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Κάποιος χτυπά την πόρτα του σπιτιού μας. 
Ποιός να είναι άραγε; 
Κανένας άσχετος; 
Κάποιος που έχει αναγάγει την ελεημοσύνη 

σ΄επιστήμη; 
Μήπως είναι ο Ιωσήφ; Ζητά κατάλυμα; 
Μήπως είναι ο ίδιος ο Χριστός; 
Τι κάμνουμε; 
Θ΄ανοίξουμε; 
Θα τον αναγνωρίσουμε; Και μάλιστα χωρίς να 

τον δούμε; 
Θα υποθέσουμε ότι...;
Τι; 
Ο Χριστός; 
Κάποιος πονεμένος;
Ένας απατεώνας;
Πώς προχωρούμε λοιπόν; 
Και, ποιός αναλαμβάνει, τελικά, την ευθύνη; 
Βρίσκουμε το Χριστό; Ή Τον χάνουμε; 
Ποιός θα μας απαντήσει;

ζ.α.
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Aν...
Αν αγοράσω τυρί από τον μπακάλη και δηλητηριαστώ, μπορώ 

άνετα να του κάμω μήνυση. 
Αν ανακαλύψω, πως το λάδι μου νοθεύτηκε με σπορέλαιο, μπορώ 

να καταφύγω στην αγορανομία.
Αν υποπτευθώ, πως ένα είδος είναι λειψό, μπορώ να το ζυγίσω. 

Αν βεβαιωθώ, μπορώ να καταγγείλω τον παρασκευαστή για 
αισχροκέρδεια. 

Προβληματίζομαι όμως:
Πού θα καταφύγω, αν ο Α λογοτέχνης (;) ή η Β ηθοποιός 

εργάζεται διαβρωτικά, μέσα στα πλαίσια της ηθομόλυνσης; 
Πού θα καταγγείλω την ηχορύπανση, που με κυκλώνει; 
Πού θα στραφώ, όταν η διαμαρτυρία μου “αγνοείται” από την 

εφημερίδα; 
Πώς θα πολεμήσω την τυπολατρία, μέσα στην οποία βουλιάζει 

ο Χριστιανός σήμερα; 
Πού θα διαμαρτυρηθώ για την καταστρατήγηση κάθε (σωστής, 

Ελληνικής και Χριστιανικής) παράδοσης; 
Μάθαμε, μέχρι τώρα, να φοβόμαστε τους λύκους. Τους εχθρούς. 

Τους άλλους.
Μήπως θα πρέπει ν’ ανησυχούμε για τα “θύματα”; Για μας; Για 

τους εαυτούς μας; 
Μια ενδοσκόπηση σε τέτοιες περιπτώσεις δεν βλάπτει. Αντίθετα. 

Συνιστάται. 
Αλήθεια! Ως πότε πνευματική ζωή θα λέμε ό,τι γίνεται και όχι 

γιατί και πώς (πρέπει να) γίνεται; 
+ο π.Γ.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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      Μικρές

Ήθελε
Ένα κοριτσάκι προσευχόταν στο Θεό, για να της χαρίσει 

μια μεγάλη κούκλα για την γιορτή της. 
Ο μεγάλος της αδελφός της είπε μια μέρα: 
- Ο Θεός δεν πρόκειται να απαντήσει στις προσευχές σου. 
Ήρθε η γιορτή της, μα η κούκλα δε φάνηκε. 
-Είδες; της είπε εκείνος. Ο Θεός δεν σου απάντησε.
- Κάνεις μεγάλο λάθος. Ο Θεός απαντά πάντα στις 

προσευχές.
- Και ποια είναι η απάντηση; τη ρώτησε. 
- Η απάντηση ήταν “όχι”, απάντησε εκείνη. 
Ας μοιάσουμε λοιπόν με το κοριτσάκι στην πίστη και την 

εμπιστοσύνη στο Θεό. Να ‘μαστε σίγουροι για τη μεγάλη 
αγάπη Του. 

