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Πυρσός

Τῌ IZ’ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ
Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Αὐξιβίου.

Μαθητής του αποστόλου και ευαγγελιστή Μάρκου.
Eπίσκοπος Σολίων της Κύπρου.
Στόν άγιο Αυξίβιο βρίσκει εφαρμογή ο λόγος του
Ιησού: «ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας
κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Έχουν και τα έργα τη φωνή τους. Και συχνά είν’
ευγλωττότερα από τα λόγια.
Το καλύτερο κήρυγμα το καταστρέφει δυστυχώς ο
βίος μας, όταν ο κόσμος ξέρει, πως άλλα λέμε κι άλλα
πράττουμε.
Ο άγιος Αυξίβιος ακολούθησε τη συμβουλή του
δασκάλου του. Φρόντισε πρώτα με τα έργα και τη
συμπεριφορά του να κερδίσει το ποίμνιό του. Ύστερα
άρχισε να διδάσκει με τον λόγο.
Ήταν η επιτυχία μεγάλη.
Κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του
ποιμνίου του.
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Ανα-ψηλαφήσεις
Σ’ ΑΥΤΟΝ
Ανάγκες των καιρών: Να φέρνουμε το Θεό ζωντανό στο μέσο της

σύχρονης πόλης. Να μαρτυρούμε την αγάπη Του στον άνθρωπο.
Να εργαζόμαστε για τη συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Να
βοηθούμε, ώστε ο άνθρωπος ν’ απελευθερώνεται απ’ όλες τις μορφές
της σύγχρονης ειδωλολατρίας (του εγώ, του χρήματος, της δύναμης,
του σεξ). Να είμαστε δάσκαλοι της αδελφοσύνης.
Ν’ αγωνιστούμε για την κοινή συμβίωση των ανθρώπων. Την
προφύλαξη της πόλης από τη διάλυση. Και την αποσύνθεση (τάσεις
αποδιοργάνωσης).
Να δίνουμε το πρότυπο της τέλειας κοινωνίας των ανθρώπων.
Με πνεύμα αυτοθυσίας. Αυταπάρνησης. Αγάπης. Υπέρβασης του
ανθρώπινου στοιχείου.
Να είμαστε σημείο ελπίδας που αναγγέλλει τον ερχομό της
Βασιλείας του Θεού, ως βασιλείας του μέλλοντος, που θα συντελέσει
στη μεταμόρφωση του ανθρώπου και του σύμπαντος.
Επίσης να εκπληρώνουμε τον προφητικό ρόλο της Εκκλησίας
δίνοντας θεολογική προοπτική στις δοκιμασίες του ανθρώπου, (“οὐκ
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν”). Κάμνοντας διάκριση μεταξύ του παρόντος
(του “ήδη”) και του έσχατου μέλλοντος (“οὔπω”) της Εκκλησίας.
Να χτίζουμε το αύριο μέσα σε κλίμα γνησιότητας. Και απλότητας.
Απομάκρυνσης από τα διάφορα του κόσμου σχήματα.
Έγραφε σεβάσμιος συγγραφέας: “Οι προσκαλούμενοι εις το έργον
της κατηχήσεως νέοι απαντούν ειλικρίνειαν προθέσεων εκ μέρους ημών,
σαφήνειαν σκοπού, ευκρινή καθορισμόν και διάγραμμα επιδιώξεων,
καθορισμένον πλαίσιον στόχων και προοπτικών”. Και συνεχίζει: “το
έργον... δεν θα γίνεται αφ’ υψηλού και από θεωρίας δια διδομένων
παραγγελμάτων, αλλά διά της αγαθής συνεργασίας”. Το μήνυμα
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δεν μπορεί να είναι “ούτε ανεδαφικόν φληνάφημα, ούτε ευσεβιστικόν
κήρυγμα, ούτε εφηβικόν πέταγμα, ούτε καλογερικόν συναξάριον, ούτε
χλιαρόν εφέψημα, αλλά μήνυμα δυναμικής και ευθαρσούς προκλήσεως
εις εν έργον, το οποίον καθηγίασεν με το αίμα του ο Χριστός...”.
Να δώσουμε το στίγμα μας λοιπόν. Και τη μαρτυρία μας.
Μια μαρτυρία, που, αν ξέρουμε να τη δώσουμε, “κάποιοι
τουλάχιστον θ’ ανακαλύψουν πως μόνο ο ζωντανός Θεός μπορεί
να ελευθερώσει” τους ανθρώπους από τα άγχη και τις αγωνίες
τους. Τις ανακοπές τους. Τα συμπλέγματά τους.
Μια “πνοή ελευθερίας”.
Η ενσάρκωση του Χριστού ανατρέπει τις επιστημονικές
“συνήθειες” ενός κόσμου κλειστού στην αλλοτρίωσή του.
Το Πάσχα τινάζει στον αέρα οτιδήποτε αρνητικό παρουσιάζει
η καθημερινότητα.
Ευχή και προσευχή όλων μας ας γίνει αυτό που ο Νικηφ.
Βρεττάκος σημείωσε:
“Θεέ μου, δος μου δύναμη
να ξεφορτώνω ουρανό
στις ψυχές των ανθρώπων”
Σ’ αυτόν τον αγώνα καλούμαστε όλοι.
+ ο π.Γ.

Ιριδισμοί

Ώρα για το φαγητό του βρέφους. Γάλα δεν υπήρχε.
			
Πήγε ο πατέρας να φέρει.
Τον παρέλαβε κάποιος.
Απορία θρησκευτική.
Γύρισε στο σπίτι καθυστερημένος.
Προτίμησε...
Ναι. Ήταν θεολόγος. Με “στίγμα πνευματικό”
Μετέστη προς την ζωήν. Τον χτύπησε αυτοκίνητο.
Ήταν 28 χρόνων.
Να μην ξεχνούμε. “Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι”.
Τον θυμάμαι συχνά.
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γ.

Ω

κεανοί...

Να συνδεόμαστε με το Χριστό κι ας συνδεόμαστε μαζί του με
τα έργα τα ενάρετα... Γιατί αυτός είναι το κεφάλι κι εμείς το σώμα.
Μήπως είναι δυνατό να υπάρχει ανάμεσα στο κεφάλι και στο
υπόλοιπο σώμα διάστημα κενό;
Ο Χριστός είναι ο θεμέλιος λίθος και εμείς η οικοδομή. Αυτός
είναι ο νυμφίος και εμείς η νύμφη.
Είναι ο τσοπάνος και εμείς τα πρόβατα.
Οδός είναι ο Χριστός και εμείς οι οδοιπόροι επάνω στο δρόμο.
Ναός πάλι είμαστε εμείς και αυτός ο ένοικος.
Όλα αυτά μας φανερώνουν, ότι υπάρχει ενότητα μεταξύ μας και
του Χριστού. Και δεν αφήνουν να υπάρξει κανένα κενό στη μέση
ούτε το παραμικρότερο. Γιατί εκείνος που λίγο θ’ απομακρυνθεί,
θα φύγει σιγά σιγά και πολύ μακριά.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
***
Ο άνθρωπος με τη σάρκα του μοιάζει με αναμμένο κερί. Το κερί
είναι προορισμένο να λιώσει και ο άνθρωπος να πεθάνει. Η ψυχή
του όμως είναι αθάνατη, γι’ αυτό και η μέριμνά μας πρέπει να
στρέφεται περισσότερο στην ψυχή παρά το σώμα.
Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Φ ώτης

