι την ιδέα. Που λέγεται Κατασκήνωση.
Ο ένας “εξαφανίζεται”. Τον αναζητούν οι δικοί του. Πού να είναι
άραγε;
Και τον βρίσκουν στην Κατασκήνωση.
Προσφέρει το αίμα της καρδιάς του. Όχι για μετάγγιση. Μα για
να ζυμωθεί το υλικό. Να σταθούν (και να στηθούν) καρδιές.
Δάσκαλος ο άλλος. Ξεχωρίζει σε όλα. Της καρδιάς του το πύρωμα
(υστέρημα ή πλεόνασμα, δεν έχει σημασία) μας μεταδίδει. Χωρίς
επίδειξη. Αναζήτηση χειροκροτημάτων. Αφανώς.
Όσοι τον ξέρουν, δεν μπορούν να υπολογίζουν της προσφοράς του
το μέγεθος.
Σιωπηλός. Ευγενικός. Απλός. Ευπροσήγορος.
Διδάσκει με την παρουσία του και μόνο.
Υπάρχει και άλλος. Άνθρωπος της θυσίας. Αγωνίζεται. Τρέχει. Προσπαθεί. Τίποτε να μη λείψει από τα παιδιά.
Άνθρωπος ήσυχος. Της σκιάς. Και πάντα στο καθήκον. Απτόητος.
Ούτε “νυσταγμόν τοις βλεφάροις” του επιτρέπει. Το παν γι’ αυτόν;
Της Κατασκήνωσης τα παιδιά.
Στίγμα λοιπόν. Και οι τρεις. Του αίματός τους. Και η κατάθεσή
του καθημερινή.
Δίκαιος ο κατά πάντα ο έπαινος.
Δεν ζητούν προτομές. Αγάλματα. Πλάκες εντοιχισμένες.
Προσφέρουν αγάπη. Και μάλιστα σε καιρούς δυσχείμερους.
Πολλά άλλα έχω ειπείν. Μα “επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος”.
Μένω εδώ λοιπόν.
Τους αγαπούμε. Μας δίνουν μάθημα.
+ο π.Γ.

Μικρές

			
«H αγάπη στη ζωή μας είναι το στοιχείο το θεμελιακά
τοποθετημένο έξω από την εξουσία μας. Δοσμένο δωρεάν».
Χρειάζεται ανάλυση;
γ.

αναδύσεις
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Διαυγάσεις Οριακές
ΟΨΟΜΕΘΑ
«Το μείζον γεγονός στο Δέντρο της υπακοής είναι
η
Οκτωβριανή Επανάσταση είτε εν γενέσει της είτε κατά την πορεία
των μεταμορφώσεών της». (1)
Και; Α, ναι!
«Με την επέκταση της αφήγησης στην Αράλη και στη Σιβηρία
και με την εξακτίνωσή της μέχρι το Αραράτ, την Ιρλανδία, την
Πορτογαλία και τον Ατλαντικό μαζί με τον χρόνο διαπλατύνεται
και ο χώρος. Και η διαπλάτυνση αυτή σημαίνει μια εξαιρετικά
μεγάλη ποικιλία χρονικών τομών και γεωγραφικών σημείων, που
θα βάλουν αμέσως στο παιχνίδι και μια πληθώρα προσώπων:
πρόσωπα με ετερόκλητα χαρακτηριστικά και διαφορετική
οικογενειακή, κοινωνική και ταξική καταγωγή, που καλούνται να
ζήσουν κάτω από τις πιο διαφορετικές περιστάσεις».
Η συγγραφέας μας (Βασιλική Πέτσα), δεν γράφει χρονικό. Ούτε
Ιστορίαν. Δεν τοποθετείται ασφαλώς πολιτικά.
Έχει ανοίξει πολύ τα όριά της. Τοπικά. Χρονικά. Γεωγραφικά.
Τα πρόσωπα του βιβλίου; Πληθώρα.
Με χαρακτηριστικά ετερόκλιτα.
Διαφορετική καταγωγή.
Και η ζωή συνεχίζεται. Σε διαφορετικές βέβαια περιστάσεις.
Η ύλη της δεν θέλει να περιοριστεί στο θέμα: Οκτωβριανή
Επανάσταση.
Κυκλική η εναλλαγή στην αφήγηση. «Φτάνουν συχνά μέχρι
το άμεσο παρόν, όπου ο χρόνος αποκτά μιαν απτή, πολύ οικεία
διάσταση, χωρίς πάντως να χάνει ποτέ την ιστορικότητά του. Και
η επιτυχία του πειράματός της έχει να κάνει με το ότι μας πείθει
από την αρχή μέχρι το τέλος πως δεν χρειάζεται μια σιδερένια
αιτιοκρατία (ένα αφηγηματικό καθεστώς).» (2)
Έτσι, «όλες οι επιμέρους ιστορίες παραμένουν στο σύνολό τους
με ανοιχτή έξοδο». (3)
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Υπονοεί κάτι άραγε η συγγραφέας; Οπωσδήποτε όχι. Αλλού
στοχεύει:
α. Στη «διάψευση των υψηλών ιδεών και των σωτήριων
οραμάτων»(4)
β. Αφήνει όμως να «εμφιλοχωρεί διεκδικώντας ισότιμη θέση
δίπλα στην Επανάσταση, η χριστιανική πίστη (υπό την έννοια την
ένθεης εγκοσμιότητας)» (5).
Για πίστη που «δεν διαψεύδεται όπως τα πολιτικά οράματα,
ακόμη κι όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τους δαιμονικούς αντίποδές
της» (6).
Η αναφορά στους «δαιμονικούς αντίποδες» ανήκει στον παρουσιαστή του βιβλίου. Όχι στη συγγραφέα.
Αξίζει να δώσουμε τον τίτλο του κειμένου: «Μακρά πορεία στον
χώρο και στον χρόνο» (7). Και υπότιτλος: «Από τη Ρωσσία του
Κόκκινου Οκτώβρη μέχρι την Ιρλανδία και από το 1917 μέχρι τις
ημέρες μας σε ένα μυθιστόρημα που δεν καταπιάνεται μόνο με την
κατάρρευση των πολιτικών ιδεών, αλλά και με την επιβίωση της
ένθεης πίστης» (8).
Σημεία των καιρών;
Στροφή συνειδητοποιημένη;
Βρισκόμαστε άραγε σε μια ιδιότυπη μορφή κορεσμού;
Όπως και να έχει το πράγμα, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το
φαινόμενο.
Να θυμηθούμε άραγε την περίπτωση του Αποστ. Παύλου στην
Αθήνα; Εκεί «εις ουδέν ηυκαίρουν, ει μη ακούειν τι και λέγειν
καινότερον» (Πραξ. ιζ’ 21)
«Ευκαιρούν» λοιπόν οι σύγχρονοι;
Δοκιμάζουν; Γεύονται;
Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια (επιτέλους!) απομυθοποίηση;
Η εξέλιξη θα δείξει.
Χαιρόμαστε, πάντως, για το «εγχείρημα».
Κι ευχόμαστε (κι ελπίζουμε;) συνέχιση
+ο π.Γ

