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Πού να πάει; (Πραξ. κβ’ 21)
Δεν του λέει αρχικά.
Του χαράσσει το δρόμο όμως.  
Χωρίς πολλές λεπτομέρειες.
Είναι βέβαιος ο Θεός, πως ο Παύλος θα 

υπακούσει.
Ξέρει το χαρακτήρα του.
Ξέρει και το δικό μας βέβαια χαρακτήρα.
Σε πολλές περιπτώσεις μας πιάνει ο 

ενθουσιασμός.
Μπορεί να είναι σίγουρος κανείς, ότι θα 

υπακούσουμε;
Μπορεί να στηριχθεί σ’ εμάς;
Ο προβληματισμός, στο σημείο τούτο, είναι 

απαραίτητος.
Υπάρχουν διάφορες, αντιμετωπίσεις βέβαια.
Προς τη Δαμασκό ο ένας.
Προς την έρημο ο άλλος.
Είναι και ο δρόμος ο κοσμικός έξω απ’ όλα.
Και προς την Βηθλέεμ η πορεία βέβαια. Εκεί. 

Στη σπηλιά. Με τα ζώα.
Κι η σπηλιά είναι χαμηλή.
Και ο πλησίον δίπλα.
Ας αφήσουμε λοιπόν έξω τον εγωϊσμό μας.
Καλά Χριστούγεννα. ζ.α.
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Ο χρόνος αλλάζει τους ανθρώπους.
Ίσως φέρΝει άλλη μορφή σε μια 

σχέση.
Μαχητόν βέβαια το τεκμήριον.
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Οι καιροί μάς έχουν ξεβγάλει στου σήμερα τ’ αραξοβόλι 
πολυμέριμνους. Κατατσακισμένους. “Πεφορτισμένους”. Χωρίς 
αυταπάτες. Υπολογιστές των πάντων. Συχνά καχύποπτους. 
Υστερόβουλους. Άπληστους. Και, στο βάθος, αποκαρδιωμένους. 

Πέρασε ο καιρός που είμασταν ευτυχισμένοι με το τίποτε. 
Έφυγε ανεπιστρεπτί. Που το γέλιο ξεπηδούσε από τα χείλη μας 
ζωντανό. Πηγαίο. 

Είμασταν ανυπόμονοι. Θέλαμε να μεγαλώσουμε. Ναι.
Είχαμε την αίσθηση πως μεγαλώνοντας θα “γίνουμε” ελεύθεροι. 

Ανεξάρτητοι. Σε μια ζωή χωρίς “μη”. Και απαγορευτικές ενδείξεις. 
Δεν μπορούσαμε να υποπτευθούμε την τόση αστοργία. Τη 

μοχθηρία. Την αδιαφορία που κυριαρχούν σήμερα. 
Παρακολουθούμε τον τρομερό των περιστατικών ίλιγγο που, 

χωρίς τη συγκατάθεσή μας, όλο και ξετυλίγεται.
Στόχος μας ένας τώρα. Η πιο τίμια ελπίδα μας. Η απαντοχή  

μας. Ενώ στο μάκρος των χρόνων ανηφορίζουμε. Ξαναβρίσκουμε, 
κάποιες στιγμές, το παραπλανημένο. Το λησμονημένο παιδί. Που 
μέσα μας κρύβουμε. Απονήρευτο κυκλοφορεί στων καιρών μας 
την ερημιά την παγωμένη.

Τούτο το παιδί αν τ΄αφήσουμε, θ’ αρχίσει ν’ αναπλάθει τις 
μέρες εκείνες. Τις αξέχαστες. Που οι θύμισες όλο και μας γυρίζουν. 
Τις προετοιμασίες. Για να μπορέσουμε να τη ζήσουμε και πάλι. 
Με μια βελουδένια ψυχή. Με της αγάπης την ανάγκη. Στης ζωής 
τούτης την περιπέτεια. Για τη στιγμή της ευδοκίας. 

Η ώρα του φωτός δεν είναι μόνο για μας. Μα για όλους. 
Κι εκφράζεται σαν ένας μακρινός ιριδισμός. Μια θωπεία. Ένα 
χαμόγελο. Ένα κάλεσμα στοργής. Και γαλήνης.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις

03

“Ναι...”
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      Μικρές
Καμμιά πνευματική και επιστημονική οργάνωση, 

κανένα καθίδρυμα δε βρέθηκε να υψώσει μια 
φωνή διαμαρτυρίας. Να βροντοφωνήσει ένα λόγο 
αντίστασης. Να διατρανώσει μια αποδοκιμασία στην 
τραγωδία της βίας. Και μια συμπαράσταση στο 
χειμαζόμενο άνθρωπο... 

Είναι μια παγερή αδράνεια και απουσία που 
ακριβώς μόνο ως πνευματική λιποταξία μπορεί να 
χαρακτηρισθεί...” 

Ίσως υπεβολική η κρίση αυτή. Έχει όμως μεγάλη 
δόση αλήθειας. Ο σαρκωμένος Ιησούς, στο πρόσωπο 
των βιαζόμενων ανθρώπων, μένει ανυπεράσπιστος 
απ’ τους ισχυρούς των όπλων και της διανόησης. 
Για να επαναλαμβάνεται πάντοτε: “Και ανέκλινεν 
αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ ήν αυτοίς τόπος εν τω 
καταλύματι”. (Συναγερμός) γ.  

 αναδύσε ι ς

 Ας την αφήσουμε να λειτουργήσει μέσα μας σωστά. Θα 
τη δούμε τότε να μετατρέπει, σε μια πρωτόγνωρη πλάση, τις 
καρδιές. Να τις κάνει πλατύτερες. Να τις αποκαθιστά στην 
πλατιά τους αίγλη. Αφού τις έχει ακρωτηριάσει ο πολύπονος 
μόχθος. Η μέριμνα η ασταμάτητη. Τα πάθη. Και τα παθήματά 
μας. 

Θα αισθανθούμε να λυγίζουν τα γόνατα. Και μια, γεμάτη 
πόνο, κραυγή θ’ ακουστεί.

 Τα σύννεφα σαν βροντή θα διασχίσει: 
“Ναι, έρχου Κύριε Ιησού”. 
Και (στεντόρια ή υπόκωφη, δεν έχει σημασία) η απάντηση 

θα έλθει: 
“Ναι, έρχομαι ταχύ”. 
Καλά Χριστούγεννα. Μαζύ Του.                     + ο π.Γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Ο Θεός μπορεί να αργεί, αλλά απαντάει πάντα στις 
προσευχές μας. 

Με το μυαλό μόνο δεν λύνονται τα προβλήματα. Το 
μυαλό μάς κάνει πιο έξυπνους, αλλά όχι πιο επιτυχημένους. 

Η προσευχή είναι απόδειξη, ότι η καθημερινή πορεία 
μας έχει κατεύθυνση προς τον ουρανό. Ότι έχουμε 
ανακαλύψει τον δρόμο προς τον Θεό. 

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

‘‘Ο φιλόστοργος πατέρας, όταν βλέπει το παιδί του 
να διαπράττει από αμέλεια πράξεις ανάξιες της καλής 
οικογένειάς του και από την ανώτατη τιμή καταντά 
σε έσχατη κατάπτωση, θερμαίνοντας τα πατρικά του 
σπλάγχνα από αγάπη, δεν ανέχεται να το βλέπει σε τέτοια 
κατάσταση. Και γι΄αυτό του δείχνει όλη του την αγάπη, 
προσπαθώντας σιγά-σιγά να το απομακρύνει από την 
αθλιότητα και να το οδηγήσει και πάλι στην προηγούμενη 
θέση και τιμή.       Χρυσόστομος

* * *
Οι πατέρες και όταν ακόμη γίνουν πονηρά τα παιδιά 

τους, και πάλι προσπαθούν να τα διορθώσουν. Και τα 
επιμελούνται. Και περιορίζουν όσα τα εξευτελίζουν, χωρίς 
να ντρέπονται γι’ αυτό. Γιατί η αγάπη δεν κάνει τίποτα 
άσχημο, αλλά με τα χρυσά της φτερά, σκεπάζει τα σφάλματα 
των αγαπημένων.       Χρυσόστομος

* * *
Τα σφάλματα των νέων πρέπει να τα διορθώνουμε 

με πατρική ευσπλαγχνία και με μεθόδους παιδαγωγικές, 
χρησιμοποιώντας για κάθε πταΐσμα την κατάλληλη τακτική. 

