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Συχνά στη ζωή μας προβληματιζόμαστε.
Τι είμαστε λοιπόν εμείς; 
Ασφαλώς είμαστε Έλληνες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. 

Απόγονοι μάλιστα ένδοξων προγόνων. 
Με ρίζες. Αξίες. Ιδεώδη. Ιδανικά.
Με καθήκοντα και δικαιώματα. 
Στόχος όλων να μεταδώσουμε το πνεύμα το Ελληνικό 

στους σύγχρονους καιρούς, τους τόσο αιχμηρούς. 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Οπαδοί του Χριστού. Μαθητές Του γνήσιοι. Τεράστιο 

νέφος μαρτύρων μας περιστοιχίζει. Κι όλο μας καλεί. 
Προσπαθούμε άραγε να τους μοιάσουμε; Και να τους 
φτάσουμε; Μας περιμένουν εκείνοι.

Θα συνεχίσουμε άραγε τούτη την πορεία της ανάβασης 
στον ουρανό; (Εβρ. ιβ’ 1)

Τι είμαστε λοιπόν; 
Καιρός να τοποθετηθούμε. Να δώσουμε το στίγμα μας 

το πνευματικό. 
Υπεκφυγές δεν χωρούν. 
Απαιτείται συνέπεια. Ή ταν ή επί τας. 
Όχι μόνο λόγια. Χορτάσαμε μ’ αυτά. 
Όλοι γύρω μιλούν. Φωνάζουν. Κραυγάζουν. Καλούν.   
Ποιοι προχωρούν άραγε; 
Λίγοι συνήθως. 
Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικό για μας. 

Κάθε άλλο. 
Είμαστε λοιπόν και τι; Στα λόγια; Στη θεωρία; Στο χαρτί; 

Για στην πράξη; 
Μας καλεί τώρα η στιγμή της αλήθειας. Τι απαντούμε; 
                                            ζ.α.
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Σε όλους αρέσει το άγνωστο, το 
ανεξερεύνητο, το μυστήριο.

Η μαγεία, η αγωνία.
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Το ερώτημα παραμένει:
Μιλούμε για αυτοπεποίθηση. Δηλ.;
Πλήρης αυτονομία;
Λαχτάρα για το τέλειο;
Συμβιβασμοί; Πού; Πότε;
Αυτάρκεια; Ο καθένας στο νησί το κλεισμένος; Χωρίς επαφή με 

τους άλλους;
Κλείσιμο στον εαυτό μας; Αφού μάλιστα «η κόλασή μας είναι 

οι άλλοι». (Σάρτρ)
Τα χαρακτηριστικά τούτα  είναι άραγε εποικοδομητικά;
Μήπως, κατά βάθος κάμνουν τον άνθρωπο ειδωλολάτρη;
Το είδωλο; Μα ο εαυτός μας.
Και ο θάνατος;
Μήπως όμως των οριζόντων τούτων η γραμμή καταλήγει, 

πού; Στο μηδέν;
Είχαμε την ευκαιρία ως τώρα, να ζήσουμε στιγμές ονειρικές. Οι 

αναμνήσεις συνεχώς μας φέρνουν πίσω. Σε δίσεκτα χρόνια ίσως.
Κι άφησαν, το ξέρουμε, το δικό τους στίγμα τ’ ανεξίτηλο στης  

ψυχής μας τις πλάκες  χαραγμένο. Μια αραχνούφαντη έστω 
νοσταλγία της περιπέτειας του Παραδείσου.

Βιώματα λοιπόν. Ευλογία μοναδική.
Θα τα κλείσουμε στο χρονοντούλαπο; Κι οι «κραυγές» τους; 

Θα διασχίζουν τους αιθέρες απροκάλυπτα;
Μήπως μια ρωγμή, μια χαραμάδα θα βοηθήσει;  Ίσως  το 

φως τους το ζωογόνο τρυπώσει; Κι αυτόματα οι ακτίνες του οι 
ζωογόνες θα διώξουν τα όποια σκοτάδια.

Βάδισμα στα τυφλά; Οπωσδήποτε όχι. Σε σχοινί τεντωμένο;
Κι ο  οδηγός; Πού;
Μήπως κάπου να σκάψουμε; Σ’ ένα ορυχείο;
Κι η λύση θα είναι εκεί. Να μας περιμένει.
Μέσα μας λοιπόν.                                    + ο π.Γ.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Εκεί
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      Μικρές

Κυττάζουμε μέσα μας; 
Διακρίνουμε το κενό μας;
Ο λαός, πάντως, του Θεού, ο τόσο γελασμένος απ΄ όλους 

μας, περιμένει το λόγο της μεγάλης ελπίδας.
Τί κάμνουμε  λοιπόν;
Διερωτηθήκαμε όμως ποτέ κατά πόσο αυτά είναι ο λόγος 

το Θεού; Η ελπίδα η μεγάλη;
Έχουν καμμιά σχέση με το “περίσσευμα” της καρδιάς μας;
Δίνουμε, τελικά, στο λαό γνήσια τροφή;
Ξυλοκέρατα μήπως;                          γ.

 αναδύσε ι ς
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Αν τα δούμε λοιπόν τα πράγματα όπως λέμε, κανένας 
δεν είναι υποχρεωμένος να καθίσει να κλαίει τη μοίρα του. 
Ούτε εκέινος ο οποίος θα καταλάβει ότι στην ψυχοσύνθεσή 
του οφείλονται οι μη καλές καταστάσεις που έχει, ούτε ο 
άλλος που τίποτε δεν θα αντιληφθεί. Ό, τι είναι ο καθένας 
το οικονομεί έτσι ο Θεός για το καλό του, και ο καθένας 
στην πράξη θα το δει αυτό ότι το κάθε τι είναι όντως για 
καλό.

Βρίσκει την άκρη ο άνθρωπος, ακριβώς όταν  δεν θα 
τρώγεται με τον εαυτό του και δεν θα κλαίει τη μοίρα του, 
αλλά θα πει: ‘‘Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι έρμαιο. Ο 
αγαθός Θεός πάντοτε και προνοεί για τον άνθρωπο. Αν 
συμβαίνει το άλφα ή το βήτα, είναι για καλό’’.

Για σκεφτείτε να πιστεύσει έτσι ο κάθε άνθρωπος. Μετά 
κανένας δεν θα τρώγεται. 

π. Συμεών Κραγιόπουλος
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Θα ξαναπιάσει το κομμένο νήμα της ευημερίας ή  θα μείνει 
για καιρό με τη γεύση της στάχτης στο στόμα; Κύματα 
προσφύγων, αυξανόμενη φτώχεια, ανεργία (στη χώρα μας 
κυρίως), ακροδεξιοί συνασπισμοί, ρατσιστικές επιθέσεις, 
συντηρητικοποίηση. Ναυάγια. Όχι ότι απουσιάζει η άλλη 
πλευρά, της επινοητικότητας, της δυναμικής των  νέων 
κυρίως ανθρώπων, των φρέσκων αντιλήψεων και ιδεών, της 
κοινωνίας των πολιτών, της αλληλεγγύης. 

Όμως το φως είναι όλιγο και ισχνό προς το παρόν. 
Συγκεντρωνόμαστε σε αυτό, γιατί είναι το μόνο που 
προμηνύει μια καλύτερη επόμενη μέρα. 

