
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 2022 l ΤΕΥΧΟΣ 164

Πυρσός



g  h

Σ

Τ

Ι

Γ

Μ

Ε

Σ

“Χριστιανός 100%. Όχι με παντούφλες και 
ρόμπα. Αλλά εξάρτηση ορειβάτη”. (R. Claude)

Γνησιότητα λοιπόν.
Χωρίς μέσες λύσεις.
Μεταπτώσεις δεν επιτρέπονται.
Να ξέρουμε τί θέλουμε.
Πού αποσκοπούμε.
Με βλέμμα ξεκάθαρο.
Με όραμα.
Με τα μάτια (ψυχής και σώματος) στον Σωτήρα 

στραμμένα. Μόνιμα. Χωρίς γυαλιά.
Οι παντούφλες κλπ. δεν βοηθούν σε τίποτε. Στον 

ύπνο παραπέμπουν.
Η εξάρτηση ορειβάτη. Κατάλληλη για την 

περίσταση.
Χωρίς να λείπει τίποτε.
Τ’ απαραίτητα στη θέση τους.
Ετοιμοπόλεμοι κατά πάντα.
Εγρήγορση έντονη. Διαρκείας.
Αποφασιστικότητα για καλά. Κακά. Δύσκολα. 

Αρνητικά. Κοπιώδη. Ότι προκύψει.
Οι κορφές; Ναι. Περιμένουν.
Κι ο Χριστός ευλογεί. ζ.α.
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Δεν πρέπει  ως χριστιανοί, να δίνουμε το 
“παρών” στην εποχή μας; Να χρωματίζουμε 
ορισμένες αλήθειες, πάντοτε επίκαιρες, από το 
πλούσιο περιεχόμενο της Πίστης μας; Δηλαδή, να 
συγχρονιζόμαστε ανεπίληπτα; Η θέση μας και η 
αποστολή μας στον κόσμο  - λέγει η ωραία προς 
Διόγνητον Επιστολή- είναι ανάλογη με εκείνη της 
ψυχής στο σώμα μας.               Ν. Ο. Παπατζανάκης

γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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“...χαρά μου”

“Εγώ πατήρ. Εγώ μήτηρ”.
Μιλά ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Διερμηνεύει. Παρουσιάζει. Αναπτύσσει. Επεξηγεί. Διαβεβαιώνει.
Αλήθειες που συγκλονίζουν.
Μεταφέρει το ενδιαφέρον του Χριστού. Την αγάπην Του για 

τον κάθε άνθρωπο.
Βεβαιώνει για τη θέση Του.
Ο Χριστός είναι δίπλα μας. Πατέρας μας. Μητέρα μας. Φίλος 

μας. Συνοδοιπόρος. Συμπαραστάτης. Βοηθός.
Μας φροντίζει. Μας περιποιείται. Μας ικανοποιεί όλες μας τις 

ανάγκες.
Δεν στέκει από μακριά. Κριτής αδιάλλακτος. Αυστηρός. 

Προσκολλημένος στα τυπικά. Με το δάκτυλο σηκωμένο μπροστά 
μας.

Δεν είναι σκληρός μαζύ μας. Αντίθετα. Μας αγαπά υπερβολικά.
Μας προσφέρει ασφάλεια.
Είνια ο μόνος “κραταιός και δυνατός”. Ο μόνος που μπορεί 

να μας στηρίξει.
Ο μόνος ειλικρινής σύμμαχος.
Κι όταν είναι μαζί μας, είμαστε άνετοι. Φεύγουν τα άγχη και 

οι αγωνίες. Δεν ανησυχούμε για τίποτε.
Χρειαζόμαστε πατέρα; Ο Χριστός.
Μητέρα; Ο Χριστός.
Φίλον σταθερόν; Εκείνος.
Μας καλύπτει όλες μας, τις αναζητήσεις. Τις ανάγκες. Τις 

εφέσεις.
Επεμβαίνει, όταν πρέπει, στη ζωή μας. Για το καλό μας πάντα.
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      Μικρές

“Αν τούτες τις μέρες δεν ακούς για το Θεό, μην 
απορείς. Κανένας δεν μιλά για το Θεό. Αλλά εκείνος 
μιλάει. Και μεις, θα μιλήσουμε γι΄ αυτόν”.

Δεν θα σου μιλήσω για μυστικισμό. Για τις 
ανατολικές θρησκείες. Θα σου πω μόνο για τον Ιησού.

Δεν ξέρω, αν με γνωρίζατε πριν, τότε που 
τραγουδούσα τα τραγούδια της  μοναξιάς και της 
ανευθυνότητας και δεν με ενδιέφερε καθόλου η ζωή των 
άλλων και τα προβλήματά τους. Δεν καταλαβαίνω 
για τι πράγμα τραγουδούσα. Ήτανε ένα ταξίδι.

Αλλά τώρα, εκείνο το ταξίδι, που με ενδιαφέρει, 
είναι το ταξίδι με τον Ιησού. (Μπόμπ Ντύλαν)

γ.
 αναδύσε ι ς

Ως παντογνώστης ξέρει τι χρειαζόμαστε.
Μας δίνει κάποτε την εντύπωση ότι αδιαφορεί. Δεν μας 

ακούει. Μας αποφεύγει ίσως.
Λανθασμένη η εντύπωσή μας τούτη. Ξέρει πότε και πώς θα 

επέμβει. Ξέρει καλύτερα από εμάς τις δικές μας ανάγκες. Δρα 
λοιπόν στην κατάλληλη στιγμή. Με τον τρόπο Του. Πάντοτε 
ως ο φίλος μας.

Αντιμετωπίζουμε συχνά κάποια ερωτήματα. Κάποια “γιατί;” 
Καταστάσεις που το μυαλό μας δεν μπορεί να συλλάβει. Είναι τα 
λεγόμενα “άλογα” ερωτήματα. Που στερούνται λογικής.

Κυβερνά τον κόσμον. Και “τα σύμπαντα πλησθήσονται 
χριστότητος”.

Κανένας λόγος λοιπόν ανησυχίας.
Για όλα φροντίζει ο Πατέρας μας.
Γιατί ν’ ανησυχούμε;

+ο π.Γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Η Αθηναϊκή Εφημερίδα “Τα Νέα” προχώρησε σε 
φωτοανατύπωση τριών τόμων της “Διάπλασης των Παίδων” 
του 1947. 

Τα πρόσφερε ως ένθετα στους αναγνώστες της. 
Και μια ματιά, θα μας πείσει ότι πρόκειται περί θησαυρού. 
Παράλληλα, βρέθηκαν τρεις τόμοι του περιοδικού του 1920. 
Θα χρησιμοποιηθούν κάποια κείμενά τους στον 

“Πυρσό” χωρίς βέβαια (είναι λογικό) τα ψευδώνυμά 
τους. Θα σημειώνεται απλώς: Δ.  

Αν κατορθώσουμε να ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας, 
θα είναι και ο Θεός μαζί μας. Αν όμως είμαστε εριστικοί 
και δημιουργούμε συγκρούσεις, ο Θεός, που είναι Θεός 
της ειρήνης, δεν θα είναι μαζί  μας. 

Τίποτε δεν είναι τόσο εχθρικό στην ψυχή, όσο η 
κακία, και τίποτε δεν ασφαλίζει την ψυχή, όσο η ειρήνη 
και η αρετή. Ώστε πρέπει να κάνουμε εμείς την αρχή 
και τότε θα προσελκύσουμε τη συμπάθεια του Θεού. 