        Μ. Βασίλειος
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Διαυγάσεις Οριακές

Πάντα εκεί

06

Πώς θα μπορούσε η καθώς πρέπει ηθική της λογικής και της 
κοινωνίας να διαμορφωθεί χωρίς μάρτυρες; Κάτι πιο πολύ· πώς 
θα μπορούσε αυτή η ηθική να αποφύγει την αποσύνθεση χωρίς 
την ανανέωση, χωρίς την πλημμύρα της δύναμης, που προέρχεται 
απ᾽αυτούς, που έχασαν τον εαυτό τους μέσα στο Θεό; 

Το σχοινί πάνω απ᾽την χαραμάδα μένει τεντωμένο απ᾽αυτούς, 
που το έδεσαν γερά στον ουρανό - με εμπιστοσύνη εν πίστει, 
που είναι η μόνιμη, η ύψιστη θυσία. 

Αυτοί, που στην “ένωση του Θεού με την ψυχή” κρίθηκαν να 
είναι αλάτι της γης - αλλοίμονό τους, αν χάσουν τη γεύση του 
αλατιού. 

Ποτέ δεν είναι δυσκολώτερη η κατάφαση, όσο όταν οι 
περιστάσεις σε εμποδίζουν να αναλάβεις την υπεράσπιση 
κάποιου, που η αθωότητά του τον αφήνει απροστάτευτον σε 
μια επίθεση. 

Μια εργάσιμη μέρα, πραγματική μόνον εν Θεώ είναι μόνο 
εκείνο το δικό σου ποίημα, στο οποίο αυτοπραγματώνεσαι 
κάτω από το Θεό - αυτό το ποίημα είναι δικό σου, αυτή η 
τέχνη είναι αληθινή. Δεν έχεις καιρό γι’ αυτό - χασομέρη! 

Η θέση σου δεν σου δίνει ποτέ το δικαίωμα να διατάζεις. Το 
μοναδικό σου χρέος είνα να ζεις έτσι, ώστε οι άλλοι να δέχονται 
τη διαταγή σου χωρίς να εξευτελίζονται. 

Ελλείψεις και λάθη στο παρελθόν κάνουν δύσκολη την 
συμπεριφορά σου προς τους άλλους, αν το παρόν δείχνει πως 
μπορούν να επαναληφθούν. 

Μόνο εκείνη η αξιοπρέπεια είναι πραγματική, που δεν μικραίνει 
από την αδιαφορία των άλλων. 

Υπάρχει μια αυτάρκεια πίστης πιο ασυγχώρητη και πιο 
επικίνδυνη από την αυτάρκεια του νου. Η αυτάρκεια αυτή 
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δείχνει ένα ράγισμα της προσωπικότητας, όπου η πίστη 
“παρατηρείται” και αξιολογείται χαλώντας την ενότητα, που 
γεννιέται σ’ όποιον έχει πεθάνει για τον εαυτό του, πράγμα 
που είναι η ουσία της πίστης. Αξιολογείται- σαν μια μαγική 
μεταφυσική φόρμουλα, που τα πλεονεκτήματά της πρέπει να 
διατηρούνται για ιδιαίτερα εκλεκτούς; 

Η προσευχή αποκρυσταλλωμένη σε λέξεις σταθεροποιεί 
αδιάκοπα ένα μήκος κύματος, στο οποίο πρέπει να συνεχίζεται 
περαιτέρω ο διάλογος, ακόμα κι όταν η συνείδηση κατευθύνεται 
σε άλλους στόχους. 

Συγυρίζοντας το δεύτερο αυτό σπίτι, είναι σαν να συγυρίζεις 
ένα νεκρικό θάλαμο. Ξέρεις πως ποτέ δεν πρόκειται να ζήσεις 
εκεί, έπειτα από αυτό, (τη θέση, που βρίσκεται τώρα).

Ο θάνατος ήταν πρώτα ένας στη συντροφιά. Τώρα είναι 
συνδαιτημόνας. Πρέπει να γίνω φίλος του. 

Στη διαισθητική αυτή “επανεύρεση”, που έγινε αριάδνειος 
μίτος στη ζωή μου - βήμα προς βήμα, μέρα τη μέρα- είναι εύκολο 
να νιώσω τώρα ποιο είναι το τέλος της, όπως νοιώθω το χρέος 
της αυριανής μέρας. 

Να “αφουγκράζεσαι”- εν πίστει - για να βρεις το δρόμο σου 
και να έχεις το αίσθημα, πως πραγματικά τον βρίσκεις κοντά 
στο Θεό. 

Σαν να παίζω την τυφλόμυγα. Με τις άλλες αισθήσεις σε 
ένταση, γιατί δεν λειτουργεί η όραση, να ψάχνω να βρω το 
δρόμο μου, να αναγνωρίζω τον εαυτό μου, να ψαχουλεύω με τα 
χέρια τα πρόσωπα των φίλων - και έτσι να ξαναβρίσκω αυτό, 
που ήταν ήδη δικό μου και που ήταν πάντα εκεί. Αυτό, που 
θα έπρεπε να ξέρω, πως ήταν εκεί, αν τα μάτια μου δεν ήτανε 
δεμένα. 

Ντάγκ Χάμμερσκελντ

07
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Ρ ηγματώσεις

Θέμα ζωής
Ο γέροντας, γνωστός στα ελληνικά ως “γέρων” και στα 

Ρωσσικά ως στάρετς, δεν είναι ανάγκη να είναι οπωσδήποτε 
ηλικιωμένος, αλλά να είναι σοφός ως προς την εμπειρία του για 
τη θεία αλήθεια και ευλογημένος με τη χάρη της “Πνευματικής 
πατρότητας”, με το χάρισμα να καθοδηγεί άλλους στην Οδό. 
Αυτό που προσφέρει στα πνευματικά του παδιά δεν είναι κυρίως 
ηθικές οδηγίες ή ένας κανόνας ζωής, αλλά μια προσωπική σχέση. 

“Ένας στάρετς”, λέει ο Ντοστογιέφσκι, “είν’ αυτός που παίρνει 
την ψυχή σου, τη θέλησή σου μέσα στη δική του ψυχή και 
θέληση”. 

Οι μαθητές του π. Ζαχαρία συνήθιζαν να λένε γι’ αυτόν: 
“Ήταν σαν να κρατούσε τις καρδιές μας μέσα στα χέρια του”. 

Ο στάρετς είναι ο άνθρωπος της εσωτερικής ησυχίας που 
δίπλα του μπορούν χιλιάδες να βρουν σωτηρία. 

Το Άγιο Πνεύμα τού έχει δώσει, σαν καρπό της προσευχής 
του και της άρνησης του εαυτού του, το δώρο της διόρασης 
ή διάκρισης που τον κάνει ικανό να διαβάζει τα μυστικά στις 
καρδιές των ανθρώπων· κι έτσι απαντάει, όχι μόνο στις ερωτήσεις 
- συχνά πολύ πιο θεμελιώδεις - που ούτε καν είχαν σκεφτεί να 
ρωτήσουν. 

Σε συνδυασμό με το δώρο της διόρασης έχει και το δώρο 
της πνευματικής θεραπείας, τη δύναμη ν’ αποκαθιστά τις ψυχές 
των ανθρώπων και μερικές φορές και τα σώματά τους. Αυτή την 
πνευματική θεραπεία την παρέχει όχι μόνο με τα συμβουλευτικά 
του λόγια, αλλά και με τη σιωπή του και με την ίδια την 
παρουσία του. 