Σημ. Τα αποσπάσματα προέρχονται από το «Βήμα» των Αθηνών
(10/2/19)
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Στης Ζωής
Δονήσεις

την πορεία

Όταν η Πολιτεία προσβάλλεται κι αυτή από τη σήψη
μιας πνευματικής κρίσης, τότε, καθώς ενδιαφέρεται για
έντονα παυσίπονα, αποτραβά το γόνιμο ενδιαφέρον της από
την Γλώσσα ως το πρωταρχικό στοιχείο εκπολιτισμού
του λαού και προωθεί τις διασκεδάσεις - ακόμη και τις
“πολιτιστικές” - επιδιώκοντας να μετασχηματίσει και την
Γλώσσα και τη Λογοτεχνία σε θέαμα και ακρόαμα και τότε
ανασπά τη Γλώσσα από το κλειδί του θόλου που στεγάζει
πνευματικά ολόκληρη τη ζωή του λαού και τη φθείρει και
τη διαφθείρει.
Αυτή είναι η κατάσταση που ζει η Ελλάδα - που ωστόσο,
ό,τι σημαίνει Ελλάδα, θεμελιώθηκε στην Γλώσσα. Και
αυτή μοιάζει να είναι και η αντίληψη και η πρακτική μιας
Πολιτείας που καθημερινά εκφράζει και καταφάσκει την
πνευματική κρίση που μαστίζει τη χώρα, τη βυθισμένη
μέσα στην χυδαιότητα της μηδενιστικής φιληδονίας.
Έτσι όμως η ψυχή του λαού ζει κίνδυνο μέγα. Και
όποιος κατορθώνει να δει μέσα στην απατηλή αιθάλη που
όλο και σκοτεινιάζει, όποιος φυλάγει μέσα του άγρυπνες
τις σοφές ορμήνειες της Ιστορίας μας, στην Γλώσσα την
αρρωστημένη σπεύδει και αυτήν οφείλει, ως άγια των
αγίων του Έθνους, να προστατεύσει.
Κώστας Ε. Τσιρόπουλος
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Μπορεί να μην ήταν αναγκαία κάθε στιγμή η
παρουσία του. Την αντικαθιστούσε όμως πάντα η
ύπαρξή του.
Όταν κάποια στιγμή έφυγε απ’ τη ζωή, η
παρουσία του, αν και ανέφικτη πια, έγινε ανάγκη
επιτακτική μέσα από τη μνήμη, αφού η ύπαρξή
του είχε χαθεί.
Το κενό τώρα ζητούσε να συμπληρωθεί!
Στην άκρη της παραλίας. Κάποιος προσπαθεί ν’ αποδείξει
την ύπαρξη του Θεού σ’ έναν άπιστο.
Την συζήτηση τη διακόπτει ένας μικρός,
Ο άπιστος ζητεί αποδείξεις , που να μπορεί να τις καταλάβει.
Τη συζήτηση τη διακόπτει ένας μικρός, που, ασθμαίνοντας,
φθάνει στην παραλία. Ανοίγει με τα χέρια του μία μεγάλη
λακκούβα. Με τις χούφτες του προσπαθεί να... αδειάσει τη
θάλασσα. Να τη μεταφέρει στη λακκούβα.
Οι δύο συνομιλητές μένουν άναυδοι.
Ο άπιστος, γεμάτος θυμό, τον ρωτά: “Τι κάνεις, μικρέ,
αυτού”;
Και ο μικρός απαντά: Θα αδειάσω στη λακκούβα τη
θάλασσα. Για να πάω στην απέναντι πόλη να πάρω το φάρμακο
της άρρωστης μητέρας μου.
Γέλασε ο άπιστος.
Ο πιστός δεν χάνει την ευκαιρία.
Γιατί σου φαίνεται παράξενο;Το ίδιο επιχειρείς και συ.
Θέλεις τον μεγάλο ωκεανό, το Θεό, να τον χωρέσει το μικρό
σου μυαλουδάκι.
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Προσπελάσεις...
Συχνά σκέφτομαι. Αναπολώ.
Διερωτώμαι. Πώς πέρασαν, αλήθεια, τόσα χρόνια;
Μια ζωή να τρέχω.
Προσπάθεια επιβίωσης. Σπουδές. Αναζητήσεις. Στόχοι. Ιδανικά.
Αγώνας. Προ πάντων, Κατασκήνωση.
Είναι γεγονός, πως μπήκα
στην Κατασκήνωση του Σαϊττά
παιδί. Μαθητής.
Βγήκα (αν…) γέρος.
Και να είναι η ζωή μου η
Κατασκήνωση.
Σαϊττάς. Πλαταμώνα Λαρίσης.
Πάτρα. Σαϊττάς. Αγ. Νικόλαος της
Στέγης. Σαϊττάς. Ποταμίτισσα.
Αναμνήσεις πολλές.
Εντυπώσεις. Γεγονότα. Φάσεις.
Επικοινωνία με το Θεό. Ευκαιρία
για λήψη αποφάσεων ζωής.
Γιώργος και Σπύρος Πετούσης.
Πολύβιος Πρωτοπαπάς. Ρένος
Πρέντζας. Και τόσοι άλλοι…
Ο Σπύρος και ο Ρένος βέβαια
έχουν αναχωρήσει για την ουράνια
Πατρίδα.
Μου λείπουν. Ναι.
Ξεκίνησε από το μηδέν στον
Σαϊττά.
Με σκηνές. Τραπεζαρία υπαίθρια.
Κουζίνα πρόχειρη. Χωρίς νερό.
Η πηγή δεν ικανοποιούσε.
Έπρεπε, ανά ζεύγη, να κατεβούμε στον ποταμό. Να γεμίσουμε τα