...και λιμάνια
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Σελίδες ημερολογίου
Παρασκευή, 04.01.2019
Προσπαθούσα ν’ αποφασίσω θέμα για μια μελέτη του
πανεπιστημίου.
Μέσα στις σκέψεις μου έτρεχαν όλες οι γνώσεις που απέκτησα
μέχρι τώρα. Πιθανά θέματα που θα με ενδιέφεραν να μελετήσω.
Αλλά και πώς οι εμπειρίες της δικής μου ζωής θα μπορούσαν
να αποτελέσουν κομμάτι στην επιλογή του θέματος. Συνδεόνται
όλα αυτά; Και αν ναι, πώς;
Και ήταν τότε που άκουσα εκείνον τον παλιό και
αγαπημένο στίχο: «Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο
πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής μ’ ένα κρυμμένο... θαύμα».
(Λίνα Νικολακοπούλου). Ήρθε και έδεσε. Ανάμεσα στον χαμό
πληροφοριών που γινόταν μέσα στο κεφάλι μου υπήρχε ένα
κοινό στοιχείο.
Αν παρατηρήσουμε το ταξίδι της ζωής μας, θα δούμε πολλά
θαύματα. Κι ένα από τα μεγαλύτερα είναι οι άνθρωποι. Είναι
αυτοί που συναντάμε στο δρόμο μας. Περνάνε. Μας αγγίζουν.
Και μετά χάνονται. Είναι αυτοί ίσως με τους οποίους επιλέγουμε
να ταξιδεύουμε παρέα.
Χωρίς τους ανθρώπους, το ταξίδι μας, μάλλον, θα ήταν
μονότονο. Άχρωμο. Ανούσιο. Είναι η συναναστροφή που κάνει το
ταξίδι μας όμορφο! Μας εμπνέουν. Μας παρακινούν να κάνουμε
το βήμα προς την αλλαγή. Μας δείχνουν δρόμους. Και τρόπους.
Μας βοηθάνε να κοιτάμε με άλλα μάτια, πιο μακριά και πιο
πλατιά. Να βρίσκουμε τρόπους να φτιάχνουμε γέφυρες. Για να
βγαίνουμε από το εγώ μας. Ακόμη και η σύγκρουση μαζί τους,
στην τελική, είναι λόγος υπέρβασης. Κι όλο αυτό το μοίρασμα
μάς οδηγεί σιγά σιγά προς την εξέλιξη. Προς το θαύμα.
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Θαύματα στη ζωή μας είναι τα μικρά παιδιά. Μας θυμίζουν
πως ο ξεχασμένος (μας) Παράδεισος υπάρχει και είναι τόσο
κοντά μας. Μέσα μας.
Θαύματα είναι και οι πιο μεγάλοι. Αν και το ξεχνάμε (και
αυτό) κατά καιρούς.
Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι είναι θαύματα. Κρυμμένα
πίσω από πανοπλίες. Πίσω από πληγές. Από ανασφάλειες. Από
άμυνες. Και γίνονται αυτές, η αιτία για κάποιες συμπεριφορές. Κι
αυτές οι συμπεριφορές ίσως να δυσκολεύουν εμάς.
Οι άνθρωποι παραμένουν θαύματα, ακόμη κι όταν τους
σκεπάζει μια ασθένεια. Ή όταν, αυθαίρετα, τους κολλάμε ταμπέλες.
Μπορούμε όμως να θυμόμαστε, πως τίποτα από όλα αυτά δεν
είναι η ουσία; Πως είναι μονάχα η επιφάνεια; Εμπόδια ανάμεσα
σε μας και στην αλήθεια;
Αν καταφέρουμε να δούμε πιο πέρα από τα φαινόμενα, αν
παραμερίσουμε τα εμπόδια, θα δούμε το θαύμα να είναι εκεί!
Ίσως χρειαστεί να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο, μέχρι να
το δούμε ν’ αποκαλύπτεται. Αξίζει όμως να το κάνουμε, αν το
επιλέξουμε.
Ας είμαστε δεκτικοί. Με το βλέμμα μας καθαρό. Γεμάτο αγάπη.
Για να μπορούμε να βλέπουμε την ουσία. Ας είμαστε ανοικτοί
στην έμπνευση, για να σκαρφιζόμαστε τρόπους να παραμερίζουμε
τα εμπόδια. Μα, κυρίως, ας είμαστε δημιουργικοί. «Να φτιάχνεις
ουρανούς, αν θες να βλέπεις άστρα», γράφει κάπου αλλού η ίδια
στιχουργός. Με την ελπίδα πως θα δημιουργηθεί ο κατάλληλος
χώρος, όπου θα φανερωθεί η αλήθεια.
Λοιπόν; Πόσα θαύματα είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε; Μα πάνω
από όλα, το θυμόμαστε κι εσύ και γω, πως κι εμείς είμαστε ένα
θαύμα; Ίσως κάπου κρυμμένο;
Ε. Κ.

Υ.Γ: Όσο για τη μελέτη μου, αποφάσισα να ασχοληθώ με το
θέμα της αποδοχής. Ελπίζοντας πως θα με βοηθήσει να ζήσω το
θαύμα του κάθε ανθρώπου που συναντώ!
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Πορεία Ζωής

Δονήσεις

Οι γυναίκες της Δύσης αναθρέφονται να επενδύουν
εμμονικά στην εμφάνισή τους.
Μια γνωστή έρευνα εξέτασε την επίδραση που είχε
ο ερχομός (το 1995) της τηλεόρασης στις έφηβες των
νησιών Φίτζι.
Τρία ακριβώς χρόνια αργότερα, τα κορίτσια που
έβλεπαν φανατικά ΤV είχαν 50% περισσότερες
πιθανότητες να πουν για τον εαυτό τους: «Είμαι
υπερβολικά παχιά». Ένα μάλιστα εξ αυτών είπε
χαρακτηριστικά για τους δυτικοτραφείς γυναικείους
σωματότυπους που έβλεπε στην αμερικανική σειρά
«Μπ. Χ.»: «Για να γίνω σαν αυτές πρέπει να δουλέψω
πάνω στον εαυτό μου, να αλλάξω την άσκηση και τη
διατροφή μου».
Καλή η προσπάθεια, αλλά δεν ξέρεις με τι δυνάμεις
τα βάζεις. («Το Βήμα»)
***
Ένα πιθηκάκι που προπονείται για το τσίρκο της
πόλης Σουτσόου στην Κίνα, μαζεύεται τρομαγμένο,
όταν βλέπει τον εκπαιδευτή του να πλησιάζει. Η
φωτογραφία του Γιόνγκι Τσου κέρδισε το πρώτο
βραβείο στην κατηγορία «Φύση» στον 58ο διαγωνισμό
«World Press Photo». Είναι η στιγμή που ο φακός
αποκαλύπτει την αντιστροφή των ρόλων: Το θύμα
έχει την ανθρώπινη έκφραση και ο θύτης τη ζωώδη
συμπεριφορά. («Το Βήμα»)
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Η λέξη θέαμα είναι από μόνη της ένα παράδοξο: ενώ
το θέαμα σχετίζεται με την όραση, στην ουσία η ποιότητα
ενός θεάματος βρίσκεται σε αυτά που δεν μας δείχνει. Ένα
αξιόλογο θέαμα μας πάει μακρύτερα απ’ όσα φαίνονται,
μας αποκαλύπτει κόσμους πέρα απ’ την όραση και το
πραγματικό.
Είτε είναι κανείς ενήλικας είτε παιδί, είναι αναγκαίο να
ασκεί το βλέμμα του μ’ αυτόν τον τρόπο. Εγώ, τουλάχιστον,
τέτοια θεάματα ήθελα πάντοτε να δημιουργώ, είτε
χορογραφώντας είτε σκηνοθετώντας θέατρο για ενήλικες
ή για παιδιά. Κι επειδή, όπως ξέρετε, η φαντασία των
παιδιών είναι ολοζώντανη και ισχυρή, το στοίχημα να την
ακονίσω λίγο περισσότερο ήταν ακόμη μεγαλύτερο, ακόμη
γοητευτικότερο. (Σοφία Σπυράτου, «Η Καθημερινή»)