Όσο σημαντική μπορεί νάναι η συμβουλή του, πολύ 
πιο σημαντική είναι η μεσολαβητική του προσευχή. Ολο-                                                                                                                                             
κληρώνει τα παιδιά του με το να προσεύχεται διαρκώς γι’ αυτά, 
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με το να δέχεται τις χαρές και τις λύπες τους σαν νάταν δικές 
του, με το να παίρνει στους ώμους του το φορτίο της ενοχής 
τους ή της ανησυχίας τους. Κανείς δεν μπορεί να είναι στάρετς, 
αν δεν προσεύχεται επίμονα για τους άλλους. 

Η σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον πνευματικό πατέρα 
ποικίλλει πάρα πολύ. Μερικοί επισκέπτονται ένα στάρετς ίσως 
μόνο μια ή δύο φορές σ’ όλη τους τη ζωή, σε μια στιγμή ιδιαίτερα 
κρίσιμη, ενώ άλλοι είναι σε συχνή επαφή με τον στάρετς τους 
βλέποντάς τον κάθε μήνα ή ακόμη και κάθε μέρα. Κανόνες δεν 
μπορούν να μπουν από πριν· ο σύνδεσμος μεγαλώνει μόνος του 
κάτω από την άμεση καθοδήγηση του Πνεύματος. 

Πάντοτε η σχέση είναι προσωπική. Ο στάρετς δε δίνει 
αφηρημένους κανόνες μαθημένους από κάποιο βιβλίο, αλλά βλέπει 
σε κάθε περίπτωση αυτόν τον συγκεκριμένο άνδρα ή γυναίκα 
που βρίσκεται μπροστά του· και, φωτισμένος από το Πνεύμα, 
προσπαθεί να μεταδώσει το μοναδικό θέλημα του Θεού ειδικά 
γι’ αυτό το ένα πρόσωπο. 

Επειδή ο αληθινός στάρετς καταλαβαίνει και σέβεται τον 
ξεχωριστό χαρακτήρα του καθενός, δεν καταπιέζει την εσωτερική 
ελευθερία, αλλά την ενδυναμώνει. Δεν σκοπεύει στο ν’ αποσπάσει 
μια μηχανική υπακοή, αλλά οδηγεί τα παιδιά του ως το σημείο 
της πνευματικής ωριμότητας, όπου μπορούν ν’ αποφασίσουν 
μόνα τους. 

Στον καθένα δείχνει το αληθινό του ή αληθινό της πρόσωπο· 
και ο λόγος του είναι δημιουργικός και ζωοποιός, ικανώνοντας 
τον άλλο να κατορθώσει έργα που πριν φαίνονταν αδύνατα. 
Αλλά όλ’ αυτά ο στάρετς μπορεί να τα πετύχει μόνο επειδή 
αγαπάει τον καθένα προσωπικά. Επιπλέον η σχέση είναι 
αμοιβαία· ο στάρετς δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλο αν εκείνος 
δεν επιθυμεί σοβαρά να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του και ν’ 
ανοίξει την καρδιά του με τρυφερή εμπιστοσύνη στον στάρετς. 

Αυτός που πηγαίνει να δει ένα στάρετς με πνεύμα κριτικής 
περιέργειας, είναι πιθανό να επιστρέψει με άδεια χέρια, χωρίς να 
έχει εντυπωσιαστεί.

Επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ



g  h

Δονήσεις

 Η σκέψη είναι στον άνθρωπο το μεγαλύτερο μυστήριο, 
το πιο αινιγματικό ερωτηματικό. 

Ο άνθρωπος όλα τα μετρά και τα κρίνει μ’ αυτή, ενώ 
αυτή την ίδια δεν μπορεί ούτε να μετρήσει ούτε να την 
κρίνει. 

Είναι ασώματη όντας σε σώμα, υπερκόσμια μέσα στον 
κόσμο, υπερφυσική όντας στη φύση, είναι υπεράνθρωπη 
όντας στον άνθρωπο. Και όλα είναι έτσι ώσπου ο άνθρωπος 
συνδέει την σκέψη του με τον Χριστό - με την πίστη 
σ’ Αυτόν, με την αγάπη γι’ Αυτόν, την προσευχή και 
ταπείνωση ενώπιόν Του. 

Αμέσως μόλις συνδεθεί με Αυτόν η σκέψη, βρίσκει 
τον εαυτό της, την αρχή της, την άναρχη αρχή της, στον 
Χριστό, τον Δημιουργό και Θεό της. 

Βρίσκει σ΄ Αυτόν και το τέλος το ατελεύτητο. Και 
βρίσκει και ξαναβρίσκει σ’ Αυτόν και την καταγωγή της 
και τη ζωή της και  το νόημά της και την αθανασία της και 
τη μακαριότητά της και την ευλογημένη αιωνιότητα και 
θεανθρωπότητά της. 

Μόνο στον Χριστό η σκέψη βρίσκει το νόημά της. 
Μόνο όταν μεταμορφωθεί σε θεοσκέψη και χριστοσκέψη 
βρίσκει το ένθεο, έλλογο και λογικό νόημά της. 

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Βελτίωση σχετικά γρήγορα. Αυτό διαπίστωσαν Αυστραλοί 
επιστήμονες που οργάνωσαν την επανεισαγωγή του σχεδόν 
εξαφανισμένου μικρού μαρσιποφόρου μπαντικούτ, που μοιάζει 
με ινδικό χοιρίδιο και ενδημεί στην Αυστραλία και στη Νέα 
Γουινέα. 

Το μικρό αυτό τρωκτικό σκάβει στο έδαφος και συλλέγει 
ξερά φύλλα, για να κατασκευάσει την περίτεχνη υπόγεια φωλιά 
του. Η συνήθειά του αυτή βοηθάει στον καθαρισμό του εδάφους 
από εύφλεκτα υλικά, περιορίζοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών. Την 
ίδια ώρα, η δραστηριότητα του μπαντικούτ ανανεώνει το έδαφος 
ανακατεύοντας το χώμα και ευνοώντας την βλάστηση σπόρων.             

“Η Καθημερινή”

Πώς περιμένω 
αυτή τη γέννα 
πώς!
Στο χαμηλό στάβλο
του είναι μου,
πώς την περιμένω!

Σκουπίζω ολημερίς,
αράχνες κυνηγώ
κι ιδροκοπώ
τα ζώα να μερώνω...

Μ’ ότι κι αν κάνω 
είν’ αχούρι...
Πώς μπορεί να σταθεί
εν’ αστέρι,
παν’ από τέτοιο στάβλο!

11

Δεν θα’ πρεπε
νά’ χα ελπίδα.
Δε δικαιούμαι
ελπίδα...

Όμως,
δεν έχω τίποτ’ αλλο
να προσμένω στη ζωή,
έξω απ’ αυτή τη Γέννα.

Δε θέλω
τίποτ’ άλλο να 
προσμένω...
Και περιμένω.
Κι όλο ελπίζω...

Ναύση Ιεσσαί- Κασιμάτη

Άτιτλο
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Κεφάλαιο ζωής. Μετάνοια. Τι δεν είναι λοιπόν; 
Ένας κάποιος φόβος.
Μικρή ή μεγάλη συγκίνηση.
Η νηστεία ή η ταλαιπωρία του σώματος.
Μια κάποιας μορφής τιμωρία.
Οι τύψεις της συνείδησης.
Μια παθητική αναγνώριση των αμαρτιών μας. Κάποια ειδική 

προσευχή. 
Η αποκοπή ενός ελαττώματος. 
Τι είναι λοιπόν Μετάνοια; 
Μα η αλλαγή φρονήματος.   
Η λύση. Η αποδοκιμασία. Και μίσος προς την αμαρτία. 
Απόφαση σημαίνει “επιστρέφω” από το σκοτάδι στο φως. 

Από την αμαρτία στην αρετή. Από την εξουσία του σατανά στο 
βασίλειο του Θεού. 

Είναι η αναμόχλευση. Η συντριβή. Η μεταβολή. Η αναγέννηση 
της ψυχής με την εξομολόγηση. 