“Ευτυχία είναι ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου 
που έχει ειρήνη... 

Όταν... βλέπουμε πλούσιους στενοχωρημένους και 
φτωχούς ευχαριστημένους, βλέπουμε ότι η ευτυχία είναι 
ζήτημα εσωτερικό, του εσωτερικού μας κόσμου, διότι 
αυτό πλέον μας το διδάσκει και η πείρα της ζωής. (Αλ. 
Τσιριντάνης)

γ.

αναδύσε ι ς
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Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων 
και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία, 
πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους 
παραδομένους στις  σαρκικές ηδονές προς την ενάρετη και 
θεάρεστη ζωή, πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, 
επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η 
πραότητα και η εγκράτεια δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές 
των ανθρώπων. 

(Αγ. Αντώνιος ο Μέγας)
  

                                                              Φ.                                                                                      

Της αλήθειας. . .

...εδραιώματα
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Η Ύβρις...
... και η αυθάδεια υιοθετήθηκαν ως τρόπος επικοινωνίας με τους 
πολλούς και εξαπολύθηκαν ως κεραυνός συμβολικού θανάτου 
κατά των πολιτικών αντιπάλων. Ο βίαιος λόγος έγινε εργαλείο 
καταστολής και διαρκής απειλή  βίαιης πράξης. Η χυδαιότητα τον 
συμπλήρωσε, ως το ανώτερο στάδιο τηε εσωτερικής παρακμής 
των πρωταγωνιστών[...]
Ως ακτιβιστές και οπαδοί της αντιδιακυβέρνησης έκαναν σχολή. 
Και το παράδειγμά τους θα πρέπει να διδάσκεται στις επιστήμες 
του ανθρώπου. Μόνο που η φθορά φθείρει και τον εαυτό της. 
Και το ... συγκρότημα αυτοφωταγωγείται πλέον μέσα από τις 
υπαρκτές ή κατασκευασμένες αντιθέσεις του. 
Δεν υπάρχει πια λαθραίος τρόπος ύπαρξης για την καταιγίδα 
των γεγονότων. Ούτε καταφύγιο για τα πρόσωπα. Αυτοί που 
αγάπησαν το σκοτάδι είναι πια υποχρεωμένοι να φωτίσουν την 
πραγματικότητά τους. Ρίχνοντας αναπόδραστα φως και στον 
φθαρμένο εαυτό τους. Τα γεγονότα αποφενακίζουν, όπως 
θα έλεγαν κια οι καθηγητές διανοούμενοι. («Το Βήμα»)
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Το καλύτερο...

Ο Πατροκοσμάς, όπως ονομάστηκε, αγωνίστηκε για την 
ίδρυση και λειτουργία σχολείων σε μια περίοδο κατά την οποία 
οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν μόνο για την επιβίωσή τους, καθώς 
ήταν υπόδουλοι σε ένα ισχυρό κατακτητή. 

Ο Πατροκοσμάς αγωνίστηκε, για να πείσει τους Έλληνες να 
μορφωθούν όχι απλώς με το να πάρουν γνώσεις, αλλά με το να 
καλλιεργηθούν πολύπλευρα. 

Μήνυμα του σπουδαίου αυτού Διδασκάλου και Φωτιστή, ο 
οποίος βρήκε μαρτυρικό τέλος, μη θέλοντας να απαρνηθεί την 
πίστη, τη μαχητικότητα και την αγάπη του για την αλήθεια, 
ήταν το “Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται!”. 

Είναι σπουδαίος αυτός ο λόγος. Μας χρειάζεται ψυχή. Σημαίνει 
να είμαστε αποφασισμένοι όχι απλώς να γεμίζουμε το μυαλό μας 
με γνώσεις, αλλά να έχουμε όρεξη, μεράκι, να βάζουμε καρδιά σε 
κάθε προσπάθειά μας. Μας χρειάζεται ψυχή σημαίνει να θέλουμε 
να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε ήθος, να καλλιεργήσουμε τον 
εαυτό μας στην αρετή και στην καλωσύνη, να ανοιχτούμε στον 
διπλανό μας και να προσπαθήσουμε να συνυπάρξουμε με όλους, 
όσο διαφορετικοί κι αν είναι από τον καθένα μας. 