Ο Θεός δεν είναι Θεός του πολέμου και των 
συγκρούσεων. Κατάργησε λοιπόν τον πόλεμο και τη 
μάχη και προς αυτόν (το Θεό) και προς τον πλησίον. 
Και να είσαι ειρηνικός προς όλους. Κατανόησε ποιούς 
ο Θεός σώζει. “Είναι μακάριοι οι ειρηνοποιοί”, λέγει ο 
Κύριος, “γιατί αυτοί θα αναγνωρισθούν ως παιδιά του 
Θεού”.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

“Ευδαιμονισμός δεν είναι βέβαια ευδαιμονία, χαρά πληρωτικού 
νοήματος με ρίζα στον άλλο, αλλά κενό ευδαιμονικό, ευδαιμονία εν 
κενώ, κενή ευδαιμονία, κουλτούρα ανερμάτιστης ελευθεριότητας 
και ανέξοδης προπέτειας, με παράλληλη καλλιέργεια του 
μηδαμινού, επιδερμικού και φευγαλέου.”           Γιάννης Καλιόρης 
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Διαυγάσεις Οριακές

Κράμα ...
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Ο Δον Κιχώτης. Από τα λίγα έργα που είναι υποχρεωμένος 
να ξέρει κάθε μορφωμένος άνθρωπος. Από τον καιρό που 
πρωτοφάνηκε, πέρασαν τρεις σχεδόν αιώνες. Και όμως, είναι 
τόσο καινούργιο, σαν να βγήκε χθες. Έτσι συμβαίνει μόνο με 
τα μεγάλα έργα, τ’ αριστουργήματα. Μένουν μνημεία αθάνατα, 
αιώνια, πάντα νέα ή όπως το λένε στη φιλολογική γλώσσα, 
κλασσικά. Κλασσικός κι ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες. Και 
όμως ο ισπανός συγγραφέας τον έγραψε μόνο και μόνο... για 
να σατυρίσει, να γελιοποιήσει τα ιπποτικά μυθιστορήματα που 
έγραφαν και διάβαζαν με πάθος στον καιρό του. 

Μια σάτυρα είχε σκοπό να κάμει μια πολεμική. Κι έκαμε 
ένα αθάνατο αριστούργημα, από τα μεγαλύτερα του κόσμου. 
Ήταν μεγαλοφυής! Και οι μεγαλοφυείς συνήθως δε λένε “σταθείτε 
και θα γράψω τώρα ένα αριστούργημα”. Γράφουν με πολύ 
μικρότερες αξιώσεις και, συχνά, με άλλο, πολύ μικρότερο σκοπό. 
Και το αριστούργημα βγαίνει μονάχο του. 

Ο Θερβάντες ήταν λοιπόν μεγαλοφυής. Και για να σατυρίσει 
τα γελοία μυθιστορήματα της εποχής του φαντάσθηκε 
έναν άνθρωπο, τον Δον Κιχώτη, που τα διαβάζει και 
τρελλαίνεται. Θέλει να γίνει κι αυτός ιππότης. Ήρωας. Ν’ 
αναστήσει την “ιπποσύνη”, ν’ ακουσθεί σ’ όλο τον κόσμο. 

Οπλίζεται λοιπόν. Kαβαλικεύει ένα ψοφάλογο που είχε και 
βγαίνει έξω, ζητώντας περιπέτειες, αγώνες, μάχες, νίκες, δόξες. 
Στην τρέλλα του, τα βάζει πότε με ανεμόμυλους, που τους 
παίρνει για γίγαντες, πότε με κοπάδια αρνιών, που τα παίρνει 
για στρατεύματα. Κι όταν τα βάζει και με ανθρώπους, τρώει 
ξύλο της χρονιάς του. Στο τέλος, ύστερ’ από μύρια παθήματα,
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γιατρεύεται από την τρέλλα του. Κι ο τρελλός αυτός πεθαίνει 
ήσυχα, φρόνιμος και μετανιωμένος. 

Μια τέτοια σατυρική έμπνευση καθ’ ένας θα μπορούσε να 
έχει. Καθ’ ένας θα μπορούσε να φαντασθεί έναν άνθρωπο, 
τρελλαινόμενο από το διάβασμα μυθιστορημάτων. Μα η διαφορά 
είναι πως ο Θερβάντες έπλασε έναν άνθρωπο τόσο ζωντανό, 
τόσο αληθινό, τόσο θαυμάσια ψυχολογημένο, όσο πλάθουν τους 
ήρωές τους μόνο οι μεγαλοφυείς μυθιστοριογράφοι. 

Κι από τη ζωή που έχει μέσα του αυτός ο Δον Κιχώτης 
καταντά ζωντανότερος κι από τους ζωντανούς και φαίνεται όχι 
πια ένας άνθρωπος, αλλά ένα σύμβολο. 

Ο Δον Κιχώτης είναι κάθε άνθρωπος, που φρόνιμος κατά 
τ’ άλλα, έχει πάντα μια τρέλλα, μια λόξα. Και κυνηγά ένα 
όνειρο απραγματοποίητο, και τρέχει πίσω από μια χίμαιρα. 
Συμβαίνει κι αυτό το παράξενο: Ενώ ο Δον Κιχώτης είναι ένας 
ήρωας κωμικός, που μας κάνει να γελούμε, είναι συγχρόνως και 
τραγικός, γιατί στα κωμικά του παθήματα, στις απογοητεύσεις 
τις τόσο θλιβερές, που δοκιμάζουμε συχνά στη ζωή, από ένα 
όνειρο που δεν πραγματοποιείται, από μια χίμαιρα που δεν 
φαίνεται...

 Στο αθάνατο μνημείο του Θερβάντες υπάρχει κι ένας άλλος 
ήρωας: Ο Σάντσο Πάντσα. Ένας κουτοπόνηρος χωριάτης. Ο 
ιπποκόμος του Δον Κιχώτη. Σύντροφός του σ’ όλες τις περιπέτειες. 
Είναι ο φρόνιμος, ο πρακτικός, ο νηφάλιος που βλέπει πάντα 
τον κόσμο όπως είναι. Και κάνει μια μεγάλη αντίθεση με τον 
Δον Κιχώτη, αφού ο ένας είναι η τρέλλα κι ο άλλος η φρόνηση. 
Γι’ αυτό οι κριτικοί λένε, πως ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. 
Πως οι δυό μαζί κάνουν τον Άνθρωπο. Και πως κάθε άνθρωπος 
στον κόσμον είναι το κράμα αυτών των δύο τύπων: Λίγο Δον 
Κιχώτης και λίγο Σάντσο Πάντσα. 

Δ.
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Μαχητής...
Αφορμή: Άσκηση αυτοσυνειδησίας. 
Η ειδωλολατρία απειλεί και σήμερα τον άνθρωπο. 
Κρύβει την αλήθεια. 
Μας στερεί το δικαίωμα να σταθούμε μπροστά στην 

ευθύνη μας.
Μια πραγματικότητα επεμβατικής προοπτικής. 
Δημιουργεί ανθρώπους χωρίς επιθυμία και διάθεση 

ουσιαστικής ύπαρξης. Στρατούς τυφλών οπαδών. 
Χειροκροτητές της ανεξέλεγκτης δύναμης. Αφαίμαξη της 
όποιας ευθύνης μας. Χωρίς ματιά καθαρή. Νηφάλια.