Δεν είναι μια μεμονωμένη καλή πράξη. 
Μα μια γενική αλλαγή της ψυχής, η οποία στο εξής πορεύεται. 
Ενεργεί ακολουθώντας το αλάθητο φως: Το Χριστό. 
Είναι ακόμη θεραπεία των ασθενειών της ψυχής.
Η αποτίναξη του βάρους της αμαρτίας.
Η διόρθωση της πορείας της ζωής μας.
“Μετανοείτε” λοιπόν. 
Το πιο σωτήριο άγγελμα. 
Η μεγαλύτερη πηγή χαράς και ευτυχίας. 
Η πιο συμφέρουσα και αποδοτική “επένδυση” για το μέλλον. 
Το αποτελεσματικώτερο φάρμακο για όλες τις αρρώστειες. 
Μονολεκτικό το μήνυμα! 
“Μετανοείτε”.
Στις μέρες μας μια τέτοια προσπάθεια θεωρείται δύσκολη. Μάταιη 

ίσως.
Είναι; 

12
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Προσπελάσεις...
Η πρόσκληση ήταν επίμονη.
Ο Σεβ. Επίσκοπος Τίχβιν

κ.Κωνσταντίνος, Πρύτανης της 
Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας 
Πετρούπολης μας ζήτησε να πάμε 
για ομιλίες στους φοιτητές. 

Καταφέραμε και βρήκαμε 
θέσεις με την Air Pulkovo.

Τέσσερα πρόσωπα λοιπόν. 
Η πτήση χωρίς ενδιάμεσους 

σταθμούς. Καλό το ταξίδι.
Το κλίμα εκεί (Σεπτέμβριος) 

ήταν ανοιξιάτικο.
Μας παρέλαβαν από το 

αεροδρόμιο οι αδελφοί Μεθόδιος 
και Κύριλλος. 

Τακτοποιηθήκαμε στα δω- 
μάτιά μας. 

Μείναμε σ’ ένα διαμέρισμα με 
δύο υπνοδωμάτια και βοηθη-
τικούς χώρους. 

Ο Πρύτανης μας καλωσόρισε. 
Μιλήσαμε λίγο. Με διερμηνέα 
βεβαίως, γιατί μόνο ρωσσικά 
ξέρει. 

Συναντήσαμε εκεί και ένα 
ιερέα, που μιλούσε ελληνικά. Είχε 
σπουδάσει θεολογία στην Αθήνα. 

Ο Επίσκοπος του ανέθεσε να 
μας ξεναγήσει. Μας διέθεσε και 
το αυτοκίνητο της Σχολής. 

Περάσαμε λοιπόν από τους 
Ναούς του Σωτήρα, του Αγίου 
Ισαάκ, της Παναγίας του Καζάν, 

του Αγίου Σεραφείμ (της Βίριτσα).
Πήγαμε στο Ερμιτάζ. Αλλά 

και στα παλάτια των τσάρων. 
Εντύπωση ιδιαίτερη μας 

έκανε η πολυτέλεια. Διάκοσμος 
πολύ επιμελημένος. Με νερά, 
μονοπάτια, παγκάκια, δένδρα. 

Ο ξεναγός υπεγράμμισε: 
- Το κάθε δωμάτιο έχει διαφο-

ρετικό πάτωμα. Κάτω από το 
ξύλο έβαλαν φύλλα καπνού, για 
ν’ αποφεύγουν τα σκουλαρίκια.

Κυττακτήκαμε. Δεν ήταν 
δυνατόν (!)

Διόρθωσα λοιπόν:
- Σκουλήκια θέλετε να πείτε. 
- Ναι. Ναι. 
Το βράδυ δείπνο με τον Επί-

σκοπο.
Φιλοξενία άριστη. Αβρααμι-

αία. Με κάθε απλότητα. 
Ανεβαίνοντας στα δωμάτιά 

μας γελούσαμε.
Ο Ανδρέας (Αγαθαγγέλου), 

χωρίς να το θέλει, πάτησε το 
κινητό του στην τσέπη του. 
Ενώθηκε η γραμμή. 

Ότι λέγαμε, το άκουαν η κόρη 
και ο γαμπρός του (στην Κύπρο).

Οι ομιλίες κανονικά.
Δόξα τω Θεώ. 
 (από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

g  h
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Στο βάθος όλων των πραγμάτων, άσχετο αν 
αυτά φαντάζουν μεγαλόπρεπα ή πανηγυρικά, 
υπάρχει μια μικρή καρδιά. Μια ανθρώπινη καρδιά. 
Μια ανθρώπινη καρδιά ανειρήνευτη.

Διακρίνουμε μέσα της μια διάθεση θρήνου. Μια 
αγωνία μπροστά στο άγνωστο. Έναν πανικό 
μπροστά στη ματαιότητα, μπροστά στο θάνατο.

Συνεχώς φέρνουμε στο στόμα μας το (λεγόμενο) 
άγχος του αιώνα μας.

Ε λοιπόν σ’ όλα τούτα ένα είναι το αναπόδραστο 
αντίδοτο. Το μοναδικό αντιφάρμακο: 

“Άγκυρα ελπίδος”. +ο π.Γ.
* * *

Η απληστία δηλητηρίασε την ψυχή των 
ανθρώπων, τύλιξε τον κόσμο μ΄ έναν κύκλο μίσους 
και  μας έκανε να μπούμε με το “βήμα της χήνας” 
μέσα στη δυστυχία και στο αίμα. 

Υποδουλώσαμε την ταχύτητα, αλλά γίναμε εμείς 
σκλάβοι της. Η Μηχανοποίηση, που έφερε την 
Αφθονία, μας  πλήθυνε τις ορέξεις. Η Επιστήμη 
μας μάς έκανε κυνικούς. Η εξυπνάδα μας, μας έκανε 
σκληρούς και άκαρδους. Σπύρος Γ. Τσίρος

14
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Μην αρκείσαι στο ανθρώπινο σχήμα, τη μορφή και τα 
σχετικά. Αυτά όλα αποτελούν το σκεύος, μέσα στο οποίο 
πρέπει να κατοικεί, κατά πρώτο λόγο, η αφηρημένη έννοια 
της ανθρωπιάς, μέσα από τη λογική και το συναίσθημα. 

Αυτή περισσότερο αναζήτησε, όσο ζεις.

* * *
Όπως είδαμε να ασκείται τώρα η πολιτική, οι λαοί δεν 

δέχονται την “ανθρωπιστική” βοήθεια των μεγάλων. Αν 
χρειαστεί, αυτοκτονούν(!) 

* * *
Κλείσε τα μάτια και “κύττα” την αίσθηση του συνόλου 

που σε περιβάλλει. Το μεγαλείο του, έτσι, θα το αισθανθείς 
ανώτερο από την ίδια την όψη του με ανοιχτά τα μάτια, 
αφού θα προστεθεί σ’ αυτό και η γονιμοποιός φαντασία σου. 

αγάπης

λόγια
Κόρη μου,
Το λάλημα το

υ πετεινού τα ξημ
ερώματα 

ενοχλεί την κο
υκουβάγια, γ

ιατί της αναγ
γέλλει 

ότι έρχεται φω
ς. 

Και η φωνή του Ευαγγ
ελίου πολλούς 

ανθρώπους αναστατώ
νει. 

Για τον ίδιο λ
όγο. Τους θυμ

ίζει φως.    