δοχεία. Η κάθοδος ήταν εύκολη.
Η ανάβαση; Ήταν ψηλά. Γεμάτη
πέτρες. Στο τέλος, φθάνουμε στον
προορισμό μας με τα δοχεία μισά.
Η τοποθεσία ήταν εξαιρετική.
Δένδρα πανύψηλα κάλυπταν
τον χώρο. Ήλιος δεν φαινόταν.
Η σκηνή μας με είκοσι κρεβάτια.
Πλαγιές απότομες.
Σκαλιά; Α, ναι. Τα κατασκευάζαμε κάθε μέρα. Με πηλό. Χώμα
δηλ. και νερό.
Πολλοί δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν.
Υπήρχαν και ιδιοτροπίες. Αταξίες. Αρνητικές συμπεριφορές.
Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε.
Η γεννήτρια εργαζόταν, όποτε…
ήθελε. Και μόνο για το βράδυ.
Ένα πλάτωμα χρησιμοποιήθηκε
για ναός.
Υπήρχαν ιδιαίτερες συγκινήσεις.
Πρωτόγνωρες. Κι ανεπανάληπτες
όμως.
Μας πρόσφερε πολλά η Κατασκήνωση. Παρά το γεγονός ότι
ήταν… παλαιολιθικής εποχής.
Οι ανέσεις δεν είναι απαραίτητες
άλλωστε.
Ανεξίτηλα μερικά πράγματα.
Στη μνήμη καταχωρημένα.
Δόξα τω Θεώ!
(από το “ημερολόγιο ενός
πνευματικού”)

g
g 10
18 h

Ρ ε ύ ματ α Ε λ πίδ ας
Πείνα παντού. Και δίψα
Ο άνθρωπος συνεχώς αναζητεί. Και είναι δυστυχισμένος.
Διψά για έναν καλό λόγο. Μια ζεστή συντροφιά. Ένα χάδι
αγάπης.Πλήρωση του κενού του εσωτερικού.
Υπάρχει βέβαια ο λόγος του Θεού.
Ανασταίνει τον άνθρωπο.
Τον τρέφει. Τον δροσίζει. Τον κατευθύνει. Του γεμίζει το κενό
του.Του δίνει λόγον ύπαρξης.
Στον έρημον άνθρωπο του σήμερα εξακολουθεί ο Χριστός να μιλά.
Να ευλογεί το λαό. Να θαυματουργεί. Να θεραπεύει. Να
καθοδηγεί.
Ο λαός;
Έστησε είδωλα. Και συνεχίζει. Θεοποίησε την μηχανή. Λάτρεψε
την επιστήμη.
Αυτά όμως τί του πρόσφεραν;
Παραμένει αλύτρωτος.
Με την ψυχολογία του σκλάβου. Τη μιζέρια. Την κακομοιριά.
Την πονηρία. Την απάτη.
Ο Χριστός ενδιαφέρεται και για τη σωματική τροφή του
ανθρώπου. Δεν τον βλέπει μονάχα ως πνεύμα. Αλλά και ως σώμα
που χρειάζεται τροφή. Ένδυμα. Κατοικίαν.
Δεν απορρίπτει τα υλικά. Αξιολογεί τις ανάγκες του ανθρώπου.
Του προσφέρει εκείνο που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Εκείνο που
στον άνθρωπο είναι πιο χρήσιμο.
Εμείς πώς αξιολογούμε τις ανάγκες μας;
Και σήμερα προσφέρει στον κόσμο το λόγο Του.
Την ευλογία Του. Τον υλικόν άρτον της ζωής.
Τη σωτηρία.
Εμείς;
Πώς τον αντιμετωπίζουμε;
β.
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Ψ η φ ί δ ες

αιωνιότητας

Η έξοδος απ’ την αγωνία μπορεί να κατορθωθεί μονάχα
με την πίστη. Αλλά η πίστη είναι έργο θείας χάρης. Δηλαδή
ενέργεια καθαρά υπερβατική. Αν, όμως, μια ευθύγραμμη
διέξοδος απ’ το άγχος μέσον της πίστης είναι ακατόρθωτη,
αφού δεν μπορεί να επιδιωχθεί, η διαφυγή απ’ τον κλοιό της
μεταφυσικής αγωνίας μέσον του πνεύματος είναι, - έστω,- ένας
τρόπος λύτρωσης, που μπορεί ο άνθρωπος να τον επιδιώξει
δημιουργώντας πνευματική ζωή ή πραγματοποιώντας μια
ηθική. Οι καλλιτέχνες, οι σοφοί, οι άγιοι ακολουθούν αυτή
τη διέξοδο κατευνάζοντας, κάπως, το μεταφυσικό άγχος που
ιδιαίτερα τους πιέζει, - ένα άγχος κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό
της ανθρώπινης φύσης.
Ο άνθρωπος νιώθοντας, - μέσα στην αγωνία του να
διαλευκάνει το μυστήριο που τον περιβάλλει, - πόσο, για
τον σκοπό αυτό, οι δυνάμεις του είναι ατελείς, για ν’
αναπληρώσει τη μοιραία του ατέλεια, είχε τη μεγαλοφυή
έμπνευση να επινοήσει τη ζωή του πνεύματος:
Αντιτάσσει μια δευτεροβάθμια πραγματικότητα, - την
πνευματική - σε κείνη που του είναι αδύνατο να εξιχνιάσει,
- τη φυσική, - όπως ο παλαιολιθικός άνθρωπος εξουσίασε
νοερά τον τάρανδο, ζωγραφίζοντάς τον μέσα στα σπήλαια,
προτού κατορθώσει να τον παγιδέψει στην πραγματικότητα.
Η αυταπάτη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ψυχής,
όπως το οξυγόνο για το σώμα...
Τάσος Αθανασιάδης
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Κι η προσφορά ωστόσο είναι μια τέχνη. Θα χρειαστεί να
νιώσεις πως δεν είσαι παντοδύναμος. Τα όρια θα σε πονέσουν
στην αρχή, ίσως σε πονούν κι ως τα γεράματα.
Η δίχως όρια προσφορά είναι μια προσφορά τρομακτικής
ευθύνης. Προφύλαξε τον άλλο από ένα φορτίο τόσο πολύ
βαρύ.
Δάφνη Καστρίτη
***
Ασφαλώς είναι πολύς ο χρόνος που η αγωνία διαρκεί,
αγωνία πνευματική, - είναι μόνο πνευματική; - Αναφέρεται,
συζητείται ποικιλότροπα από τους αμφιβάλλοντας κι από
τους αρνητές της, τυποποιείται, έξαφνα παίρνει άλλη μορφή
που φανερώνεται σαν παραλλαγή της ίδιας κατάστασης.
Τελικά, υπάρχει και μας κατεργάζεται φανερά και κρυφά.
Ζωή Καρέλλη
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Ανοιχτό Παράθυρο...
Είχα εξομολόγηση.
Κάποιος γνωστός με διέκοψε.
-Για να δω πώς είσαι.
Γυρίζοντας να φύγει, μου άφησε την κάρτα του.
Ήταν… υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Τι να πω;
***
Μεσημέρι.
Ετοιμαστήκαμε για φαΐ.
Ξαφνικά μπήκε κάποιος ορμητικά.
-Έμαθα για τα προβλήματά σου και ήρθα να σε δω.
Τον γνώριζα από τη Νομική.
Κάθησε.
Οι άλλοι περιμένουν στο τραπέζι.
Για την υγεία μου ελάχιστα ρώτησε. Και…
-Ξέρεις, εξακολουθώ να θέλω κοπέλλαν για γάμο. Εσύ που ξέρεις
κοπέλλες, κανόνισε.
Η ηλικία του; Πάνω από... εξήντα.
Να τον ρωτήσω, αν είναι άρρωστος;
***
Χτύπησε το τηλέφωνο.
Κάποιος «φίλος».
Ρωτά για την υγεία μου.
Εξεπλάγην. Μα πώς;
Αναφέρθηκε σε κάποιες εκδόσεις.
Αντέδρασα.
-Μου ζητήσατε κείμενα και μετά με αγνοήσατε. Να είστε καλά.
Μαζεύτηκε. Χαιρέτησε. Έκλεισε.
Απόρησα. Έμαθα μετά, ότι συγγενικό του πρόσωπο ήταν…
υποψήφιος βουλευτής.
Η αντίδρασή μου τον ανέκοψε.
Ας είναι καλά. Τι να πω;
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Διαπλεύσεις
Ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος
και ο Χάρης, από το 1ο
Λύκειο Ξάνθης, έφεραν το
πρώτο μετάλλιο που έχει
κατακτήσει η χώρα μας σε
διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής
στο Κατάρ, ανταγωνιζόμενοι
τους «μάστερ» του τομέα,
Ασιάτες.
«Ελληνικά σχολεία, εδώ και
επτά χρόνια, συμμετέχουν σ’
αυτούς τους διαγωνισμούς, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα έχει μπει εδώ και αρκετά
χρόνια στο «παιχνίδι» της
ρομποτικής, δεδομένου ότι η
Αμερική έκανε την εμφάνισή
της στην εν λόγω Ολυμπιάδα
μόλις πέρυσι…
Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής
πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ, στην κατηγορία ποδοσφαίρου με ρομπότ.
Οι μαθητές έπρεπε να φτιάξουν μοντέλα ρομπότ που να
μοιάζουν και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι αθλητές.
«Η Δράση μας»
***
Το νέο μήνυμα του φιλοσόφου Χέρμπερτ Μαρκούζε προς