                                 Μαρία Κατσουνάκη

   Πολλά τα κύματα  και φοβερή η θαλασσοταραχή. Αλλά δε 
φοβόμαστε μην καταποντισθούμε. Γιατί στεκόμαστε πάνω 
στην πέτρα. Ας μαίνεται το πέλαγος. Δεν μπορεί να διαλύσει 
την πέτρα. Ας σηκώνονται τα κύματα, δεν θα βουλιάξει το 
καράβι του Χριστού.
   Πες μου, τι φοβόμαστε; Τον θάνατο ; Εμοί το ζήν Χριστός 
και το αποθανείν κέρδος. Ή τάχα την εξορία; Του Κυρίου η 
γη και το πλήρωμα αυτής. Αλλά μήπως δήμευση χρημάτων;  
Ουδέν εισηνέγκαμεν εις τον κόσμον; δήλον ότι ουδέν 
εξενεγκείν δυνάμεθα.
   Όλα τα φόβητρα του κόσμου τα καταφρονώ, και τα 
θέλγητρά του τα θαρρώ καταγέλαστα. Δεν φοβάμαι την 
φτώχεια, και τον πλούτο δεν τον επιθυμώ. Δεν με δειλιάζει ο 
θάνατος, και δεν δέχομαι να ζήσω παρά μόνο για την δικιά 
σας προκοπή.

Ιωάννης Χρυσόστομος
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Η Εκκλησία είναι η κοινότητα αυτών που γνωρίζουν ότι 
εμπλέκεται στον οντολογικό διάλογο με τον αναστημένο Χριστό. 
Είναι ο ίδιος ο Χριστός που τους έχει εμπλέξει σ’ αυτόν τον 
διάλογο. Η Εκκλησία δεν είναι πραγματικά καθολική εκτός εάν 
νιώθει ενωμένη με ολόκληρο τον κόσμο και συνεχώς καλλιεργεί 
αυτήν την αίσθηση της ενότητας... Με την ξεχωριστή  επικοινωνία 
που υπάρχει μεταξύ τους , οι πιστοί καλούνται να δείξουν την 
τελειότητα της αλληλεγγύης στην οποία  καλούνται όλοι οι 
άνθρωποι. 

Όλοι μαζί κοινωνούν με τον αναστημένο Χριστό και έτσι 
δείχνουν ότι μόνο ως ολότητα κοινωνούν και της αναστάσεως, 
ως μέλη του ενός ολόκληρου Χριστού. 

Προσεύχονται, ψάλλουν μαζί στη λειτουργία και συνεπώς οι 
ψυχές τους συγχωνεύονται  σε ενότητα σκέψεων, αισθημάτων και 
μαρτυρίας, σε μετοχή στην αγάπη του Χριστού και αναμεταξύ 
τους... Ο καθένας εκπροσωπεί  μια πραγματική αξία σ’ αυτήν 
την ενότητα την οποία καθένας ζητεί να εμπλουτίσει με κάτι 
μοναδικό...

Ο καθένας με τη δική του εμπειρία εμπλουτίζει την εμπειρία 
που μοιράζονται όλοι. 

Όλοι τρέφονται διαπιστώνοντας στον ύψιστο βαθμό τις 
απεριόριστες δυνατότητες στο μυστήριο του διαλόγου ... 
Η κοινότητα εξελίσσεται μέσω της προσωπικής και θετικής 
συνεισφοράς καθενός μέλους, μέσω της δωρεάς του καθενός που 
αυξάνει στο πνεύμα της κοινωνίας.

π. Δημήτριος Στανιλοάε

Διαυγάσεις Οριακές

Κοινωνία

06
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Ρ ηγματώσεις

Μια μεγάλη κατανόηση
Τί σημαίνει μετάνοια; Συνήθως θεωρείται ως θλίψη για την 

αμαρτία, ένα αίσθημα ενοχής, μια αίσθηση στεναχώριας και τρόμου 
για τις πληγές που προκαλέσαμε στους άλλους και στον εαυτό μας. 

Μια τέτοια άποψη όμως είναι επικίνδυνα ατελής. Η στεναχώρια 
και ο τρόμος υπάρχουν πράγματι συχνά στη βίωση της μετάνοιας, 
αλλά δεν είναι ολόκληρη η μετάνοια, δεν αποτελούν καν το 
σπουδαιότερο τμήμα της. 

Αν θεωρήσουμε όμως κατά τρόπο κυριολεκτικό τον όρο 
μετάνοια, τότε θα βρεθούμε πιο κοντά στην καρδιά του ζητήματος. 
Μετάνοια σημαίνει “αλλαγή του νου”: Όχι απλώς λύπη για το 
παρελθόν, αλλά θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, ένας 
τρόπος να βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον Θεό- 
σύμφωνα με τον Ποιμένα του Ερμά, είναι “μια κατανόηση και όχι 
αναγκαστικά, μια συναισθηματική κρίση. 

Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξυσμός τύψεων και αυτοοικτιρμού, 
αλλά επιστροφή, επανατοποθέτηση του κέντρου της ζωής μας 
στην Αγία Τριάδα.

Ως “νέος νους”, ως μεταστροφή και επανατοποθέτηση του 
κέντρου της ζωής, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό, και όχι αρνητικό. 
“Μετάνοια εστί θυγάτηρ και άρνησις ανελπιστίας”, λέγει ο Άγιος 
Ιωάννης της Κλίμακος. 

Δεν είναι απελπισία, αλλά σφοδρή αναμονή, δεν είναι το 
αίσθημα πως κάποιος έφτασε σε αδιέξοδο, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο θα βγει απ’ αυτό. 

Δεν είναι αυτομίσος, αλλά επιβεβαίωση του αληθινού μου 
εαυτού, του δημιουργημένου κατ’ εικόνα Θεού.

Μετάνοια σημαίνει πως κοιτάζω, όχι προς τα κάτω, στις 
δικές μου ελλείψεις, αλλά προς τα πάνω, στην αγάπη του Θεού, 
όχι προς τα πίσω αυτομεμφόμενος, αλλά προς τα εμπρός με
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εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπω όχι το γιατί απέτυχα 
να γίνω κάτι, αλλά τι ακόμα μπορώ να γίνω με τη Χάρη του 
Χριστού.

Όταν η μετάνοια ερμηνευτεί μ’ αυτήν την θετική έννοια, δεν 
θεωρείται πλέον μια απλή πράξη, αλλά  μια συνεχής στάση. Στην 
προσωπική εμπειρία κάθε ανθρώπου υπάρχουν αποφασιστικές 
στιγμές μεταστροφής, στην παρούσα όμως ζωή το έργο της 
μετάνοιας παραμένει πάντα ανολοκλήρωτο. 

Η μεταστροφή ή η επανατοποθέτηση του κέντρου της ζωής μας 
πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, μέχρι τη στιγμή του θανάτου, 
όπως το κατανόησε ο αββάς Σισώης, “η αλλαγή του νοός” 
πρέπει να είναι όλο και πιο ριζική και η “μεγάλη κατανόηση” 
όλο και πιο βαθιά. 

Σύμφωνα με τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, “ η μετάνοια 
είναι η αφετηρία και ο θεμέλιος λίθος της νέας ζωής μας εν Χριστώ 
και πρέπει να είναι παρούσα όχι μόνο στην αρχή, αλλά σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής μας, και να αυξάνεται καθώς μεγαλώνουμε”. 

Επίσκοπος Κάλλιστος Ware                                       

 Μηδενισμός ...
Πνίγεται η ανάσα της ψυχής μας από τον Μηδενισμό που 

προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό, από τον οποίο οι άνθρωποι του 21ου 
αιώνα μοιάζει να έχουν αποστραφεί. Και απομένουν πλέον οι λίγοι. 