15
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Διαπλεύσεις

Ζητούνται οδηγοί 
...Σήμερα είναι μόνο η ύλη 
στα χέρια μας. Παγωμένη 
η καρδιά, άπονη κι 
ατροφική η πίστη. Μας 
λείπει η διάθεση για θυσία, 
η απλότητα στη ζωή, η 
φωτιά για αγώνες. Σβήσανε 
τα φώτα στις ψυχές. Ο 
λίβας του κακού μάρανε 
της αρετής τα φύτρα. 
Βουβάθηκαν οι σάλπιγγες 
που τις ψυχές ξυπνάνε και 
γίναν όλα τάφος..
Κι οι νέοι που θέλουν 
πρότυπα, κι οι νέοι 
που θέλουν σύμβολα, 
έμειναν ορφανοί, κοιτάνε 
πικραμένοι.
Και με ματωμένη την καρδιά 
και δακρυσμένα μάτια να 
λένε: 
Δώστε μας φώτα στη ζωή, 
δώστε μας πυρωμένους  οδη-                                 
γούς να ξεκινάμε την αυγή

ναρχόμαστε το σούρουπο 
με την ψυχή ορθή. 
Αν έχετε νερό καθάριο, 
δώστε το, να ξεδιψάσουν 
οι καρδιές μας.
Αν έχετε φτερά, χαρίστε τα, 
για να ν᾽ανεβούνε οι ψυχές 
μας στα φωτεινά παλάτια 
τ᾽ουρανού. 
Αν έχουν φως τα μάτια σας, 
πάρτε μας απ᾽το χέρι με 
στοργή, και δείξτε μας τις 
κορυφές, που λαχταρούν 
να τις χαρούν τα μάτια τα 
δικά μας. 
Αν τίποτα δεν έχετε απ᾽ 
αυτά, αφήστε μας να 
περπατήσουμε στο δρόμο 
μοναχοί, με του Θεού τη 
χάρη μόνο. 
Μη ρίχνετε στο ποτήρι 
μας το ψέμα και μας το 
μολύνετε!...   

(“Συναγερμός”)
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              23.12.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Ο Χριστός βρίσκεται σ’ ένα σπίτι. Η πόρτα είναι αποκλεισμένη. 

Οι άνθρωποι συνωστίζονται γύρω. Να μπουν; Πώς να εκβιάσουν 
την είσοδο; Να παρακαλέσουν; Ουδείς υποχωρεί. Παραμερίζει. Ή 
σπλαχνίζεται.

Δυστυχισμένος ο παραλυτικός. Ξαπλωμένος στο κρεββάτι του 
πόνου. Κατάκοιτος. Σωρός καλυμμένος. Με μάτια ανοικτά όμως. 

Το πλήθος παρουσιάζει  ψυχρή. Λίθινη αναλγησία. Αδιαφορία. 
Αποξένωση. Ένα πάγωμα αισθημάτων. 

Δεν σκέφτονται, ότι είναι όμοιός τους. Δεν περπατά. Δεν κινείται. 
Και μένουν απαθείς θεατές. 
Ήταν δεσμώτης ισόβιος. Δεν εξουσιάζει τα χέρια και τα πόδια 

του.
Δεν υποψιάζονται ίσως τους πόνους του. Τις στενοχωρίες του. 

Τα κλάματα. Τους στεναγμούς του. Τις πικρίες του.  
Δεν μπορεί να βαδίζει υπό τον ήλιο. Να περπατά στους δρόμους. 

Να τρέχει στους αγρούς. Να χαιρετά τους φίλους του. Να χαϊδεύει 
τα παιδιά του. Να κινείται ελεύθερα.

Ελπίδα καμμιά τώρα. Ωμότητα από τους ανθρώπους. 
Να γυρίσουν πίσω λοιπόν; Άπρακτοι; 
Έρμαιο της αρρώστειας του; Να περιμένουν την έξοδο του 

Χριστού; Ποιος όμως τους πείθει, ότι θα καταφέρουν να τον 
πλησιάσουν; 

Η αγάπη τους βρήκε τη λύση. Και λειτούργησε εφευρετικά. Στη 
στέγη λοιπόν. 

Δύο παραδείγματα. 
Το πρώτο προς αποφυγή. 
Το δεύτερο προς μίμηση. 
Ποιο επιλέγουμε;
                        Με την αγάπη μου,

                                     a.G. στην έρημο
21
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Σε τι συνίσταται η ερμηνεία της ζωής απ’ τον χριστιανισμό; 
Η χριστιανική πίστη δέχεται πως η αφετηρία και το τέλος του 
κόσμου μας είναι μια πράξη αγάπης της Υπέρτατης Δυνάμεως 
που διαφεντεύει μέσα στο Σύμπαν, του Θεού. 

Η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγάπη είναι δυνατά σ’ 
αυτόν τον κόσμο σαν πρόγραμμα ζωής μόνο για κείνους που 
πιστεύουν πως τα θεμέλια της ζωής και το τέρμα της είναι 
ακριβώς η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού. 

Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε απ’ την αλήθεια αυτή, 
όταν θεληματικά έχασε την εμπιστοσύνη του στον Θεό σαν 
δημιουργό του και αφέντη του κι αναζήτησε στον εαυτό του 
τον δημιουργό της μοίρας του πάνω σ’ αυτόν τον κόσμο. 

Στην περιπέτειά του αυτή ο άνθρωπος λησμονεί τελείως 
ή και διαστρέφει το γεγονός ότι η ζωή μας είναι θεμελιωμένη 
στην αλήθεια, την δικαιοσύνη και την αγάπη, κι αυτές έχει για 
τέρμα της. 

Άλλα πράγματα κυριαρχούν επάνω του στην προσπάθειά 
του να φτιάξει ένα δικό του βασίλειο, με δικές του αρχές, με 
δικούς του κόπους, ανεξάρτητα απ’ τον Θεό. Στο πρόσωπο 
και στο έργο του Χριστού φανερώνονται και τα δύο: 

Πού οδηγείται ο  άνθρωπος στην επαναστατική του αυτή 
πορεία (σταυρώνει τον Υιό του Θεού). Ο Θεός, το θεμέλιο 
και το τέλος της ζωής μας είναι Αγάπη, μια τέτοια αγάπη 
που ανέχεται τον προπηλακισμό, την σταύρωση της αλήθειας, 
της δικαιοσύνης και της αγάπης από τον επαναστατημένο 
άνθρωπο, χάριν του ανθρώπου. 

(Ευθύνη)          

Διέξοδοι

Ανέχεται...
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Ποιός είναι ο σκοπός του γάμου; Πολλές φορές μας 
απασχολεί.

Ρωτούμε κάποιον: ‘‘Ποιός ο σκοπός του γάμου’’ Η 
απάντηση: ‘‘ Δεν ξέρω’’. 

Ρωτούμε άλλον: Και απαντά πολύ συγχυσμένα. 
Ένας τρίτος κάτι πάει να μας πει.
Η θρησκεία τι διδάσκει;
Τόσο στην Αγία Γραφή, όσο και την Ιερά Παράδοση 

και τα έργα των Πατέρων φαίνονται καθαρά οι 
σκοποί του.

Πρώτος σκοπός είναι η ηθική τελείωση  των συζύγων. 
Φανταστήτε δύο πέτρες ριγμένες η μία μακριά από την 
άλλη, χωρίς σχέση ή επαφή μεταξύ τους. Παραμένουν 
εκεί πεταμένες. Χωρίς να ελκύουν την προσοχή. 

Παίρνουμε όμως αυτές τις πέτρες και τις ρίχνουμε 
στην κοίτη ενός ποταμού. Κυλά το νερό. Τρίβει τις 
πέτρες. Μα ταυτόχρονα και οι ίδιες τρίβονται μεταξύ 
τους. Γίνονται λείες. 

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο γάμο. Βοηθά ο ένας 
τον άλλον (οι σύζυγοι). Τον στηρίζει στις πtώσεις του. 
Τον ενθαρρύνει στις αποτυχίες. Τον εμψυχώνει στις 
αγωνίες του. Βοηθά ο ένας τον άλλο πνευματικά. Μαζύ 
προσπαθούν να γίνουν πολίτες του ουρανού.

Άλλος σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση 
απογόνων. Κάθε ζεύγος έχει υποχρέωση να φροντίσει 
για την διαιώνιση του είδους.

 Θα φροντίσουν για τη γέννηση. Το μεγάλωμα. Τη 
χριστιανική ανατροφή των νέων βλαστών. Θα πρέπει 
να παρουσιαστούν στην κοινωνία ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες. Στοιχεία θετικά. Ηθικοί παράγοντες. 

Κι αυτό σημαίνει επιτυχία των γονιών στο έργο 
τους. 

Εάν αυτοί αδιαφορήσουν, τότε πολύ πιθανό να 
γίνει θερμοκήπιο εγκληματιών η οικογένεια.
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Βεβαιώσεις

ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΑ 

-Απόψε για τη Βηθλεέμ θα πάμε...
-Θα πάρωμε τη χιονισμένη στράτα.
Όλοι, όλοι τραγουδήσετε: Ωσαννά!