Μας χρειάζεται ψυχή σημαίνει να πιστεύουμε πως δεν 
σταματούν την ύπαρξή μας η φθορά και ο θάνατος, αλλά έχουμε 
πλαστεί, για να ζούμε αιώνια!

Την ίδια στιγμή μας χρειάζεται Χριστός. Όχι απλώς η πίστη 
σε ένα ξεχωριστό δάσκαλο, προφήτη, επαναστάτη, ούτε σε μια 
προσωπικότητα που ανήκει στο παρελθόν, αλλά στον Υιό του 
Θεού Ο οποίος είναι παρών στην ζωή μας. Μας χρειάζεται 
Χριστός σημαίνει ότι καλούμαστε να γνωρίσουμε τι Εκείνος ζητά 

Ρ ηγματώσεις
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από εμάς. Και αυτό είναι ένα: Aγάπη. Μας χρειάζεται Χριστός 
σημαίνει ότι παίρνουμε δύναμη στη ζωή μας να μη νικηθούμε 
από τις διάφορες προκλήσεις και τους πειρασμούς της ζωής, 
που θέλουν να μας κρατήσουν κλεισμένους στον εαυτό μας, 
αδιάφορους για τους άλλους, υποταγμένους σε πάθη και κακίες. 
Μας χρειάζεται Χριστός σημαίνει ότι αφού κάνουμε εμείς αυτό 
που μπορούμε σε ό,τι αφορά στη γνώση και στις επιλογές της 
ζωής μας, αφήνουμε σε Εκείνον να δείξει το θέλημά Του, τι είναι 
καλύτερο για μας και να μας ενισχύσει στις χαρές και στις λύπες 
μας. (Μητρ. Κερκύρας και Παξών Νεκτάριος)

Επιτρέπεται ν’ αθετεί το Θεό και την αγαθότητά 
Του;

Να μένει στα όσα εξωτερικά φαίνονται;
Να ξεπέφτει στην άνοιαν; 
Πού τα συναντούμε; Θα πει κάποιος.
Μα πού αλλού; Στον φαρισαίο.
Και πάλι η απορία:
“Τότε. Τώρα;”
Μα το γένος των φαρισαίων δεν έχει εκλείψει. Κι αν 

τότε ήταν έξω από την ποίμνη του Χριστού, σήμερα; Ω 
σήμερα είναι μέσα. Κι ο κίνδυνος είναι μεγάλος.

Στώμεν καλώς λοιπόν. Aλέξης

07
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Δονήσεις

-Τί χρώμα έχει η λύπη; Ρώτησε το αστέρι την κερασιά και 
παραπάτησε στο ξέφτι κάποιου σύννεφου που περνούσε 
βιαστικά. Δεν άκουσες; Σε ρώτησα, τί χρώμα έχει η λύπη;

- Έχει το χρώμα που παίρνει η θάλασσα την ώρα που 
γέρνει ο ήλιος στην αγκαλιά της. Ένα βαθύ άγριο μπλε.