Ο τρίτος «Μπ.» είναι μια πληθωρική, χορταστική,
αλλά και απίστευτα θορυβώδης ταινία με πολιτική
σκέψη: είναι εμφανές ότι η προσωπικότητα του «κακού»
Μπέιν αντανακλά τα ακραία πολιτικά φαινόμενα που
παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο.
Στην απέναντι όχθη η νέμεσίς του, ο Μπ., του οποίου το
παρελθόν έχει επίσης επίσης αρκετά κοινά σημεία.
Ο Γ. (όπως όλος ο λογικός κόσμος) είναι κατάκοπος,
αδύναμος, ένας κακομοίρης που έχει αποτραβηχτεί από
τη δημόσια ζωή και κυκλοφορεί με μαγκούρα. Πώς θα
ανακάμψει για να αντιμετωπίσει το Κακό; «Η επιστροφή»
έχει λοιπόν ψωμί για συζήτηση σε σχέση με το τι ακριβώς
πρεσβεύει ο κάθε ήρωας. Όποιος θέλει τις κάνει, όποιος όχι
μένει στο θέαμα. («Το Βήμα»)
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Της ζωής...
Το μάθημα ορίστηκε για τις
28 Ιουνίου.
Κάποιος Κύπριος επισκέφθηκε
τον καθηγητή ζητώντας να τον
εξετάσει προφορικά.
Εκείνος συμφώνησε. Με την
προϋπόθεση, ότι θα βρίσκονταν
και κάποιοι άλλοι. Όχι μόνος
του.
Μεταξύ άλλων, πλησίασε κι
εμένα. Εγώ είχα πολλά προβλήματα. Αρνήθηκα.
Επέμενε.
Δεν υποχώρησα.
Το μεσημέρι μ’ ενημέρωσε,
ότι έδωσε και το δικό μου
όνομα.
Υποχρεώθηκα να πάω.
Εμπορικό Δίκαιο. Σήμα. Ευρεσιτεχνία κ.α.
Βρεθήκαμε οκτώ.
-Είστε πολλοί. Να το
κάνουμε σε δύο δόσεις.
Ήταν η θέση του καθηγητή.
Εμείς συμφωνήσαμε. Δύο
τετράδες λοιπόν.
Ο κύριος που είχε ζητήσει
την ειδική εξέταση, σκέφθηκε
λίγο πονηρά. Υπολογίζοντας
ότι εμείς δεν είχαμε διαβάσει
καλά, προτίμησε να πάει με
την άλλη τετράδα. Ήταν πιο
διαβασμένοι εκείνοι.
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Η εξέτασή μας διήρκεσε
αρκετά. Δυσκολευθήκαμε πολύ.
Σε μια στιγμή, ο καθηγητής
είπε:
-Κανονικά, πρέπει να σας
κόψω. Αφού όμως απεφάσισα
να περάσω τον παπά (εμένα),
θα περάσω κι εσάς.
Ευχαριστήσαμε και φύγαμε.
Το μεσημέρι ήλθε στο
ξενοδοχείο ο “δημιουργός” της
ευκαιρίας.
Ήταν πολύ θυμωμένος.
Εκνευρισμένος. Απογοητευμένος.
Τι είχε γίνει; Από την
ομάδα του, αφού οι άλλοι ήταν
διαβασμένοι, κόπηκε μόνο…
εκείνος!..
Ζήτησε επανεξέταση. Τίποτα.
Στράφηκε σ’ εμένα.
-Να διαμαρτυρηθείς. Να του
πεις… Να του εξηγήσεις. Να…
-Ξεχνάς κάτι. Έδωσες τ’
όνομά μου, ενώ διαφωνούσα.
Υπό ποιαν ιδιότητα τώρα να
πω ή να κάνω κάτι; Γιατί δεν
ήλθες στην τετράδα μας;
Έκτοτε; Ούτε «καλημέρα» ο
φίλος…
(από το “ημερολόγιο ενός
πνευματικού”)

Ρ ε ύ ματ α Ε λ πίδ ας
Η εντολή του Χριστού είναι σαφής.
Ν’ αποφεύγουμε κατά την προσευχή μας, τις μάταιες επαναλήψεις.
Τη δίχως νόημα πολυλογία. (Ματθ. στ’ 7)
Πολλές είναι πράγματι οι φορές που προσευχόμαστε τυπικά,
επαναλαμβάνοντας τα ίδια ανούσια λόγια.
Προσευχόμαστε, χωρίς να συμμετέχει η καρδιά. Μόνο τα χείλη
προφέρουν τυπικά τις λέξεις.
Εδώ όμως χρειάζεται να διευκρινίσουμε κάτι.
Ο Κύριος δεν καταδικάζει κάθε επανάληψη στην προσευχή.
Εκείνο που καταδικάζει είναι τις χωρίς ουσία επαναλήψεις, καθώς
και τις αναφορές σ’ ανάξια λόγου αιτήματα.
Καταδικάζει, τις επαναλήψεις που αναφέρονται αποκλειστικά και
μόνο στη βιοτική μέριμνα.
Τα γήινα.
Τα προσωρινά, αγνοώντας καθετί πνευματικό.
Απαραίτητα λοιπόν στοιχεία στην προσευχή μας:
Η σαφήνεια.
Το ενδιαφέρον.
Τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για τον συνάνθρωπό μας.
Απαραίτητη και η ταπείνωση.
Η πνευματικότητα.
Και φυσικά η σωστή σχέση με το Θεό.
Διαπιστώσεις λοιπόν.
Και ενεργοποίηση όμως.
ο + π.Γ.
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Ψ η φ ί δ ες

(απέριττες)

Ο Συμεών περίμενε. Περίμενε σε ολόκληρη
τη ζωή του, και είναι βέβαιο πως στοχαζόταν,
προσευχόταν και βάθαινε καθώς περίμενε έτσι,
ώστε στο τέλος ολόκληρη η ζωή του να είναι
μια συνεχής «παραμονή» της χαρούμενης
συνάντησης.
Δεν είναι καιρός να αναρωτηθούμε τι
περιμένουμε;
Τι επιμένει η καρδιά μας να μας υπενθυμίζει
συνεχώς;
Μεταμορφώνεται βαθμιαία η ζωή μας σε μια
αναμονή, καθώς περιμένουμε να συναντηθούμε
με τα ουσιώδη; Αυτά είναι τα ερωτήματα που
θέτει η Υπαπαντή.
Εδώ, σ’ αυτή τη γιορτή, η ζωή του ανθρώπου
αποκαλύπτεται ως ανυπέρβλητη ομορφιά μιας
ώριμης ψυχής, που έχει απελευθερωθεί, βαθύνει
και καθαριστεί από καθετί το μικρόψυχο, το
ανόητο και τυχαίο.
π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Πυρσός
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π. Σταμάτης Σκλήρης

Σβήσε στοιχεία, τυχαία και ασήμαντα
και θα πειστείς πως η ζωή είναι ωραία!
Αλεξάντερ Μπλοκ
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Kόρη μου,
Είπαμε: Να μεγαλώσεις.
Μη βιάζεσαι όμως.