Ένας στον άλλο μας θα λέη: περπάτα!
και θα διαβούμε κάμπους και βουνά. 

 Α. Σημηριώτη 

ΑΤΙΤΛΟ

‘‘Η γέννηση μας δεν είναι
παρά ένας ύπνος και μια λησμονιά
Η ψυχή που ανατέλλει μαζί μας,
το Άστρο της ζωής μας,
έχει δύσει αλλού
κι έρχεται από πολύ μακριά
όχι με απόλυτη λησμονιά
ούτε σε απόλυτη γύμνια,
αλλά σαν σύννεφα δόξας ερχόμαστε
απ’ τον Θεό, που είναι η κατοικία μας. 
       Γουόρντγουωρθ 
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Νέε μου

Ρώτα τον ουρανό για την αλήθεια,
Ρώτα τον ουρανό για τους στόχους σου,
Ρώτα τον ουρανό για τον προορισμό σου,
Ρώτα τον ουρανό για διεξόδους,
Ρώτα τον ουρανό για εμπνεύσεις,
Ρώτα τον ουρανό για κατευθύνσεις,
Ρώτα τον ουρανό για τα μυστικά της χαράς,
Ρώτα τον ουρανό για την πηγή του κουράγιου,
Ρώτα τον ουρανό για τον αγώνα της δημιουργικότητας,
Ρώτα τον ουρανό για την ποιότητα των συνθημάτων,
Ρώτα τον ουρανό για το μυστήριο του πόνου,
Ρώτα τον ουρανό για το νόημα της ζωής,
Ρώτα τον ουρανό για τον φοβερό θάνατο,
Γιατί,
Μόνον ο Θεός κρατά στα χέρια Του τις απαντήσεις.
          (“Τα κρίνα”)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΛΩΝ

Προσεύχεται καλά, εκείνος που αγαπά 
ανθρώπους, πουλιά και ζώα.

Προσεύχεται καλύτερα, εκείνος που αγαπά 
περισσότερο τα πάντα, μικρά και μεγάλα,

γιατί ο αγαπημένος Θεός που μας αγάπησε
μας έπλασε και μας αγαπά όλους.

Βασίλειος Κόλεριτζ
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Μια από τις πιο όμορφες ταινίες που έχω παρακολουθήσει 
φέτος είναι η “Nomadland”.

Μια οσκαρική ταινία, με καταπληκτική φωτογραφία, 
υπέροχη μουσική, και με  πολλούς από τους πρωταγωνιστές να 
μην είναι ηθοποιοί που υποδύονται ρόλους, αλλά πραγματικά, 
αυθεντικά πρόσωπα. Μια ταινία που μέσα στην απλότητά 
της, παρουσιάζει την ουσία της ζωής!

Η Φερν, η πρωταγωνίστρια, μετά το θάνατο του συζύγου 
της, και το κλείσιμο του εργοστασίου όπου δούλευαν και την 
ερήμωση όλης της γύρω περιοχής, που ήταν και ο τόπος 
διαμονής τους, γίνεται νομάς, ζώντας μόνη της σε ένα βαν και 
ταξιδεύοντας συνεχώς. Αλλά, αν και βρίσκεται σε αυτή την 
αέναη κίνηση, ουσιαστικά, είναι δεμένη με το παρελθόν.

Με λίγη παρατηρητικότητα, βλέπουμε, σιγά σιγά, τη 
Φερν να διασχίζει περάσματα. Περάσματα από τη μνήμη 
στην πραγματικότητα. Από το πριν στο τώρα. Από την 
αιχμαλωσία στην ελευθερία. Από το θάνατο στη ζωή. Και 
η σκηνοθέτιδα το κάνει με απόλυτη μαεστρία! Αλλά πριν 
συμβούν όλα αυτά, η Φερν συναντά ανθρώπους, με τους 
οποίους μοιράζονται μαζί στιγμές!

Σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που με οδήγησαν 
και με “έσπρωξαν” στα δικά μου περάσματα. Το Πριν και το 
Μετά μου, προς κάτι καλύτερο, προς τη ζωή. Άνθρωποι που 
με δίδαξαν, μέσα από τα λάθη μου. Μέσα από τα δικά τους 
λάθη. Μέσα από το παράδειγμά τους. Μέσα από τα λόγια 
τους. Από την σοφία τους. Μέσα από την αγάπη τους.

Είναι τα μεγαλύτερα δώρα που είχα και έχω στη ζωή μου! 
Σίγουρα δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, αν δεν 
συναντιόμασταν σ’ αυτό το ταξίδι.

Από
ένα
ημερολόγιο
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Άλλοι ήρθαν για λίγο. Άλλοι για περισσότερο!. Άλλοι είναι ακόμη 
εδώ. Κι άλλοι δεν ήρθαν ακόμα!

Τεράστια ευλογία οι άνθρωποι! Είναι αυτοί που μας δίνουν την 
ευκαιρία να γίνουμε αυτοί που μπορούμε να είμαστε! Να κάνουμε 
υπερβάσεις. Να “ξεκολλήσουμε” από το πριν. Να φτάσουμε στο 
αύριό μας.

Και το πιο όμορφο είναι πως αυτούς τους ανθρώπους τους 
ξανασυναντάμε κάπου στο δρόμο μας! Με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο. Ίσως συνειδητοποιώντας ξανά, σε κάποιο σημείο της πορείας 
μας, αυτά που μας χάρισαν! Ή ίσως συναντώντας ξανά τους ίδιους!

Στην επόμενη συναναστροφή σας, χαρίστε στους ανθρώπους τον 
εαυτό σας! (μόνο μην τον χαραμίζετε) Ολόκληρο τον εαυτό σας. Τον 
αυθεντικό! Με τα σωστά και τα όμορφά του. Μα και με τα λάθη 
και τις ελλείψεις του.

Ίσως για κάποιον, να γίνει η αφορμή ή ο λόγος, για να κάνει ένα 
πέρασμα προς τη Ζωή!

Ίσως να είναι ο λόγος για κάποια. Για να γίνει η Ζωή της 
καλύτερη!

Εσάς; Ποιοι είναι οι άνθρωποι - πέρασμά σας; Ε.Κ.

Aλέξης

Το λιοντάρι,
όταν περπατάει στο δάσος κι οσφραίνεται από μακριά κυ-

νηγό, σκεπάζει με την ουρά του τ’ αχνάρια του. Για να μην τ’ ακο-
λουθήσουν οι άνθρωποι και βρούνε τη φωλιά του και το πιάσουν.

Ερμηνεία (Αγίου Επιφανίου Κωνσταντίας)
Έτσι κι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο νοερός λέων από 

τη φυλή του Ιούδα, σταλμένος από τον Πατέρα στον κόσμο, 
σκέπασε τα νοερά αχνάρια του, ήγουν τη θεότητα. Και τα σκέπασε 
παίρνοντας σαν φόρεμα σάρκα.

“Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν”. Και 
θωρώντας τον τα άϋλα πνεύματα, αναρωτιώντανε: “Τις εστιν 
ούτος ο Βασιλεύς της δόξης;” Το δε Άγιο Πνεύμα λέγει: “Κύριος 
των δυνάμεων, αυτός έστιν ο Βασιλεύς της δόξης”.

Για την αντιγραφή,

Α ν α β α θ μ ο ί . . .



g  h28

Όπως τους βλέπεις

Ένας γεράκος καθόταν στον σταθμό ενός τρένου και περνούσε 
την ώρα του χαζεύοντας περαστικούς. Κάποια μέρα επειδή είχε 
ευγενικό και προσιτό βλέμμα, τον πλησιάζει ένας ταξιδιώτης 
και τον ρωτά: ‘‘Πως είναι οι άνθρωποι στην πόλη σας; Είμαι 
καινούργιος εδώ και θα ήθελα να ξέρω την νοοτροπία του τόπου 
αυτού.’’