g

όσους νέους τον έχουν ως
είδωλό τους, είναι ότι οι πράξεις βίας εξυπηρετούν αυτό
το οποίο αποκαλείται «κατεστημένο» και στερούνται οποιουδήποτε νοήματος.
Δεν είναι πλέον χρήσιμες ακόμη και οι βίαιες συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας, λέει ο ηλικίας 72
ετών καθηγητής, ο οποίος έχει
καταγγελθεί επανειλημμένως από
τελείως διαφορετικές ιδεολογικες
ομάδες, όπως η αμερικανική λεγεών και η σοβιετική εφημερίδα
«Πράβδα».
Ο Μαρκούζε, καθηγητής τώρα στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, λέει
ότι εγκατέλειψε το ρόλο του
πνευματικού συμβούλου του
σπουδαστικού κινήματος, αλλά
εξακολουθεί να το υποστηρίζει
ως «ζωτική κοινωνική και πολιτική δύναμη».
«Έχω ανέκαθεν αρνηθεί τον
ρόλο του πατρός ή του παππού του κινήματος», τόνισε ο
Μαρκούζε σε συνέντευξή του. Δεν
είμαι ο πνευματικός σύμβουλός
του, δεν με χρειάζεται.
«Το Βήμα»
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Ρηγματώσεις
«Μας...
...συγκέντρωσαν οι άνδρες των SS, τον Μάιο του 1943, και
μας είπαν να αδειάσουμε τις τσέπες μας. Όποιον είχε έστω και ένα
απλό ζλότι (νόμισμα), τον εκτελούσαν επί τόπου. Μας μετέφεραν
στο Μαντανέκ, 19 μίλια μακριά (στρατόπεδο βασανιστηρίων).
Επί 500 μέτρα βλέπαμε μόνο χαντάκια γεμάτα πτώματα, πόδια,
κεφάλια. Μας έστειλαν στο Άουσβιτς τέσσερις εβδομάδες αργότερα.
Φθάσαμε εκεί νωρίς το πρωί και μας έδωσαν ένα κρεβάτι, κάναμε
μπάνιο, μας απολύμαναν και μας ξύρισαν. Μας έδωσαν ριγέ φόρμες
και μας έκαναν ένα τατουάζ τον αριθμό μας στο αριστερό χέρι.
Εγώ ήμουν το 128164 – από εκεί και πέρα ήμουν ένας αριθμός,
χωρίς όνομα.
Μετά μας έστειλαν στην Μπούνα (ένα υποστρατόπεδο του
Άουσβιτς) και μας έβαλαν να δουλεύουμε. Έπειτα από κάποιους
μήνες εκεί, μια μέρα, όταν περπατούσα, είδα ένα παρτέρι με
ντοματιές. Πέθαινα της πείνας και έτσι προσπάθησα να πάρω
μερικές ντομάτες. Με έδειραν πάρα πολύ, δεν ξέρω πώς επιβίωσα.
Έχω ακόμα τις ουλές στο σώμα μου. Με πήγαν στο νοσοκομείο
κα ήξερα τον κανόνα: Εάν δεν γίνεις καλά σε 4-5 μέρες, σε πάνε
στο Μπίρκεναου, σε θάλαμο αερίων.
Ήμουν 20 ετών, ψηλός, ξανθός και παρά το ξύλο που είχα
φάει, ήμουν σε καλή κατάσταση. Όταν πέρασαν οι 5 ημέρες
στο νοσοκομείο, με έστειλαν στους θαλάμους αερίων. Εκεί
συνάντησα τον δρα Μένγκελε, που με ρώτησε τι συμβαίνει. Του
είπα: «Μπορείτε να δείτε μόνος σας. Με ξυλοκόπησαν¨. Με
έστειλε πίσω στο νοσοκομείο, ίσως γιατί είδε ότι είμαι σε θέση
να εργαστώ. Καθώς είχα εκπαιδευτεί ως ράφτης, αποφάσισε ότι
ήμουν χρήσιμος. Οι στρατιώτες έπρεπε να δείχνουν ωραίοι, οπότε
έρχονταν στο νοσοκομείο, εάν ήθελαν να φτιάξω κάτι στη στολή
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τους. Το γεγονός ότι λόγω της νέας μου δουλειάς δεν έπρεπε να
σηκωθώ το χάραμα στον σκληρό χειμώνα και να περιμένω με
ελαφρά ρούχα επί ώρες για την καταμέτρηση, ήταν σημαντικό.
Σημαίνει ότι η ραπτική μού έσωσε τη ζωή.
Αχ, αυτός ο Μένγκελε – τον έλεγαν δόκτορα, αλλά ήταν
τόσο δόκτορας, όσο εγώ είμαι στρατηγός. Είχα ακούσει τόσα
φρικιαστικά γι’ αυτόν, ώστε φοβόμουν να τον κοιτάξω στα μάτια.
Τον έβλεπα καθημερινά. Μου έκανε κι εμένα πείραμα – έπαιρναν
αίμα από το χέρι μου, το επεξεργάζονταν και μου το έβαζαν πάλι.
Δεν έχω ιδέα περί τίνος επρόκειτο. Για κάποιον ακατανόητο λόγο
με έσωσε για δεύτερη φορά, όταν αποφασίστηκε να αδειάσει το
νοσοκομείο και 150 άτομα στάλθηκαν στους θαλάμους αερίων,
εκτός από εμένα και ένα αγόρι από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας
άνθρωπος γεμάτος μίσος. Πρώτα και κύρια μίσος για τον εαυτό
του και μετά για όλους τους άλλους.
Το 1944 μας έστειλαν σε πορεία θανάτου από το Μπίρκεναου
στο Οράνιενμπουργκ και από εκεί στο Μπούχενβαλντ. Κατόπιν
σε ορυχείο, όπου μας διέταξαν να σκάβουμε το βουνό, για να
φτιάξουμε κάποιου είδους μυστική πόλη.
Από εκεί επιστρέψαμε περπατώντας στο Μπούχενβαλντ.
Όποιον δεν ήταν ικανός να περπατήσει, τον πυροβολούσαν.
Από εκεί, μεγάλα τραίνα μας μετέφεραν στο Τερεζίενσταντ, ενώ οι
Σοβιετικοί βομβάρδιζαν τις ράγες. Αισθανόμασταν ότι οι Γερμανοί
βρίσκονταν κοντά στην κατάρρευση. Επί 17 ημέρες δεν είχαμε
ούτε νερό, ούτε τροφή, τίποτα.
Απελευθερωθήκαμε από τους Ρώσους στο Τερεζίενσταντ στις
9 Μαΐου. Εκδήλωσα τύφο και πέρασα αρκετές βδομάδες στο
νοσοκομείο πριν μπορέσω να φύγω.
Έμαθα ότι την οικογένειά μου την είχαν πάει στην Τρεμπλίνκα
το 1942 – οι γονείς μου, δύο αδελφοί, τρεις αδελφές, δύο ανιψιοί,
δύο ανιψιές, μια θεία, ένας θείος, όλοι τους νεκροί.
Γιόζεφ Μαντρόβιτς
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Βεβαιώσεις

