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Τί σημαίνει φτώχεια;
Τί θα πει στέρηση;
Σ’ εμάς, δεν έλειψε τίποτα.
Δεν ξέρουμε τί έχουμε.
Ούτε τον πνευματικό πλούτο όμως αντιλαμβα-

νόμαστε. Καταλαβαίνουμε την αξία κάποιου 
πράγματος, αν το χάσουμε.

Σκάλα είναι η ζωή μας.
Μας ανεβάζει από τα χαμηλά στα ψηλά. Από 

τη γη στα ουράνια.
Δυνητικά βέβαια.
Φθάνει να θέλουμε. Και να συνεργαστούμε.
Ν’ αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Και τις 

καταστάσεις.
Η περιφρόνησή τους;
Εμάς θα ζημιώσει.
Η φτώχεια, άλλωστε, δεν είναι ντροπή.
Καλούμαστε λοιπόν ν’ αποφασίσουμε.
Ο Χριστός μας έδωσε πρότυπο.
Στη σπηλιά Του η επίσκεψη  θα μας λύσει 

πολλές απορίες.
Προϋπόθεση;
Α, ναι. Να σκύψουμε λίγο. 
Για να μπούμε.

ζ.α.
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Τί είναι λοιπόν τα Χριστούγεννα;
Δεν είναι  μια φαντασμαγορία. Μια ρομαντική εικόνα, με τη 

σπηλιά και τη φάτνη. Την Παναγία προσηλωμένη στο Βρέφος. 
Και τον Ιωσήφ δίπλα της. Τα εκστατικά ζώα. Τους βοσκούς. 
Τους μάγους.

Τα Χριστούγεννα δεν είναι αυτά τα τραγούδια που 
κυκλοφορούν σε χιλιάδες δίσκους. Γεννημένα από των διαφόρων 
λαών τη φαντασία μιλούν για υπέροχη νύχτα. Κι ένα άστρο 
παράξενο.

Δεν είναι το στρίμωγμα στις αγορές. Το ψεύτικο χιόνι 
στις φωτισμένες βιτρίνες. Οι πολύχρωμες διαφημίσεις. Τα 
Χρσιτουγεννιάτικα δένδρα στους δρόμους. Οι πολύχρωμες 
κάρτες. Με τις τόσες ευχές.

Τα Χριστούγεννα ασφαλώς δεν είναι όλη εκείνη η υπεραιμία 
των συγκοινωνιών με τους ανθρώπους που σπρώχνονται.

Βιάζονται να προλάβουν.
Στοιβάζονται στ’ αυτοκίνητα. Τα πλοία. Τα τραίνα. 

Φορτωμένοι μ’ ένα σωρό πακέττα. Καλάθια. Μικρά. Ή μεγάλα 
δώρα.

Δεν είναι ακόμη το καλό φαΐ. Τα καλά ρούχα. Οι γιορτές. Η 
ξεκούραση.

Τι είναι λοιπόν;
Ακριβώς αυτό που δεν μπορεί να χωρέσει ή μάλλον να 

συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου.
Είναι ένα μυστήριο. Έτσι πρέπει να τα δούε.
Κάτι πέρα από τις αισθήσεις. Το λέει και ο υμνωδός. 

“Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον”.
Είναι ένα γεγονός σπάνιο. Το μοναδικό στην ανθρώπινη 

ιστορία. Που ξεπερνά όλα τ’ ανθρώπινα.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Παίρνει σάρκα. Έρχεται στη 
γερασμένη γη μας. Για να σώσει τους ανθρώπους “Θεός εφανερώθη 
εν σαρκί” (Α’ Τιμθ. γ’ 16) γράφει ο Απόστολος Παύλος.

Καμμιά εικόνα δεν αποδίδει το μυστήριο των Χριστουγέννων, 
Η εικόνα δείχνει. Το μυστήριο σκεπάζει. Καλύπτει.  Είναι πέρα 
από τις αισθήσεις.

Καμμιά μουσική και καμμιά ποίηση δεν μπορεί να περιγράψει 
το μυστήριο.

Κινείται μακριά από τον κύκλο των ήχων, Στης σιγής την 
περιοχή.

Να σβήσουμε λοιπόν τα φώτα.
Να κλείσουμε τα παράθυρα. Φέρνουν την πυρετώδη “εύθυμη” 

κίνηση του δρόμου.
Να σταματήσουμε της φαντασίας τη δράση.
Τελεία και παύλα στο παιχνίδι και το τραγούδι.
Κι όλα τούτα, για να προσεγγίσουμε το Γεγονός της Γέννησης 

ως μυστήριο. Να το ζήσουμε ως μυστήριο. Κι η ευδοκία θα έλθει.
Αξίζει...  
Θα τη στείλει. Εκείνος. 
Κι η χαρά μας θα είναι ολοκληρωμένη. Και παντοτινή.

+ο π. Γ.

   
      Μικρές

Το παράπονο έχει σχέση με την αχαριστία. Μπορεί 
μάλιστα κάποιος, ενώ τον φροντίζουν για το καλό του, να 
νιώθει αδικημένος και να παραπονείται.

(Όσιος Παΐσιος)

 αναδύσε ι ς

Με τα δάχτυλά σου μπορείς να κάνεις τα πάντα: Από το να 
κάνεις το σημείο του Σταυρού, μέχρι και να βγάλεις τα ίδια 
σου τα μάτια.
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«Ας μη γίνουμε κακοί οικονόμοι των αγαθών, που ο 
Θεός μας έδωσε… Αλλά βοήθησε, χάρισε τροφή, ρούχο, 
πρόσφερε φάρμακο, δέσε τραύματα, ρώτησε για τη 
δυστυχία, δίδαξε την καρτερία, δώσε θάρρος… 

Μην περνάς δίπλα του, σαν να μην τον είδες, μην 
τον αποστραφείς σαν καταραμένο, σαν μολυσμένο. Είναι 
κομμάτι του σώματός σου… Δώσε κάτι τι έστω σ’ εκείνον 
που έχει ανάγκη. Γιατί δεν είναι μικρό για εκείνον που όλα 
τα στερείται. Αλλ’ ούτε για το Θεό είναι μικρό, αν είναι 
αυτό που μπορείς… Και αν δεν έχεις τίποτα, χύσε ένα 
δάκρυ συμπόνιας. 

Είναι μεγάλο φάρμακο για τον δυστυχισμένο η 
ελεημοσύνη που προσφέρεται με την καρδιά μας. 

Και το να συμπάσχουμε ειλικρινά, πολύ ανακουφίζει τη 
συμφορά…» Γρηγόριος ο Θεολόγος   

Της αλήθειας. . .

...εδραιώματα

Χάραξε καινούργιο δρόμο - γι’ αυτό το λόγο μόνο, 
γιατί είχε το θάρρος να προχωρεί προς τα εμπρός χωρίς να 
ρωτά αν τον ακολουθούσαν άλλοι ή αν τον καταλάβαιναν 
καν. Δεν είχε ανάγκη να προστατευθεί από το γελοίο, ενώ 
άλλοι εξ αιτίας του φόβου του γελοίου ζητούν προστασία 
σε μια μοιρασμένη ευθύνη, γιατί είχε μια πίστη, που δεν 
χρειαζόταν πιστοποίηση. 

Μια επαφή με την πραγματικότητα εύκολη και δυνατή, 
όπως η επαφή με ένα χέρι αγαπημένο: Ενότητα σε 
μιαν αυτοπροσφορά χωρίς αυτοεξαφάνιση, με διαύγεια 
συναισθήματος και θερμότητα κατανόησης. 

Πόσο κοντά μέσα στον ήλιο και στον αέρα και πόσο 
μακρυά. Πώς αλλοιώς οι σοφοί ονομάζουν τη μυστική 
ζωή; (μυστικισμό). Ντάγκ Χάμμερσκελντ 



g 18 h06

...ένας από τους μεγάλους του κόσμου τούτου έφυγε. Και 
του το ανεγνώρισαν όλοι πως ήτανε μεγάλος. Για πολύ καιρό 
θα μιλούν γι’ αυτόν. Τον ονόμασαν πάπα του υπαρξισμού. Μα 
είχε το πικρό προνόμιο, να βλέπει τις θεωρίες του, ακόμη και 
στις μέρες του, αφού πέρασαν από το στάδιο της μόδας, να 
παίρνουν μια θέση στο Μουσείο των Ιδεών και της παγκόσμιας 
φιλοσοφικής σκέψης. 

Πολλές φορές γελάστηκε στη ζωή του, ιδίως όταν εθαύμασε 
τα κατορθώματα του μαρξισμού και μάλιστα με προσωπικά 
ταξίδια στη Ρωσία, στην Κούβα, στην Ανατολική Ευρώπη.