“ Όποιος βιάζεται στην αρετή, τούτο παθαίνει. Να μην ωριμάσει ποτέ. (Χρυσόστομος)
…πατρικά

Πυρσός
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ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Πυρσός

Ανοιχτά Παράθυρα...

Άνθος ανυπέρβλητο
Πιο σπάνιο – ίσως- κι από το Εντελβάϊς.
Όλοι το θέλουν. Το αναζητούν. Το ψάχνουν.
Ωραΐζει την όλη της ζωής ανθοδέσμη.
Πού θα το βρούμε λοιπόν;
Να πούμε ότι είναι θέμα ανθρώπου. Δεν είναι θέμα
αγοράς. Καταστάσεων. Συνθηκών.
Μόνο ο άνθρωπος το παράγει. Κι όλο στον άνθρωπο
στρέφεται.
Η αξία του; Τεράστια.
Για να προκύψει, χρειάζονται θυσίες. Του εγωϊσμού. Του
συμφέροντος. Του «εγώ».
Συνήθως σήμερα λέμε: Γιατί εσύ κι όχι εγώ; Νομίζουμε
πως αδικούμαστε.
Στο καθήκον; Λέμε: Γιατί εγώ κι όχι εσύ;
Φέρνουμε δηλ. στα μέτρα μας κάποια πράγματα. Τα
βλέπουμε όπως μας συμφέρει.
Θυσία; Καμμιά. Αγάπη για τον άλλο; Όχι, βέβαια. «Το
μεγάλο ψάρι…»
Χρειάζονται κάποιοι μπροστάρηδες. Κάποιοι που θα
σηκώσουν τα λάβαρα ψηλά. Και με θέρμη κι ενθουσιασμό
θα φωνάξουν:
«Κάτω το Έβερεστ. Υψώστε τις καρδιές».
Πολλές ήταν οι φορές, που, στην Ιστορία μας, είδαμε έργα
μεγάλα να γίνονται από ανθρώπους απλούς. Καθημερινούς.
Ο ηρωισμός δεν προέρχεται κατ’ ανάγκην από ανθρώπους
με θέσεις. Διακρίσεις. Πτυχία. (συνέχεια στη σελ. 25)

... στον κόσμον
Πυρσός
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Σπαράγματα
“Η φιλοσοφία, η ελληνογέννητη αυτή με πανανθρώπινη
αξία υπερεπιστήμη, δεν είναι
κλειδοκύμβαλο νοημάτων. Είναι
ακέραιη πρόβαση του πνεύματος, από βαθύβλυστη έφεση του
ανθρώπου, έκγονη θαυμασμού
του για την ίδια την υπάρξή
του και για τον γύρω του
κόσμο ή και υπαγορεύσεων της
νομοτέλειας του βίου του.
Και είναι η φιλοσοφία πνευματικός άθλος υπέρτατος, επιβεβαιώνει, αυτή κατ’ εξοχήν, την
υπερβατικότητα και συνιστά
μέγιστο επίτευγμα της ελευθερίας
του ανθρώπου(...), χορηγός εμπνευστικής υψηλοφροσύνης ή
και λυτρωτικής παραμυθίας σε
ώρες του βίου εναγώνιες. Επιτελείται η φιλοσοφία με λογισμό
εδραιωμένο σε αυτόθετες αρχές
απόλυτου υποτιθέμενου κύρους, υπέχει καθήκον “λόγον
διδόναι” για κάθε γνώμη και
υπηρετεί πολλαπλή αποστολή.
Όπως είναι πρώτιστα η
αυτεπίγνωση του ανθρώπου
ως αδήριτου υποκειμένου και
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η κατάφαση της ζωής του ως
απόλυτης αξίας. Με βασικές
έννοιες το είναι και το γίγνεσθαι
θεμελιώνει την έρευνα για τη
γνώση του κόσμου, ενώ με
βασικές έννοιες το δέον και
το δυνατόν θεμελιώνει την
αναζήτηση της ορθής συμπεριφοράς του ανθρώπου”. [...]
“Στην εποχή μας η φιλοσοφία, όσο κι αν έχει εκχωρήσει
βαθμιαία σε ειδικές επιστήμες
πολλά θέματα, δεν έπαυσε
όμως να κρατάει τα πρώτα
και τα έσχατα, καθώς μόνη
αυτή επιτελεί την αναγωγή
των ανθρώπινων συνειδήσεων
προς απόλυτη εδραίωση και
απειροδιάστατη
προοπτική.
Ώστε παράλληλα προς το άλλο
βαρύτιμο έργο της,να λειτουργεί
επιστατικά στο βάθρο και στην
κορυφή των ειδικών επιστημών,
δηλαδή να κατοχυρώνει τις
θεμελιωτικές αρχές των και να
αξιολογεί τις καίρειες προβάσεις
των”. (Κων/νος Δεσποτόπουλος,
“Το Βήμα”)

Πυρσός

Πυρσός
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ΟΡΘΡΙΝΕΣ

S TON ...
... “τ ζα ι ρ ό ” μας, δηλαδή πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, ο
αείμνηστος καθηγητής Φρίξος Πετρίδης, όντας συνταξιούχος, δίδασκε
καθημερινώς και για πολλές ώρες στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.
Ο καλός δάσκαλος γοήτευε με τον λόγο και τις γνώσεις του και
μεταλαμπάδευε τη σοφία, την οποία απέκτησε με τα βάσανα του
βίου, με την εμπλοκή του στα πλοκάμια της εξουσίας και με το
παίδεμα του μυαλού του. Οι μαθητές τότε, αυθόρμητα σηκώνονταν
κάθε φορά, κατά την οποία εισερχόταν στην τάξη και κανένας
δεν τολμούσε να κάνει φασαρία, όχι γιατί φοβόταν, αλλά γιατί
σεβόταν τον σπουδαίο διδάσκαλο και πραγματικά χαιρόταν από
τον λαγαρό του λόγο. (Παναγιώτης Καπαρής)
***
“Από τη μητρική συμπαράσταση στις φυλακισμένες, και ιδιαίτερα
στις φυλακισμένες για ναρκωτικά, μια εικόνα και ένα μήνυμα.
Είμαστε σε θάλαμό τους, στη Β’ πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού.
- Δεν ξέρω τί έχουμε όλες, είπε η Σάσα, θέλουμε να πεθάνουμε.
Να τελειώνουμε.
- Η Σοφία πιστεύει στο Θεό, είπε η Δώρα, για να σπάσει την
πένθιμη σιωπή που βασίλευε.
- Ναι, πιστεύω, ομολόγησε η Σοφία, αλλά δεν πιστεύω, όσο
πρέπει, γι’ αυτό ξανάπεσα. Εννιά χρόνια τώρα η ηρωΐνη με έχει
σκλάβα. Έ, λοιπόν, από αυτή τη σκλαβιά ένας και μόνον ένας
μπορεί να με ελευθερώσει. Ο Χριστός.
Όσα παιδιά από μας Τον πίστεψαν και Τον αγάπησαν
ελευθερώθηκαν. Δεν ξαναπήραν ναρκωτικό”. (Ε. Αντωνοπούλου,
“Εφημέριος”)