Μικρομάγαζα σ’ επαρχιακές πολιτειες
Μικρομάγαζα σ’ επαρχιακές πολιτείες

μ’ ανορθόγραφες κακοφτιαγμένες ταμπέλες
φτωχές αναιμικές φιλοδοξίες,
φυλακισμένες σε παλιές χρονοκασέλες.
Θλιβερό τσαγγαράδικο “το μικράκη”
πρόκες, σπάγγος, τσιρίσι, μετζεσόλες.
Αντίκρυ “Ο Λαίαντρος” να ψήνει με μεράκι
τις καλές τις μέρες κοκορέτσι και μπριτζόλες.
Στο στραγαλάδικο “Η Απόλαφσις” περνάει
όλη η μαρίδα κάθε πούναι σκόλη.
Μ’ απόλυτη ικανοποίηση κρατάει
ο χωροφύλακας στη ζώνη το πιστόλι.
Στα “Ψυλικά η Οραία Πινελόπη”
μαθαίνεις πως “ενδείωνται κομβήα”
Στο γαλατάδικο “Ο Μερακλείς” τοιμάζει το σιρόπι
κι’ από μακριά νυστάζει μια ρομβία.
Πρωί-πρωί ανοίγουν, ξεσκονίζουν
και περιμένουν τη γνωστή τους πελατεία.
Βράδυ τα βερεσέδια υπολογίζουν
και δόστου πάντα η ίδια ιστορία.
Μικρομάγαζα σ’ επαρχιακές πολιτείες,
που σε μια στείρα ικανοποίηση γερνάτε
χωρίς όνειρα, χωρίς φιλοδοξίες
κι ούτε μπρος, ούτε πίσω πάτε.
Ζωές που χάσατε τις φτερούγες τις πρώτες
σ’ ανομολόγητες βουβές τραγωδίες,
απόκληροι της στασιμότητας δεσμώτες,
μικρομάγαζα σ’ επαρχιακές πολιτείες.
Καίτη Χιώτελλη
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“... ὁ δέ ἄργυρος χρήζων ἀνθρώπου τοῡ φυλάξαντος”