Δεν άργησε ο θαυμασμός του, μετά την εισβολή στην 
Ουγγαρία και στην Πράγα, να μεταστραφεί σε άμετρη πικρία. 
Είναι η “μοίρα” όλων των εκτός της πίστεως ιδεολόγων, να 
απογοητεύονται. Ο αγώνας του κόπηκε στη μέση. 

“Αποκεφαλίστηκε” και για καιρό έμεινε ανερμάτιστος. Στο 
τέλος στράφηκε στο κοινό καταφύγιο όλων των απογοητευμένων. 
Τον «ουμανισμό». Να χορτάσουμε τους πεινασμένους και να 
μορφώσουμε τους απαίδευτους. Μα είναι τόσο παλιά η συνταγή 
αυτή και τόσο απογοητευτική στα αποτελέσματά της!

Αγωνίστηκε για το Βιετνάμ, για την Καμπότζη και για 
κάθε αδικία που διέκρινε μέσα στον κόσμο μας. Πήρε μέρος 
στον ταραγμένο Μάη του 1968 στο Παρίσι και τον έδειξαν οι 
εφημερίδες ανεβασμένο πάνω σ’ ένα βαρέλι να βγάζει πύρινους 
λόγους και να πουλά εφημερίδες, επαναστατικές, στο δρόμο.

Όλοι του αναγνωρίζουν λεβεντιά, όταν αρνήθηκε το Νόμπελ, 
που με τις πολιτικές σκοπιμότητες έχει διασυρθεί και έχει ξεπέσει 
τόσο πολύ ώστε να το πάρει και ο δρ. Κίσσιγκερ(!)

Συνήθως, ο πολύς ο κόσμος, λίγα κρατά από τα λόγια των 
μεγάλων. Συνήθως αυτά, δεν είναι δυνατόν να δώσουν μια πλήρη 
εικόνα. Οι πιο πολλοί για τον Σωκράτη γνωρίζουν το «εν οίδα

Διαυγάσεις Οριακές

Άλλος...



g 18 h07

Aλέξης

«...Θεούλη μου, σε παρακαλώ θέλο 6 στρατιωτάκια 
και μια νάρκη»...

«σε παρακαλώ να είμαστε σπίτι καλά χωρίς να μαλώ-
νομε...»

...«τώρα που έρχονται Χριστούγεννα να μην αφήσης 
τα φτωχά μόνα.

Να τους στείλης λίγα χρήματα. Αν θέλης, στείλε μου 
και ένα δόρο. Και κάνε με καλό μαθητή».

Προσευχές παιδιών (με την ορθογραφία τους). 
Μπορεί να προσθέσει κάτι κανείς;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

ότι ουδέν οίδα». Έτσι και για το Σαρτρ. Έχει πολιτογραφηθεί 
δίπλα στο όνομά του το «η κόλασή μας είναι οι άλλοι». 

Πως είναι δυνατόν να τον βάζουν δίπλα στον Κίρκεγκαρντ, 
που στο κάτω κάτω ήτανε ένας γνήσιος χριστιανός; Θα μπο-
ρούσαμε όμως να πούμε από τώρα, σύμφωνα με το βιβλικό φως, 
πως την κόλαση την κουβαλάει ο καθένας μέσα του, χωρίς αυτό 
να σημαίνει, πως αποκλείεται να είναι και έξω από αυτόν, στις 
σχέσεις του με τους άλλους.

Η ιστορία θα κρίνει αν ήτανε περισσότερο φιλόσοφος ή 
λογοτέχνης. Μα τον θαύμασα σαν θεατρικό συγγραφέα. Γνώριζε 
καλά τον άνθρωπο και το δράμα του. Αυτό που η Βίβλος το 
λέγει αμαρτία. Τα έργα του « Οι έγκλειστοι του Αλτόνα», 
με το ψυχολογικό δράμα των απομειναρίων των ναζί, και τα 
«Βρώμικα χέρια», μετά την ανάληψή του από το μαρξισμό, θα 
μείνουν στο παγκόσμιο δραματολόγιο δίπλα στα έργα του Ίψεν 
και του Τέννεσυ Ουίλλιαμς. Πινακοθήκη της αμαρτίας και των 
χαμένων ανθρωπίνων ονείρων.

Κρίμα που δεν γνώριζε τον Χριστό;  (Στοχασμοί)     
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Ρ ηγματώσεις

Ο Χριστός του Ντοστογιέφσκι ξανάρχεται! Πάλι περιφέρεται 
ξυπόλυτος, πανελεύθερα φτωχός, και πάλι βάζει ιδέες στα μυαλά 
των πιστών. Πάλι αρνιέται την εξουσία του κόσμου τούτου. 
Διαδίδει πως δεν έχεις ανάγκη όσα έμαθες πως έχεις ανάγκη. 
Πως χρειάζεσαι την ελευθερία σου για να μπορείς να αγαπάς 
και να αγαπιέσαι, πως οι σκλάβοι δεν είναι αξιέραστοι. 

Σου ξυπνάει μια δίψα του ουρανού, αιωνιότητας, και αυτό 
σε κάνει επαναστατικό. Σου ξυπνάει μια παράξενη νοσταλγία 
και σου ξανασηκώνει την καρδιά. Και η καρδιά δεν παλεύεται 
εύκολα. 

Ζητάει οι άλλοι να τον αγαπούν αλλά, άμα θέλουν, ας μην 
τον αγαπούν. Τίποτα περισσότερο στην ουσία. 

Τους τρελαίνει με το να μην τους ζητάει τίποτα. Τους τρελαίνει 
με το να μην τους καταπιέζει. Τους αγαπάει διακριτικά χωρίς 
να το αξίζουν και αυτό ειδικά καταντά ανυπόφορο. 

Οι άνθρωποι αρχίζουν να ξαναθυμούνται τη θεϊκή καταγωγή 
τους και το ανάστημά τους. 

Ο Ιεροεξεταστής γίνεται έξαλλος. Εκεί που όλα έχουν μπει 
σε μια τάξη, εμφανίζεται ο Ναζωραίος μ’ ένα φτωχό ρούχο και 
γελοιοποιεί την όψη των αρχόντων, την έλξη της ευμάρειας. Πάλι 
μάχαιρα, πάλι φωτιά, πάλι να χαρίζεις χιτώνες σε ζητιάνους, 
πάλι το τροπάρι της εσωτερικής ανεξαρτησίας.

Ακόμη και ο ίδιος ο Ιεροεξεταστής κινδυνεύει από τη σιωπή 
του Χριστού. Θυμήθηκε μάλιστα πως κάποτε κι ο ίδιος παρ’ 
ολίγον να ακολουθήσει τον Ιησού, πως έζησε στην έρημο «με 
ακρίδες και αγριόριζες». Πως παρ’ ολίγον κι αυτός να πειστεί 
και να αναζητά τον αμφίβολο επουράνιο άρτο. 

Ευτυχώς γρήγορα συνήλθε. Έγινε πάλι λογικός, έγινε πάλι 
δυνάστης για το καλό των αδυνάμων· των τόσο, πολλών 
αδυνάμων της γης. 

Mάρω Βαμβουνάκη
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Στην καμπή αυτή της 
ιστορίας του, ο άνθρωπος, 
κρατώντας το αίνιγμα της 
ύπαρξης και της εξέλιξης 
στα χέρια του, έχει πια 
μείνει ανελέητα μόνος. Ούτε 
σύστημα, ούτε δόγμα, ούτε 
και ο Θεός υπάρχει, που να 
μπορεί να του υπαγορεύσει 
το είδος της γενετικής μηχα-
νής και που πρέπει να 
εφαρμόσει ή το είδος του 
ανθρώπου που θα πρέπει 
να δημιουργήσει. Ούτε και 
υπάρχει πια κανένα σύστημα 
αξιών μέσα στο οποίο να 
μπορεί να τον τοποθετήσει. 

Όπως έγραφε ο Χαίντερλιν, 
«βρισκόμαστε μέσα στην 
περίοδο του σκότους, ανάμε-
σα στους Θεούς, που έχουν 
πεθάνει και σ’ εκείνους που 
δεν έχουν γεννηθεί». Γιατί 
η τεράστια διόγκωση της 
γνώσης που επέφερε η επα-
νάσταση της φυσικής και 
της βιολογίας συνέπεσε με 
μια αντίστροφη ρίκνωση 
της γνώσης που σχετίζεται 
με τις ηθικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές αξίες.

Έχουμε, όπως έλεγε ο 
Αϊνστάιν «ικανότητες χωρίς 
φιλοδοξίαν, μέσα χωρίς σκο-
πόν». Και η δύναμη της 
επιστήμης είναι ανίκανη και 
μάλιστα επικίνδυνη, αν δεν 
υπάρχει ηθική δύναμη που 
να την καθοδηγεί. 