- Τί χρώμα έχουν τα όνειρα;
- Τα όνειρα; Τα όνειρα έχουν το χρώμα του δειλινού.
- Τι χρώμα έχει η χαρά;
- Το χρώμα του μεσημεριού, αστεράκι μου.
- Και η μοναξιά;
- Η μοναξιά έχει χρώμα μενεξελί.
- Τι όμορφα που είναι τα χρώματα! Θα σου χαρίσω ένα 

ουράνιο τόξο, να ρίχνεις επάνω σου όταν κρυώνεις.
- Το αστέρι έκλεισε τα μάτια του κι ακούμπησε στο 

φράχτη. Έμεινε κάμποσο εκεί και ξεκουράστηκε.
- Και η αγάπη; Ξέχασα να σε ρωτήσω, τί χρώμα έχει η 

αγάπη;
-... Το χρώμα που έχουν τα μάτια του Θεού, απάντησε 

το δέντρο.
- Τί χρώμα έχει ο έρωτας;
- Ο έρωτας έχει το χρώμα του φεγγαριού, όταν είναι 

πανσέληνος.
- Έτσι, ε; Ο έρωτας έχει το χρώμα του φεγγαριού, είπε 

τ’ αστέρι...
Κοίταξε μακριά στο κενό ... Και δάκρυσε...

Αλκυόνη Παπαδάκη

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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~Πύρσος~

Βρέθηκα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, στου Ζωγράφου, 
περιμένοντας στο αυτοκίνητο ένα φίλο. Στον απέναντι 
εξώστη – μπαλκόνι επί το... ευρωπαϊκώτερον– ο ιδιοκτήτης 
ετοιμάζεται να καληνυκτίσει την πανσέληνο. 

Με αργές κινήσεις Αθηναίου τσιμεντοαστού ξεκρεμάει 
τρία κλουβιά και τα μεταφέρει, φυσικά, με το ταλαίπωρο 
περιεχόμενό τους στο εσωτερικό του δικού του «κλουβιού» 
για προστασία. Το βλέμμα μου κάποια στιγμή πέφτει στον 
τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας. Διαβάζω: «Λευτεριά 
στον Τ..., λευτεριά στον Τ...».

Θα πάρω ένα δοχείο χρώμα, σκέφτομαι, θα πάω στην 
είσοδο της πολυκατοικίας του κυρίου με τα κλουβιά και θα 
γράψω «λευτεριά στα πουλάκια»! Επειδή δεν έχουν στόμα, 
για να διεκδικήσουν τα στοιχειώδη δικαιώματά τους – παρά 
μόνο για να μας τέρπουν– πρέπει να τα καταδικάζουμε–αν μη 
τι άλλο – σε τόσο μικρά κλουβιά; (Μ. Μελινός)

Ο Νεύτωνας δεχόταν τις νέες αποκαλύψεις ως μια 
αποκάλυψη της δύναμης και της σοφίας του Θεού. 

Κατά τον Νεύτωνα, ο Θεός δεν είναι μόνο η «Πρώτη 
Αιτία» του κόσμου, αλλά παραμένει και μέσα στη φύση. 

Το δημιουργούμενο και συντηρούμενο από το Θεό 
αυτόν κόσμο, τον θεωρεί όχι απλώς ένα αριστούργημα, 
αλλά και ένα θαύμα. (Παρεμβολή)
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Προσπελάσεις...
“Δειλά, μα σταθερά, δυό 

χλωρά κλαράκια ξεπρόβαλαν 
ανάμεσα στα ξερόκλαδα και 
τ’ αγκάθια, σε μια γωνιά 
του κήπου. Δεν έιχε ακόμα 
κλαδευτεί το φυτό απ’ τα 
ξερόκλαδα κι έβλεπες τα 
νέα κλαδάκια, γεμάτα ζωή, 
ολοπράσινα, φρέσκα, να 
ξεπετιούνται.

Στάθηκα και τα κοίταξα. 
Προβληματίστηκα. Τούτο τ’ 
ασήμαντο γεγονός της φύσης 
στη δική μας ζωή;

Ο κόσμος μας ο 
εσωτερικός, με κήπο μοιάζει. 
Κι είν’ ο κήπος τούτος, τις 
πιο πολλές φορές μ’ αγκάθια 
και ξερόκλαδα γεμάτος. Κι 
είναι τα ελαττώματά μας. Οι 
αδυναμίες μας. Μας τρυπούν. 
Ασχημίζουν τον κήπο μας.