Σ’ αυτούς τους λίγους στηρίζεται η Ελπίδα πως η ανθρωπότητα 
δεν θα καταποντιστεί τελικά μέσα στον τραγικό παραλογισμό 
που βιώνει σήμερα, και πως από τα ερεβώδη σπλάχνα τέτοιου 
λυσσαλέου μηδενισμού θα αναπηδήσει ένα φως, του Θεού το φως, 
που θα ταπεινώσει την εξουσία του θανάτου με την αθανασία της 

ψυχής. Της ψυχής του ανθρώπου  όπου φωλιάζει το 
μυστήριο της ύπαρξής του. Και πως θα επαναβεβαιώσει 
την αποστολή του ανθρώπου να δοξάσει την αθανασία 
της ψυχής του.                         Κώστας Τσιρόπουλος
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Σχετικά . . .
... με το χάδι, μελέτες απέδειξαν ότι τα πρόωρα βρέφη που 

τα χαϊδεύουν, παίρνουν βάρος ταχύτερα από εκείνα που δεν τα 
χαϊδεύουν.

Οι άνθρωποι μιλούν και όταν ακόμη η γλώσσα τους 
σωπαίνει. Μιλούν με τη διάλεκτο του σώματος, η οποία μπορεί 
να επαληθεύει ή να διαψεύδει όσα εκφράζονται με λόγια. Αυτή 
είναι η γλωσσα της ευαισθησίας που αποκαλύπτει την αλήθεια 
σ’ όλες τις ανθρώπινες σχέσεις.

Εκτός από τη γλώσσα του σώματος υπάρχει και η γλώσσα 
του χρόνου. Αυτή μεταβιβάζει συναισθήματα και σήματα, 
που δεν εκφράζονται με λόγια και εξαρτάται συνήθως από 
το πολιτιστικό περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται και από τη 
σημασία που ο χρόνος έχει μέσα σ’ αυτό. Αν π.χ. βλέπουμε 
συχνά το ρολόϊ μας ή μιλάμε τόσο γρήγορα που αδυνατεί να μας 
παρακολουθήσει ο συνομιλητής μας ή ακόμη αφήνουμε κάποιον 
να περιμένει μισή ώρα μετά το καθορισμένο ραντεβού μας για 
συνεργασία, μπορεί να μεταβιβάζουμε απόρριψη, παραμέληση ή 
έλλειψη ενδιαφέροντος. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το χρόνο 
με τους άλλους είναι μια μορφή επικοινωνίας.

Σημαντική είναι και η γλώσσα των αποστάσεων που παίρνουν 
οι άνθρωποι στον χώρο, όταν επικοινωνούν μεταξύ τους. Η 
μελέτη της χρήσης και αντίληψη της κοινωνικής και προσωπικής 
απόστασης στις διαπροσωπικές συναντήσεις των ανθρώπων 
ονομάζεται Proxemics.

Η απόσταση μεταξύ των προσώπων που συνομιλούν, μπορεί 
να μεταβιβάζει συναισθήματα που ποικίλλουν από το ενδιαφέρον 
μέχρι την απόρριψη.

Δρ. Αφροδίτη Ραγιά

Ρωγμές...
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Δονήσεις

Για τους 15 συμμαθητές και φίλους του νεαρού 
Αμερικανού αρκούσε να ξυρίσουν όλοι τα κεφάλια τους, 
για να μη νιώσει αυτός μειονεκτικά, επειδή είχαν πέσει 
προσωρινά τα μαλλιά του από την χημειοθεραπεία, στην 
οποία χρειάστηκε να υποβληθεί για την οξεία λευχαιμία του. 
Και όμως αυτή η πράξη τους, όχι μόνο τον συγκίνησε, αλλά 
τον έκανε να μην νιώθει σαν μια μύγα μέσα στο γάλα.

   Επίσης, για τους συγχωριανούς ενός πιστού Καναδού, 
ο οποίος πέθανε ξαφνικά ένα καλοκαίρι πριν αρκετά χρόνια, 
αφήνοντας μόνη της τη νεαρή σχετικά γυναίκα του με δύο 
παιδιά, δε χρειάστηκε παρά να διαθέσουν ο καθένας τους μια 
ημέρα μόνο, αλλά μαζί. 

Με τα τρακτέρ τους και με μερικές δεκάδες 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές, όχι μόνο θέρισαν όλα τα 
χωράφια του, αλλά μετέφεραν και αποθήκευσαν όλο το 
σιτάρι και το άχυρο, πριν δύσει ο ήλιος. 

Μια έμπρακτη εκδήλωση αγάπη τους, που ήταν όχι μόνο 
συγκινητική, αλλά και ανακουφιστική για τη νεαρή αυτή 
γυναίκα και για την οικογένειά της.

(“Παρεμβολή”)

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη 
και σωστό έλεγχο μιας σειράς σημαντικών ασθενειών, αλλά και 
την ορθή καθοδήγηση των ασθενών μέσα από το πρωτοβάθμιο  
σύστημα φροντίδας υγείας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος ενώνουν τις δυνάμεις τους στην εκστρατεία “Ακου 
το σώμα σου”. 

Πυλώνες της καινοτομίας είναι η εκπαίδευση των 
φαρμακοποιών μέσα από διαδικτυακά σεμινάρια.(“Το Βήμα”)

Δεν μπορεί κάποιος ν’ αγαπά χωρίς να πάσχει. Η 
μεγαλύτερη οδύνη είναι ν΄ αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός 
αγάπησε τόσο πολύ, ώστε  παραδόθηκε σε φρικτό 
θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο παράδεισος και η κόλαση 
έχουν πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον 
κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξείας οδύνης. 

Άγιος Πορφύριος
* * * 

Πλοίο χωρίς πυξίδα, που εφέρετο πότε απ’ εδώ και πότε 
απ’ εκεί και αντιμετώπιζε από στιγμή  σε στιγμή το ναυάγιο, 
αυτή ήταν η εικόνα του κόσμου τότε.

Τι επίστευαν οι άνθρωποι; Προσκυνούσαν τα είδωλα. 
Η πολυθεΐα τους είχε κάμει δεισιδαίμονες, γεμάτους από 
προλήψεις και φόβους. 

Οι αρχαίοι Έλληνες γονάτιζαν μπροστά στα ορειχάλκινα 
και μαρμάρινα αγάλματα Θεών. 

Οι Αιγύπτιοι, λαός με πολιτισμό, ελάτρευαν τη γάτα, 
τα βόδια και άλλα ζώα. 

Παραστατικά λέγει ο ψαλμωδός. “Άνθρωπος εν τιμή ων 
ου συνήκεν. Παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις 
και ωμοιώθη αυτοίς”. (Ψαλμ. μη, 13) (“Ομολογία”)

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Η πίστη; Ή το θαύμα;
Υπερκόσμια έλξη.
Μια μαγνητική συσκευή.
Εξασκεί επίδραση στις καρδιές των ανθρώπων.
Διασκορπίζει τις αντίξοες συνθήκες και περιστάσεις.
Δίνει θάρρος στον άνθρωπον.
Είναι απαύγασμα και απόρροια της αγάπης του Θεού.
Το ιλαρόν τ’ ουρανού το φως.
Η φωτοβολίδα, που φέρνει δύναμη. Ζωντανή. Δραστική.Υπερ-

κόσμια.
Δίνει κατεύθυνση προς πνευματικούς προσανατολισμούς.
Νικά τα όποια εμπόδια.
Μεταδίδει ζωτικότητα.
Δεν επιβάλλεται με βίαια μέσα.
Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου.
Αποτείνεται σ’ όλους. Μορφωμένους και μη.
Φέρνει στην ανθρωπότητα τη νοσταλγία για ουρανό.
Προσφέρει ανακούφιση.
Διαλύει την αμφιβολία.
Φέρνει την ελπίδα. Την αγάπη. Την ισότητα. Την αλληλεγύην.
Πυξίδα λοιπόν τόσο χρήσιμη στους ναυτιλλομένους της ζωής.
Και τώρα και πάντα.
Απαραίτητη, ναι!                                            

  +ο π.Γ.