(Διόγν. ΙΙ 2).
Τα χρήματα, για να διατηρηθούν, χρειάζονται
φύλαξη.
Πολλοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να τα πάρουν.
Η Αγία Γραφή βεβαίως λέει τ’ αντίθετα. Ποιος
όμως από τους ανθρώπους σήμερα ξέρει τι λέει η
Αγία Γραφή;
Ποιος εφαρμόζει αυτά που διάβασε;
Όλοι αγωνίζονται, για να κάμουν περιουσίες.
Το να βγάζεις τα αναγκαία χρήματα για τα οικογενειακά έξοδα δεν είναι επιλήψιμο. Το να καταντήσει όμως
ο άνθρωπος δούλος της φιλοχρηματίας, είναι αμάρτημα.
Ο άνθρωπος παρεξήγησε μερικά πολύ απλά,
πράγματα.
Ο πλούτος είναι μέσον. Δεν είναι σκοπός.
Ένα όργανο, που άλλοτε χρησιμοποιείται για
καλό, κι άλλοτε για κακό.
Φταίει ο πλούτος;
Αγοράζουμε ένα μαχαίρι. Κόβουμε ψωμί, μα και...
λαρύγγια. Φταίει το μαχαίρι;
Ο άνθρωπος διορίζεται από το Θεό διαχειριστής
μιας περιουσίας.
Του τη δίνει ο Θεός, για να τη χρησιμοποιήσει.
Απομένει στον άνθρωπο λοιπόν ν’ αποφασίσει.
Θα την αξιοποιήσει;
Θα την αφήσει στο χρηματοκιβώτιο;
Θα βοηθήσει, όσους έχουν ανάγκη;
Θα δώσει λόγο στο Θεό στο τέλος.
Τι καλά που θα ήταν αν όλοι μας καταλαβαίναμε
αυτή την πραγματικότητα!
+ο π.Γ.
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Διέξοδοι
Λαλιά ...
Σκεφτόμουνα κάποτε για τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις,
ποιο νάτανε το ανάλογο της καθεμιάς μέσα στη φύση. Και είπα,
η πέτρα για την πρόσθεση, επειδή η πέτρα μου φαίνεται νάναι
αθροιστική. Και η βροχή για την αφαίρεση, επειδή η βροχή αφαιρεί
απ’ τη φύση τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας της. Το νερό για
τον πολλαπλασιασμό, επειδή πάντοτε έχει μαγικήν ακεραιότητα,
τέτοια που να βρίσκω τον αρχαίο στοχασμό, πως ούτε μια φορά
δεν μπορούμε νάμπουμε στο ίδιο νερό καθώς τρέχει, ορθότατο.
Και είπα, τέλος, ουρανός και γη για τη διαίρεση, με πηλίκο, την
ανθρώπινη ψυχή.
Με νοιάζει εδώ πέρα το νερό, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός. Θα
μου πείτε, και η βροχή νερό είναι, μα εγώ την παίρνω μονάχα σα
βροχή, δηλαδή το αποτέλεσμά της. Έρχομαι τώρα να πω για το
πνεύμα πως είναι πολλαπλασιασμός. Κι αφού η Ελληνική Σκέψη
με τη Χριστιανική Αποκάλυψη βγαίνουν απ’ την ίδια λαλιά και
η πρώτη οπλίζει φυσικά τη δεύτερη, δεν έχουμε παρά την κίνηση
του νερού και φυσικά τη μαγική του ακεραιότητα. Έχουμε τον
πολλαπλασιασμό ενός θαύματος άλλωστε. Ελληνική Σκέψη και
Χριστιανική Αποκάλυψη ούτε να προστεθούν είναι μπορετό, ούτε
ν’ αφαιρεθούν η μια απ’ την άλλη, ούτε να διαιρεθούν.
Εδώ έχουμε την Αττική. Έτσι έχουμε φυσικά τον Ιησού. Γιατί
ο Ιησούς πηγάζει απ΄ τον ουρανό και ο ουρανός είναι μεγάλος
και καθάριος εδώ πέρα. Είναι το ύψος η Αττική και το ύψος είναι
ο Ιησούς. Αλλού πάλι, το πλάτος – όπως στην Ασία, γι’ αυτό
κι η οριζόντια μεταφυσική της, η ενθεϊκή. Το ύψος έχει κάθετη
μεταφυσική, αποθεωτική. Κι αν η Ελληνική Σκέψη φανέρωσε την
Ιδέα της ουράνιας χαράς, η Χριστιανική Αποκάλυψη φανέρωσε
την απειλή της ουράνιας χαράς. Η ρίζα μία, λαλιά του ύψους.
Ν. Δ. Καρούζος
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Ρωγμές...
Οι γονείς της μητέρας της Άλισον Ναζαριάν επιβίωσαν
στο Άουσβιτς και Μπέργκεν – Μπέλσεν, όπου και γεννήθηκε
η μητέρα της. Έχει γράψει το βιβλίο: «Επακόλουθα: Η
κληρονομιά της εγγονής. Ίαση και ελπίδα» ως μέλος της
τρίτης γενιάς. «Ήμουν πολύ κοντά με τον παππού και τη
γιαγιά. Μου μιλούσαν ελεύθερα και με πολλές λεπτομέρειες
για τη ζωή τους στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Απορρόφησα τις εμπειρίες τους. Ήταν καθημερινό θέμα
συζήτησης. Το Ολοκαύτωμα υπήρχε παντού γύρω μου,
βρισκόταν σε κάθε ιστορία, σε κάθε συζήτηση, κάθε μέρα
της ζωής μου.
Μου είπαν: μπορεί να έρθουν να μας πιάσουν ανά πάσα
στιγμή, θα πρέπει να είσαι έτοιμη. Ακόμα και τώρα έχω
πάντα έτοιμη μια τσάντα με διαβατήριο και τα απαραίτητα.
Έχω και έναν παράλογο φόβο ότι θα τελειώσουν κάποια
πράγματα της καθημερινότητας και δεν θα μπορώ να
τα προμηθευτώ. Έπρεπε να φθάσω στα 13 μου για να
καταλάβω ότι δεν είχαν ζήσει το Ολοκαύτωμα όλοι οι
παππούδες των φίλων μου. Με «διαμόρφωσε». Είμαι πολύ
περήφανη για τους προγόνους μου».
Η Ναόμι Λεβί, θεωρεί ότι οι απόγονοι εκείνων που έζησαν
τα ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου έχουν «έντονη αίσθηση
απώλειας και φαντασμάτων από το παρελθόν». Εκείνη
πέρασε μια περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να τα
απωθήσει όλα, αλλά τελικά στράφηκε στην έρευνα και στην
καταγραφή της οικογενειακής ιστορίας «προσπαθώντας να
συνθέσω το παζλ».
ρ-ς
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Δευτέρα

5.8.2020

Συζητούσα με έναν άνθρωπο δικό μου. Του έλεγα για
τα σχέδιά μου. Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο, πώς να
αλλάξουμε τα συστήματά μας, εκθειάζοντας ένα συγκεκριμένο
οργανισμό. Να πάρουμε παράδειγμα από το πώς λειτουργεί,
να ακολουθήσουμε κάποιες τακτικές του κλπ κλπ. Αυτός με
άκουγε προσεκτικά, σχολιάζοντας αυτά που του έλεγα.
Λίγες βδομάδες αργότερα, βρέθηκα σε μια ομιλία. Άκουγα
με προσοχή τα όσα έλεγε ο ομιλητής. Και ήταν τότε που
έμαθα, πως ο οργανισμός που εκθείαζα σε εκείνο τον άνθρωπο,
ήταν αυτός που προσπάθησε εκείνο τον ίδιο άνθρωπο, να
τον φιμώσει. Με τη βία.. Γιατί τόλμησε να είναι αυθεντικός.
Να είναι διαφορετικός. Να χαράξει δικό του δρόμο.
Μετρώντας ξανά τα όσα είχαν συμβεί, συνειδητοποίησα
τι προσπάθησε να κάνει ο οργανισμός: Να του στερήσει τη
φωνή. Την ελευθερία του. Την υπόστασή του ως ανθρώπου.
Συνειδητοποίησα και τι έκανε ο δικός μου άνθρωπος,
καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας. Σχολίαζε μονάχα
τις ιδέες μου. Για τα υπόλοιπα, σιώπησε! Επέλεξε να μην
αποκαλύψει τα όσα είχαν συμβεί. Αν και ήξερε... Θα μπορούσε να αντιδράσει. Να μιλήσει μειωτικά ή με πικρία.
Επέλεξε να σιωπήσει. Κανένας από τους δυο μας δεν θα
έβγαινε κερδισμένος από μια τέτοια συμπεριφορά.
Η διαφορά ανάμεσα στην αποσιώπηση και τη σιωπή.
Η πρώτη επιλέγει να στερήσει την ελευθερία και η δεύτερη να πράξει ελεύθερα. Η πρώτη βασίζεται στην
κατάχρηση, κυρίως της εξουσίας. Η δεύτερη στη διάκριση
και τη διακριτικότητα.
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Το βάθος της σιωπής και η ρηχότητα της αποσιώπησης..
Δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ να αλλάξω τον κόσμο ή
τα συστήματα. Αυτό που ξέρω, είναι πως αυτός ο άνθρωπος,
υπήρξε τρανό παράδειγμα για το πώς να αλλάξω πρώτα εγώ.
Κάποιες φορές θα χρειαστεί να εκφράσω με θάρρος την άποψή
μου, και κάποιες άλλες να σιωπήσω.
Πόσες φορές οι άνθρωποι μάς διδάσκουν με τα λόγια τους!
Με τη σιωπή τους! Χωρίς να πουν λέξη.
Κάτι τέτοιες φορές είναι που κάνει κρότο η σιωπή!!
								Ε.Κ.