Μέσα όμως από τ’ αγκάθια 
τούτα, να ξεφυτρώσουν προ-
σπαθούν δειλά - δειλά ο 
άλλος μας εαυτός. Τ’ αγκάθια 
όμως τα πνίγουν. Μα το 
πέταγμά τους είναι σταθερό.

Να επικρατήσουν θέλουν. 

Είν’ όμως ο αγώνας τούτος 
δύσκολος.

Ο κηπουρός χρειάζεται 
το κλαδευτήρι κι όλα τ’ 
άχρηστα να τα κλαδέψει. Κι 
αυτό, αν θέλει τα νέα φυτά 
να μεγαλώνουν.

Έτσι και μεις χρειάζεται 
να κάμουμε στον κήπο το 
δικό μας. Αν θέλουμε νικητές 
να βγούμε από τούτη την 
πάλη, πρέπει το κλάδεμα ν’ 
αρχίσουμε.

Του εγωϊσμού τ’ αγκάθια.
Τα ξερόκλαδα της κακίας. 
Της περιέργειας. Της ζήλειας. 
Της αδιαφορίας. Του θυμού. 
Της κατάκρισης.

Αν υπάρχει μέσα μας 
η θέληση η δυνατή, θα τα 
καταφέρουμε.Στη θέση τους 
θ’ αφήσουμε τα όμορφα 
λουλούδια της καλωσύνης. 
Της αγάπης. Της πίστης. Της 
ελπίδας. 

Ο κήπος μας. Όμορφος. 
Και μυρωμένος.

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

10g     h
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Σκιαγράφηση... 
...δύο αντίθετων χαρακτήρων. 
Ο φαρισαίος είναι θεωρητικά κατά Θεόν άνθρωπος. Ψευδο- 

επίγραφα θρησκευόμενος. Εγωπαθής τύπος. 
Δεν έχουμε απλώς μια επιφανειακή εμφάνιση του ανθρώπου, 

αλλά την παλιά του επιθυμία να εξισωθεί με το Θεό. Να 
επιδιώξει την αναγνώρισή του στην κατάσταση που βρίσκεται.
Στην κατάσταση που θέλει να είναι. Άσχετο αν αυτό είναι ή δεν 
είναι αρεστό στο Θεό. 

Το κάνει, γιατί θέλει να έχει ισοδύναμη συναλλαγή μαζί Του. 
Να λογαριάζεται με το Θεό. Διαπραγματεύεται τα καλά του 
έργα. Περιμένει ανάλογη ανταπόκριση. 

Τον θέτει έτσι μπροστά σε μια υποχρέωση ν’ απαντήσει με 
ανάλογη αμοιβή στις καλές του πράξεις. 

Διατύπωση απαίτησης λοιπόν, όταν εκθέτει τα πεπραγμένα 
του. 

Πιστεύει (ο φαρισαίος), πως ο Θεός, στην πλάστιγγα της 
δικαιοκρισίας Του, πρέπει να τοποθετήσει την αντίστοιχη αμοιβή. 

Μ’ αυτό τον τρόπο βέβαια διαπιστώνουμε, πως δεν έχουν 
καμμιά θέση πλέον τα λόγια του Κυρίου: “δούλοι ἀχρεῖοι ἐσμέν”.

Η όλη του σχέση χαρακτηρίζεται για την εμπορικότητά της, 
αφού συμπνίγεται στις συμπληγάδες του “δίνω, για να πάρω”.

Ο τελώνης αγγίζει με την ταπείνωσή του, τον στεναγμό του 
τη δίκαιη κρίση του Θεού. Και χωρίς να προσθέσει κανένα δικό 
του έργο στην πλάστιγγα εκείνη, δεν ζητά αμοιβή. Μόνο έλεος. 
Ευσπλαγχνία. Χάρη. Συγχώρηση. 

Απόπειρα του Αδάμ να επιτύχει ισοτιμία ή καλύτερα ισοθεΐα 
στον παράδεισο. Τελικά; Όλεθρος. Καταστροφή. 