Ένας τεχνολογικός πολιτι-
σμός σαν αυτόν που διανύει 
ο σημερινός άνθρωπος μπο-
ρεί ανά πάσα στιγμή να 
αφηνιάσει ή να εκτροχιασθεί 
καταστρέφοντας τους πάντες                 
και τα πάντα. 

Μπορεί επίσης ευκολώτα-
τα να καταλήξει στον 
«γενναίο κόσμο προς τον                                               
οποίο κυλά εδώ και πενή-
ντα χρόνια». 

Όλες οι δυνατότητες υπάρ- 
χουν καθώς η ανθρωπότητα 
ψηλαφώντας, παραπαίοντας 
και αυτοσχεδιάζοντας αγω-                                 
νιά και αγωνίζεται να βρει 
ένα νέο, πλανητικό ήθος, ένα                               
νέο τρόπο σκέψης, που να                                           
ταιριάζει το   ιδιόρρυθμο στά-                                   
διο της τεχνολογίας της. 

Κ. Χλουβεράκης

Διαπλεύσεις
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Δονήσεις

-Ποια όμως είναι τότε η σωστή σχέση του Θεού με την 
ανθρώπινη επικοινωνία;

-Το θέμα είναι τεράστιο. Δεν θα υπογραμμίσω παρά μία μόνο 
πτυχή του.

Η σχέση του Θεού με την ανθρώπινη κοινωνία είναι μια σχέση 
κοινωνίας. Ο ίδιος ο Θεός, πριν απ’ όλα είναι μια κοινωνία. 
Δεν είναι μονάρχης · δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά τρία. Είναι 
μια πλήρης ενότης που δεν καταστρατηγεί την αυθυπαρξία των 
προσώπων · τρία ελεύθερα και αυθύπαρκτα πρόσωπα, που όμως 
είναι τόσο στενά ενωμένα, ώστε να έχουν μια φύση, μια θέληση, 
μια ζωή. 

Όντας κοινωνία ο Θεός έπλασε και τον άνθρωπο ως κοινωνία. 
Ο άνθρωπος είναι πράγματι «ζώον πολιτικόν». Κοινωνεί δε ο Θεός 
με την ανθρωπότητα, προσφέροντας τη ζωή του, για να βοηθήσει 
ακριβώς να ζήσει ως κοινωνία. 

Ένα παράδειγμα ίσως φωτίσει κάπως την αλήθεια αυτή. 
Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται συχνά μέσα στις πιο ακραίες 
αντιφάσεις. Καταλαβαίνουν π.χ ότι είναι μέσα στη φύση τους 
να ζουν ενωμένοι. Αλλά αισθάνονται πως είναι εξίσου μέσα στη 
φύση τους να είναι ελεύθεροι. Συχνά όμως μέσα στην ιστορία 
η ελευθερία αντιστρατεύεται στην ενότητα, και αντιστρόφως · 
και καταστρέφεται έτσι η ανθρώπινη κοινωνία. Πόσες φορές, 
πράγματι, οι άνθρωποι νομίζουν πως για να είναι ελεύθεροι, 
χρειάζεται να συντρίψουν την ενότητα με τον αναρχισμό, ή πως, 
για να επιβάλουν την ενότητα, δικαιούνται να στερήσουν την 
προσωπική ελευθερία. 

Ο Θεός, η Αγία Τριάς, δείχνει ακριβώς πως οι δύο αυτές 
αντιθέσεις – δύο ανάμεσα στις πολλές – μπορούν και πρέπει 
να συνυπάρχουν. Αυτή η συνύπαρξη συγκρατεί την ανθρώπινη 
κοινωνία. 

Κ. Τσιρόπουλος     

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10g     h
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~Πύρσος~

Πριν από λίγο καιρό στον ουρανό της Πορτογαλίας 
φάνηκε ένα πρωτοφανές φυσικό φαινόμενο το οποίο 
πολλοί το αποκάλεσαν  «το χέρι του Θεού».

Δεν έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά και το ξεχωριστό. 
Έχει να κάνει με την αίσθηση ότι ο ουρανός στέλνει ένα 
σπουδαίο μήνυμα: Ότι ο Θεός δεν μας ξεχνά και όσο κι 
αν οι άνθρωποι θέλουμε να κρυφτούμε απ’ Αυτόν, το χέρι 
Του μας καθοδηγεί. 

Ας τον αναζητούμε στην ομορφιά της φύσης, στο 
χαμόγελο των ανθρώπων, στην ανάγκη τους, πρωτίστως 
όμως στη χαρά του να ζούμε και να μπορούμε να αγαπούμε! 
Κι Εκείνος θα μας δίνει τα σημάδια Του!               Μ.Θ.

 

Τα αυτιά μας, συνηθισμένα τώρα στους κάθε 
είδους θορύβους, σταμάτησαν να «ακούνε» τις 
σιωπηλές, υπεύθυνες εκείνες παρουσίες, τόσο 
αναγκαίες για την με σωστό τρόπο συνέχιση της 
ζωής.                           Μ. Στασινόπουλος

* * *
Πώς μπορεί να μην είναι καθοριστικός όρος 

της ζωής η ευτέλεια, όταν θεμέλιο της ζωής είναι 
το συμφέρον; Συμφέρον του ατόμου. Συμφέρον 
του είδους. 

Από το αδιέξοδο αυτό -πρόσωπο, απρόσωπο, 
αλλά πάντοτε εγωισμός προσωπικός ή απρόσω-
πος- δεν έχεις διαφυγή.         
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Φωνές...
 ... ακούγονται τριγύρω.
 Μας θίγεις τα πάθη της καρδιάς μας.
 Μας λες για δικαιοσύνη. Εμείς προτιμούμε την 

αδικία.  
 Ν’ αγαπούμε τους άλλους. Εμείς τους μισούμε. 
Να μην κατακρίνουμε. Μα, τους καταδικάζουμε.
Να έχουμε πίστη. Και διακατεχόμαστε από ολιγοπιστία. 
Φεύγει λοιπόν ο Χριστός έτσι. Και ερημώνουν οι πόλεις. Τα 

χωριά μας. 
Οι σκέψεις μας.
Οι επιστήμες μας.
Η παιδεία μας.
Η πολιτική μας.
Τα σπίτια μας. 
Τα οικονομικά μας θέματα.
Η τυπική και τόσο ανούσια θρησκευτικότητά μας.
Υπάρχει λύση; Οπωσδήποτε ναι.
Μα θα χρειαστεί να βγούμε από τα σύνορά μας.
Να προσκαλέσουμε στη ζωή μας τον Κύριο.
Να Τον προσκαλέσουμε να μείνει κοντά μας. Για πάντα. 
Είναι η ελπίδα μας.
Η ζωή μας. 
Η χαρά μας. 
Να σταματήσουμε λοιπόν να Τον διώχνουμε με τα λόγια μας. 

Τη ζωή μας. Τα έργα μας. 
Να Τον κρατήσουμε. Δικό μας. 

+ ο π.Γ. 
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
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ο

- Θέλουμε...
- Ναι. Εγώ.
- Θα χρειαστούμε...
- Εγώ.
- Ποιός θα πάει...;
- Εγώ βέβαια.
- Τί ώρα...;
- Θα είμαι εδώ.
- Πρέπει κάποιος να...
- Εγώ. Εγώ.
- Πώς θα χειριστούε το...;
- Θα το δω εγώ.
- Πώς θα γίνει ώστε...;
- Μην ανησυχείτε. Θα το κανονίσω εγώ.
- Αυτοκίνητο ποιός θα φέρει;
- Εγώ.
- Ποιός θα με ξυπνήσει;
- Εγώ.
- Μα είναι πρωΐ.
- Δεν πειράζει, μην το σκέφτεστε.
- Ποιός θα φέρει το φαΐ;
- Θα το ετοιμάσω. Και θα το φέρω. Θα είναι εδώ στην ώρα 

του...
Να μιλήσουμε για εγωϊσμό;
Οπωσδήποτε όχι.
Για προθυμία μιλούμε. Θυσία. Διάθεση εξυπηρέτησης του 

συνανθρώπου.
Μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα;
Και όμως, ναι.
Δόξα τω Θεώ.                                      17β
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αιων ιότητας
 

  
Ψηφίδες

Απ’ την πραγματική μέθεξη του Φωτός, δεν είναι χωρισμένοι 
οι Χριστιανοί, όπως μας βεβαιώνει ο Χριστός: «Τότε οι 
δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός 
αυτών» (Ματθ. 13, 43). Αυτό, βέβαια, αφορά στη Δευτέρα 
Παρουσία. Μα ως τότε; - 

Ο άγιος Νικήτας ο Στηθάτος λέγει, πως όποιοι Χριστιανοί 
πρόκοψαν στην πίστη όπως ο Πέτρος, έφτασαν στην ελπίδα 
του Ιακώβου και τελειώθηκαν στην αγάπη του Ιωάννου, 
αυτοί μπορούν να ιδούν τη δόξα του μεταμορφουμένου 
Κυρίου πάνω στο ψηλό βουνό της θεολογίας. Λάμπει μέσα 
τους ο χαρακτήρας του καθαρού Λόγου ωσάν ήλιος, και 
τα θεία νοήματα της σοφίας του, τους φαίνονται λευκά και 
καθαρά σαν το φως. Τότε και το Άγιο Πνεύμα τους σκεπάζει 
σαν νεφέλη φωτεινή και τους εισάγει στο μυστήριο της 
Τρισυποστάτου Θεότητος. 