Ψηφίδες διαφορετικές που αλλοιώνουν την τελική εικόνα. 
Γεμάτους φοβίες. 
Κρατούν το καράβι στο λιμάνι ασφαλές μα αταξίδευτο. 
Δεν ταξίδεψε ποτέ. 
Δεν εκπλήρωσε τους όρους της φύσης του.
Χωρίς να πρυτανεύει η νηφαλιότητα, η παθογένειά της 

είναι η αδυναμία της να ζήσει.
Η έξοδος από τη ζωή. 
Ειδωλοποίηση του παρελθόντος. 
Απουσία συμπόνιας. 
Έκρηξη έντονου αντιανθρωπισμού. 
Απομάκρυνση από τη ζώσα παράδοση. 
Συμπόρευση με τα χειρότερα δείγματα του σύγχρονου 

πολιτισμού. 
Πολεμά συνεχώς σκιές. Φαντάσματα. Μάγισσες. 
Πιασμένος από απόψεις παλιάς κοπής. Ερήμην του 

Χριστού ο οποίος ζει την εριστική εξορία Του. 
Της Εκκλησίας της κρύψαμε το αληθινό της πρόσωπο. 
Μετατρέψαμε τη ζωή μας σε κατάστημα της ιδιοτέλειας 
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κλειστού εαυτού. Που παλεύει να επιβληθεί στο φως. 
Η φάτνη η εσχατολογική υποχωρεί αδύναμη μπροστά 

στην αλλοτρίωση.
Οι αλήθειες ξεθωριασμένες, αλλοιωμένες παραμένουν 

κάτω από τις στάχτες. Για να πάμε να σκάψουμε. Να 
πραγματοποιηθεί επιτέλους η πολυπόθητη συνάντηση των 
αγωνιών μας. Να στηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης. 

Προσκολλημένοι στις βεβαιότητές μας και τους θαυμαστές 
που αυτές δημιουργούν σ’ εμάς και εντός μας. Εναγωνίως 
κοιτάζουμε τον καθρέφτη της αυταρέσκειάς μας. Μακριά από 
εκείνο το ωραίο καράβι, που αρμενίζει στου κόσμου τα δάκρυα 
και τα μετατρέπει ευλογητικά σε αγιασμό.

Γεωργεί την άνυδρη έρημο. 
Την Εκκλησία του δρόμου. Που στεγάζει τον ξένο και τον 

ανήμπορο. Τον φτωχό. Και τον διωκόμενο.
Φέρνει στη γη την ανάσταση της αξιοπρέπειας και της 

ευθύνης. Την άρνηση του κτιστού του εαυτού με την κατά 
Χάριν ένωσή του με τον άκτιστο Θεό. 

Την αποκατάσταση της πληρότητας του νοήματος και το 
άνοιγμα στη θάλασσα των εσχάτων. 

Την πρόταση για επιστροφή του ανθρώπου που χάθηκε 
στην απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού.

Την αλλαγή όχι του κόσμου, αλλά την μεταμόρφωση του 
εαυτού. 

Την επάνοδο στο εργαστήρι του αγώνα του πνευματικού. 
Όχι πλέον δραπέτης, αλλά μαχητής. Μεταμορφωτικός της 
αμεσότητας της ζωής. 

Χωρίς όποιες αγκυλώσεις. Ιδεολογικά προαπαιτούμενα. 
Παραμυθητικά παυσίλυπα. Πάντα μέσα στην εύλαλη σιωπή 
της μεγάλης αγάπης του Θεού. 

ζ.α
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Δονήσεις

Ζηλεύω τα σύννεφα που σαν ερημικοί ταξιδιώτες αρμενίζουνε 
μέσα στο πέλαγος τ’ ουρανού. Μοιάζουνε σαν τρεχαντήρια 
στολισμένα σε μέρα γιορτερή. Είναι κάτι μικρά συννεφάκια που 
ο ήλιος σαν δύει, τους κεντάει χρυσές γιρλάντες στον χιονάτο 
μανδύα τους.

Είναι άλλα ρόδινα σαν τις πρώτες ελπίδες που φυτρώνουνε 
δειλά στην καρδιά. Κι αρμεζίνουνε αδιάκοπα στο μακρυνό 
αγύριστο ταξίδι τους. Σαν θλιμμένοι προσκυνητές διαβαίνουνε 
αιώνια, δίχως αρχή και δίχως τέλος.

Ζηλεύω τα σύννεφα που αργοδιαβαίνουν στον γαλάζιο ουρανό. 
Στο πέρασμά τους αγγίζουνε το άπειρο και τ’ άστρα που φέγγουνε 
σαν ευτυχισμένα μάτια.         Αμαρυλλίς

* * *
Φύσα αγέρα.
Τάρασσε τη θάλασσα και σήκωνε το άγριο κύμα που τρέχει 

παράφορα και τρελλά στην απόσταση. Αγνώριστο κομμάτι της 
γαλήνης. Αποσπασμένο από τη γλυκερή θωπεία της αγαπημένης 
της ακτής. 

Συ του διακόπτεις ζηλόφθονα τα φιλιά του προς τον λατρευτό  
του  βράχο. Του στερείς την αγκάλη του ήρεμου κολπίσκου. 
Και το κάνεις να περιπλανάται απαρηγόρητα. Μανιασμένα. 
Νοσταλγικά.     

Αγέρα, φύσα.

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντέρν  
ήταν παραδειγματική στις αντιδράσεις της μετά τη σφαγή 
50 μουσουλμάνων από τον ακροδεξιό Μπρέντον Τάραντ. 
Έδωσε τόνο σε μια ψύχραιμη, γεμάτη ανθρωπιά, αλλά 
και αυστηρή αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέματος. 
Αγκάλιασε συγκλονισμένη τους πενθούντες, προχώρησε 
άμεσα σε αλλαγή των νόμων περί οπλοχρησίας και έβαλε 
στις θέσεις τους Τραμπ και Ερντογάν. Πολιτική που 
αποφασίζει για τις αξίες ενός έθνους. 

(“Τα Νέα”) 

Αν θα κουραστείτε; Μα εννοείται! Τα πόδια σας 
θα πονάνε φρικτά. Το μυαλό σας θα θολώσει και από 
κάποιο σημείο και μετά το μόνο που θα θέλετε, είναι να 
τελειώνετε. Όμως πρέπει να δώσετε τη μάχη σας. Πρέπει 
να συνεχίσετε να προχωράτε, όπως ακριβώς κάνατε στις 
προπονήσεις της προετοιμασίας. 

Βάλτε στόχο να φτάσετε στο επόμενο χιλιομετρικό 
σημάδι και μετά το επόμενο και μετά το επόμενο. 

Σας εγγυώμαι πως αν απλά καταφέρετε να συνεχίσετε 
να προχωράτε, ο “εχθρός”, η γραμμή του τερματισμού, θα 
παραδοθεί. Θα αναγνωρίσει το πόσο γενναίοι και δυνατοί 
είστε και θα εμφανιστεί μπορστά στα μάτια σας. Και 
όσο περισσότερο συγκεντρωμένοι είστε στα τελευταία 
χιλιόμετρα του αγώνα, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο 
πολυπόθητος τερματισμός.  

Greg Mc Millan (“Τα Νέα”)

11
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Aλέξης

“Χρέος των νέων είναι η ανένδοτη προς τα μπρος πορεία. 
Το κράτημα ψηλά της σημαίας των ιδανικών. Ο αγώνας για την 
πραγμάτωσή τους. Η αδιάφορη για τις συνέπειες τίμια στάση και 
προπάντων η ενεργός παρουσία.

Δεν είναι εύκολη δουλειά: Χρειάζεται πίστη, απόφαση και 
αγώνας.