Ιδού λοιπόν τι ανυψώνει τον αμαρτωλό άνθρωπο στο ύψος 
του Θεού. Τον κατακρημνίζει.

Πινακοθήκη λοιπόν μπροστά μας. 
Ποιον θα μιμηθούμε;     + ο π.Γ.

Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Παλιννόστηση του πνεύματος χρειάζεται ο πολύ-
παθος πλανήτης μας. Κι η δυνατότητα υπάρχει 
μόνο αν στραφεί η ανθρωπότητα στο Βρέφος της 
Βηθλέεμ. 

Η γέννηση του Ιησού Χριστού, πέρα από την 
ειδυλ-λιακή της ατμόσφαιρα, κλείνει μέσα της τη 
μοναδική απάντηση στο αίτημα της ειρήνης. 

Εμβολίζει στην γη την πληρότητα της αγάπης 
του δημιουργού για το πλάσμα του. 

Ο Θεός απογυμνώνεται από το μεγαλείο της θεό-
τητας και γίνεται άνθρωπος, για να διδάξει στον 
άνθρωπο την αυθεντικότητα της αγάπης που είναι 
η θυσία, η απλότητα και η προσφορά. 

Αυτή η ουράνια κάθοδος προσφέρει το πλαίσιο 
της ανάπλασης του παραμορφωμένου από την 
πτώση ανθρώπου. Γι’αυτό η γέννηση αποτελεί μια 
θεία «εισβολή», που αποβλέπει στην απελευθέρωση 
του ανθρώπου από τις δεσμεύσεις της φύσης και 
της κοινωνίας. Κατατείνει στην συνδιαλλαγή και την 
συμφιλίωσή του με τους άλλους και την αποκατάσταση 
των ειρηνικών σχέσεων στο διανθρώπινο πεδίο. 

Φορτίζει με ασύλληπτες δυνάμεις την ανθρώπινη 
αδυναμία, για να επιχειρήσει το λογικά ακατόρθωτο, 
την εξομοίωση του ανθρώπου με το Θεό. 

Στην προοπτική αυτή ο άνθρωπος ξαναγίνεται 
εικόνα του Θεού και οι ποιότητές του, αυθεντικές 
προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση σχέσεων, κοινωνιών 
και πολιτισμών.  (Βασίλειος Γιούλτσης)

αιων ιότητας
 

  
Ψηφίδες
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Δεν...απομένει πλέον καμμία αφώτιστη ζώνη. Μαχητές της 
σκηνοθετημένης αγανάκτησης, συμπράττοντες, κρυπτόμενοι, 
πρόμαχοι της επιλεγμένης ευαισθησίας, οπαδοί της συμφέρου-
σας σιωπής, ιδιοτελείς στρατευμένοι και άλλοι ποικίλοι προσω-
πιδοφόροι, λούζονται από το φως των γεγονότων. Το ημίφως 
δεν υπάρχει και η ζώνη της digitalπροστατευμένης υποκρισίας 
τους φωταγωγήθηκε και αυτή. 

Έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Ανήκει στην ευθύνη των 
ανθρώπων, στην ευθύνη όλων μας, να βαδίσουμε στην επόμενη 
φάση με το φως αυτής της εμπειρίας.             («Το Βήμα»)

* * *
Mια ομάδα Ελβετών αλπινιστών, αφού πήρε άδεια από τις 

τουρκικές αρχές, που δύσκολα την δίνουν, ανέβηκε ως την κορφή 
του βιβλικού όρους Αραράτ, ύψους 5.165 μέτρων - σχεδόν 2 
φορές ο Όλυμπος. Λεπτομέρεια(;): Αρχηγός της ομάδας ήταν ο 
Χάνζ Γκριμ, ετών 73!... 

λόγια

Γιε μου,

“Η εποχή μας πάσχει από έλλειψη πίστης. 