Πυρσός
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ
Ρυάκια
Το Συμπέρασμα

Αγαπητέ μου Τάκη,

Από τον Ιησού μόνο ακούονται κυρύγματα για ταπεινοφροσύνη.
Συγχώρηση. Για την επιδίωξη της ειρήνης. Για την εσωτερική αξία
κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας.
Έζησε και έδρασε σε μια εποχή κατάπτωσηε εθνικής. Θρησκευτικής.
Ανθρωπιστικής. Κάτω από τη σκιά των ρωμαϊκών αετών, Κάτω
από το φιλύποπτο βλέμμα της ιουδαϊκής εξουσίας.
Πολλοί Τον αμφισβήτησαν λέγοντας ότι “εξέστη”. Ότι “δαιμόνιον
έχει”. Ότι είναι “πλάνος”
Εκείνος όμως συνέχισε.
Δεν επηρεάστηκε.
Πρόσφερε στον άνθρωπο της εποχής Του, αλλά και κάθε εποχής,
αυτό που τόσο πολύ είχε ανάγκη. Τη σωτηρία.
Ευκαιρία μοναδική. Ευτυχώς!...
Διαχρονική.
Που προσφέρεται και σήμερα. Σ’ εσένα και σ’ εμένα.
Φθάνει να κάμουμε ότι πρέπει.
Μετά απ’ αυτά καλούμαστε να επιχειρήσουμε μια προσωπική,
μα και υπεύθυνη προσέγγιση του Χριστού.
Τί είναι για μας λοιπόν;
Ποιά η θέση Του στη ζωή μας;
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Με την αγάπη μου,

Πυρσός

Οδοιπορώντας
Γυναίκες του πόνου και της ελπίδας
[Μυρσίνη Βιγγοπούλου, εκδόσεις Άθως]

- Γεθσημανή μου... Θέλω να μου υποσχεθείς ότι όσες δυσκολίες
και να περάσεις, δεν θα χαλάσεις αυτές τις λίρες. Μακάρι να σε
αξιώσει ο Θεός, όπως αξίωσε κι εμένα, να πας κι εσύ στα Άγια
Χώματα. Ακόμη καλύτερα αν είσαι μαζί με τον άντρα σου.
Φτάνουν και για τους δύο... Τούτη την ευλογία δεν θέλω να τη
χάσεις... Ίσαμε που ζεις, μπροστά σου θα την έχεις.
- Σου το υπόσχομαι, γιαγιάκα μου...
Ένα βιαστικό χαμόγελο σάλεψε στα χείλη της γιαγιάς κι η
υπόσχεση πήγε και κρύφτηκε στον κόρφο της να τον ζεστάνει.
Τι να ‘ναι τάχα μια υπόσχεση; Μια προσδοκία; Ένα τάξιμο,
που το παίρνει ο αέρας και το σκορπά στα σύννεφα; Ή ένα
όνειρο απατηλό; Όχι. Για τη μικρή Γεθσημανή ήταν λόγος τιμής!
Ένας πόθος, που κάποια στιγμή έπρεπε να τον εκπληρώσει στο
ακέραιο.
Εκπλήρωσε την υπόσχεσή της η... Μάνια; Έκανε το
πολυπόθητο ταξίδι στην Αγία Γη; Οι ιστορίες των γυναικών του
βιβλίου το μαρτυρούν. Σαν γίνει ο πόνος ελπίδα, η ψυχή ανοίγει
διάπλατα... Και τότε, ναι... κάθε υπόσχεση εκπληρώνεται!
Η Αγγελική, η Αγνή, η Μάνια, η Αλίκη και η Ελένη, εξωτερικά
γνώριμες μορφές, μας καλούν να τις γνωρίσουμε βαθύτερα. Γιατί
εκεί... στα άγια χώματα της ψυχής είναι που συντελείται το
θαύμα.
								Κ. Χ.

Πυρσός
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Ο άνθρωπος...