Θα χρειαστεί ίσως και κάτι παραπάνω: Η προσωπική θυσία.
Δεν είναι εύκολη δουλειά - αλλά είναι χρέος”.
Υπάρχει ομορφότερη λύση;
Και εμπνέει.                                    Κ. Αλαβάνος

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

Ρ ηγματώσεις
Η διεθνιστική αλληλεγγύη με το αληθινά υπέροχό της ηθικο 

περιεχόμενο, έχει καταντήσει ένα ευτελές πολιτικό σλόγκαν, όπως και 
η απαγγελία της Κυριακής Προσευχής στο λουκούλειο γεύμα των 
πλουσίων, που ζητούν, με απύθμενη υποκρισία από το Θεό να τους 
δώσει τον “άρτο τους τον επιούσιο”. 

Κανένας πολίτης του πλούσιου Βορρά δεν είναι διατεθειμένος να 
υποβιβάσει το κατά κεφαλήν εισόδημά του στα 1800 δολλάρια, όσα 
δηλαδή, αναλογούν κατ’ άτομον το χρόνο σε μια ίση διανομή του 
παγκοσμίου πλούτου. 

Αντίθετα. Οι πάντες στις πλούσιες χώρες ντοπάρουν τους πολίτες 
τους, μιλώντας για ανισότητα, εκμετάλλευση και άλλα τέτοια ηχηρά 
παρόμοια, όταν η προέχουσα ανισότητα και εκμετάλλευση είναι σε 
πλανητική κλίμακα, εκμεταλλευτές δε των πεινασμένων λαών, δεν είναι 
μόνο οι πάμπλουτοι λαοί των βιομηχανικών χωρών της Δύσεως, με 
τα μονοπώλιά τους, όπως και της επίσης αναπτυγμένης Ανατολικής 
Ευρώπης, με τα ακόμα ισχυρότερα δικά τους μονοπώλια, αλλά και οι 
φτωχότεροι λαοί του ανσπτυγμένου Βορρά, ανάμεσα στου οποίους 
περιλαμβάνεται και ο ελληνικός. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε πως 
δεν είναι άσχετο το κατά κεφαλήν εισόδημα των 3500 δολλαρίων 
που έχουμε, με τα 40 δολλάρια του κατά κεφαλήν εισοδήματος του 
Μπαγκλαντές.                       Γ. Μαρίνος



g  h13g  h

Διέξοδοι

Μια πρωτοβουλία. Ξεκίνησε λίγο σαν αστείο, σ’ έναν καφέ 
τον Δεκέμβριο του 2017: κι αν το 2018 προκηρύσσαμε την 
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία; 

Ένα μήνα μετά, η γερμανίδα πολιτική επιστήμων Ούλρικε 
Γκερό και ο αυστριακός συγγραφέας Ρόμπερτ Μενάσε 
προσκλήθηκαν από την Εταιρεία Γερμανών Θεατρικών 
Συγγραφέων να μιλήσουν. Επικράτησε ενθουσιασμός. Ξεκίνησε 
κινητοποίηση, έγιναν ταξίδια, συγκεντρώθηκαν χρήματα 
και υλικό, δημιουργήθηκε μια διαδραστική ιστοσελίδα, τον 
Ιούλιο συντάχθηκε ένα μανιφέστο κι άρχισε να μεταφράζεται 
σε διάφορες γλώσσες. “Αισθανόμουν σαν τον “μαθητευόμενο” 
Μάγο στο ομώνυμο ποίημα του Γκαίτε”, είπε σε μια συνέντευξή 
της η Γκερό. 

Θα λάβει σάρκα και οστά με την ανάγνωση του μανιφέστου 
από θέατρα, μπαλκόνια και δημόσιους χώρους σε διάφορες 
ευρωπαϊκές πόλεις, μεγάλες και μικρές. Η επέτειος είναι διπλή: 
στις 09/11/1918 ιδρύθηκε η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και 
στις 11/11/1918 τελείωσε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

“Ο στόχος του σχεδίου μας”, λέει η Γκερό, “είναι όχι να 
επαναλάβουμε την ιστορία, αλλά να την θυμίσουμε και να 
αποτρέψουμε την επανάληψή της. Θέλουμε να μετατρέψουμε 
τα ιστορικά γεγονότα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον”. 

Κεντρική θέση στην προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας 
έχει για τους εμπνευστές της η φαντασία. “Είναι το αντίθετο ης 
νοσταλγίας”, συνεχίζει η γερμανίδα επιστήμων. “Η σκέψη μας 
διαμορφώνει την πραγματικότητα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε 
με το Ευρωπαϊκό Μπαλκόνι: Μια τεράστια “ευρωπαϊκή 
ομιλία”, όπου οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη θα διακηρύξουν 
ότι θέλουν να είναι ευρωπαίοι πολίτες με ίσα δικαιώματα”. 

Μιχ. Μητσός         

Μια... ομιλία
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αιων ιότητας
 ηφίδες

 “Με τη θεώρηση αυτή (δηλ. των “ψυχοσωματικών 
ασθενειών”) αποφεύγονται οι αιτιολογικές 
υπεραπλουστεύσεις, οι επιστημονικοί δογματισμοί 
και η αντιμετώπιση πολυπλόκων προβλημάτων 
με εύκολες θεραπευτικές λύσεις. Τα νοσηρά 
εκλαμβάνονται σαν διαταραχές υφής και λειτουργίας 
κάποιου οργάνου, που στη γένεσή τους συμμετέχουν 
και ψυχολογικοί συντελεστές”. 

Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου, ψυχίατρος

* * *
“Οι εξωστρεφείς άνθρωποι, εκείνοι που δεν 

διστάζουν να εκφράσουν το θυμό ή τη χαρά τους, 
είναι μάλλον πιο προστατευμένοι απέναντι στις 
ψυχοσωματικές ασθένειες. Ίσως θα έπρεπε όλοι να 
μιμηθούμε το παράδειγμά τους και κυρίως, να μην 
“τα κρατάμε μέσα μας”. 

Χ. Βελισσαρόπουλος, ψυχολόγος
* * *

Αν η ζωή, όπως έχει στην εποχή μας, δεν 
εκδηλώνεται προς την κατεύθυνση της Αλήθειας, θα 
γλιστρήσει τελικά προς τον Άδη. 

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

14
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Στη Νότια Αφρική ζούσαν άπειρα περιστέρια. Στα 1850 
οι εξερευνητές είδαν άξαφνα ένα τεράστιο σμήνος, σύννεφο 
σωστό, που έπρεπε να είχε εκατομμύρια περιστέρια να 
σκεπάζει τον ήλιο και να φεύγει.

Όλος ο πληθυσμός των περιστεριών αποδημούσε.
Από τότε τα πουλιά δεν ξαναγύρισαν.
Όσα είχαν μείνει, αποδημούσαν και αυτά σιγά σιγά. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα το είδος αυτό είχε εξαφανιστεί 
από τη Νότια Αμερική. Και σήμερα ακόμη δεν βρίσκεται 
εκεί ούτ’ ένα περιστέρι. 

Για ποιό λόγο έγινε αυτή η μετανάστευση; Έφταιγε το 
κλίμα, η τροφή, οι κίνδυνοι; Η επιστήμη δεν κατάφερε να 
το εξακριβώσει ποτέ. 

* * *
Οι τόποι είναι πλασμένοι από χώμα, νερό και πνοές, 

όπως κι εμείς. Είμαστε τόποι όπως και οι τόποι είναι 
πρόσωπα. Δίχως μνήμη ο άνθρωπος αποδομείται.