12
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Προσπελάσεις...
Στην Αγία Πετρούπολη.
Με ομάδα προσκυνητών.
Μεταξύ άλλων προγραμ-

ματίσαμε να επισκεφθούμε την 
Εκκλησία του τόσο αγαπητού 
και σεβάσμιου πατρός Ιωάννη 
Μίρονωφ.

Ξεναγοί μας οι πατέρες Με-
θόδιος και Κύριλλος. (δίδυμοι).

Φύγαμε την Κυριακή πρωϊ  
από την Θεολογική Ακαδημία, 
που μέναμε.

Εργατική η συνοικία.
Αναζητούσα να δω εκκλη-

σίαν.
Ρώτησα τους δίδυμους.
Χαμογέλεσαν.
Σταματήσαμε έξω από ένα 

χτήριο. Θύμιζε αποθήκες.
Στον τρίτο όροφο βρισκόταν 

η... Εκκλησία.
Μια, αρκετά μεγάλη αίθου-

σα.
Πήγα στο Ιερό Βήμα.
Ο π. Ιωάννης ήταν εκεί.
Μαζύ του δέκα περίπου 

συλλειτουργοί.
Με ενθουσιασμό με καλωσό-

ρισε.

Αισθανόμουν πολύ συγκινη-
μένος. Ήταν ένας ήρωας.

Υπέστη διωγμούς, μεταθέσεις 
ταλαιπωρίες πριν την αλλαγή 
του καθεστώτος.

Με συνέστησε και στους 
άλλους ιερείς.

Μας παρουσίασε, συγκινη-
μένος, και στο ποίμνιο.

Πολύ φιλική η ατμόσφαιρα.
Οι ιερείς εξομολογήθηκαν 

κατά τη Θ. Λειτουργία στον 
π. Ιωάννη.

Κοινώνησα.
Κατ’ εντολήν του με πή-

γαν δίπλα. Μου πρόσφεραν 
φαγητό.

Σ’ενα άλλο δωμάτιο ήταν ο 
ραδιοφωνικός σταθμός τους.

Μου πήραν συνέντευξη.
Συναισθήματα αγάπης κι 

εκτίμησης με τον π. Ιωάννη.
Είναι αμοιβαία.
Είδαμε τ’ αξιοθέατα διαπλέ-

οντας τον ποταμό Νέβα.
Κομμάτι της καρδιάς μου 

βρίσκεται εκεί. Με τον π. 
Ιωάννη.

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Οι “μεγάλες” σχέσεις θολώνουν τόσο εύκολα 
τις “μικρές”. Χωρίς αυτήν την ταπείνωση και τη 
θέρμη, που θα πρέπει να πετύχεις στη σχέση σου 
μ’ αυτούς που στη ζωή τους έχεις παρεμβληθεί, 
δεν μπορείς να κάνεις τίποτε για τους πολλούς. 
Χωρίς αυτό ζεις σ’ έναν κόσμο αφαίρεσης, όπου 
η εγωϊκότητά σου, η δίψα σου για δύναμη και 
το ένστικτο της καταστροφής στερούνται τον 
μοναδικό υπερδύναμο αντίπαλό τους, την αγάπη. 
Την αγάπη, που είναι η χωρίς αντικείμενο εκροή 
δύναμης, που εκλύεται σε αυτοϋποταγή, που 
όμως θα παρέμενε σαν μια αιθέρια μορφή για 
εξωανθρώπινη αυτοάμυνα, αν δεν υποτασσόταν 
κάτω από το ζυγό μιας ανθρώπινης προσέγγισης 
και δεν γέμιζε από την εσωτερικότητά της. 

Είναι καλλίτερο να κάνεις το καλό με όλη σου 
την ψυχή σ΄ έναν άνθρωπο, παρά να “θυσιάσεις 
τον εαυτό σου για την ανθρωπότητα”. 

Για τον ώριμο δεν αποτελεί το καθένα από                                                  
μια δυνατότητα, αλλά είναι δυό όψεις αυτοπραγ-
μάτωσης κλεισμένες στη ίδια απόφαση στηρίζοντας 
αμοιβαία η μια την άλλη.

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος
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 Στο γνωστό φιλμ ‘‘Η Αλίκη στην Χώρα των θαυμάτων’’, 
η μικρή Αλίκη βρέθηκε κάποτε σ΄ένα παγωμένο σταυροδρόμι 
και γύρω ήταν όλα χιονισμένα. 

Πανικόβλητη στάθηκε μη ξέροντας ποιό δρόμο να πάρει. 
Όταν σήκωσε τα μάτια της στον ουρανό για βοήθεια, δεν είδε 
τον Θεό, αλλά την Γάτα του Τσεσάιαρ (μια φανταστική γάτα 
στο όλο παραμύθι γνωστή για το πονηρό της χαμόγελο), και 
τη ρώτησε:

 ‘‘Ποιό δρόμο να πάρω’’. 
Η γατούλα της απάντησε: 
‘‘Εξαρτάται’’. 
‘‘Από τι εξαρτάται;’’ ξαναρωτάει η Αλίκη. Και η γάτα της 

εξήγησε ότι εξαρτάται από το πού πήγαινε. ‘‘Ξέρεις πού 
πηγαίνεις ;’’

 ‘‘ Όχι ’’, απαντάει η κοπέλα. ‘‘Ε, τότε δεν έχει σημασία 
να ξέρεις ποιό δρόμο θα πάρεις’’.                  Παρεμβολή

αγάπης

λόγια
Κόρη μου,

‘‘Η επιστήμη και η φιλοσοφία θέτουν στον 

εαυτό τους το
 ερώτημα ‘‘τι εστί

ν αλήθεια’’ εν
ώ η 

γνήσια χριστ
ιανική  συνείδ

ηση αποτείνεται προς 

την αλήθεια 
ρωτώντας ‘‘την’’... 

Γιατί η αλήθ
εια 

δεν είναι  ένας
 θεωρητικός τύπος ή μια  αφηρ

ημένη 

ιδέα, αλλά η 
αυτοζωή, το ‘‘εγώ ειμί’’.

  (Άγιος Σιλουανό
ς ο Αθωνίτης)  

15
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις

Το 1995, όταν θα έκλεινε 
τα εβδομήντα του, ο Σαμουήλ 
Μιζών (1925 -2011) 
αποφάσισε να γυρίσει μισό 
αιώνα πίσω, για να ζήσει 
μια “δεύτερη νεότητα” μέσα 
από τια αναμνήσεις του. Τις 
κατέγραψε, λοιπόν, σε ένα 
μπλε τετράδιο, αλλά δεν το 
είπε σε κανέναν. Η οικογένειά 
του, που αγνοούσε το 
κείμενο αυτό επί εικοσαετίαν 
και πλέον, το ανακάλυψε 
τυχαία μόλις το 2017. Και 
το εξέδωσε. 