... εκείνος το τάλαντό του δεν το χάλασε. Το αχρήστευσε.
Το έθαψε στο χώμα.
Όταν του ζητήθηκε πίσω, το έδωσε όπως το πήρε.
Έχει την εντύπωση πως είναι τακτοποιημένος.
Αναρίθμητοι οι άνθρωποι που τον μιμούνται. Τον
αντιγράφουν. Δείχνουν την ίδια νοοτροπία. Αμνηστεύουν
τον εαυτό τους.
Είναι σαν να λένε: Εγώ δεν σπατάλησα την περιουσία
μου. Δεν υπήρξα άσωτος. Δεν έκλεψα. Δεν σκότωσα.
Δεν πολέμησα τη θρησκεία. Απλώς αδιαφόρησα. Κάποτε
πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν έβλαψα άνθρωπο. Δεν έβλαψα
την κοινωνία.
Ο Κύριος όμως απαντά: Ξεχνάς πόσα μπορούσες να
κάμεις και δεν έκαμες; Πόσους μπορούσες ν’ ανακουφίσεις;
Σε πόσους μπορούσες να φανείς χρήσιμος;
Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το τάλαντό σου.
Τις ικανότητές σου. Τα χρήματά σου. Την υγεία σου. Τη
μόρφωσή σου. Το κύρος σου.
Συ όμως τα άφησες ν’ αχρηστευθούν στο χώμα της
αμέλειας. Της αδιαφορίας. Της τεμπελιάς.
Ο δούλος όμως εκείνος επιστρατεύει εξοργιστικές
δικαιολογίες, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όπως:
“Δεν φταίω σε τίποτα. Φοβήθηκα μην το διακινδυνεύσω
σε επιχειρήσεις και το χάσω. Ξέρω πόσο είσαι αυστηρός.
Προτίμησα την οδό της ασφάλειας”. Χωρίς καμμιά ομολογία
ενοχής.
Οι δικαιολογίες, ουσιαστικά, του έγιναν παγίδες.
Και τώρα “πλουτίζουν”: “Πού χρόνος σήμερα; Τούτα τα
θέματα θέλουν τρεχάματα. Έννοιες. Μόλις καταφέρνουμε να
επιβιώσουμε”.
Είναι γεγονός ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί, δεν έχει τη
δύναμη ν’ αναμορφώσει την πόλη. Το χωριό του.
Έχουμε όμως γίνει χρήσιμοι στους άλλους; Κάποιοι που
να έχουν ανακουφίσει κάποιον; Δώσαμε ποτήριο ψυχρού
ύδατος σε κάποιον; Ένα πιάτο φαΐ στο φτωχό;
Η αγάπη είναι απλή. Εφευρετική όμως.
+ο π.Γ.
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Προσπελάσεις
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Διανοήματα. Επιθυμίες. Θελήματα. Ελατήρια ενεργειών. Όταν δεν
εξετάζονται; Πού η αυτογνωσία λοιπόν;
Αμφιταλάντευση στην πίστη. Θλίψεις. Διωγμοί. Περιφρονήσεις.
Γογγυσμοί στα προβλήματά μας.
Τιμή. Ελευθερία του πλησίον. Κομβικό το σημείο.
Άσπλαγχνος και σκληρός απέναντι στους πάσχοντες.
Κατηγορεί. Κατακρίνει. Είναι μνησίκακος. Μισεί. Φθονεί.
Είναι καχύποπτος. Ζηλότυπος.
Λυπάται για την ευτυχία. Την πρόοδο.
Τα προτερήματα του άλλου.
Εγωϊστική διάθεση παντού. Υψηλοφροσύνη. Μεγάλη ιδέα για
τον εαυτό του. Κενόδοξος. Υπερήφανος.
Χάνει το θάρρος του εύκολα. Είναι φιλάργυρος. Προσκόλληση.
Πού καθαρότητα καρδιάς; Αυταπάρνηση; Αυτοθυσία; Πού να βρεθεί
ομολογία πίστης;
Βλασφημία. Οργή. Ύβρεις. Κατάρες. Πλεονεξία.
Δεν είναι ευγνώμων προς τους ευεργέτες.
Δεν είναι ευσυνείδητος. Επί πλέον είναι συκοφάντης. Φιλονικεί.
Κατακρίνει. Υποκρίνεται.Αισχρολογεί. Είναι κοιλιόδουλος.
Οι πράξεις του είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού; Υπάρχει
αγνή προαίρεση; Όχι ιδιοτελή ελατήρια; Πού να βρεθούν τούτα
όλα;
Ωφέλειες όμως προκύπτουν με την αυτογνωσία: Όπως:
(α) Πολλά λάθη και κακίες δεν αναπτύσσονται. Και αν εμφανιστούν,
εύκολα απομακρύνονται. Έτσι δεν υπάρχει πείσμα. Εριστικό πνεύμα.
Φανατισμός.
(β) Πολλές αρετές γεννιούνται και εξασκούνται μ’ ευκολία.
Μετάνοια (συναίσθηση), “Ο φόβος του Θεού”. Εμπιστοσύνη στο
Θεό. Υπακοή.
Δέχεται υποδείξεις. Ευγνωμοσύνη. Ευχαριστία προς το Θεό.

Πυρσός
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(γ) Εύκολα στρέφεται στην προσευχή.
Είναι ειρηνικός.
(δ) Προσελκύει την αγάπη και τη χάρη του Θεού (“ταπεινοίς”).
(ε) Αποφεύγει την κατάκριση. Κρίνει τον εαυτό του.
(στ) Ρυθμιστής της ζωής και της συμπεριφοράς του.
(ζ) Θέλει να θεραπεύσει τον εαυτό του. Σε πνευματικούς
ανθρώπους στρέφεται. Για να τον στηρίξουν.
(η) Η έλλειψη αυτογνωσίας διαστρέφει την αλήθεια.
Νομίζει ο Άγ. Ιγνάτιος (85 ετών) “μαθητής είναι”.
“Τότε μονάχα είσαι μεγάλος, όταν γνωρίζεις την μικρότητά σου”.
Σοφώτερος λοιπόν. Θα καταλαβαίνει ακόμη τους άλλους.
Λιγώτερα λάθη.
Όχι κατάκριση, μα συγχώρεση και των εχθρών μας ακόμη.
Βασική η αρετή τούτη. Και τόσο αναγκαία. Πάντοτε.
ο +π.Γ.

Ψίθυροι...
“O σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί ν’ ακούσει τον
πλησίον του, γιατί δεν μπορεί ν’ ακούσει τον εαυτό του”.
(E. Fromm)
Ισχύει;
Να μετρήσουμε αποστάσεις;
Στον εαυτό μου θεωρώ, ότι είναι μηδενικές.
Στον άλλο, κάτι πιο πολύ.
Πώς γίνεται λοιπόν να μην ακούω τον ... εαυτό μου;
Αυτός που το είπε, κάτι ξέρει.
Να ψάχνουμε λοιπόν; Χρειάζεται.
Κι αν ναι; Τι κάμνουμε τότε;