Μάρω Βαμβουνάκη

αγάπης

λόγια

Κόρη μου,

Ο κάβουρας είν
αι περίεργος. Θέλει να ελέγχε

ι τί 

γίνεται στον 
κόσμο.

Δεν του αρκεί 
αυτό που γίνεται στ

η θάλασσα.

           Τρ
ώει ο ένας τον 

άλλον(!) 

15
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Διαπλεύσεις
Οι ερευνητές (Πανεπιστήμιο 

της Γάνδης στο Βέλγιο) 
κάλεσαν στο εργαστήριό τους 
200 εθελοντές, έναν - έναν 
ξεχωριστά, και είπαν στον 
καθένα από αυτούς την ίδια 
ιστορία: ότι πέντε ποντίκια 
που έβλεπε μπροστά του σε 
ένα κλουβί θα δέχονταν σε 
20 δευτερόλεπτα ένα πολύ 
ισχυρό και οδυνηρό, αλλά όχι 
θανατηφόρο ηλεκτροσόκ. Αν 
ο ίδιος πατούσε ένα κουμπί, 
η ηλεκτρική εκκένωση θα 
“χτυπούσε” το πλαϊνό κλουβί 
στο οποίο βρισκόταν ένα 
μόνο ποντίκι. Βεβαίως κανένα 
ποντίκι δεν επρόκειτο να 
πάθει το παραμικρό, αλλά οι 
εθελοντές δεν το γνώριζαν. 

Καθώς το χρονόμετρο 
μετρούσε αντίστροφα, 86% 
εξ αυτών πάτησαν το κουμπί 
επιλέγοντας τη λύση του 
“ήσσονος κακού”. Το ποσοστό 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερο 
από εκείνο που σημειώθηκε 
σε μια ισάριθμη “ομάδα 
ελέγχου” η οποία κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει ακριβώς το ίδιο 
πρόβλημα σε θωρητική βάση. 

Το αποτέλεσμα εξέπληξε 

τους επιστήμονες καθώς, με 
βάση τις σχετικές μελέτες, η 
κρατούσα άποψη θεωρούσε 
ότι με τη μεγαλύτερη 
συναισθηματική φόρτιση που 
αισθάνεται κάποιος όταν                    
αντιμετωπίζει μια τέτοια 
κατάσταση δια ζώσης, ο 
δισταγμός ως προς πάτημα 
του κουμπιού θα επικρατούσε 
περισσότερο. 

Το πείραμα των ερευνητών 
από το Βέλγιο έχει ένα μει-
ονέκτημα. Το 55% των 
συμμετεχόντων δήλωσαν 
εκ των υστέρων ότι δεν 
πίστεψαν ότι τα ποντίκια θα 
πάθουν κακό. Τα ευρήματά 
τους όμως θεωρούνται 
εξαιρετικά, αν επηρεάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο 
θα προγραμματιστούν να 
λαμβάνουν τις αποφάσεις 
τους τα αυτόνομα αυτοκίνητα 
απέναντι σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Το αν δηλαδή 
θα ρυθμιστούν έτσι ώστε να 
μην προβαίνουν σε καμμία 
ενέργεια ή αν θα καλούνται 
να επιλέγουν τη λύση του 
“ήσσονος κακού”. 

(“Το Βήμα”)

18
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              25.8.2022

Μια φεγγαρόλουστη βραδιά. Άπειρα αστέρια λάμπουν στον 
καθαρό ουρανό, άπειρα πολύτιμα διαμάντια στο σκούρο φόρεμα 
της βασίλισσας νύχτας. 

Η θάλασσα είναι γαληνεμένη και κάπου κάπου μερικά μικρά 
κυματάκια χαϊδεύουν μ’ ένα σιγανό φλοίβισμα την ήσυχη 
αμμουδιά. Μια βαρκούλα απομακρύνεται νωχελικά και τα κουπιά 
της βουτούν κάθε τόσο στη θάλασσα αφήνοντας ένα ρυθμικό ήχο. 
Παθητικά ακούγεται η γλυκειά φωνή του αηδονιού γεμίζοντας με 
γλυκειά μελαγχολία τη φεγγαρόλουστη αυτή βραδιά. 

Όλα γύρω είναι γαληνεμένα κι εγώ κάθομαι μόνος στην ήσυχη 
αμμουδιά. 

Ήταν θυμάμαι, μια βραδιά σαν απόψε, μια ίδια φεγγαρόλουστη 
βραδιά, μόνο που την παθητικιά φωνή του αηδονιού αναπληρούσε 
η γλυκειά μουσική ενός βιολιού. Ήταν μια ίδια βραδυά σαν 
κι απόψε τότε που καθισμένοι οι δυό μας στην ίδια τωρινή 
θέση μιλούσαμε ήσυχα κοιτάζοντας την απέραντη θάλασσα και 
ακούγαμε το γλυκό μουρμούρισμα των κυμάτων. Όταν έφθασε 
η στιγμή με καληνύχτισε κι έφυγε με σιγανό, αργό βήμα. Τον 
έβλεπα ν’ απομακρύνεται λεπτός, ψηλός. Μου φαινόταν σα μια 
αιθέρια οπτασία. Που ποτέ δε θα σβήσει από τη μνήμη μου. 

Πού να ‘ξερα, αγαπημένε μου φίλε, πως θα σ’ έβλεπα για 
τελευταία φορά. 

Την άλλη μέρα έμαθα τη σκληρή είδηση.
     a.G.

στην έρημο
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Προσπελάσεις...
Τι διαφέρει, αλήθεια, η ζωή σε 

μια Χριστιανική Κατασκήνωση 
από αυτή της πόλης; 

Το ερώτημα ασφαλώς 
προβληματίζει. 

Για να δώσουμε βέβαια 
απάντηση, πρέπει (όπως ο 
γράφων) να έχουμε ζήσει στην 
Κατασκήνωση. Αλλιώτικα, πώς 
θα κρίνουμε; 

Μετά από πολλή μελέτη 
και σκέψη, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα. Στην 
Κατασκήνωση δημιουργείται 
μια (σπάνια για τα 
σημερινά δεδομένα) αρετή. Η 
συναδέλφωση. 

Χρειάζονται δύο, το πολύ 
τρεις μέρες. Και αλλάζει η 
ατμόσφαιρα.

Συνειδητά τα παιδιά 
παίρνουν απόφαση ότι θα 
ζήσουν με τους άλλους κοινή 
ζωή για μερικές μέρες. 

Θα μοιράζονται τα πάντα 
(φαγητό, ψυχαγωγία, κλπ.)

Θα είναι “υποχρεωμένοι” ν’ 
ανεχθούν για λίγο ο ένας τον 
άλλο. 

Θα ενώνονται στην 
Εξομολόγηση και στο Κοινό 
Ποτήριο, όπως και στην 
προσευχή. 

Υπάρχουν κι άλλα. Ας 
σταματήσουμε όμως εδώ. Και 
ας προβληματιστούμε: 

Στην πόλη; Γιατί όχι; 
Η ζωή της Κατασκήνωσης 

στην πόλη λοιπόν;
Αλήθεια! Γιατί;
Ας δοκιμάσουμε.  
“Επαναστατική” λίγο τούτη 

η άποψη, θα βιαστούν πολλοί 
να πουν τη γνώμη τους. 

Είναι όμως αδύνατο να 
μεταφέρουμε στης πόλης τη 
ζωή κάποις όμορφες συνήθειες 
της κατασκήνωσης. Προσευχή. 
Μελέτη. Πρόγραμμα ζωής 
(όχι αυστηρό). Αποφυγή 
προστριβών και συγκρούσεων 
με τους άλλους. Καλλιέργεια 
πνεύματος συνεργασίας. 
Συναδέλφωση. Αγάπη. 