Σήμερα πια γνωρίζουμε 
ότι υπήρξαν εκατοντάδες 
Έλληνες, Εβραίοι, άντρες και 
γυναίκες, που βγήκαν στο 
βουνό και έγιναν αντάρτες 
κατά την περίοδο της 
Κατοχής. Ένας από αυτούς 
ήταν και ο νεαρός τότε 
Σάμης.  Ο πατέρας του, 
Λάζα-ρος, πήρε εγκαίρως 
τους δικούς του από τη 
Λάρισα και πήγαν να 
μείνουν στη Βυζίτσα, ένα 

μικρό χωριό του Πηλίου. 
Ο γιός του δεν 

άργησε να ενταχθεί στον 
απελευθερωτικό άγωνα. Το 
αφήγημα αυτό περιλαμβάνει: 
τον βιωματικό στοχασμό για 
τη συνθήκη του πολέμου 
και την κατάρρευση των 
οραμάτων, την περιπετειώδη 
δράση των επιχειρήσεων 
κατά των Γερμανών.

Ο Σαμουήλ Μιζών 
γράφει ότι  η εθνική 
αντίσταση “μεταμόρφωσε” 
τους συμπατριώτες του και 
συνετέλεσε προς στιγμήν 
στη δημιουργία “μιας 
άλλης κοινωνίας”, η οποία 
ωστόσο είχε, όπως ο ΄ιδιος 
παραδέχεται πικραμένος, και 
“ημερομηνία λήξεως”. Αυτό 
δεν αναιρεί ότι είδε με τα 
μάτια του “το ξύπνημα του 
ανθρώπου”, το ένιωσε και το 
διαφύλαξε στη μνήμη του ως 
πολύτιμη κληρονομιά.

(“Το Βήμα”)
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              23.7.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Συνείδηση. Αυτό το μυστηριώδες βάθος του νου. Μας φέρνει 

τύψεις. Και παθιασμένη επιθυμία για κάθαρση. Αναγέννηση. 
Διόρθωση. 

Τύψη είναι ακριβώς η φωνή της συνείδησης.
Μας οδηγεί στο πρώτο σκαλοπάτι του δρόμου για την 

κάθαρση. Στην επιθυμία να συγχωρήσουμε και να συγχωρηθούμε.
Συχνά ακούμε μέσα μας τις τύψεις να μας ακοκαλούν “ένοχε”. 

Δεν πρόκειται βέβαια για συγκεκριμένα παραπτώματα και 
διενέξεις. Συνηθισμένους καβγάδες και μικρόψυχους εκνευρισμούς. 

Πηγή των τύψεων είναι η ζωή μου, που τόσο πολύ διαπερνάται 
από τον εγωϊσμόν. 

Μόνο η συνείδηση είναι αυτή, που ξαφνικά μας αποκαλύπτει 
με ανελέητη καθαρότητα ολόκληρο τον κόσμο ως πάλη όλων 
εναντίον όλων. Ως μια πάλη που καταναλώνει τη ζωή από την 
αρχή ως το τέλος. 

Να συγχωρήσεις και να συγχωρηθείς.
Έτσι ακριβώς στρεφόμαστε από τη διαίρεση στην ενότητα. 

Από την έχθρα στην αγάπη. Από το χωρισμό στην ένωση. 
Συγγνώμη δεν σημαίνει αδιαφορία. Περιφρόνηση. Κυνισμός. 

Μια αόριστη κίνηση να βγάζεις από το μυαλό σου τους άλλους. 
Μια κίνηση του χεριού ως ανίατη περίπτωση. 

Αγάπη σημαίνει.                        
                        Με την αγάπη μου,

                                     a.G. στην έρημο
19
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‘‘αντίπαλοι’’ της σάρκας, πίστεψαν, κατά βάθος, ότι ο κόσμος 
της υλικής και τεχνιτής δεοντολογίας ήταν ένας κόσμος δίχως 
περιπέτεια, δίχως όνειρα, δίχως ηθικές αντιρρήσεις. Ίσως, ένας 
κόσμος χαμένος!Άτομα της παρακμής. Περιφερόμενες τραγωδίες. 

Ωστόσο, αυτοί κέρδισαν μιαν ολόκληρη εποχή. Τείνουν να 
κερδίσουν τις γενιές, που ζουν και έρχονται και δημιουργούν μια 
πάγια αντίληψη, ένα νέο ‘‘πολιτισμό’’.

Η χρεωκοπία λοιπόν, που συχνά λέμε, δεν είναι των εραστών 
της σάρκας, αλλά του πνεύματος, όπως το πσαρουσιάζουν 
τουλάχιστον, μερικοί εκπρόσωποί του. Και τούτο, γιατί ενώ 
αυτοί έχουν στο κάτω-κάτω γνήσιους εκπρόσωπους, με συνέπεια, 
τιμιότητα, ευθύνη  και ανησυχίες ακόμα, και με ασφάλεια 
γκρεμίζουν προκαταλήψεις και είδωλα, το σύγχρονο πνεύμα, δεν 
έχει αντιτάξει τίποτα σχεδόν το συγκεκριμένο, το ολοκληρωμένο, 
το γνήσιο, , το άρτιο, το ηρωικό. Ή μάλλον έχει αντιτάξει ήδη : 

Ένα πνεύμα ανίσχυρο. Μια δεοντολογία στείρα. Δίχως βάθρα 
και προσωπική βίωση.

Ποιός είναι, λοιπόν, ο σύγχρονος πνευματικός τύπος, που 
μπορεί η εποχή μας να στήσει σαν στόχο, σε αντιστάθμισμα 
του σύγχρονου εραστή της σάρκας, του υλικού και του τεχνικού 
δέοντος, του θριαμβευτή των αριθμών, των προβλέψεων και του 
ωφελιμισμού;

Μήπως το πνεύμα, μπορεί να αντιτάξει για ιδανικό τον 
ασκητή, τον τίμιο οικογενειάρχη, το λόγιο, τον σοφό επιστήμονα, 
με τις ανθρωπιστικές μελέτες του, τον σιωπηλό βιοπαλαιστή; 

Ποιό, λοιπόν, είναι το ‘‘πιστεύω’’ του σύγχρονου πνευματικού 
ανθρώπου, που καλείται να σταθεί υπόδειγμα και καθημερινό 
δέον, για τους πολλούς ανθρώπους, που συγκρούονται, ανάμεσα 
στα φλογερά αιτήματα της ψυχής και στις παγίδες της σάρκας;

Δημ. Φερούσης

Διέξοδοι

Οι...



g  h

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

‘‘Μετέχουσι πάντων ως πολίται, και πανθ’ 
υπομένουσιν ως ξένοι’’(V, 5).

Οι χριστιανοί ανήκουν στην κοινωνία της 
χώρας τους και μετέχουν σ’ όλα τα ζητήματα 
που παρουσιάζονται. Δέν είναι αδιάφοροι. Δεν 
αντιμετωπίζουν στωϊκά τα ζητήματα. Συμμετέχουν 
σ’ όλα. 

Όταν η πατρίδα χρειάζεται τη βοήθειά τους, την 
προσφέρουν χωρίς αντιρρήσεις. Θυσιάζονται γι’ αυτή. 
Κάνουν ό,τι μπορούν για τους άλλους. Είναι ωφέλιμοι 
στην κοινωνία. Η προσφορά τους είναι πάντα θετική.

Σύγχρονα όμως υπομένουν τα πάντα σαν ξένοι. 
Έχουμε επίγνωση πώς είναι πολιτογραφημένοι 
ουρανοπολίτες.

Γι’ αυτό, κι όλα τα προβλήματα τα βλέπουν μ’ 
εκείνο το μικροσκόπιο. Τις δυσκολίες. Τις λύπες. 
Τις στεναχώριες. Τις καταλαβαίνουν σαν μέσα 
παιδαγωγικά. Ωφέλιμα γι’ αυτούς. Ξέρουν πως είναι 
τούτα εντελώς προσωρινά. 