Ο άγιος Μάξιμος ξεχωρίζει σε δύο τις μορφές του Κυρίου, 
που ο χριστιανός μπορεί να ιδεί. Η μια είναι εκείνη, που 
μας παρουσιάζει ο προφήτης Ησαΐας «είδομεν αυτόν και 
ουκ είχεν είδος, ουδέ κάλλος» (Ησ. 53, 2). Η άλλη είναι 
εκείνη, που μας δείχνει ο Ψαλμωδός: «ωραίος κάλλει παρά 
τους υιούς των ανθρώπων» (Ψαλμ. 43,3). Αυτή η δεύτερη 
μορφή είναι ντυμένη τη δόξα που νικάει την αίσθηση. Η 
πρώτη μορφή είναι για τους αρχάριους και τους κοινούς. 
Ενώ η δεύτερη για όσους με τη θεία γνώση έφτασαν στην 
τελειότητα. Η πρώτη, είναι εικόνα της πρώτης παρουσίας 
του Χριστού, η δεύτερη είναι προδιατύπωση της ενδόξου και 
δευτέρας Παρουσίας του. 

Εδώ φαίνεται και η προσωπική μεταμόρφωση του καθενός 
μας, που βλέπει τη μορφή του Κυρίου: Το πνεύμα μας γεμίζει 
θεία σοφία, που μας μεταμορφώνει.             Π.Β. Πάσχος
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Όσο για το τελικό, το απόσταγμα απ’ τα ελάχιστα, το 
«εν ου εστί χρεία», είναι απαραίτητη πια η προσευχή που 
σε βγάζει έξω από το ανθρώπινο όριο, σε αμμουδιά άλλης 
όχθης, για να το αλιεύσεις, μαργαριτάρι στον ωκεανό σου. 
Το θαύμα είναι η πιο ρεαλιστική κατάσταση της αληθινής 
ζωής.                                    Μάρω Βαμβουνάκη 

* * *
Ο Χριστός δεν ήρθε για να κυριέψει τον κόσμο. Ήλθε 

για να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το ολότελα 
διαφορετικό. Και δεν ήλθε για να αποχωρισθεί, για να 
σποτραβηχθεί μακριά σπό τον κόσμο. 

Μπορούσε να μην έλθει. Θα ήταν τόσο απλό. Έτσι 
θάμενε από πριν ήσυχος. Δεν θα είχε παρά να κάθεται εκ 
δεξιών του Πατρός. Μπορούσε, λοιπόν, να μην έλθει, αν 
ήθελε την ησυχία του. Αν ήρθε, ήρθε στον κόσμο για να 
σώσει τον κόσμο...                             Σάρλ Πεγκύ

λόγια

αγάπης

Kόρη μου
,

ο δρόμος π
ρος το σπ

ίτι είναι βα
θύς και δυ

νατός.

Όπου και αν
 πάμε, μια ε

σωτερική φω
νή μας 

λέει:
Στο σπίτι είναι κ

αλύτερα.
γ.
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Η λύτρωση του ανθρώπου 

O Xριστός γεννήθηκε και ήλθε στον κόσμο. Αυτό κανείς δεν 
μπορεί να το αρνηθεί. Δεν χωράει αμφιβολία ή αμφισβήτηση 
ότι υπήρξε ιστορική προσωπικότητα. Αλλά αυτό δεν έχει 
και τόση σημασία, αν δηλαδή βλέπουμε μόνο ιστορικά, σαν 
αληθινό γεγονός μόνο, τη γέννηση του Χριστού. 

Χιλιάδες προσωπικότητες γεννήθηκαν στο διάστημα 
της ιστορίας του κόσμου. Ηγέτες μεγάλοι μερικοί είτε σαν 
προφήτες ή σαν μεγάλα πνεύματα, δημιούργησαν και δικές 
τους θρησκείες, που άλλες ξεχάστηκαν και άλλες έμειναν ακόμη 
και μέχρι σήμερα.

Ο Χριστός είναι κάτι άλλο. Ο Χριστός ειναι ο λυτρωτής. Ο 
απεσταλμένος από το Θεό, ο γιός του Θεού.

Η Γέννηση του Χριστού κάλυψε την ανάγκη της λυτρώσεως 
του ανθρώπου. 

Την ίδια εποχή που ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, κατά μια 
περίεργη σύμπτωση, όλες οι θρησκείες των διαφόρων λαών 
προανήγγελλαν  τον ερχομό κάποιου λυτρωτού.

Δεν αναφέρθηκε πως η επαγγελία αυτή εκπληρώθηκε σε 
άλλο σημείο της γης εκτός από τη Βηθλεέμ. 

Ήλθε ο Χριστός για να κάνει τα “πάντα καινά”. Όλα 
ανανεωμένα και καινούργια. 

Να δώσει την αξία που ταιριάζει στον άνθρωπο σαν εικόνα 
του Θεού. Την ισότητα των φύλων, την ελευθερία του ατόμου, 
την κατάργηση της δουλείας και πάνω απ’ όλα, να πει την 
αλήθεια και να σώσει τον άνθρωπο.

Σπύρος Αλεξίου

Ρωγμές...



g 18 h21

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

Τους Θεούς σας που είναι πέτρινοι, τους 
αφήνετε αφύλακτους. 

Δε θα βρεθεί άνθρωπος που ν’ ανεχθεί 
αυτή την τιμωρία, (Διόγν. ΙΙ 7-9). Σημαντική 
η διαπίστωση. Ο άνθρωπος ο ελεύθερος κρίνει 
διαφορετικά από τον σκλάβο. 

Το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό 
τομέα. Είναι ένας άνθρωπος σκλάβος μιας ιδέας. 
Εφαρμόζει εκείνα που του υποβάλλονται. Τα 
πιστεύει όμως και τα υπηρετεί. 

Μπορεί να γίνουν προσπάθειες γι’ αποτίναξη 
του ζυγού. Στον υλικό τομέα ίσως υπάρχουν 
μερικές επιτυχίες. Στον πνευματικό;

Κι αυτοί οι άνθρωποι (οι ειδωλολάτρες), 
ήταν δούλοι των Θεών τους. Κανένας λογικός 
και ελεύθερος άνθρωπος δεν θα έκανε τα ίδια. 
Οι πιο πολλοί έπαψαν να είναι λογικοί, μα και 
ελεύθεροι. Ο ένας λατρεύει το συμφέρον του. 
Ο άλλος το χρήμα, ο άλλος... Κι όλοι ξεχνούν 
το Θεό. Υποδουλώνονται στα υλικά. Γιατί αν 
κατορθώναμε οι άνθρωποι ν’ αποδεσμευτούμε 
από όλα τούτα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα 
πράγματα. Θα καταλαβαίναμε αμέσως την πλάνη 
μας. Τη ματαιότητά τους. Και θα γυρίζαμε στον 
ουρανό.

Ο ελεύθερος άνθρωπος αναζητεί την παρουσία 
του Θεού. Εμάς μας έχει στριμώξει η ύλη.
Αποτέλεσμα; Η σημερινή κατάσταση. 

Ας ελευθερωθούμε. 
Ας στραφούμε στο Θεό. Όλα τότε θ’ αλλάξουν. 
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Τω καιρώ εκείνω πήγε ο Θεός να επιθεωρήσει τα έργα των 
ανθρώπων, τα κύταξε με την αγαθή του ειρωνεία,και ανακάτεψε 
τις γλώσσες τους, για να  μη μπορέσει να υψωθεί ο Πύργος 
της μεγαλαυχίας: όχι από ζήλεια ή από κακία ορμημένος 
εκμηδένισε το κατασκεύασμα της ματαιότητας, αλλά για το καλό 
των ανθρώπων, για να τους περιορίσει σε ασχολίες, που θα 
εξασφάλιζαν τη γαλήνη της ψυχής τους.