Aλέξης
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Της αυγής
... με τις εικόνες
Ο καθηγητής Πέρι Νόντελμαν μιλάει στην “Κ” για τον αξεπέραστο αφηγητικό
μηχανισμό των παιδικών βιβλίων
Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γουίνιπεγκ στον
Καναδά, Πέρι Νόντελμαν, με το βιβλίο του “Λέξεις για εικόνες. Η
αφηγηματική τέχνη του παιδικού εικονογραφικού βιβλίου” (εκδ.
Πατάκη) προχωράει σε μια πρωτοποριακή ανάλυση, στην οποία
εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρτακτηριστικά του εικονογραφημένου βιβλίου,
αλλά και τις δυναμικές που αναπτύσσονται από τη συνύπαρξη του
λόγου και της εικόνας.
Αντλώντας ιδέες από μια ποικιλία πηγών, ο Νόντελμαν,
εξέχων θεωρητικός και κριτικός της παιδικής λογοτεχνίας, καθώς
και συγγραφέας βιβλίων για παιδιά και νέους, εξερευνά την
αλληλεπίδραση του κειμένου και της εικόνας και την παραγωγή
αφηγηματικής πληροφόρησης που διεγείρει τη σκέψη και τη
φαντασία σε τέτοιο βαθμό που κανένα μέσο δεν θα μπορούσε να
καταφέρει αν λειτουργούσε από μόνο του. [...]
Η διαφοροποίηση των εικονογραφικών βιβλίων από τα άλλα
είναι ότι μιλούν στον αναγνώστη με δύο διαφορετικούς τρόπους.
Είναι δε ενδιαφέροντα, όταν αυτοί οι τρόποι συγκλίνουν σε ένα κοινό
μήνυμα. Στην πραγματικότητα μας προκαλούν να γίνουμε κριτικοί
αναγνώνστες και να καταλάβουμε, πως δεν θα μάθουμε όλη την
ιστορία από τις λέξεις που τη συνθέτουν. Τείνουμε να πιστεύουμε
πως τα παιδικά βιβλία είναι απλά, όμως, αυτή η εντύπωση είναι
ολότελα λανθασμένη.
Είναι όλοι οι ήρωες ξανθοί, λευκοί και με γαλάζια μάτια; “Αυτό,
ξέρετε, τείνει πλέον ν’ αλλάξει. Στις ΗΠΑ ολοένα και περισσότερο
βραβεύονται βιβλία που έχουν ήρωες μέλη της αφροαμερικανικής
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κοινότητας. Από την άλλη, ναι, αν κρίνει κανείς από τον όγκο
των τίτλων που εκδίδονται κάθε χρόνο, μάλλον δεν έχουμε
φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο να εκπροσωπούνται
στα παιδικά βιβλία όλοι οι χαρακτήρες και οι φυλές”.
Ο Πέρι Νόντελμαν είναι ομότιμος καθηγητής του
Πανεπιστημίου του Γουίνιπεγκ, συγγραφέας βιβλίων για
παιδιά και κριτικός παιδικής λογοτεχνίας.
Η πλειονότητα των βιβλίων έχει πρόθεση να απευθυνθεί
σε ένα μεγάλο κοινό. (“Καθημερινή”)
συνέχεια από σελ. 14
Της καρδιάς το πύρωμα χρειάζεται.
Και θ’ αναμοχλεύσει τη ζωή μας.
Πολλές φορές θαυματουργούν άνθρωποι συνηθισμένοι. Παραμελημένοι. Αγνοημένοι ίσως.
Δεν ζητούν τίποτε. Μόνο προσφέρουν. Αγαπούν.
Θυσιάζονται. Δεν θέλουν τίποτε για τους εαυτούς
τους. Ούτε χρήματα. Δόξες. Διακρίσεις.
Παλεύουν στη ζωή για την εξυπηρέτηση του
συνανθρώπου.
Δεν σκέφτονται κόπους. Ταλαιπωρίες ή ότι άλλο.
Ανέχονται τον καθένα.
Μιλώ για τους νοσηλευτές. Κι είναι το χειρότερο
επάγγελμα τούτο.
Το βλέπουν ως αποστολή. Ιδεατά. Ως λειτούργημα.
Στην ανθρωπιά δίνουν διαρκώς εξετάσεις. Με
αποτελέσματα άριστα πάντα.
Πάμε να τους δούμε; Τι λέτε; Θα τρίβουμε τα
μάτια μας.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν;
Με ανθρωπιά; Αφανείς;
Ευτυχώς, ναι!
Δόξα τω Θεώ.
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O P IAKA
Όραμα(;)
Διερωτηθήκαμε ποτέ; Σε ποια θερμοκρασία καίγεται το χαρτί;
Την απάντηση (μήπως και κουραστούμε(!) ε;) μας τη δίνει αμερικανός
συγγραφέας (1)
Στο βιβλίο του ο Ray Bradbury, γραμμένο το 1962, μας μεταφέρει
σ’ έναν άλλον κόσμο. Δεν δίνει όνομα στη χώρα. Ούτε χρειάζεται
άλλωστε.
Η αγχώδης εντολή ήταν σαφής. Οι αντιρρήσεις δεν επιτρέπονται.
Απαγορεύονται τα βιβλία. Η διατήρησή τους. Η συντήρησή τους.
Η φύλαξή τους.
Οι βιβλιοθήκες καταστρέφονται.
Όσα σπίτια διατηρούν βιβλία, καίγονται. Οι άνθρωποι, αν δεν
πεθάνουν από τη φωτιά, είναι υπόδικοι.
Έχει δημιουργηθεί ολόκληρο σώμα πυραγών. Όχι πυροσβεστών.
Αυτοί δεν υπάρχουν πλέον.
Μόλις ειδοποιηθούν, τρέχουν αμέσως. Χωρίς όποια καθυστέρηση.
Με τη βενζίνη και τα σπίρτα στα χέρια και… «επί το έργον».
Οι καταστροφές είναι μεγάλες.
Οι άνθρωποι κατάντησαν σκλάβοι.
Η δημοκρατία καταργήθηκε.
Ο ένας καταδίδει τον άλλο.
Η καχυποψία έχει εξαπλωθεί παντού.
Αφόρητη η ζωή λοιπόν.
«Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος» (!) δηλ.
Το χαρτί τελικά καίγεται στους 451 βαθμούς Φάρεναϊτ.
Τι να κάμουν όμως οι άνθρωποι;
Το ενδιαφέρον μας συγκεντρώνεται σ’ έναν πυραγό. Τον Μόνταγκ.
Αρχικά, (και γι’ αυτόν) «ήταν μεγάλη απόλαυση να βλέπει τη
φωτιά να κατατρώει τα πράγματα κι αυτά να μαυρίζουν και να
μεταμορφώνονται» (2)
Τα βιβλία; Πυροτεχνήματα.
Τα σπίτια; Γεμάτα τηλεοράσεις. Που όλο κι εργάζονται. Σου λένε
τι να σκέφτεσαι. Τι να λες. Τι να κάνεις. Για ποια θέματα να συζητάς.
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Ο Νόμος τα έχει προβλέψει όλα. Εκτός από ένα. Τη συνείδηση.
Κάποια στιγμή εξεγείρεται λοιπόν. Και τότε; Αντίδραση; Πώς; Πού;
Για ενθύμιο ο πρωταγωνιστής έχει κρατήσει κρυφά μερικά βιβλία.
Τον καταδίδει όμως η σύζυγός του. Τον εγκαταλείπει μάλιστα...
Βλέπει το σπίτι του να καίγεται. Μα είναι δυνατό;
Εξανίσταται. Αντιδρά βίαια. Τον κυνηγά η αστυνομία. Η
κατασκοπεία σε πλήρη δράση.
Βρίσκει καταφύγιο σε μέρος απόμακρο. Με κάποιους «δεύτερης
κατηγορίας» ανθρώπους. Όμως… Εδώ είναι το αποκορύφωμα.
Ο καθένας τους έχει μάθει απ’ έξω το περιεχόμενο ενός βιβλίου
(Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Αγία Γραφή κλπ.) Κάθονται, “διαβάζουν”
και… απολαμβάνουν.
Απόκληροι; Ναι. Και λοιπόν; Επιβιώνουν όμως. Μέχρι ν’ ανατείλουν
καλύτερες μέρες…
Εφιαλτική η ζωή στη χώρα.
Μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει χωρίς μόρφωση; Γνώση; Βιβλία;
Όσο και να το ποθούν (!) κάποιοι, είναι αδύνατο. Ούτε υπάρχει
περίπτωση υποκατάστατων (Η/Υ).
Εντυπωσιάζεται ο αναγνώστης με τη ροή του βιβλίου.
Δικτατορία. Γιατί;
Και η συνείδηση δεν θα ξυπνήσει ποτέ; Δεν θα βρεθούν λύσεις;
Η όλη περιπέτεια θυμίζει το: «και όμως κινείται» του Γαλιλαίου (3)
Περιορίζεις τους ανθρώπους; Και πιστεύεις, ότι δεν θα συνέλθουν
από το λήθαργο;
Η διήγηση αγχώδης. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν αρκετά χρόνια
(4) από τότε που γράφτηκε, νομίζεις ότι είναι χθεσινό.
Η ικανότητα του συγγραφέα αναμφισβήτητη. Αισιόδοξος, πάντως,
δηλώνει: «Δεν έχουν χαθεί τα πάντα, ασφαλώς. Υπάρχει ακόμη χρόνος,
αν μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καθηγητές… αν καταστήσουμε
τον καθένα υπεύθυνο για την ποιότητα… τότε τα ποσοστά χρήσης
ναρκωτικών, …συμμορίες, βιασμοί και φόνοι θα πέσουν από μόνα τους
προς το μηδέν (5) Θ’ ακολουθήσουν τη συμβουλή του Βr. «πήγαινε
… και ζήσε τη ζωή σου, αλλάζοντάς τη στην πορεία» (6)
«Όραμα για το μέλλον» (7) λοιπόν (8)
Μας χρειάζεται…
o +π.Γ.
(1) Βλ. Ray Bradbury, Φάρεναϊτ 451, εκδ. Άγρα, Αθήνα, 2012, (2) Στο ίδιο,
σελ 21, (3) Τον δίκασαν, γιατί επέμενε ότι η γη κινείται. Για να μην τον κάψουν,
υπανεχώρησε. Την τελευταία όμως στιγμή δήλωσε: «και όμως κινείται», (4) Γράφτηκε
το 1962. (5) Βλ. Ray κλπ ο.π.π, σελ 270 κ.ε (6) Στο ίδιο, σελ 271, (7) Στο ίδιο,
σελ 270 (8) Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
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Εαρινά
Ναζωραίος
Της Ναζαρέτ τα τείχη
ράγισαν,
και ο Ναζωραίος
γεμάτος αγάπη
για τον άνθρωπο,
περπατεί σε χώρες
που θέλουν την αγάπη του.
Χάνομαι στη σκέψη
της γης,
που φέρνει ήχους
παράκλησης
και μένουν μόνες
με την αγάπη σου,
Ναζωραίε.
		