Τι απομένει; Ένα πείραμα. 
Και βλέπουμε.   

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h
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Η απάντηση
Ζούμε σε μια ταραγμένη περίοδο της 

ιστορίας. 
Ανάστατες οι Κοινωνίες.  
Απλωμένος παντού ο φόβος και η αγωνία. 
Η αβεβαιότητα του μέλλοντος είναι 

τρομακτική. 
Η οικογένεια και αυτή έχασε τον 

προσανατολισμό της. Όμως έχασε τις αρχές 
και τις παραδόσεις της. 

Το χαρούμενο και ευτυχισμένο περιβάλλον 
του σπιτιού γίνεται πολλές φορές τόπος 
συγκρούσεων και εγκλήματος. Πέλαγος 
φουρτουνιασμένο.  

Και ο άνθρωπος ζει σε μια συνεχή αγωνία. 
Άρρωστος ψυχικά. 
Χωρίς νόημα και περιεχόμενο η ζωή του. 
Μπορεί να έχει άφθονα τα υλικά αγαθά. 

Αλλά τίποτε δεν τον ικανοποιεί. 
Του λείπει αυτό που συνιστούν οι 

νευρολόγοι και ψυχίατροι: Η πραότης. Η 
ηρεμία. Η γαλήνη. Του λείπει εκείνο που τον 
καθιστά μακάριο και ευτυχισμένο. 

Έφυγε από μέσα του η πραότητα.
Το πρόβλημα τώρα είναι πιο έντονο. 
Πώς γυρίζουμε πίσω;
Αναπόταμα θα πάμε; Ν’ αναζητήσουμε 

δηλ. τις πηγές; Αντίθετα στο ρεύμα; Γίνεται; 
Αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο επιβίωσης 

των ψαριών, θα βρούμε την απάντηση. Θα 
λύσουμε το πρόβλημα. 

Είναι σαφές, ότι θα χρειαστεί προσπάθεια. 
Και μάλιστα μεγάλη. 

Μπορούμε όμως να ζήσουμε χωρίς αγώνα; 
Στην πολυθρόνα αλυσοδεμένοι; 
Αυτή την πραότητα είναι ανάγκη ν’ 

αποκτήσουμε.
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Βεβαιώσεις

Η βασιλεία του Θεού

Χρυσάχτινα τα σύννεφα μεσ’ στα γαλάζια αιθέρια
αίγλη έχουνε βασιλικιά. Βασιλικά ντυμένα
κι όλα τα κρίνα των αγρών και τα νερά απλωμένα
στον όχτο πάλλουν σα γλυκές άρπες σ’ αγγέλων χέρια. 

Να, τα πουλάκια που πετούν γράφοντας μύρια τόξα
και παίζοντας ολόχαρα μ’ αχτίδες χρυσαφένιες,
μπροστά στα μάτια μας, που ωιμέ! θολώνουν τόσες έννοιες,
της βασιλείας των Ουρανών τη θεϊκιά γράφουν δόξα.
     Στέφανος Παντερμαλής

Σα χτυπά το ρολόι

Το άρρωστο τους είχανε παιδί.
Καμμέν’ από τη ζέστη, στο κρεββάτι,
Και κείνοι, από το βράδυ ως το πρωΐ,
Ούτε στιγμή, δεν κλείνανε το μάτι.

Κι’ απόψε τα μεσάνυχτα, σιγά,
-Τις δώδεκα σα χτύπα το ρολόι,-
Η κουκουβάγια απάνω στην εληά
το θλιβερό της αρχινάει μοιρολόι
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Ο Αγέρας 

Σε είδα ν’ ανεβάζεις τους αετούς
μαζύ με τα πουλιά, στους ουρανούς!
Σε είδα ολόγυρά μου να περνάς
Στην πράσινη τη χλόη ν’ ακουμπάς

 Ω! αγέρα, δυνατέ μου αγέρα
 που τραγουδάς νύχτα και μέρα!

Eίδα, τα όσα γύρω σου προφταίνεις
- Έτσι κρυμμένος όπως μένεις.
Φυσάς, με σπρώχνεις, μου φωνάζεις τ’ όνομά μου,
Μα δε σε είδα ολόκληρο μπροστά μου!

 Ω! αγέρα, δυνατέ μου αγέρα
 που τραγουδάς νύχτα και μέρα!

Ποτέ σου εσύ δεν είσαι κουρασμένος.
Για πες μου, είσαι νιός; ή γερασμένος;
Είσαι πουλί; Είσαι λιοντάρι; Είσαι στοιχείο;
Ή σαν και με παιδί, πιο δυνατό;

 Ω! αγέρα, δυνατέ μου αγέρα
 που τραγουδάς νύχτα και μέρα!

Βέτα Πεζοπούλου
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Την πρώτη φορά που πήγα στο γραφείο της 
καθηγήτριάς μου, ήταν γιατί ήμουν ενθουσιασμένη με όσα 
διάβαζα για την Ηγεσία και ήθελα να μάθω περισσότερα. 
Αλλά, επίσης, ήθελα να μάθω τι έχει να δώσει η Ηγεσία 
στην Ψυχολογία. Συνήθως μελετάμε το αντίστροφο. Που 
να ‘ξερα! 

Από το συγκεκριμένο θέμα, πάνω από όλα έμαθα 
μαθήματα ζωής, ίσως γι’ αυτό να εξακολουθεί να είναι το 
αγαπημένο μου!

Σήμερα, διάβασα αυτό το άρθρο, που ήταν τότε στην 
ύλη μας. “Η Επιστήμη της Δημιουργίας Χαρακτήρα” (J. 
Badaracco). Τι γίνεται, όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ 
(επαγγελματικής) ευθύνης και αξιών; Τι θα χρειαστεί να  
επιλέξουμε; Και τι να πράξουμε;  

Λένε πως η Ψυχολογία, ως αντικείμενο, θα έπρεπε 
να διδάσκεται σε όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως 
θεματολογίας ή κατεύθυνσης σπουδών. Θα συμπληρώσω: 
μαζί με την Ηγεσία!

Δεν φτάνει να φροντίζεις τον εαυτό σου και να έχεις 
υγεία (ψυχική και σωματική), για να είσαι καλά. Χρειάζεται 
να ξέρεις πώς να την αξιοποιήσεις και για την υγεία και 
την ευημερία των γύρω σου.

Δεν φτάνει να ξέρεις ποιες είναι οι δυνάμεις σου, για να 
παλέψεις για το καλύτερο. Χρειάζεται να καλλιεργήσεις 
και τις δυνάμεις αυτών που συναντάς στο δρόμο σου, αν 
θες ένα καλύτερο μέλλον.

Δεν φτάνει να ξέρεις ποιος ή ποια είσαι. Χρειάζεται η 
φωνή σου να μιλά και γι’ αυτούς και γι’ αυτές που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. 

Από
ένα
ημερολόγιο
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Δεν φτάνει να έχεις χαρακτήρα και αξίες, για να μην “μπεις τη 
μεγάλη τιμωρία”. Χρειάζεται να ξέρεις τι να τα κάνεις όλα αυτά. 
Και σε τι αποφάσεις και έργα να τα επενδύσεις. 

 Δεν φτάνει να στέκεσαι στα πόδια σου και να προχωράς εσύ, 
ενώ ο κόσμος γύρω σου καταρρέει. Χρειάζεται να “ποταβρίζεσαι”!