Στους δικούς μας καιρούς, ο Θεός επιτρέπει με δαψίλεια τις κάθε 
είδους πυργοποιίες, αλλά υποθέτω, πως θα τις παρακολουθεί με 
την αγαθή Του ειρωνεία πολύ αυξημένη, περιμένοντας με υπομονή 
πού θα καταλήξουν, περιμένοντας τη στιγμή, που η σύγχυση, όχι 
πια γλωσσών, αλλά φρενών, θα τους συνετίσει και θα τους δείξει, 
πως η διάσταση που ακολουθούν, είναι αδιέξοδη. 

Προς το παρόν, οι πυργοποιοί σκυμμένοι στην αλχημεία των 
μαθηματικών τους λογισμών, είναι οι μόνοι που μένουν άφοβοι, 
απορροφημένοι καθώς μένουν στα γνωστικά τους ερευνητήρια.

Τις μυρμηκιές όμως των άλλων δυστυχών ανθρώπων συνέχει 
ο φόβος. Τους περισσότερους, τους πιό απλοϊκούς, ο φόβος τους 
παίρνει μια συγκεκριμένη υλική μορφή, τους τρομάζουν οι κατά 
εκατομμύρια εκατόμβες των τελευταίων πολέμων, τα τρομερά 
όπλα που εφευρέθηκαν, η Χιροσίμα, το φάσμα ενός νέου πολέμου, 
που φημολογείται πως θα καταστρέψει την οικουμένη ολόκληρη. 
Κι αυτόν τον χαλασμό η φοβισμένη φαντασία τους τον φέρνει 
πιθανώτερο, κοντινώτερο και σκοτεινότερο απ’ ότι ενδέχεται να 
είναι στην πραγματικότητα, τόσο που η ζωή τους ολόκληρη 
κυριαρχείται από την διαρκή αυτή αγωνία. Ζουν δηλαδή 
παρατεινόμενο το θάνατό τους, κακό θάνατο, la mala morte, καθώς 
λέγανε οι μεσαιωνικοί δεισιδαίμονες. Ο βρυγμός των οδόντων. Κι 
ένα μέσο πρόσκαιρης λησμονιάς είναι η ηθική αποχαλίνωση.

Τ. Κ. Παπατσώνης

Διέξοδοι

Φόβος Κυρίου

22
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ο  περιθωριακός

23

Οδοιπορίες

Αθυμία γενική.

Παρά την αφόρητη ρητορεία που έχει 

καταλάβει τους α
νθρώπους.

Η ζωή κυλά χωρίς προοπτικές. Χωρίς ελπίδες.

Σε μια αδικαιολόγ
ητη ευφορία μέσα

.

Η ωραιολογία, η ψευδής, κατά πόδας. Και μια 

γενική “φιλολογία
”. “Άκουσμα”(!) κατά π

άντα.

Και το εγώ; Αμεταποίητο. Αναλλοίωτο.

Των ανθρώπων οι σχέσεις; “Αγγελικές” (!)

Παρελαύνουν: 

Ο δολοφόνος και ο
 σφαγμένος. 

Ο κύριος κι ο δούλ
ος. 

Ο εξουσιαστής και 
ο εξουσιαζόμενος.

 

Ο εκμεταλλευτής κα
ι ο εκμεταλλευόμε

νος.

Εμείς βέβαια προτιμούμε τους ρητορεύοντες 

περί του καλού.(!)

Με το ν’ αποφεύγουμε τη σ’ 
αυτά αναφορά 

(θέλουμε να) πιστεύουμε, πως ξεπερνούμε το 

πρόβλημα.
Είναι όμως έτσι;

Της στρουθοκαμήλου 
το σύνδρομο ποιόν 

βοηθά τελικά;
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Ανεβαίνοντας
Μια αγκαλιά για τη Χαρά
[Μυρσίνη Βιγγοπούλου, εκδ. Άθως]

Η Χαρά χάζευε τα νούφαρα πάνω στο νερό. Της άρεσε πολύ 
να τα ζωγραφίζει και να φτιάχνει ωραίες χειροτεχνίες. ‘Ο,τι όμως και 
να έκανε, με τίποτα δεν ήταν ευχαριστημένη. Όλο ήταν λυπημένη 
και κατσούφα.

Ένα βατραχάκι τους άκουγε κρυμμένο κάτω από ένα νούφαρο. 
Σιγά – σιγά τους πλησίασε. Μα εκείνη, μόλις το ένιωσε κοντά της, 
του έδωσε μια τόσο δυνατή κλωτσιά, που μεμιάς το έστειλε στην 
άλλη άκρη της λίμνης. Τρομαγμένο εκείνο ζάρωσε κάτω από μια 
πέτρα κι άρχισε να κλαίει. 

- Γιατί το έκανες αυτό; είπε θυμωμένα ο ξάδερφός της.  
- Το σιχαίνομαι. Και ύστερα... πώς να στο πω... μου θύμισε 

τα διδυμάκια. Όταν ο μπαμπάς και η μαμά τα έφεραν στο σπίτι, 
ήταν σαν μεγάλα βατράχια! Τρόμαξα. Αλλιώς τα περίμενα.

- Τώρα όμως μεγάλωσαν κι έχεις δυο όμορφες αδελφούλες.

Η γιαγιά Μυρσίνη «παίρνει στην αγκαλιά της τη Χαρά» 
και μαζί «πάνε μια εκδρομή». Μια εκδρομή που της αλλάζει τη 
ζωή...

Πρόκειται για το δεύτερο βιβλίο της σειράς: Ιστορίες από το 
περιβόλι της γιαγιάς Μυρσίνης (για παιδιά 3-5 ετών). 

Ίσως κάποιοι «μεγάλοι» να έχουν ήδη διαβάσει στα παιδιά 
τους το πρώτο. («Ένα αμπέλι όλο μέλι») Και να έχουν ήδη 
γευτεί τη γλύκα και την ομορφιά που έχουν οι ιστορίες αυτές.

Κ. Χ. 
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Προσπελάσεις...
Ο φίλος μου, ο π. Πιότρ, που                                           

ήταν στη Ρίτζιτσα, έχει 
αναχωρήσει για την ουράνια 
πατρίδα.

Τελευταία φορά που τον 
είδα, ήταν στο σπίτι του π. 
Γεωργίου (γιού του) στο 
Μινσκ.

Ήταν αρκετά καταβεβλημέ-
νος.

Ενθουσιάστηκε που με είδε.
Κι εγώ το ίδιο.
Μαζύ και η μάτουσκα (πρε-

σβυτέρα). Σε τροχοκάθισμα. 
Της έχουν κόψει το πόδι (από 
το γόνατο).

Μιλήσαμε λίγο με τον π. 
Πιότρ.

Θυμηθήκαμε τα παλιά. 
Τότε στη Ρίτζιτσα. Μας είχε 
φιλοξενήσει.

Ήμουν ιδιαίτερα συγκινημέ-
νος.

Δεν μπορούσα να φανταστώ, 
πως δεν θα τον ξανάβλεπα.

Προσπαθούσα ν΄ απορρο-
φήσω κάθε λέξη του.

Η μάτουσκα Τάνια όπως 
πάντα. Στη σκιά. Λιγομίλητη.

Αισθανόμουν ιδιαίτερη ικανο-                                  
ποίηση, γιατί ήταν φίλοι μου. 

Όλα τα όμορφα όμως τελει-

ώνουν γρήγορα.
Τους αποχαιρέτησα.
Έφυγα αφήνοντας μέρος της 

καρδιάς μου εκεί.
Αρρώστησα κατόπιν.
Όταν ξαναπήγα, είχα ζη-

τήσει να μας πάρουν στο κοι-
μητήριο.

Αισθανόμουν την ανάγκη 
για ένα τρισάγιο.

Τελικά, ήταν πολύ δύσκολο 
να πάμε εκεί. Μακριά από την 
πόλη. Άσχημος ο δρόμος.

Δεν το ματαιώσαμε.
Το έκαμα στην εκκλησία 

των Αγίων Πέτρου και Παύλου 
στο Μίνσκ.

Ήλθαν και μερικοί φίλοι.
Το χάρηκα.
Ένιωθα έντονη την ανάγκη 

για τούτη την “τελετή”. Χρέος 
μου ήταν.

Ευχηθήκαμε και προσευχηθή-
καμε.

Ζουν τώρα “εν χώρα ζώντων”
Αιωνία ας είναι η μνήμη 

τους.
Αποτελούν για μένα μετέωρο 

φωτεινό. Το φως τους ιριδίζει 
στη ζωή μου. 