Δεν της λείπουν τα είδωλα, όπως η πρόοδος, 

η ανάπτυξη, η ταχύτητα, η επιστήμη, η 

τεχνοκρατία”.
 (Α. Μαλρώ)

         Συμφ
ωνείς;

13
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
ο
ν

κ
ό
σ
μ
ο

Σοβαρή η περίπτωση. Καρκίνος.
Ανεχώρησαν για Αγγλία.
Μια εξαιρετική γιατρός έκαμε την εγχείρηση.
Ο πρώτος εφιάλτης πέρασε.
Στην Κύπρο, οι γιατροί συνέστησαν χημειοθεραπείες. 

Προληπτικά.
Αναγκάστηκε η κοπέλλα να υπακούσει.
Χημειοθεραπείες έξη συνολικά.
Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Υπέφερε.
Τα παιδιά της βρέθηκαν στον κυκλώνα της αγωνίας.
Βλέποντας τη μητέρα τους να υποφέρει, συμπάσχουν.
Επίσκεψη στο ογκολογικό.
Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά.
Εξαιρετικός ο γιατρός. Η επικοινωνία του με τον κάθε 

ασθενή τέλεια. Με τη σωστή οικειότητα. 
Μίλησε η κοπέλλα.
- Να σας ζητήσω μια χάρη;
- Πέστε μου.
- Τα παιδιά μου αγωνιούν. Υποφέρουν. Έχετε την 

καλωσύνη να τους μιλήσετε στο τηλέφωνο; 
Πήρε το τηλέφωνο ο γιατρός. Μίλησε με τα παιδιά. Τα 

καθησύχασε. Τους εξήγησε.
Ο τόνος του πολύ φιλικός.
Τα παιδιά ικανοποιήθηκαν. Χάρηκαν.
Ο γιατρός; Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε Άνθρωπος. 
Όλοι το χαρήκαμε.
Δόξα τω Θεώ.

17β
14
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Δεν μπορούσα να πιστέψω 
ότι σε μια εποχή που αν γρά-
ψεις χριστουγεννιάτικη κάρτα 
θεωρείσαι κάτι σαν απομεινάρι 
του Ύστερου Μεσαίωνα, θα                                    
γινόταν ξανά μόδα το ημερο-
λόγιο. Όχι βέβαια ένα απλό 
ημερολόγιο αλλά η άρτι αφιχθεί-                                         
σα εφαρμογή “Emοjiary” (μια                           
άκομψη “συγχώνευση” των λέ-
ξεων emoji = η κίτρινη ψηφιακή 
“φατσούλα” και journal = ημερο-
λόγιο).

H διαδικασία είναι απλή και 
ανώδυνη. Μια φορά την ημέρα 
η αυτοματοποιημένη εφαρμογή 
(hot) στο iphone ή στον υπολο-
γιστή σου σε ρωτάει πώς νιώ-
θεις. Πώς είναι η ημέρα σου, 
πώς ξύπνησες, πώς είναι, βρε 
αδελφέ, τα κέφια. Εσύ απαντάς 
με μια χαμογελαστή /θλιμμένη 
/θυμωμένη κ.λ.π. “φατσούλα”, 
ενώ αν  θέλεις προσθέτεις ένα 
σχόλιο, π.χ. “Είμαι ανεξήγητα 
αισιόδοξος”. Η εφαρμογή θα                             
σε ευχαριστήσει που το  μοι-
ράστηκες μαζί της και την 
επόμενη ημέρα θα επανέλθει να 
μάθει τα νέα σου.