Ο γεράκος τον κοίταξε και τον ρώτησε: ‘‘Πώς ήταν οι 
άνθρωποι από εκεί που έφυγες:’’

Ο ταξιδιώτης του απαντά: “Ήταν ανταγωνιστικοί. Σκληροί. 
Άκαρδοι. Υλιστές. Συμφεροντολόγοι. Δεν μπορούσα να εμπιστευτώ 
κανέναν’’.

‘‘Και εδώ έτσι είναι’’, του απαντά ο γεράκος.
Ο ταξιδιώτης  έφυγε απογοητευμένος. 
Ένας άλλος είδε την σκηνή. Παρόλο που δεν άκουγε την 

συζήτηση, αισθάνθηκε ότι μπορούσε να ρωτήσει τον ηλικιωμένο 
κύριο.

Τον βασάνιζε το ίδιο ερώτημα: ‘‘Πώς είναι οι άνθρωποι στην 
πόλη σας;’’

Και αυτός πήρε την ίδια απάντηση: ‘‘Πώς ήταν οι άνθρωποι 
από εκεί που έφυγες;’’

Αυτός απάντησε: ‘‘Αχ, μην μου τα θυμίζετε. Τι καλούς φίλους,τι 
υπέροχους ανθρώπους άφησα εκεί! Πόσο με αγαπούσαν! Όλοι 
έκλαιγαν, όταν αποχαιρετιόμασταν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει 
διαφορετικά. Έπρεπε να φύγω για ένα διάστημα”.

“Μην ανησυχείς, παιδί μου”, του απαντά ο γεράκος “και εδώ 
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... και εδώ θα σε αγαπήσουν, θα σε 
στηρίξουν και θα κλάψουν με σένα!!!”. 

(“Ηχώ”)

Ρωγμές...
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“Ευτυχήστε”
“Μανούλα, πατερούλη.
Θέλω να σας μιλήσω.
Θέλω να σας πω, πως ζητώ έντονα την αγάπη σας. Θέλω να 

σας πω τις ευχές μου για την ευτυχία σας.
Θάθελα να μπορούσα να σας έσφιγγα πάνω μου. Να χωνόμουν 

στα μπράτσα σας. Νάτριβα το κεφάλι μου στο στήθος σας. Να 
χάϊδευα τρυφερά τα μαλλιά σας. Θάθελα να σας γέμιζα φιλιά και 
να σας αγαπούσα.

Πόσο δύσκολο, αλήθεια!... Κρατάμε μια τέτοια απόσταση μεταξύ 
μας, που διστάζω να κοιτάξω στα μάτις και τις καρδιές σας... Γιατί;

Γιατί, μαμάκα, τόση ένταση;
Μπαμπά μου, δεν μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας με 

γαλήνη;
Γιατί οι φωνές;
Γιατί η καλυμμένη αγανάκτηση;
Τόσα χρόνια μαζί, δεν σας μόνιασαν οι φουρτούνες που πέρασαν 

πάνω σας; Δεν σας ένωσαν οι αγώνες για τη ζωή; Οι αγωνίες; Ο 
πόλεμος;... Τα βάσανα δεν έγιναν κρίκοι σφιχτοί κατανόησης; Τότε 
λοιπόν γιατί;

Γιατί ζητάτε διέξοδο με φωνές; Γιατί όλη αυτή η καθημερινή 
ένταση; Η αγωνία; Η πίκρα; Γιατί; Γιατί;

Αγαπημένοι μου.
Να ζήσετε ο ένας τον άλλον. Να μην μαλλώσετε πάλι...
Να ξέρατε πόσο φαρμάκι σκορπάτε σ’ όλων τις καρδιές! Να 

ξέρατε πόσος πόνος και πόσα δάκρυα χύνονται για την κάθε σας 
λέξη! Να ξέρατε...

Ευτυχήστε...
Μονιάστε...
Να η ευτυχία μου!...”

Βρήκα το γράμμα τούτο πεεταμένο στο δρόμο. Το πέταξαν; Το 
πήρε ο αέρας; Ποιός ξέρει! Το πρόβλημα πάντως παραμένει: Μόνοι 
μας διώχνουμε τη χαρά.
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

‘‘Η ανθρωπολογία θα πρέπει να αναθεωρήσει 

πλήρως την είκονα που έχει για τον 
σύγχρονο 

άνθρωπο όσον αφορά την
 40.000-10.000 ε

τών από 

σήμερα’’, λέει ο α
ρχαιολόγος  Τόμ

ας Τερμπέγκερ, 

που έφερε στο φως την απάτη. 

‘‘Οι έρευνες του καθη
γητή Πρότς ‘‘αποδείκνυαν’’ 

πως ο σύγχρονος ά
νθρωπός του και ο άνθ

ρωπος 

του Νεάντερνταλ συνυπ
ήρξαν και ίσως να είχαν 

αποκτήσει και μεταξύ τους παιδιά. Όλα αυτά 

φαίνεται σήμερα π
ως είναι ανοησίες’’.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, όταν έγινε 

αντιληπτό, πως ο καθηγητής επιχείρησε να πουλήσει 

ολόκληρη την συλ
λογή κρανίων χιμπατζήδων, που 

ανήκε στο τμήμα 
του (278 κομμάτι

α) προς 70.000 

δολλάρια σε Αμερικανό έμπορο. (“Δράση”)

Μακρά η παράδοση σε απάτες στον τομέα 

τούτο. Προσπάθεια ν’ αποδείξουν την κατ
αγωγή 

του ανθρώπου από τον πίθηκο.

Άνθρακες όμως ο θησαυρός!
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
μ
ο

Με κάλεσαν σε συνέδριο στην Πολωνία.
Μου έδωσαν το θέμα. 
Ο Μακαριώτατος ενέκρινε. 
Τόπος;  Ο συνήθης. Ξενοδοχείο... 25ης κατηγορίας στο 

Σούπρασλ. (Έξω από το Μπιαλουΐστοκ)
Οι νέοι περισσότεροι από εκατόν. (Ευρώπη, ΗΠΑ).
Το φαΐ; Πρώτο πιάτο σούπα καυτερή (κι ήταν Αύγουστος). 

Δεύτερο πιάτο...
Οι επισκέψεις λοιπόν στους... βοηθητικούς χώρους συχνές. 
Μίλησα. Συζητήσαμε για τρεις ώρες. 
Ο Γιάρεκ (αρχηγός της ομάδας που είχε έλθει στην Κύπρο) 

κανόνισε τα του γυρισμού. 
Μάθαμε, ότι ο Ντάρεκ (ένας από την ομάδα) είχε οργανώσει 

κατασκήνωση σε γειτονικό χωριό. Κινήσαμε για εκεί. 
Ήταν μόνο ο μάγειρας. Οι άλλοι; Είχαν μάθει, πως ήμουν 

στο Σούπρασλ. Πήγαν εκεί εκδρομή. Για να με... συναντήσουν. 
Υπήρχε, εν τω μεταξύ, συμφωνία με τα παιδιά, όταν χρεια-

ζόμουν τουαλέτα, να τους λέω: “Χρειάζεται να πλύνω τα χέρια 
μου”. 

Είπα λοιπόν στον Γιάρεκ τη μαγική φράση. 
Αυτός, με οδήγησε στην... κουζίνα. 
Ο μάγειρας καθάριζε καρόττα. Μόλις άκουσε τι χρειαζόμουν, 

έβαλε μπροστά μου μια μεγάλη πλαστική... κούπα νερό. Γελούσα.
Ο Γιάρεκ κάποτε κατάλαβε.
Με πήρε στο... παλάτι της Κατασκήνωσης λέγοντας: 
-Μη φοβηθήτε. 
Παλιό δημοτικό σχολείο ήταν. Οι βοηθητικοί χώροι του ήταν 

παλιάς... τέχνης. 
Δεν υπήρχε θέμα να τρομάξω. Είχα ήδη συνηθίσει σε μερικές 

τέτοιες πολυτέλειες.
Γελούσα με την... πραγματικότητα, αλλά και την... αμηχανία 

του Γιάρεκ.
Ούτε και τώρα ειρωνεύομαι.
Να είναι καλά οι άνθρωποι...                                                                               17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

   Η κοινωνικοποίηση λοιπόν αποτελεί την προϋπόθεση 
για την ένταξη και διατήρηση του ανθρώπου στην 
κοινωνία. Με την κοινωνικοποίηση ο άνθρωπος καλλιεργεί 
και αναπτύσσει την κοινωνικότητά του. 