Χρειάζεται να μπορείς να διαλέγεις, όχι απλώς μεταξύ σωστού 
και λάθους, αλλά κυρίως μεταξύ σωστού και πιο σωστού!

Αυτό το μάθημα εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο μου γιατί, 
κυρίως, μου υπενθυμίζει πως έχω ευθύνη να είμαι Άνθρωπος. 
Και πως δεν φτάνει να μπορώ. Μαζί χρειάζεται να πράττω! 
Και πως λανθάνομαι αν θεωρώ, πως οι ηγέτες είναι εκείνοι που 
βρίσκονται μόνο σε υψηλόβαθμες θέσεις και διατάζουν. Γιατί, 
πάνω από όλα, οι ηγέτες είναι οι άνθρωποι που είναι “κάτω”. 
Στην αρένα. Και παλεύουν μαζί μας.

Υ. Γ. Ελπίζω στη ζωή σας να συναντήσετε Ανθρώπους, που 
θα σας βοηθήσουν με το προς τα πού να κοιτάξετε. Αλλά δεν 
θα σας πουν τι να δείτε! Και, κυρίως, δεν θα σας αναγκάσουν 
να δείτε αυτό που βλέπουν οι ίδιοι. 

Ε.Κ

Ο Έριχ Φρομ πίστευε πως ο σύγχρονος άνθρωπος 
φοβάται να αντικρύσει τον εαυτό του κατάματα. 
Φοβάται τις ένδον αντιφάσεις και την οδύνη που 
εκλύεται, όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είναι στο χέρι 
σου να αλλάξεις και πολλά. Φυσικά η διαμόρφωση 
της αυτοεικόνας είναι μια διεργασία υπερβολικά 
πολύπλοκη. 

Ο εαυτός μας κοιτάζει δύο μέτρα μπρος 
ή πίσω μας, ανάλογα. Τι είναι αυτό; 
Βούληση ή παράσταση; Τι είμαστε, δεν 
το ξέρουμε. Η αντανάκλαση του εαυτού 
μας; (“Το Βήμα”)   
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Η διαπίστωση στην οποία οδηγεί η ανάλυση της αγρύπνιας 
της συνείδησης είναι η ακόλουθη: Ότι η αγρύπνια προϋποθέτει, 
για να υπάρχει, και να έχει νόημα, ένα στερεό έδαφος στο οποίο 
απάνω εδράζεται . Με άλλα λόγια, ότι η κριτικότητα παίρνει 
το νόημά της όταν ακουμπά, και διότι ακουμπά απάνω σε 
μια πίστη. Όσο παράδοξο και αντιφατικό και αν φαίνεται το 
πράγμα, έτσι είναι, και μόνο έτσι μπορεί να είναι. 

Άγρυπνο και αυτοελεγχόμενο θέλουμε το νου στο θεωρητικό 
του βάδισμα· αλλά το βάδισμα αυτό έχει νόημα, διότι ο 
νους δέχεται ότι είναι δυνατή η γνώση. Χωρίς αυτό πώς θα 
οιστρηλατηθεί στην πορεία του; Το ίδιο και η καλλιτεχνική 
δημιουργία και η ηθική ζωή διέπονται στο βάθος η πρώτη από 
την πίστη στη δυνατότητα της δημιουργίας, η δεύτερη από την 
πίστη στην αξία της αρετής. 

Όσο για τη θρησκευτική ζωή πώς είναι δυνατό να μιλήσουμε 
για αγρύπνια της συνείδησης χωρίς την πίστη στο θείο, στην 
αίσθηση και τη βίωση του θείου; 

Χωρίς αυτό το στερεό έδαφος η κριτικότητα του πνεύματος, 
η αγρύπνια της συνείδησης αυτοκαταστρέφεται. Συνυφασμένη 
λοιπόν η κριτικότητα με αρχική, βασική κατάφαση που αυτή 
της δίνει περιεχόμενο και νόημα. Όταν αυτή λείπει, όταν η 
κριτικότητα γίνει σκοπός του εαυτού της, οδηγεί στον 
εκμηδενισμό της πνευματικής ζωής. Όταν πάλι δεν υπάρχει όσο 
πρέπει, όταν η σηυνείδηση δεν αγρυπνεί, έχουμε τον ύπνο, το 
λήθαργο της ψυχής και μάλιστα στα κύρια θέματα της ύπαρξης 
του ανθρώπου. 

Β. Ν. Τατάκης    

 

Ρωγμές...



g  h27

ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Πώς να ζω ελεύθερος έχοντα
ς συνείδηση κάθε 

αδικίας στο παρελθόν και κάθε
 μικρότητας στο 

παρόν μου; 
Πώς - καθημερινά- 

θα μπορώ να συγχωρώ 

τον εαυτό μου; 

Η ζωή με κρίνει - με μ
έτρο την αγάπη, που 

εγώ ο ίδιος έχω. 

Με κρίνει με την υπομονή εκείνη, που 

αντιστοιχεί στην εντιμότητα της προσπάθειάς 

μου να συναντήσ
ω τα αιτήματά τη

ς και με μια 

δικαιοσύνη, μπρος στην οποία η προσπάθεια 

μικροπαρεξηγήσεων αυτοδικαίωσης δεν έχει 

καμμιά βαρύτητα
. 

Τι χάνει η ζωή στην ευτυχία, που αυτός 

υποδέχεται, αν μπορέσει να ζήσει; 

Τι κέρδισε στον π
όνο, που αυτός ξέφυγε; 

       

Ο μεν πόνος εργάζεται σ
αν νυστέρι. Συχν

ά 

προχωρεί σ’ εγχείρηση. 
Τ’ άχρηστα να φ

ύγουν. 

Η ευτυχία;

Η ζωή;
Υπάρχει κι εδώ ένα μυστικό. 

Ξέρει τη ζωή; 

Γνωρίζει την ευτυχία;

Βιώματα; Έχει;               
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

“20 χρόνια δεν είχα ζητήσει τίποτε, διότι η οικονομική 
κατάστασή μου ήταν τέτοια που δεν ήθελα. Σκεφτόμουν, 
ό,τι αναλογεί στην Ιωάννα-Μαρία να πηγαίνει σε άλλο 
παιδάκι που μεγαλώνει μέσα στο ίδρυμα και δεν έχει τη 
φροντίδα της κόρης μου. Τώρα όμως που τα εισοδήματά 
μου έγιναν “πουρμπουάρ”, έκανα και εγώ αίτηση για να 
μπορεί η Ιωάννα-Μαρία να συνεχίσει τη φοίτησή της, 
η οποία λόγω προβλημάτων της και δη του αυτισμού 
είναι υποχρεωτική και αναγκαία”, αναφέρει. 

Η κυρία Ξένια Κ. έκανε την αίτηση για δύο 
δοκιμαστικούς μήνες, η οποία εγκρίθηκε από την 
προηγούμενη διοίκηση του Κέντρου. “Έτσι, το 
φθινόπωρο του 2013 έκανε την κανονική αίτηση για 
την κάλυψη της σχολικής χρονιάς 2013-14. 

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2013 με τον ερχομό της 
νέας διοίκησης δεν εγκρίθηκε καμμία θεραπεία και κανένα 
πρόγραμμα κανενός “μεγάλου παιδιού”. 

Ο καιρός περνούσε και τον περασμένο Ιανουάριο 
τηλεφώνησα να μάθω τι είχε συμβεί. Αρχικά μου είπαν 
ότι δεν είχε συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο. 