Αναβαθμοί...
“H δυσκολία, όταν ανατρέχει κανείς σε αλλοτινούς
καιρούς, είναι να αντλήσει στοιχεία για την καθημερινότητα.
Τις νοοτροπίες. Τις συμπεριφορές. Τις συνθήκες ζωής.
Τη διασκέδαση.Τα ήθη. Τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων
και τόσα άλλα, με στόχο αφενός να βιώσει παραστατικά ο
αναγνώστης όσα διαδραματίζονται και αφετέρου να κρίνει
με βάση τα μέτρα και τα σταθμά που ίσχυαν τότε και όχι με
τον τρόπο που σκεπτόμαστε σήμερα.
Οι εκπλήξεις ήταν αλλεπάλληλες, όπως συμβαίνει
και στις σελίδες του μυθιστορήματος, με εντονώτερο το
μέγεθος της αγριότητας που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος”.
(“Το Βήμα”)
Μας προκαλεί πάλι ο συγγραφέας. Μιλά για τη γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου.
Ωμή η τελική διαπίστωσή του.
Μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει; Μ’ επιχειρήματα;

Aλέξης
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ΡΑΝΙΔΕΣ
O Xριστιανισμός...
...ξεκίνησε σαν επανάσταση.
Αλλά ήταν μια επανάσταση πρωτόφαντη, αλλοιώτικη, μοναδική. Δεν
στράφηκε εναντίον ενός καθεστώτος, ούτε μιας τάξεως, μήτε εναντίον
παραδεδεγμένων. Ήταν κάτι ανώτερο, υψηλότερο, ιδανικώτερο. Ήταν
μια επανάσταση ψυχών. Η επανάσταση των ψυχών.
Ακούστηκαν λόγια, που δεν είχαν ειπωθεί ως τότε. Λόγια αγάπης
και ταπεινοσύνης και εγκαρτέρησης. Δεν στέκει παραπάνω, είπαν, ο
δυνατός και ο πλούσιος. Ο αδύνατος και ο φτωχός μπορεί να σταθούν
παραπάνω. Μην αρνηθείτε στο κράτος – το ρωμαϊκό – ό,τι σας ζητά.
Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Αλλά… οι ψυχές σας ας μείνουν ελεύθερες,
αδέσμευτες από τα εγκόσμια, ας κοιτούν παραπάνω, εκεί απάνω…
Ήταν μια επανάσταση αυτό, η πιο μεγάλη επανάσταση που γίνηκε
ποτέ. Και ο σπόρος έπιασε. Έπεσε στις πονεμένες ψυχές – όλες οι ψυχές
είναι πονεμένες, είναι συχνά κουρασμένες – και οι ψυχές ανοίχτηκαν,
δέχτηκαν τον σπόρο και πραγματοποιήθηκε η μεγίστη επανάσταση,
συντελέστηκε το θαύμα, η επανάσταση των ψυχών.
Έτσι έζησε ο Χριστιανισμός, έτσι ανδρώθηκε, άπλωσε, νίκησε. Έτσι
ζει. Έτσι θα ζήσει.
Στην πρόοδο των αιώνων ήρθε ωστόσο μια ώρα – έρχεται κάποια
ώρα – όπου στεγνώσανε οι ψυχές, ωσάν να μαραίνωνται ελεεινά.
Πέφτουνε τα φτερά τους. Κι ουδ’ έχουν τη δύναμη να πιστέψουν στον
εαυτό τους, στη δύναμή τους οι ψυχές. Σκοτεινιάζει ο κόσμος.
Σε τέτοιες ώρες σκοτεινές προβάλλει φωτοδότης ο Χριστιανισμός.
Δεν χτυπάει ένα γύρω, Κράτος, Εξουσία, Νόμους, Κοινωνία, Πλούτο,
δεν αρνείται τίποτα, σέβεται και συντηρεί ακόμα. Χτυπάει όμως μέσα,
μέσα στον άνθρωπο, στα βάθη του, στην ψυχή του, να την αφυπνήσει,
να επαναστατήσει η ψυχή ενάντια στον εαυτό της, στην αδυναμία της,
στις αδυναμίες της, να γίνει πάλι η επανάσταση, να ζούνε οι ψυχές,
να νιώθουν ότι ζούνε, ότι αυτές είναι, αυτές απάνω απ’ όλα, και από
το Κράτος και από την Εξουσία και από την Κοινωνία και από τον
Πλούτο, αρκεί να είναι καθαρές. Και τότε κερδίζουν την ταπεινοφροσύνη
και την πραότητα. Και την γαλήνη.
Έτσι απολυτρώνονται οι ψυχές, απολυτρώνεται ο Άνθρωπος.
Σε μια αδιάκοπη επανάσταση των ψυχών μας καλεί ο Χριστιανισμός.
Επανάσταση-Ανάσταση. Είναι το Α και το Ω.
Θ. Πετσάλης - Διομήδης

... ζωής
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Ανεβαίνοντας
Όλιβερ
[Birgitta Sif, εκδ. Ίκαρος]