Έρχεται σε επαφή με τους συνανθρώπους του. 
Συνδέεται και συνεργάζεται με αυτούς. Διαμορφώνει την 
προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Παράλληλα όμως 
προκαλείται να προβεί σε υποχωρήσεις προς τα άλλα μέλη 
του κονωνικού συνόλου και να περιορίσει τον εγωκεντρισμό 
του.

Όσο προχωρεί κανείς στην κοινωνική ζωή και εξελίσσεται 
ατομικά,τόσο περισσότερες δυνατότητες δράσεως 
αποκτά, αλλά και τόσο περισσότερους περιορισμούς του 
εγωκεντρισμού του καλείται ν’ αναλάβει. 

Κάθε νέος ρόλος δίνει καινούργιες δυνατότητες δράσεως, 
αλλά και καινούργιους περιορισμούς. Προσφέρει νέα 
δικαιώματα, αλλά και νέες υποχρεώσεις. Δημιουργεί 
καινούργιες σχέσεις και καινούργιες δεσμεύσεις. Ακόμα και 
η απλή αριθμητική αύξηση των κοινωνικών σχέσεων και 
συνδέσεων περιορίζει αναγκαστικά τον εγωκεντρισμό.
Η ατομική πρόοδος και η επιτυχία προϋποθέτουν 
παραχωρήσεις και προσφορές προς τους άλλους. Και οι 
παραχωρήσεις και προσφορές προς τους άλλους είναι 
προϋποθέσεις για την ατομική πρόοδο και την επιτυχία. 

Γεώργιος Μαντζαρίδης
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Ανεβαίνοντας
Ένα τίποτα για δώρο

Γι’ αυτούς που τα έχουν όλα! 

[Patrick McDonnell, εκδ. Libro]

Ήταν μια ξεχωριστή μέρα και ο Μους ήθελε να κάνει στον καλύτερό 
του φίλο, τον Ερλ, ένα δώρο. Αλλά τι να του έκανε; Ο Ερλ είχε ένα 
μπολ. Είχε ένα κρεβατάκι. Είχε ένα παιχνίδι, για να μασάει. Ο Ερλ 
είχε τα πάντα. 

Ο Μους σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε. Υπάρχει τίποτα να κάνεις 
δώρο σε κάποιον που έχει τα Πάντα; Τίποτα! 

Ε, λοιπόν, θα χάριζε στον Ερλ ένα Τίποτα. Μα σ’ αυτόν τον 
κόσμο, τον γεμάτο από κατιτί, πού θα έβρισκε ένα Τίποτα; 

Οι ήρωες του Patrick McDonnell, δύο γλυκά, χαριτωμένα ζωάκια, 
είναι οι πρωταγωνιστές μιας τόσο απλής, αλλά εύγλωττης ιστορίας. 
Με λιτά σκίτσα και έξυπνα λογοπαίγνια στους διαλόγους, 
κουβαλώντας τη γοητεία που κρύβουν τα παραμύθια, το βιβλίο 
αυτό γίνεται αφορμή να αναθεωρήσουμε αξίες και προτεραιότητες. 
Να θυμηθούμε ότι σε ένα φαινομενικά «τίποτα» κρύβονται τα 
πάντα…

 Ο Ερλ άνοιξε το δώρο του Μους.
«Δεν υπάρχει Τίποτα εδώ», είπε ο Ερλ.
«Ναι», είπε ο Μους. «Δεν υπάρχει Τίποτα… εκτός από μένα 

κι εσένα.
Έτσι μετά, ο Μους κι ο Ερλ έμειναν απλώς αμίλητοι απολαμβάνοντας 

το Τίποτα και τα Πάντα. 
Κ. Χ. 
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«Πολύς κόσμος έτρεχε να δώσει αίμα τις ημέρες του πολέμου. Ήταν 
εκεί νέοι, κοπέλες, γυναίκες, μαθητές, παιδιά που περίμεναν τη σειρά τους. Μια 
μέρα, ο επί της αιμοδοσίας φίλος μου γιατρός, είδε στη σειρά των αιμοδοτών 
που περίμεναν, να στέκεται και ένα γεροντάκι.

-Εσύ παππούλη, τι θέλεις εδώ; 
-Ήρθα, κι εγώ, γιατρέ, να δώσω αίμα. 
Ο γιατρός τον κοίταξε με απορία και συγκίνηση. Ο γέρος παρεξήγησε 

τον δισταγμό του. Η φωνή του έγινε πιο ζωηρή.
-Μη με βλέπεις έτσι, γιατρέ μου. Είμαι γερός, το αίμα είναι καθαρό, και 

ποτές μου δεν αρρώστησα. Είχα τρεις γιους. Σκοτώθηκαν και οι τρεις εκεί 
πάνω. Χαλάλι της πατρίδας. Μου είπαν πως οι δύο πήγαν από αιμορραγία.

Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου, θα ’ναι κι άλλοι πατεράδες που μπορεί να 
χάσουν τα παλληκάρια τους γιατί δεν θα ’χουν οι γιατροί μας αίμα να τους 
δώσουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό μου. Άιντε, πήγαινε γέρο, μου είπε, 
κι ας είναι για την ψυχή των παιδιών μας. Κι εγώ σηκώθηκα και ήρθα…».

(Στρατής Μυριβήλης στην Ακαδημία. Αθηνών, 1960)

Μπορεί το γεροντάκι να μην πολέμησε στο μέτωπο.
Η σκέψη όμως και η καρδιά του δεν έφυγε λεπτό από τα βουνά. Εκεί, 

δίπλα στα παλλικάρια του και τα παλλικάρια όλης της Ελλάδας. Τα ένιωθε 
τόσο κοντά του. Οι κακουχίες που ζούσαν, έγιναν δικές του. Συνέπαιρναν 
το είναι του. Κι όταν τα παιδιά του έδωσαν το αίμα τους, τη ζωή τους, 
για της πατρίδας την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, αποφάσισε να τα 
μιμηθεί. Και το δικό του το αίμα είναι πολύτιμο. Για τον ίδιο. Μα πολύ 
περισσότερο για την πατρίδα, τα παλικάρια της.

Τι να το κάνει αυτός, όταν νεαρά παιδιά δεν το σκέφτονται και 
πεθαίνουν, θυσιάζονται!

Χωρίς δεύτερη σκέψη έκαμε την καλύτερη κίνηση. Βρέθηκε στο μέτωπο 
της αιμοδοσίας και μιμήθηκε τα παλλικάρια του. Που έγιναν οι δάσκαλοί 
του!                             ΔΔ

                             

To aίμα του!

Ονειρικά 

34
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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.

Από τις 15 Νοεμβρίου τελούνται καθημερινά Εσπερινός, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία, καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.
Από τις 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η νηστεία των Χριστουγέννων, 
η οποία διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου.
Στη νηστεία, κατάλυση σε ψάρι γίνεται καθημερινώς, πλην Τετάρτης 
και Παρασκευής, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου.
Στις 10 Δεκεμβρίου, η ώρα 8:30μ.μ. θα έχουμε αγρυπνία.
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 - 4:30μ.μ.) για εξυπηρέτηση του 
κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 
99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
O Nαός παραμένει ανοιχτός (7:00 -11:00 π.μ. και  3:30 - 5:30μ.μ.)                                             
καθημερινά. Για  περισσότερες  πληροφορίες  αποταθήτε  στα   τηλέφω-
να  της  Εκκλησιαστικής  Επιτροπής,    (22459760,  22459763), από  
τις 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. 156 l   Δεκέμβριος, 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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 ‘‘Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα: 
Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. 
Ως προς το σύμπαν διατηρώ κάποιες αμφιβολίες’’.

Αλβέρτος Αϊνστάιν
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