 (από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Το χτύπημα ήταν φοβερό, μα το νεαρό παλικάρι δεν λύγισε 

στο φρόνημα. «Καθόμουν ώρες πολλές και ζωγράφιζα. Ήθελα 
να γίνω αγιογράφος. 

Δεν είχα όμως κανένα να με διδάξει». Περίμενε χρόνια και 
στο τέλος ο Θεός του έστειλε, εντελώς ξαφνικά, μια επίσκεψη 
στο σπίτι του: Ένα νεαρό πτυχιούχο των καλών τεχνών, που 
έγινε φίλος καλός με τον Βασίλη και τον δίδαξε την τέχνη. 
Αργότερα γνωρίστηκε και με άλλους.

Μέσα στο μικρό δωματιάκι του, κατάφορτο εικόνες και 
σχεδιάσματα, αναπνέεις μια ατμόσφαιρα άλλη. Την αναδίνει 
το ήρεμο παιδί, με το φωτεινό βλέμμα και τη χαρούμενη όψη. 
Πόσο μακριά είναι η ατμόσφαιρα αυτού του δωματίου από 
τον αγωνιώδη ρυθμό της δικής μας ζωής, από την απελπισμένη 
δίψα της ικανοποίησης και της χαράς που βασανίζει το 
σύγχρονο άνθρωπο…

«Προτού φτιάξω μια εικόνα, λέει απλά ο νεαρός αγιογράφος, 
διαβάζω τη ζωή του αγίου που θα ζωγραφίσω, προσπαθώ 
να διδαχθώ από το παράδειγμά του, ν’ αναστραφώ μαζί του. 
Προσεύχομαι πολύ και ύστερα αρχίζω. Γιατί, διαφορετικά, πώς 
θα μπορέσει η εικόνα μου να χαρίσει μια κάποια ανάταση και 
μια διάθεση προσευχής στον πιστό που θα την αντικρίσει;»

Όσοι διψάνε για γαλήνη και για πλήρωμα ζωής, όσοι 
δεν ξεδίψασαν στους κοσμοπολίτικους γαλλικούς καφενέδες 
και στη σεξουαλική υστερία των Σοδόμων και Γομόρων, ας 
προσέξουν τον άγνωστο και σιωπηλό αγιογράφο της Δάφνης.
(Βασίλειος Λέπουρας)     

Ακίνητος στο ξύλινο κάθισμά του έχει βρει τη χαρά, ζει τη 
ζωή στην πιο όμορφη όψη της, δημιουργεί ένα έργο που θα 
μείνει. 

Δεν είναι να ζηλεύει κανείς το μυστικό του; 
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!"#$%&'! (\('& )*+ 
,- ./,*0+ 10 *23 24..5-67-+; 895* :-5;/ 1-0 2<µ*/=2* >,;0 :5*09?*;-0 ,- @75*0+ .0- ;< A0-A01-2/- -B> ;< 2;0.µC BD4 E- B5D2B-E*/+ ,- 1-;*F92*0+ 0A7*+ µ7:50 ;< µ75- BD4 E- *;D0µ9?*2-0 ,- B-+ 2;<, B5G;< 2D4 B-5D42/-2< - 1-0 >:0 =+ 1-H*2µ7,D+ '-,/,- ID4µBD4H91<: 8G+ ,- .59J*0+ ;D A01> 2D4 F0FH/D... 1. $5=;*3*2-0 9;DµD ;<+ 1-;<.D5/-+ «A321DHD+ -,-.,G2;<+». 85D2B-E*/+ ,- 5/@*0+ ;D 9;DµD µ* ;- 1*/µ*,- 2D4. To 9;DµD µBD5*/ ,- 2* 24,A7*0 µ* L905D 1-;9 ;- 9HH- - -, JD69*0 .  -4;9 BD4 .596*0+, */2-0 ok. 2. M69?*2-0 µ* ;D 9;DµD. N;4B072-0 1.HB. 3. (5/21*0+ 9HHD 9;DµD. O5*HC 1-JD35- >µ=+. P*+ B-,;D3 >;0 @*B75-2*+ ;D, A321DHD -,-.,G2;<. 4. Q0-F9?*0+ >,;0 7:*0 .5-6;*/* 2* *.:*05/A0D B*50.5-6C+, DA<.>, -BDµ,<µD,*3µ-;- 24..5-67=, 1.HB. 5. $,,D*/;-0, 7:*0+ A0-F92*0 ;D4+ 1H-201D3+. '9H02;- 1D,;*3*0+ ,- ;D4+ @*:92*0+ 1-0 */2-0 ;G5- 2;D4+ B5=;DBD50-1D3+ -µ*501-,D3+/9..HD4+ 24..5-6*/+. 6. (.-/,*0+ -B> ;D Internet. 7. L>F*0+ ;- ,;5-.1+. &0 beatnik  µBD5*/ ,- 7.5-6-, µ-2;D45=µ7,D0, -HH9 C;-, D0 ;*H*4;-/D0. 8. Q*, -6<.*/2-0 2* 1-,7,-, ;<, 4B>E*2< (2;<, *5G;<2< «.596*0+ 1-;0;» -B-,;9+ B9,;- «µB-...»). 9. L9E*2-0 µ* ;0+ G5*+ 2;D .5-6*/D 2D4 :=5/+ Internet. 10. )7H*0+ B95-, µ- B95- BDH3 ,- .59J*0+ F0FH/D. 0- ;<, -15/F*0-, A*, 4B95:*0 ;/BD;* 2;D, 1>2µD BD4 ,- BDE*/+ B*5022>;*5D. $1;>+ -B> ;D, A321DHD -,-.,G2;<, ;D, DBD/D 7:*0+ @*B*592*0 1-0 A*, 2D4 19E*;-0/A*, 2* A0-F9?*0 B0-, -HH9 ;D F0FH/D BD4 .596*0+ */,-0 ;>2D 4B75D:D BD4 )! TO '$O!R#SM$# 8#L%! '#! '$%!! 

6E0,>B=5D. !,;/2;D0:- 2*µ0,950- A0D5.-,G,D4, D 8DH4:G5D+ '*;-/:µ0D 1-0 ;D '015> 8DH4;*:,*/D. www.ekebi.gr - ;<H. 210 3248.341-2 www.metaixmio.gr - ;<H. 2113003.580 www.mikropolytexneio.gr - ;<H. 210 3252.998 TO !EFC C! +CB DGFC; !1DHD3E<2*+ 1-;9 .59µµ- ;0+ 24µFD4H7+ ;<+ '-,/,-+ ID4µBD4H91< 1-0 ;=, F0FH/=, BD4 @*1D19H02*+ 10 *B0;7HD4+ 1-;96*5*+ ,- DHD1H<5G2*0+ ;D B5G;D 2D4 24..5-601> A<µ0D35.<µ-. O0 ./,*;-0 -B> A= 1-0 B75-; Q3D *0A01D/ 2* 1-;*4E3,D4, 7;20 G2;* ,- µ<, 1-;-HC@*0+ ,- µD059?*0+ ;D 75.D 2D4 :750 µ* :750, *4*HB02;G,;-+ ,- B72*0 2;- :750- ;D4 1-;9HH<HD4 -,E5GBD4. !-)H/' 0$<)/I)*, !;#$3-;J% A)7*/-:µJ% 0I2<)$% 1. M;7H,*0+ <H*1;5D,019 C µ72= ;-:4A5Dµ*/D4 ;D 1*/µ*,D 1-0 µ0- B*5/H<J< ;D4. 2. O- 1*/µ*,- µD059?D,;-0 2* *B-..*Hµ-;/*+ -,-.,G2;*+ µ* ;D4+ DBD/D4+ 24,*5.9?*;-0 D *1AD;01>+ 1-0 FD<ED3, ;D, *1A>;< 2;<, B5G;< -@0DH>.<2< 19E* 75.D4. 8*5,9,* B*5/BD4 A3D µC,*+ .0- ,- B95*0+ µ0- B5G;< -B9,;<2<. 3. T;-, ;D 1*/µ*,D -@0DHD.<E*/ E*;019, ;D -,-H-µF9,*0 µ0- *2=;*501C Dµ9A- < DBD/- 15/,*0 ;D B>2D ;-0509?*0 2;0+ *B0HD.7+ 1-0 2;D B5>.5-µµ- ;D4 *1AD;01D3 D/1D4. 4. !, */,-0 ok, ;>;* @*10,9;* ;0+ 24?<;C2*0+, -BD6-2/?*;-0 D «$B0µ3E0D D;D >,Dµ- ;D4 5>AD4», &4µB75;D U1D, *1A>2*0+ $HH<,019 59µµ-;- :5>,D+ 71AD2<+ 1-0 ./,D,;-0 D0 B5G;*+ 24µ6=,/*+ 2:*;019 µ* 
*0FBK EFCL!B4,@BCMC4!! ((Aspectsof the novel , !.6. Forster, (;#J:(-% Penguin Books Ltd «Elmore's Leonard ten rules of writing , (;#J:(-% Weidenf e Id & Nicolson «. µI7-::* 31O/' , KJ)µ*/ 61-5(), (;#J:(-% +*:3*/-P3' 
«V ;7:,< ;<+ .5-6C+», W,;D, O27:D6, *1A>2*0+ 8-;91< «8*5/ 24..5-6C+», M;/F*, L0,.1, *1A>2*0+ Bell/N-5H7,01 $HH9+ «8G+ ,- .59J*;* 7,- µ4E02;>5<µ-», 8-;5/;20- N902µ0E, *1A>2*0+ 8-;91< «8G+ ,- .59J*0+», '-,/,- ID4µBD4H91<, *1A>2*0+ Intro Book  4!6BKCFBC N5C20µD 1-0 *BD01DADµ<;01> */,-0 ,- B-5-1DHD4EC2*0+ 1-0 µ*5019 2*µ0,950- A<µ0D45.01C+ .5-6C+. To «$5.-2;C50 ;D4 F0FH/D4» D5.-,G,*;-0 -B> ;D $L$(# ;- ;*H*4;-/- B7,;* :5>,0- 1-0 -BD21DB*/ 2;<, *B-6C 1-0 ;<, *,;536<2< µ* ;< 24..5-601C A0-A01-2/-, 1-EG+ 1-0 2;< .,=50µ/- >HD4 ;D4 131HD4 *B-..*Hµ-;0G, BD4 2:*;/?D,;-0 µ* ;<, B-5-.=.C, 71AD2< 1-0 A0-1/,<2< ;D4 F0FH/D4. M4,;D,02;C+ */,-0 D 24..5-67-+ M;5-;C+ N-F0-59+, A0*4E4,;C+ ;D4 *5.-2;<5/D4 «Writing the novel» ;D4 8-,*B02;<µ/D4 ;D4 N95F-5,;. &0 ,7*+ -0;C2*0+ 4BDF9HHD,;-0 ;D 