«Ο Όλιβερ ένιωθε λίγο διαφορετικός. Αλλά δεν πείραζε.
Ζούσε στον δικό του κόσμο, ευτυχισμένος, παρέα με τους
φίλους του”.
Ένα αγόρι που έχει για παρέα μόνο τα παιχνίδια του.
Με τη δύναμη της φαντασίας παίζουν μαζί, ζουν
περιπέτειες...
Όμως, έρχονται στιγμές που τα παιχνίδια δεν μπορούν
να παίξουν μαζί του όπως εκείνος ονειρεύεται.
Και κάπως έτσι, “καθώς έπαιζε έναν αγώνα τένις με τον
εαυτό του”, ο Όλιβερ θα μπει σε μια νέα περιπέτεια η οποία
θα του αλλάξει τη ζωή. Γιατί σ’ αυτήν θα γνωρίσει την
Ολίβια!
Μια ιστορία για την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής,
αφιερωμένη από τη συγγραφέα σε όλους όσους ένιωσαν
κάποτε διαφορετικοί.
Αφιερωμένη στον καθένα μας...
Θ.
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ
Ρυάκια
Λευκωσία

Το Συμπέρασμα
9.8.2020

Αγαπητέ μου Τάκη,
Ζήτησε ο άνθρωπος ν’ απολυτοποιήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.
Να μείνει στις επαγγελίες για σωτηρία με τις επιστημονικές
κατακτήσεις.
Ν’ απαλλαγεί από το πλέγμα των ενοχών του.
Αίσθημα ανεστιότητας λοιπόν. Με τον κλονισμό της οικογένειας.
Την άρνηση.
Την αποκοπή από τις ρίζες των αξιών.
Τούτη η πραγματικότητα τυραννά τον άνθρωπο.
Του δημιουργεί άγχος.
Ταλανίζει όλους μας.
Υποκατάστατα επενόησε.
Στην επιστήμη.
Τον αθεϊστικό υπαρξισμό.
Τα διάφορα επαναστατικά κινήματα.
Την κατάλυση της αυθεντίας της Εκκλησίας.
Την αποτίναξη(!) όποιου χαλινού.
Τη ξέφρενη πορεία προς τη διαφθορά.
Αποτέλεσμα;
Χρεοκοπία. Έλλειψη ισορροπίας.
Όλοι δοκιμάστηκαν.
Ήταν μια φωτοβολίδα μέσα στη νύχτα.
Ανικανοποίητο.
Τί θα γίνει λοιπόν;
Θα καταπνίξει τον ατίθασο εγωϊσμό του ο άνθρωπος;
Θα καλλιεργήσει αγνότητα προθέσεων; Και πώς;
Θα δώσει την καρδιά του στον άλλο;
Θα ομολογήσει το λάθος του;
Θα τροχιοδρομήσει νέα πορεία ζωής;
Με την αγάπη μου,
Προς τον ουρανό άραγε;

a.G.

στην έρημο
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ονειρικα
Xαραμάδα ελπίδας
Σε έναν αγώνα δρόμου, ο Κενυάτης A. Mutai απείχε μόλις λίγα μέτρα από
το τέρμα. Μπερδεύτηκε νομίζοντας ότι είχε ήδη ολοκληρώσει τον αγώνα. Και
σταμάτησε να τρέχει...
Ο Ισπανός Ι. Φερναντέζ, ήταν ακριβώς πίσω του. Άρχισε να του φωνάζει ότι
κάνει λάθος. Ο Κενυάτης δεν κατάλαβε. Ο Φερναντέζ έκανε το απροσδόκητο.
Το απίστευτο. Τον... έσπρωξε προς τη νίκη.
«Γιατί το έκανες αυτό;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος.
«Το όνειρό μου είναι ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα
είδος κοινωνίας με αξίες, που θα χαρακτηρίζουν έναν πραγματικό πολιτισμό»,
απάντησε ο Ισπανός δρομέας.
-Μα γιατί άφησες τον Κενυάτη να κερδίσει;
-Δεν τον άφησα να κερδίσει. Κέρδισε.
-Θα μπορούσες να είχες κερδίσει!
-Αλλά ποια θα ήταν η αξία της νίκης μου; Ποια θα ήταν η τιμή αυτού του
μεταλλίου; Τι θα σκεφτόταν η μητέρα μου γι’ αυτό;
Η τιμή, η ηθική και η ντροπή στο πρόσωπο είναι αρχές, που μεταδίδονται
από γενιά σε γενιά.
Πάντοτε ενθουσίαζαν οι αθλητικοί αγώνες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρακολουθούν και σήμερα οι θεατές. Ειδικά όταν υπάρχει συναγωνισμός στον
τερματισμό. Χειροκροτούν τον νικητή. Μα και όλους τους αθλητές.
Αυτό όμως που ξεχωρίζουν οι φίλαθλοι είναι το ήθος και το «ευ
αγωνίζεσθαι».
Θέλουν να βλέπουν σεβασμό τους κανόνες και στους συναθλητές τους.
Εκτιμούν ιδιαίτερα τον τρόπο που αγωνίζεται ο καθένας και την έγνοια
του για τον διπλανό.
Η κάλπικη νίκη δεν ενθουσιάζει. Την αποδοκιμάζουν.
Έτσι γίνονται βήματα προς τον πολιτισμό.
«Ποια αξία και ποια τιμή θα έχει ένα τέτοιο στεφάνι νίκης;», διερωτάται
ο Ισπανός αθλητής.
«Με τι μούτρα θ’ αντικρύζω τους συναθλητές μου, τη μητέρα μου και τον
κόσμο; Πώς θα φτιάξουμε μια κοινωνία με αξίες και ιδανικά; Με κλεμμένες νίκες,
μήπως;»
Χαραμάδα ελπίδας. Αχτίδα φωτός.
ΔΔ
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Καταβυθισεισ
“Πίστευα κείνη τη στιγμή, πως θα μπορούσε να
υπάρξει μια κάποια αλήθεια, ένα κάποιο ανθρωπιστικό καταφύγιο.
Τώρα είμαι στην κυριολεξία αποπροσανατολισμένος.
Μου φαίνεται, πως περπατώ ανάμεσα σε
φαντάσματα. Σ’ έναν κόσμο που πάει να
τελειώσει”. (Ε. Ιονέσκο)
Απαισιοδοξία; Φάντασμα μήπως;

Ούτις

Εξομολογήσεις

Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772),
τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:
1. Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ
(4:30 - 6:30 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 (π.
Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
2. Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και 4:30 - 6:30 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760, 22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά).
3. Από την Κυριακή 2 Αυγούστου μέχρι και την Πέμπτη 13 Αυγούστου θα
τελείται καθημερινά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο.
4. Από την 1ην μέχρι και την 14ην Αυγούστου, τηρείται νηστεία.
5. Κατά την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος γίνεται
κατάλυση σε ψάρι.
6. Κατά την ημέρα της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου
(29 Αυγούστου), γίνεται κατάλυση οίνου και ελαίου.
7. Στις εορτές της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
δεν γίνονται μνημόσυνα.
“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” l
Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ. 140 l Aύγουστος, 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
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