Προετοιμάζονται για την άλλη ζωή. Θ’ασχολούνται 
με τα ασήμαντα τούτης; Αυτή εδώ είναι μηδέν κοντά 
στην άλλη. Θα ξυπνήσουν από το κακό όνειρο τούτης 
της ζωής. Και θα βρεθούν στην πραγματικότητα της 
άλλης. 

Υπομένουν λοιπόν όλα σαν ξένοι. Δεν αγωνιούν 
για τα διάφορα ζητήματα που προέρχονται από την 
αμαρτία. Με υπομονή αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα. 
Προσπαθούν να μην τους αφήνουν ίχνη στην ψυχή 
τους. 

Αισθάνονται και ζουν την άλλη ζωή από τώρα.
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Βεβαιώσεις

Βασιλεία του Θεού είναι κοντά!

Όταν άνθρωποι αγαπούν  ο ένας τον άλλο.
...κάνουν ο ένας τον άλλο ευτυχισμένο.

...πηγαίνουν ο ένας στον άλλον και δίνουν τα χέρια.
...δημιουργούν προϋποθέσεις γαι ειρήνη.

Όταν κάνουν διάλογο μεταξύ τους.
...είναι χαρούμενοι και κατανοούν ο ένας τον άλλο.

...χαρίζουν ο ένας  στον άλλο χαρά με ένα λόγο καλό, 
με ένα γεμάτο αγάπη και κατανόηση βλέμμα.

...συμμετέχουν στις έστω και ελάχιστες καθημερινές
προσπάθειες για ειρήνη, χαρά, ευτυχία, αγάπη, για

κατανόηση , καλή διάθεση, ανθρωπιά, για μια χειρονομία
καλής θέλησης - γενικά για τον άνθρωπο.

Τότε η βασιλεία του Θεού πάντοτε είναι κοντά!
Τότε πάντοτε!

      (‘‘Ηχώ’’)

Επίκληση

Εμείς οι αδικημένοι
της ζωής
Χωρίς χαμογέλιο στ’ αχείλι
πονούμε - χρόνοι μετρημένοι χίλιοι-

Εμέις οι εραστές 
της χαράς
οι ερώμενοι του πόνου 
διψάσαμε και μας δόθηκε
νερό “από ακροτομήτου βράχου”.
                    Συρματένια Π.



g  h

ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Συχνά λοιπόν. 

Αναζητητές εμείς, 
κυκλοφορούμε στ

ης ζωής τα 

στενορύμια. Χωρίς στόχο. Ούτε προορισμό.

Τρωγλοδύτες.

Φως ζητούμε. Στα σκοτάδια τα πυκνά όμως 

μέσα.
Τα μαύρα μας γ

ιαλιά δεν μας επ
ιτρέπουν να 

δούμε γύρω, Την πραγματικότητα. Τ
η ζωή.

Υπαρξιακή η σύγχυσ
η.

Βλέπουμε τη ζωή μας να διακυβ
εύεται μεταξύ 

του “είναι” και το
υ “έχειν”.

Προσκόλληση στο 
δεύτερο. Επίμονη μάλιστα.

Θέλουμε τα πάντα δικά μας.

Ύλη είναι βέβαια.

Παραβλέπουμε όμως έτσι. Την ύπαρξή μας. Τη 

ζωή μας. Την πνευματική μας παρουσία.

Αδιαφορούμε.

Αναβάλλουμε. Έχουμε καιρό...

Όταν γεράσουμε, β
λέπουμε.

Το τέλος όμως; 

Ξέρουμε πότε θα έλθει; Κι α
ν μας βρει σε τού

τη 

την τροχιοδρόμησ
η μέσα;

Τί κάνουμε τότε;
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Περίεργο πράγμα ο χρόνος! Είναι φορές που κυλά τόσο 
εκνευριστικά αργά που μοιάζει σαν να μην κινείται, κι άλλες, 
τρέχει τόσο γρήγορα, που δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε 
ανάσα. Πότε ήμασταν παιδιά και παίζαμε στις αλάνες, και 
πότε φτάσαμε να μεγαλώνουμε τα δικά μας παιδιά!

Περίεργο πράγμα ο χρόνος! Πώς μπλέκει το χθες 
με το σήμερα: Τη στιγμή που γράφεις την διατριβή του 
μεταπτυχιακού σου, γίνεται και η αποφοίτηση για το πτυχίο 
σου! (Ας όψεται η πανδημία)

Περίεργο πράγμα ο χρόνος και ανατρεπτικός! Εκεί που 
χρειάζεσαι χρόνια και χρόνια εκπαίδευσης, και χιλιάδες ώρες 
εξάσκησης, για να ‘ναι κατοχυρωμένη η επαγγελματική 
σου κατάρτιση, ένας Άνθρωπος σου διδάσκει την ουσία της 
Παιδείας μέσα σε 10 δευτερόλεπτα (κυριολεκτικά), στη μέση 
ενός διαδρόμου, σε μια εντελώς “άκυρη”, αλλά σωστή, τελικά, 
στιγμή.

Περίεργο πράγμα ο χρόνος! Σου πετάει κάτι “τούβλα” 
στο κεφάλι, δεν ξέρεις από πού σου ήρθανε. Και μέχρι ο 
χρόνος να κάνει τη δουλειά του και να καταφέρεις να συνέλθεις, 
συνειδητοποιείς πως αυτά τα “τούβλα”, μαζί με όλα τα λάθη 
τους και τις αποτυχίες τους, γίνονται ξαφνικά η βάση για να 
δημιουργήσεις τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον, ακόμα κι 
αν είναι για ανθρώπους που ζουν μακριά από σένα και δεν θα 
τους δεις ποτέ!

Περίεργο πράγμα ο χρόνος! Σκαρώνει με απίστευτη 
μαεστρία κάτι φάρσες, απλά και μόνο (τρόπος του λέγειν), για 
να συναντήσεις κάτι υπέροχους ανθρώπους, με τα δικά τους 
“τούβλα” και αυτοί!

Απο
ένα
ημερολόγιο
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Όμορφο πράγμα ο χρόνος! Δένει το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί καταστάσεις, που ούτε 
στα πιο τρελά μας όνειρα δεν θα τις είχαμε σκεφτεί!

Όμορφο πράγμα ο χρόνος. Και τόσο κενός, που χρειάζεται την 
παρουσία μας για να γεμίσει! (και κοίτα να δεις, που η παρουσία 
των ανθρώπων που αγαπάμε, υπάρχει πέρα από τα χρονικά 
περιθώρια).

Όμορφο πράγμα ο χρόνος! Κι αν, τις περισσότερες φορές, δεν 
μπορούμε να ελέγξουμε το τέλος του, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε 
το βάθος του! Φτάνει να τον αξιοποιούμε ουσιαστικά και με τη 
διάθεση να ζούμε όλα αυτά που φέρνει μαζί του. 365 διαφορετικές 
μέρες κι όχι μια μέρα σε 365 επαναλήψεις. Μπορούμε;

Όμορφο πράγμα ο χρόνος! Ίσως, τόσο όμορφος, που να χωράει 
σε 3 λέξεις: Άδραξε τη μέρα!! 

Aλέξης

“Το να συναντήσουμε την αγάπη, είναι δωρεά του 
Θεού”.

Το να πιστέψουμε σ’ αυτήν και να τη ζούμε 
καθημερινά με τις ποικίλες μορφές της, είναι αγώνας”.

Θησαυρίσματα ψυχής λοιπόν.
Να τ’ αξιοποιήσουμε πρέπει.