Λίγες ημέρες μετά όμως μου τηλεφώνησαν και 
μου είπαν ότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις. Όλα αυτά 
προφορικά. 

Αναστατώθηκα, διότι δεν μπορούσα να σταματήσω 
το παιδί μου από το σχολείο. Δεν μπορούσα όμως και 
να το πληρώνω”. 

(“Το Βήμα”)
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Ανεβαίνοντας
Επίγνωση Θεού

Η προσευχή και το νόημα της ησυχίας
[Κάλλιστος Ware Μητροπολίτης Διοκλείας, εκδ. Εν Πλω]

 Ήταν ένας γεράκος που συνήθιζε να περνά κάθε μέρα πολλή ώρα 
μέσα στην εκκλησία. Οι φίλοι του τον ρώτησαν. 

«Μα τι κάνεις;». 
«Προσεύχομαι», είπε εκείνος. 
«Θα πρέπει να ᾽χεις πολλά να ζητήσεις απ’ τον Θεό». 
«Δεν ζητώ τίποτε από τον Θεό». 
«Και τι κάνεις τόσες ώρες στην εκκλησία;». 
Κι ο γέροντας απάντησε: «Απλώς κάθομαι και Τον κοιτάζω. Κι ο 

Θεός κοιτάζει εμένα».

Προσευχή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ζητώ πράγματα, παρόλο 
που μπορεί να είναι κι αυτό. Ούτε σημαίνει ότι χρησιμοποιώ οπωσδήποτε 
λέξεις. Βασικά, προσευχή σημαίνει «επίγνωση του Θεού». 

Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης μιλά για την προσευχή με την έννοια 
της παρουσίας. Επίγνωση του Θεού. Συνειδητοποιώ ότι είμαι μέσα στον 
Θεό κι ο Θεός είναι μέσα μου. Και αυτό τα περικλείει όλα. Γι’ αυτό 
και ο Απόστολος λέει: «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». Είναι κάτι που 
ενυπάρχει σε οτιδήποτε άλλο κάνω – μια αίσθηση ότι ο Θεός είναι μαζί 
μας. Έτσι, η προσευχή δεν είναι μια χωριστή δραστηριότητα, αλλά κάτι 
που μπορεί να συνυφανθεί με όλη τη ζωή μας.

Όλη η ζωή μια προσευχή! 
Είναι όμως εκείνες οι ώρες της ησυχίας που κάνουν την προσευχή 

πιο ζωντανή. 
Και η γνώση του Θεού γίνεται Επίγνωση.
Ησυχία που δεν στηρίζεται τόσο στην απουσία εξωτερικών 

θορύβων, όσο στην απουσία εσωτερικής ταραχής. Γι’ αυτή την ησυχία 
μιλάει ο συγγραφέας. 

Μέσα από το δικό του βίωμα.
Μέσα από το βίωμα αγίων πατέρων της Εκκλησίας μας.

Κ. Χ. 
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«Πριν τρεις μήνες περίπου, ήλθε ένας νεαρός στο ιατρείο με πόνο στο 
γόνατο. Όνομα ξένο, χωρίς δικαίωμα εγγραφής στο ΓΕΣΥ. Κατά την πρώτη μας 
κουβέντα γνωριμίας, ερωτήσεις ιστορικού κλπ μου είπε ότι είναι Τούρκος. 

Αστειευόμενος... τον ρώτησα (συνομιλία σε άπταιστα αγγλικά): «Καλά, τι 
κάνεις εδώ; Εχθρικό έδαφος δεν είναι;» Κατάλαβε το χιούμορ, γέλασε και μου 
απάντησε: «Είμαι πολιτικός πρόσφυγας!».

«Πώς, τι, γιατί;» Η έμφυτή μου περιέργεια δεν με άφηνε να κρατήσω τα 
προσχήματα! «Είμαστε Γκιουλενιστές...

Πέραν της μισής μου οικογένειας είναι σκορπισμένοι στην Ευρώπη και οι 
υπόλοιποι φυλακισμένοι ή αγνοούμενοι κάπου στην Τουρκία».

Μου είπε πολλά. Καθηγητής το παιδί σε λύκειο έχοντας χάσει την δουλειά 
λόγω των πολιτικών του πιστεύω αποφάσισε να φύγει μέσω Κύπρου.

Τώρα είναι εδώ για μήνες, όπου εννοείται του πήραν το διαβατήριο. Με ένα 
σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Μου λέει: «Απλά θέλω το διαβατήριό μου να 
φύγω, να πάω να βρω τους δικούς μου και να ξαναρχίσω να δουλεύω».

Μετά από μια ώρα συζήτησης, εξέτασης και πιθανής θεραπείας σηκώθηκε και 
με ρώτησε πόσα χρωστάει.

Του είπα «τίποτα, μου χάρισες γνώσεις. Να πας στο καλό και ό,τι 
χρειαστείς, να με ενημερώσεις, για να ξέρω τι θα κάνουμε με το γόνατό σου. Αν 
πετύχεις εγγραφή στο ΓΕΣΥ (τον συμβούλεψα πού να αποταθεί), θα πρέπει να 
χειρουργηθεί το γόνατό σου».

«Μα τίποτα;» ρώτησε.
Βούρκωσε και μου έδωσε το χέρι του λέγοντας : «δεν θα σε ξεχάσω! Θα 

περάσω μια μέρα να σου φέρω κάτι».
«Να ‘σαι καλά» του λέω! Κλείνει η πόρτα. Ένιωσα πολύ όμορφα!
Σήμερα, χειρουργική ημέρα, επιστρέφοντας από το χειρουργείο η γραμματέας 

μου είπε: «Γιατρέ, πέρασε ένας νεαρός και άφησε ένα πακέτο. Είναι πάνω στο 
γραφείο σας». Ανοίγω τη χάρτινη τσάντα και βρίσκω δυο βιβλία.

Δεν με ξέχασε. Και τον ευχαριστώ!
Όπου και να ‘σαι, φίλε, να ‘σαι καλά, υγιής και γεμάτος.
Όταν όλοι καταλάβουμε ότι οι λαοί δεν φταίνε, και ανοίξουν τα μάτια μας και 

δούμε όλοι την αλήθεια, θα γίνει ο κόσμος μας πολύ καλύτερος.
Θα γεμίσει ο τόπος Ανθρωπιά!
Μακάρι!                   (Όταν οι γιατροί γράφουν, Γ. Χρ.Ορθοπαιδικός).
      Για την αντιγραφή,
       ΔΔ

Μακάρι!

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 5:30 - 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 5:30 - 
7:30 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα (22459760, 22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.).
Από τη Δευτέρα (1 Αυγούστου) μέχρι και την Παρασκευή (12 
Αυγούστου) θα τελείται καθημερινά Παράκληση στην Υπεραγία 
Θεοτόκο. 
Από την 1ην μέχρι και την 14ην Αυγούστου τηρείται νηστεία.
Κατά την ημέρα της γιορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
γίνεται κατάλυση σε ψάρι.
Στη γιορτή της Αποτομής της Κεφαλής του Προδρόμου (29 Αυγούστου) 
τηρείται αυστηρά νηστεία.
Κατά τις γιορτές 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. 164 l  Αύγουστος, 2022 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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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Αγαπώ! Η πιο αγαπητή λέξη στον άνθρωπο.
Πολεμώ! Η πιο μισητή λέξη σ’ όλους. 
Κι όμως πολεμούμε να σβήσουμε την αγάπη. 
Ποιο το λάθος; 
Μήπως ο εαυτός μας;  
Χ.Α.

Ούτις
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