3$<% $)$,% :</()7*:"*%. 5. O7HD+, 2* 24,*5.-2/- B9,;- µ* 27,-, -,-H-µF9,D4, ;<, *B0µ7H*0- 1-0 ;< A0>5E=2< ;D4 1*0µ7,D4, ;< 2*H0ADBD/<2<, ;D *@G64HHD ;D4 1-0 ;<, B-5-.=.C ;D4 (*1;3B=2< 1-0 F0FH0DA*2/-), ;< A0-,DµC ;D4 1-0 ;7HD+ ;0+ -B-5-/;<;*+ *,75.*0*+ .0- ;<, B5DFDHC ;D4. !, A*, B*;3:*0 1-0 -4;> µB*+ 2;- www.mavra-provata.gr www.e-diora i .gr www.kalogera.gr www.liga -book .gr 
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«V ;7:,< ;<+ .5-6C+», W,;D, O27:D6, *1A>2*0+ 8-;91< «8*5/ 24..5-6C+», M;/F*, L0,.1, *1A>2*0+ Bell/N-5H7,01 $HH9+ «8G+ ,- .59J*;* 7,- µ4E02;>5<µ-», 8-;5/;20- N902µ0E, *1A>2*0+ 8-;91< «8G+ ,- .59J*0+», '-,/,- ID4µBD4H91<, *1A>2*0+ Intro Book  4!6BKCFBC N5C20µD 1-0 *BD01DADµ<;01> */,-0 ,- B-5-1DHD4EC2*0+ 1-0 µ*5019 2*µ0,950- A<µ0D45.01C+ .5-6C+. To «$5.-2;C50 ;D4 F0FH/D4» D5.-,G,*;-0 -B> ;D $L$(# ;- ;*H*4;-/- B7,;* :5>,0- 1-0 -BD21DB*/ 2;<, *B-6C 1-0 ;<, *,;536<2< µ* ;< 24..5-601C A0-A01-2/-, 1-EG+ 1-0 2;< .,=50µ/- >HD4 ;D4 131HD4 *B-..*Hµ-;0G, BD4 2:*;/?D,;-0 µ* ;<, B-5-.=.C, 71AD2< 1-0 A0-1/,<2< ;D4 F0FH/D4. M4,;D,02;C+ */,-0 D 24..5-67-+ M;5-;C+ N-F0-59+, A0*4E4,;C+ ;D4 *5.-2;<5/D4 «Writing the novel» ;D4 8-,*B02;<µ/D4 ;D4 N95F-5,;. &0 ,7*+ -0;C2*0+ 4BDF9HHD,;-0 ;D 

3$<% $)$,% :</()7*:"*%. 5. O7HD+, 2* 24,*5.-2/- B9,;- µ* 27,-, -,-H-µF9,D4, ;<, *B0µ7H*0- 1-0 ;< A0>5E=2< ;D4 1*0µ7,D4, ;< 2*H0ADBD/<2<, ;D *@G64HHD ;D4 1-0 ;<, B-5-.=.C ;D4 (*1;3B=2< 1-0 F0FH0DA*2/-), ;< A0-,DµC ;D4 1-0 ;7HD+ ;0+ -B-5-/;<;*+ *,75.*0*+ .0- ;<, B5DFDHC ;D4. !, A*, B*;3:*0 1-0 -4;> µB*+ 2;- www.mavra-provata.gr www.e-diora i .gr www.kalogera.gr www.liga -book .gr 

www.clipnews.gr

Εύχομαι να έχουμε το χρόνο να γερνάμε! Κι όσο περνάνε οι μέρες, 
οι μήνες, τα χρόνια, άλλο τόσο να τα μετατρέπουμε σε Ζωή! Δεν 
φεύγουν τα χρόνια μας, μάλλον έρχονται να μας συναντήσουν. Και 
κάθε φορά έρχονται φορτωμένα εκπλήξεις!

Εύχομαι, λοιπόν, να έχουμε το χρόνο να γερνάμε!
Να μπορούμε να είμαστε εκεί όταν τα παιδιά μας κάνουν τα 

πρώτα τους βήματα, όταν πάνε την πρώτη μέρα στο σχολείο, αλλά 
και τη μέρα που αποφοιτούν. Να είμαστε εκεί όταν πετυχαίνουν 
τους στόχους τους, ή όταν αποτυγχάνουν, αλλά καταφέρνουν να 
σταθούν ξανά στα πόδια τους. Να είμαστε εκεί, καθώς μεγαλώνουν 
και να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε!

Να μπορούμε να γερνάμε και ταυτόχρονα, να βλέπουμε τους 
ανθρώπους που μας μεγάλωσαν να μεγαλώνουν κι αυτοί πριν από 
μας! Γιατί αυτή είναι η φυσική πορεία της ζωής.

Να έχουμε την ευκαιρία να καθίσουμε για έναν καφέ με τους 
Μεγάλους Ανθρώπους. Αυτούς, που κουβέντα στην κουβέντα, 
συνειδητοποιείς πως σε κερνάνε Ζωή! Και μετά, αυτή τη Ζωή, να 
δημιουργούμε τις στιγμές για να τη χαρίζουμε παρακάτω!

Να μπορούμε να γερνάμε! Και μέσα στο πέρασμα του χρόνου 
να ζούμε την αρχή, τη μέση, και με αρκετή ευλογία και το τέλος 
των πραγμάτων. Να βλέπουμε εκείνα τα λάθη που γίνονται σοφία. 
Και τις επιτυχίες που γίνονται ελπίδα για τα επόμενα. Και εκείνα 
τα μισά που δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο τους, αλλά, στην τελική, 
μας κάνουν πιο ολοκληρωμένους. Και τις πληγές που γίνονται 
κατανόηση και αγάπη για τον εαυτό και τον συνάνθρωπο. 

Να συνειδηποιούμε πως μέσα σ’ αυτό το πέρασμα του χρόνου, 
γινόμαστε ο άνθρωπος που θέλουμε να είμαστε!

Εύχομαι να έχουμε το χρόνο να μεγαλώνουμε. Μα περισσότερο, 
να Μεγαλώνουμε !! 

E.K.