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
μ
ο

Στην Τσεστοχόβα (Πολωνία) λοιπόν. Με το ζεύγος Χ”Μιχαήλ.
Χειμώνας βαρύς. Μέρα βροχερή. Χιόνια παντού.
Στο αεροδρόμιο παρών ο πατήρ Μύρων.
Μετά από τρεις ώρες περίπου φθάσαμε.
Χαιρετήσαμε την οικογένειά του. Πλήθυνε εν τω μεταξύ.
Η κατάσταση απέναντι στους Ορθοδόξους αρκετά καλή.
Μάθαμε εκεί, ότι οι Καθολικοί ζήτησαν να μιλήσουμε σε δύο 

ιερατικές σχολές.
Δεν αρνηθήκαμε.
Η φιλοξενία αληθινά αβρααμιαία.
Εδώ βέβαια διακονούσαν η Μάρθα και η... Μάγδα.
Προς το βράδυ πήγαμε στο οικοτροφείο των καθολικών. Η 

τεράστια αίθουσά τους ήταν γεμάτη.
Μίλησα για την Πίστη και την Ελπίδα.
Η Ελένη για την Κύπρο.
Η δεύτερη επίσκεψη ήταν διαφορετική.
Μια αίθουσα μεγάλη. Καρέκλες. Μουσικά όργανα.
Σε κέντρο νυχτερινό μας πήγαν; 
Έγινε μια τελετή. Κάποια τραγουδούσε. Τα όργανα έπαιζαν.
Μιλήσαμε με την Ελένη.
Μετά, στο γραφείο του π. Μάρκ για τσάϊ.
Όπως μιλούσαμε, βλέπω τον π. Μάρκ ν’ απλώνει το χέρι στον 

π. Μύρωνα. Κάτι του έβαλε στην τσέπη.
Επειδή μας κάλεσαν μέσω του π. Μύρωνα, θεώρησε σκόπιμο να του 

δώσει ένα χαρτονόμισμα. Συνηθίζεται κάτι τέτοιο παγκόσμια σήμερα.
Ο π. Μύρων του το γύρισε πίσω. Το χάρηκα ιδιαίτερα.
Την Κυριακή πήγαμε στον καινούργιο ναό τους. Ψάλλουν η 

πρεσβυτέρα και οι κόρες.
Εντυπωσιακό; Ναι. Στον ναό το κρύο ήταν περισσότερο από... 

έξω. Χωρίς θέρμανση.
Η επαφή μας με την οικογένεια του π. Μύρωνα ήταν ένας 

αναβαπτισμός για μας.                                                                              17 b
26
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Ο θάνατος είναι η μεγάλη, η τρομερή πραγματικότητα, η δίδυμη 

αδερφή της ζωής, και για τους πολλούς, το ακατανόητο τέλος.
Οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν να σφαλίσουν το στόμα του με 

την τέχνη -τη γλυπτική, την τραγική ποίηση-, ν’ αθανατίσουν τ’ ονομά 
τους και έτσι, να παρηγορηθούν και να παρηγορήσουν. Η θέα του 
θανάτου ασχήμιζε την ζωή, έκαμε τον αγώνα για την αρετή ουσιαστικά 
ακατανόητο και έθραυε κάθε αγαθήν έφεση της ψυχής. Η παρουσία 
του ήταν μια δεινή  Ύβρις - προσβολή ενός αισθήματος, ενός εναγώνιου 
πάθους αιωνιότητας που είναι θρονιασμένο στα βάθη της ψυχής. Ο 
θάνατος έκαμε την ζωή ακατανόητη, την παρηγορία του σπαραγμού 
γαι την απώλειά της σχεδόν αδύνατη. Το έργο αυτό της παρηγοριάς 
ανέλαβε η φιλοσοφία και προσπάθησε να ερμηνεύσει, όχι να δώσει 
κάποια πίστη. Από μια τέτοια τραγική γεύση θανάτου, νομίζω πως 
γεννήθηκε και ο στωϊκισμός.

 Ο Χριστός έδωκε νέο αληθινά νόημα στην ζωή, καταπατώντας τον 
θάνατο και κάνοντας την αιωνιότητα μιά, δια της πίστης, απόλυτη 
βεβαιότητα. Η συγκλονιστική αυτή νίκη του θανάτου με την Ανάσταση, 
έφερε ισορροπία στην ζωή και ολοκλήρωσε την αντίληψη, την ερμηνεία 
του κόσμου. Έτσι, το παράλογο της ανθρώπινης ζωής και το μάταιο της 
ηθικής άθλησης εξαφανίστηκαν και το Αγαθό που ως πράξη, κινδύνευε 
να καταποθεί κάτω από το αδυσώπητο βάρος του θανάτου απόκτησε 
ένα έντονο αιώνιο, μοναδικό φως.

Μέσα στον Χριστιανισμό, ο θάνατος φάνηκε με το αληθινό του 
ανάστημα, αλλά και την αυθεντική του αιτία: Την αμαρτία. Αυτή, όχι 
μονάχα έκλεισε την θύρα προς την αιώνιαν ευτυχία, αλλά καταδίκασεν 
εξ υπαρχής τους ανθρώπους. Την καταδίκη αυτή έρχεται να άρει ο 
Χριστός με την θυσία και την Ανάστασή του ώστε να ξανανοίξει η 
κλειστή πύλη της αιωνιότητας, η μουσκεμένη απο τα δάκρυα και τον 
καημό των ανθρώπων.

Τώρα πια, μετά τον Χριστόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θάνατο: 
Μιλούμε για αιωνιότητα, γιατί αυτή αποτελεί την κεφαλαιώδη  αλήθεια 
της ζωής μας. Ο θάνατος δεν είναι παρά μια αλλαγή.  Μια επιστροφή 
στην αληθινή μας  πατρίδα.                        

Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

27
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Ανεβαίνοντας
Zωή από τη ζωή μου

 [Μαρία Παστουρματζή, εκδ. Εν Πλω] 

Ήταν περασμένες δώδεκα και το μυαλό του ναρκωνόταν απ’ 
την κούραση μα η ανάγκη της ψυχής το ξύπναγε ξανά. Αράδιασε 
τις εξετάσεις του παιδιού τη μία δίπλα στην άλλη –πόσες φορές 
το είχε κάνει αυτό!– και ένιωσε πάλι το ίδιο σφίξιμο, τον ίδιο 
κόμπο στο λαιμό, την ίδια απόγνωση. «Τίποτα», μουρμούρισε 
συντετριμμένα. Έφερε τις παλάμες του στο πρόσωπο. «Δεν μπορώ 
να κάνω τίποτα»... Ήταν οι ώρες της ταπείνωσης, της αλγεινής 
παραδοχής· οι ώρες που ο διάσημος καθηγητής νεφρολογίας με τις 
τόσες περγαμηνές και διακρίσεις, ένιωθε ένα τίποτα, ένας γυμνός και 
άοπλος αιχμάλωτος που τον έσερνε στο άρμα του καγχάζοντας ο 
ορκισμένος του εχθρός, ο θάνατος. 