Παύλος Π. Βρέλλης

Η Όυσία της Ζωής
Δεν ήρθαμε εδώ για να πεθάνουμε,
όσο αυτό κι αν είναι δεδομένο.
Η Ουσία της Ζωής μας στη διαιώνισή της,
και αενάως πρόσω ν’ ατενίζει.
Λάρα Παρτζίλη
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Σταγονες...
ΕΥΤΥΧΩΣ!...
Φτάσαμε στο Πνευματικό Κολλέγιο (Μινσκ) για ομιλία.
Είχαμε καθυστερήσει λίγο.
Μας περίμεναν με αγωνία στην είσοδο.
Το καλωσόρισμα θερμό.
Η αίθουσα για την ομιλία γεμάτη κόσμο. Ανυπομονούν
ν’ακούσουν.
Η ομιλία άρχισε. Ακούνε όλοι προσεκτικά.
Θόρυβος; Καθόλου!
Πλήρης συγκέντρωση στα λόγια του ομιλητή.
Στο τέλος; Απορίες. Πάντα εύστοχες. Και εντός θέματος.
Ήθελαν να μάθουν όσα περισσότερα μπορούσαν.
Διακόψαμε λόγω ώρας. Ήταν αργά. Ήμασταν εκεί από τις
επτά.
Είχαν ετοιμάσει δείπνο. Επέμεναν να πάμε. Ήταν προς τιμή
μας, είπαν.
Η φροντίδα και η ταχύτητα να μας εξυπηρετήσουν τρώγοντας,
σ’ αφήνουν άφωνο. Και η ποιότητα βέβαια των ειδών.
Μια σκέψη σου έρχεται στο νου εκείνη τη στιγμή.
Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
Κς
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Αναβαθμοι
Ναι. Στην ελπίδα
Η «μαμά Μαρία», όπως την αποκαλούν, αποφάσισε να μην χωρίσει
τους ανθρώπους με βάση το χρώμα του δέρματος, τη χώρα καταγωγής ή
τη γλώσσα τους. Ξεκίνησε να ταΐζει αφιλοκερδώς χιλιάδες πρόσφυγες στην
ταβέρνα της στη Σάμο.
Δυστυχώς ο ρατσισμός και η αμάθεια των συγχωριανών της, οι οποίοι
την απειλούσαν, ότι, αν δεν διώξει τους πρόσφυγες, θα την έδερναν, την
ανάγκασαν να βάλει λουκέτο στην επιχείρησή της.
Η κυρία Μαρία δεν το έβαλε όμως κάτω. Συνέχισε να προσφέρει φαγητό
σε ανθρώπους που είχαν ξεριζωθεί από τον τόπο τους. Και ζητούσαν βοήθεια.
Τους έστρωνε στο τραπέζι του σπιτιού της. Τους έδινε από το υστέρημά της
και ποτέ δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά.
Την προσφορά της αναγνώρισε και το βρετανικό BBC. Πρόσφατα
μάλιστα δημοσίευσε συνέντευξή της. Έδειξε πόσο πραγματικά δεμένη είναι
με τους πρόσφυγες. Μίλησε για τα απειλητικά τηλεφωνήματα που δεχόταν.
Αποκάλυψε ότι έκλεισε την ταβέρνα. Δέχεται τους πρόσφυγες στο σπίτι της.
«Ποτέ δεν έχουμε διώξει κανέναν από το σπίτι», λέει. «Κάθε μέρα τους
περιμένω. Αυτό μας γεμίζει», εξηγεί.
«Ένα μήνυμα που πρέπει να δώσω είναι ότι πρέπει να τους αγκαλιάσουμε
όλοι μαζί. Γιατί έτσι πρέπει. Τον συνάνθρωπό μας δεν τον πετάμε. Πρέπει να
τούς αγκαλιάσουμε, να τούς δείξουμε λίγη αγάπη», λέει. «Μου δίνει ζωή. Και
δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και να μην έχουμε, θα δίνουμε αγάπη».
Μέσα από το υστέρημα η προσφορά μετρά πολλαπλάσια.
Αν έχεις καρδιά, που να χτυπά στα στήθια σου, δεν μπορεί. Κάποιοι
χτύποι θάναι για τους γύρω σου. Αυτούς που βρίσκονται στην αναμονή.
Για μια αγκαλιά. Ένα χαμόγελο. Μια γλυκιά κουβέντα. Ένα πιάτο φαγητό.
Δεν μπορείς ν’ αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ’ αυτό των πονεμένων.
Των κατατρεγμένων η ματιά καρφώνεται ίσια στη δική μας κι από ‘κει
στην καρδιά μας. Κι ολοκληρώνεται έτσι η κοινωνία. Μαζί τους. Και με το
Θεό.
Η πέτρα μαλακώνει. Η θηλιά χαλαρώνει. Αφήνει το βάλσαμό της,
παρηγορητικό, ν’ απαλύνει τον πόνο. Να σφουγγίζει το δάκρυ.
Και να δίνει τόπο στην ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο.
ΔΔ
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Α ν α τ α ρ ά ξε ι ς
Μια καλή ιδέα. Από το Θεό δώρο.
Γίνεται πράξη άραγε;
Ή μένει στ’ αζήτητα; Ξεχασμένη.
Και με ωραίο περιτύλιγμα, ε;

Ούτις
Εξομολογήσεις

Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772),
τον π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:

1. Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του

2.

3.
4.
5.

μεγάλου Ναού (3:30 - 5:30 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 3:30 5:30 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε
στα τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760,
22459763), από τις 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά.
Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι του Ασώτου
γίνεται κατάλυση σ’ όλα.
Το Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου, (εορτή της Υπαπαντή)ς, δεν τελούνται
μνημόσυνα.
Την Παρασκευή, (22/2/2019, η ώρα 8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία
στο Μικρό Ναό.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα
των 12” l Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ.123l Φεβουάριος, 2019 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος
Αντωνίου l Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν
l Συνδρομή προαιρετική. l Τηλέφωνο: +357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l
Website: www.panagiapalouriotissa.com l Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ,
Τηλ.: 22433520, Λευκωσία
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