 Πέμπτη,
 23.7.2020
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Βεβαιώσεις

  Χριστούγεννα
Χιονολούλουδο αστέρινε σάπφειρε
ρουμπίνι των δακρύων της Παναγίας της Μάνας. 
Σε γυρεύω οδεύοντας προς τις αητοφωλιές των λογισμών
και τα κρησφύγετα των πόθων.
Στο χαλασμένο πεζοδρόμιο 
σ’ αναζητούν δυο παλιά χοντροπάπουτσα.
Το ντροπιασμένο φόρεμα σ’ αποζητά σ’ ένα στενό.
Οι πεινασμένες φλόγες των παιδιών 
σε ψάχνουν στις εικόνες που σε κρύβουν.
Οι χορτάτοι στις ευχές των πλούσιων τραπεζιών.
Οι κουρασμένοι στη μικρή χαλάρωση του ύπνου. 
Οι άρρωστοι σαν ονειρεύονται των πεζοπόρων τις ψηλές κορφές. 
Πού θα σε βρούμε, χιονολούλουδο, πώς θα σε ξεχωρίσουμε 
μέσα στις παγερές κι ανάλλαχτες μορφές 
εκεί που σε φυλάκισαν οι άνομοι 
σ’ ένα νεκρό ομοίωμά τους… 
Κι εσύ ‘σαι ένα λουλούδι ζωντανό 
μ’ ένα τραγούδι ανάμεσα στα φύλλα σου
κι ένα κουπάκι ελπίδα ο κάλυκάς σου. 
Έρχεσαι 
και περπατάς στο χαλασμένο πεζοδρόμιο
το βρώμικο σοκάκι ευωδιάζεις 
σπας τις εικόνες και τα σύμβολά σου
ανάβεις πείνα αβάστακτη μες στων χορτάτων τις καρδιές 
στολίζεις μ’ αστερίσιο φως 
τις μπουτονιέρες των φυλακισμένων
τα πένθιμα κρεβάτια των αρρώστων αχρηστεύεις 
τους δέσμιους της φθοράς ελευθερώνεις
το χρόνο και το θάνατο αφοπλίζοντας.
Μικρό λουλούδι έρχεσαι 
κι ας είσαι από τα μάτια μας κρυμμένο 
της Παναγίας της Μάνας των δακρύων 
ρουμπίνι ακριβό του πρώτου και του ύστερου πόνου 
ματωμένο χιονολούλουδο.                                     Καίτη Χιωτέλλη      
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             9.12.2020

Αγαπητέ μου Τάκη,
Όσοι Τον περίμεναν, γεύτηκαν της ζωής τη λύτρωση .
Δοκίμασαν της συγχώρησης Την απόλαυση. 
Βρήκαν του σώματος την ίαση.
Έζησαν της παρουσίας του Χριστού τη γαλήνη.
Κάποιοι όμως έμειναν ψυχροί. Και ξένοι.
Αδιαφόρησαν.
Τον κατεδίωξαν μάλιστα.
Με σκληρή καρδιά δεν θέλησαν να δεχθούν το φως Του. 
Έμειναν πεισματικά κολλημένοι στην αμαρτωλότητά τους.  
Ενοχλήθηκαν από την ανώτερη ηθική, που Εκείνος δίδασκε. 
Όπως η Ιστορία, έτσι και οι άνθρωποι. Μοιράστηκαν στα δύο. 
Όσοι τον δέχθηκαν ως σωτήρα, απετέλεσαν του λαό του Θεού.
Ζουν ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. 
Προσαρμοσμένοι στις σύγχρονές τους κοινωνικές συνθήκες 

δέχονται κατευθείαν από τον ουρανό εντολές. 
Ζουν δημιουργικοί με πνεύμα θυσίας.
Είναι άλας και φως.
Συντελούν στην πρόοδο. Την ευημερία. Την ανάταση όλης 

της ανθρωπότητας. 
Οι άλλοι; Προσπαθούν μόνοι να βρουν λύσεις στα 

πανανθρώπινα προβλήματα.
Μάχονται εναντίον Του. Τους ενοχλεί η παρουσία Του. 
Μαζύ Του; Ή εναντίον Του λοιπόν; 
Η καρδιά μας φάτνη Του; Ή σπήλαιο ληστών; 
Θα του προσφέρουμε επιτέλους τόπον;  
                       Με την αγάπη μου,
                              a.G. στην έρημο
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H «ετικέτα» 

ονειρικα 
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Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Από το μετρό της Νέας Υόρκης, σε 
κάποια στάση, κατεβαίνει ένας άνδρας φορώντας τζιν παντελόνι. Στέκεται 
σε μια γωνιά δίπλα στην είσοδο. 

Βγάζει από τη θήκη το βιολί του και αρχίζει να παίζει. 
Κατά τη διάρκεια των 45 λεπτών που έπαιξε, δεν τον πρόσεξε σχεδόν 

κανένας. Κανείς δεν πρόσεξε ότι ο μουσικός αυτός, ήταν ένας από τους 
καλύτερους βιολιστές στον κόσμο. Ούτε έδωσε κανείς προσοχή στους ήχους 
του βιολιού του, ενός σπάνιου Stradivarius του 1713. 

Ναι!... ο άνδρας αυτός ήταν ο διάσημος βιολιστής Joshua Bell. Λίγες 
μέρες πριν, είχε παίξει στη Symphony Hall της Βοστώνης. 

Η εμπειρία στο μετρό καταγράφηκε σε video και δείχνει άνδρες και 
γυναίκες να περνούν από δίπλα του, χωρίς να τον προσέχει κανένας. Η 
πρωτοβουλία αυτή ήταν της τοπικής εφημερίδας Washington Post. Είχε σαν 
σκοπό να επισημανθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην πραγματική 
αξία που έχουν πρόσωπα και πράγματα και σ’ αυτήν που έχουν «τα 
προϊόντα με ετικέτα».

Ο Joshua Bell στο μετρό ήταν ένα έργο τέχνης χωρίς «ετικέτα». Κι όμως 
πέρασε απαρατήρητος! Και τούτο διότι, σχεδόν όλοι μας, δίνουμε αξία μόνο 
στη «ετικέτα»!

Μήπως όμως το ίδιο δεν συμβαίνει και στη ζωή μας; Ενώ μερικές 
στιγμές είναι μοναδικές, εμείς τις προσπερνάμε αδιάφοροι.

Προσέχουμε μόνο αυτά που έχουν «ετικέτα». Αδιαφορούμε γι’ αυτά 
που μας προσφέρονται δωρεάν.

Όμως αυτά που έχουν «ετικέτα» είναι εκείνα που αξίζουν; Μήπως 
τα καλύτερα είναι εκείνα που προσφέρονται δωρεάν, γι’ αυτό και δεν 
αγοράζονται;

Μπορείς ν’ αγοράσεις τη φιλία;… Την εκτίμηση;… Τη στοργή;… Την 
αγάπη;… Αγοράζεται με οτιδήποτε η αφοσίωση;… Μια τρυφερή αγκαλιά;… 

Μπορείς ν’ αγοράσεις μια ηλιαχτίδα;… Μερικές σταγόνες βροχής;…  
Ασφαλώς όχι. Είναι ανεκτίμητα. Προσφέρονται εντελώς δωρεάν όμως.
Η αυθόρμητη κίνηση ενός παιδιού, που τρέχει να χωθεί στην αγκαλιά 

σου και να φτιάξει με τα χεράκια του ένα κολιέ γύρω από το λαιμό σου, 
δεν πουλιέται σε κανένα κοσμηματοπωλείο. 

Έρχονται Χριστούγεννα. Τι αξία έχει για μας το Βρέφος που θα γεννηθεί; 
Η Φάτνη δεν έχει «ετικέτα». Θα την προσπεράσουμε αδιάφοροι;
Φίλοι μου, Καλά Χριστούγεννα!                                      ΔΔ



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.

Από τις 15 Νοεμβρίου τελούνται καθημερινά Εσπερινός, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία, καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.
Η νηστεία των Χριστουγέννων, διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου.
Κατάλυση σε ψάρι γίνεται καθημερινώς, πλην Τετάρτης και Παρασκευής, 
μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου.
Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου γίνεται κατάλυση 
σε όλα.
Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού μεταξύ 3:30 - 5:30 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 
και π. Λαυρέντιος 96457111).
Η Εκκλησία παραμένει ανοιχτή (από τις 7:00 -11:00 π.μ. και  3:30 
- 5:30 μ.μ.) καθημερινά. Για  περισσότερες  πληροφορίες  αποταθήτε  
στα   τηλέφωνα  της  Εκκλησιαστικής  Επιτροπής,    (22459760,  
22459763), (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.)  καθημερινά.

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

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 144 l   Δεκέμβριος, 2020 l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l   Οι 
συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l  

Τηλέφωνο: +357 22459760 l   Φαξ: +357 22437746 l   Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l  

Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l   Website: www.panagiapalouriotissa.com l   Εκτύπωση: 
Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία

Καταβυθισεισ
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“Σπούδασα Φιλοσοφία, Νομική, Θεολογία 
και ιδού με τόσα φώτα, 
μωρός, τυφλός όπως και πρώτα”(!)
Τί μου απομένει λοιπόν;

Ούτις
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