[…]
«Αχ, Κύριε», αναστέναξε δαγκώνοντας τα χείλη του. Από τον 

πόνο του έτσουξε το στήθος του. «Αχ, Κύριε!...». 
Στύλωσε τη ματιά στον Συνομιλητή, που πάντα τον κοιτούσε 

σιωπηλά από τον τοίχο απέναντι, ανεβασμένος στον σταυρό. 
«Κύριε», μουρμούρισε ξανά και έσκυψε τα μάτια του. Εκείνος 
δεν απάντησε. Μόνο του φάνηκε ότι το πρόσωπό Του μόρφαζε 
με περισσότερο πόνο. Έτσι τον έβλεπε ο Πέτρος Δενδρινός. Πιο 
πονεμένο, όταν εκείνος πόναγε. Πιο ανακουφισμένο, όταν εκείνος 
χαιρόταν. Πάντοτε σιωπηλό. Μια σιωπηλή οδύνη, κρεμασμένη 
στον σταυρό. Πάντοτε θελκτική. Και πάντα ακαταμάχητη. Έτσι 
Τον γνώρισε ο Πέτρος Δενδρινός. Και έτσι Τον αγάπησε. Βαθιά. 
Απόλυτα. «Εσύ μονάχα ξέρεις, Κύριε!», ψιθύρισε ξανά και άνοιξε 
τα χέρια του, σαν άνθρωπος που δίχως όρους παραδίνεται.
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Αυτός είναι ο σκοπός της γραφής, της μουσικής, της όποιας 
τέχνης: να συγκινήσει την εύθραυστη ψυχή που ψάχνει για 
νόημα… Και το συγκεκριμένο μυθιστόρημα το πετυχαίνει. 

Μια ιστορία, εμπνευσμένη από τη θυσιαστική δράση των 
ιατρών και των νοσηλευτών που καθημερινά δίνουν ζωή από 
τη ζωή τους… «που δικαιώνουν τον άνθρωπο και φανερώνουν 
τον Θεό», όπως όμορφα σημειώνει στην αφιέρωση του βιβλίου 
η συγγραφέας.  

Κ. Χ. 

Η Βασίλισσα των αρετών
“Ονομάζω την ελεημοσύνην βασίλισσαν των αρετών. Αυτή οδηγεί 

τους ανθρώπους στα ύψη των ουρανών.  Αυτή είναι άριστος συνήγορος. 
Είναι μέγα πράγμα η ελεημοσύνη! Για τούτο και ο Σολομών φωνάζει: 
“Μέγα άνθρωπος και τίμιον ανήρ ελεήμων”. 

Η ελεημοσύνη έχει μεγάλα φτερά, σχίζει τον αέρα, προσπερνά την 
σελήνην, διαβαίνει τον ήλιον, φθάνει στις πύλες των ουρανών. Αλλ’ ούτε εκεί 
σταματά. Ίπταται υπεράνω των ουρανών, διαβαίνει χορούς αγγέλων 
και αρχαγγέλων και όλες τις ανώτερες δυνάμεις, και παρουσιάζεται 
ενώπιον του θρόνου του Βασιλέως. 

Η Γραφή διδάσκει περί του ύψους της ελεημοσύνης: “Κορ νήλ ι ε ,  α ι 
προσ ευχα ί  σ ου  κα ι  α ι  ελ εημοσύνα ι  σ ου  αν έβησαν  ε νώνπ ι ο ν 
του  Θεού” (Πραξ.10,4). Το δε “ενώπιον του Θεού”, τί σημαίνει; Και 
εάν ακόμη βαρύνεσαι με πολλές αμαρτίες, έχεις όμως ελεημοσύνην, αυτή 
θα παρασταθεί στο θείο Δικαστήριο ως συνήγορος, και μη φοβάσαι. 

Καμμιά ουράνια δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί στην ελεημοσύνη. 
Η ελεημοσύνη κρατεί γραμμάτιο και ζητεί την εξόφληση. Γιατί ότι 

καλόν κάμνεις στον πλησίον, θεωρείται ως δάνειον στο Θεό.  Γιατί Αυτός ο 
Κύριος λέγει: “ο ς  αν  πο ι ήση  ε ν ί  των  ελαχ ίστων ,  εμο ί  επο ί ησ ε ”.  
Το βάρος της ελεημοσύνης νικά το βάρος των αμαρτημάτων, και κάμνει 
την πλάστιγγα της δικαιοσύνης να κλίνει προς το μέρος της”.

Ιερός Χρυσόστομος
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Όλα σήμερα μας προσφέρονται αλλοιωμένα. Παραποιημένα.
Έχουν χάσει το νόημα και τη σημασία τους.
Με ιδιαίτερη μαεστρία οι άνθρωποι, συνειδητά ή ασυνείδητα, πλάθουν μια 

δεύτερη εικόνα για το καθετί, πέρα από αυτήν που γνωρίζουμε.
Οι διαφημίσεις ωραιοποιούν τα πάντα. Δείχνουν ανθρώπους πετυχημένους.

Χαρούμενους. Προϊόντα τέλεια.
Πάντα χαμογελαστοί. Χωρίς προβλήματα.
Έτσι πρέπει να γίνουμε όλοι. Κι αν δεν είμαστε, δεν πρέπει να το δείχνουμε.
Πρέπει να μάθουμε να κρυβόμαστε πίσω από μιαν άλλη πραγματικότητα.
Αυτήν που επιτάσσει η εποχή μας. Την ψεύτικη και την εικονική.(!)
Ακόμα και σε θέματα συμπεριφοράς. Σχέσεων εργασίας. Εργατικότητας.

Τιμιότητας.
Είμαστε υποχρεωμένοι ν’ ακολουθήσουμε τους πολλούς.
Τι βλέπουμε γύρω μας; Πώς φέρονται οι άλλοι; Πώς αντιδρούν σε 

συμπεριφορές, που εξυπηρετούν την αδικία και την ιδιοτέλεια;
Αργά, αλλά σταθερά γινόμαστε μέρος του συστήματος, χωρίς να το 

καταλαβαίνουμε.
Κάπου διάβασα πως το πιο δύσκολο πράγμα για το σημερινό παιδί είναι 

να μάθει τρόπους καλής συμπεριφοράς, ενώ δεν τη βλέπει γύρω του.
Αφού απουσιάζει το παράδειγμα.
Είναι εδώ που εντοπίζεται το πρόβλημα της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν 

πρότυπα.
Τι να προβάλουν. Και ποιον αξίζει τον κόπο να μιμηθούν οι άνθρωποι; 

Αφού τα πάντα ανατράπηκαν. Οι λέξεις και οι έννοιες έχασαν τη σημασία τους.
Και τι θα γίνει; Θα παρακολουθούμε απαθείς;
Μα η απάθεια δεν είναι λύση.
Ο άνθρωπος κρύβει μέσα του δυνάμεις, που δεν τον αφήνουν να συμβιβαστεί.
Δεν μπορεί το κακό να διαιωνίζεται. Έχουμε χρέος να δώσουμε το “παρών” 

μας.
Ένα “παρών”, που να αλλάζει τη θλιβερή εικόνα που συνηθίσαμε.
Με πρότυπο τον Ένα και μοναδικό, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα, πως η 

παρουσία Του δίνει διέξοδο. Αλλάζει τα πάντα. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο. 
Φωτίζει το σκοτάδι.
                                                                         ΔΔ

H διέξοδος

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.

 6.

 
 7.

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).
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).
Από την 1 Αυγούστου μέχρι και την 13 θα τελείται καθημερινά 
Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. (Εξαιρούνται τα Σάββατα).
Από την 1ην μέχρι και την 14ην Αυγούστου, τηρείται νηστεία.
Την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος γίνεται 
κατάλυση σε ψάρι.
Την ημέρα της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου 
και Βαπτιστού Ιωάννου (29 Αυγούστου), γίνεται κατάλυση οίνου και 
ελαίου.
Κατά τις εορτές της Μεταμορφώσεως και της Κοιμήσεως δεν γίνονται 
μνημόσυνα.

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

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 152 l   Αύγουστος 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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 Έχει και η παρακμή τη “γοητεία” της! Ειδικά 
όταν την βλέπεις φωτογραφημένη ή φιλοτεχνημένη 
από κάποιον ζωγράφο. Ούτις
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