“Δεν υποκαθιστά τον άνθρω-
πο ή την ανθρώπινη επαφή” 

διατείνεται ο σχεδιαστής της                  
εφαρμογής Άλμπερ Λι στο             
αμερικανικό “Αtlantic”. Είναι               
πάνω από όλα μια “δραστη-
ριότητα που σε βοηθά να 
αυξήσεις την αυτογνωσία σου”.                     
Διότι ύστερα από λίγο καιρό 
ανακαλύπτεις ότι έχεις ένα 
ολόδικό σου διαδραστικό ημε-                                               
ρολόγιο (στο οποίο κανείς 
άλλος δεν έχει πρόσβαση), 
ενώ μπορεί να ανατρέξεις 
στα συναισθηματικά σου ups                    
and downs σου. Μεταξύ μας,                 
η όλη ιδέα απλώς ήρθε να            
υπενθυμίσει τη δύναμη που 
αντλείς όταν κάθεσαι να γρά-
ψεις, ντόμπρα και σταράτα, για                             
τον εαυτό σου. Σε μια επο-                                                                                                 
χή “συναισθηματικού αναλφα-                                         
βητισμού”,  το να κρατά  ανελ-                  
λιπώς intime  journal καθαρή                                                   
τη ζωή σου παραμένει μια                                             
ιδεώδης  (και ανέξοδη)  μορφή                                                                          
πνευματικής  άσκησης . Όσο για                                                                         
τα οφέλη  της “ενδοσκοπικής συγ-                                                                
γραφής” στην ψυχική και σω-
ματική υγεία, είναι χρόνια τώ-
ρα γνωστά (μείωση του στρες, 
της κατάθλιψης κ.λ.τ.)

“Το Βήμα”

Διαπλεύσεις
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!"#$%: !&'µ()"#* / +,)-*
.µ()$µ'/"*: 01µ23', 29-04-2010
4(5"#*: 38
617(8$%: 486 cm 9
61:' ;<;5$&$)"*: 6' #-*81:-µ'
!2-;$-/=/"* (/3,2$<: 210-6993130

>1?' ;5(-#": !+@A4!B4 0CDC+.

!"#$%&'! (\('& )*+ 
,- ./,*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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!"#$%&'! (\('& )*+ 
,- ./,*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* 
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Πολλά δώρα ταξίδεψαν από χέρι σε χέρι αυτές τις μέρες. 
Άλλα αγκαλιάστηκαν με ένα γνήσιο και αληθινό 

«ευχαριστώ» από τον παραλήπτη κι άλλα δέχτηκαν την 
ψυχρότητα ενός: 

«Μα, δεν έπρεπε».
«Δεν ήταν ανάγκη».
«Γιατί ξοδεύτηκες;». 
Ναι, δεν έπρεπε! Αν έπρεπε, δεν θα ήταν δώρο! 
Όσο για την ανάγκη... Μα, αυτή πάντα υπάρχει! Αν 

είναι κάποια δικιά σου ανάγκη, δέξου με απλότητα το δώρο 
της αγάπης μου. 

Αν είναι δικιά μου η ανάγκη να σου χαρίσω αυτό το 
δώρο, τότε δέξου με απλότητα την ανάγκη μου αυτή... 

Για το ξόδεμα χρημάτων είναι αστείο να συζητάμε! 
Ένα ζεστό, ειλικρινές «ευχαριστώ» είναι η μοναδική 

απάντηση σε όποιο δώρο... Όλα τα άλλα, ένα ακόμη 
«φτιασίδωμα» του επίκτητου εαυτού που μέσα στα χρόνια 
έμαθε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προσποιείται. 

Ένα ζεστό, ειλικρινές «ευχαριστώ» είναι η μοναδική 
απάντηση σε ό, τι απλόχερα μας χαρίζεται... 

                                                     Κ. Χ.

 Πέμπτη,
  9.1.2020
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                Ζει...

Η αγάπη υπερβαίνει τόσο το στείρο ατομικισμό όσο και την 
αποκλειστική δυαδικότητα. Μέσα στην τριαδική κοινωνία κάθε 
πρόσωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο και ταυτόχρονα 
βρίσκεται σε απόλυτη ενότητα με τα άλλα. 

Διαφορά, ισοτιμία, ενότητα: Να ποια είναι τα γνωρίσματα 
της τριαδικής προσωποκεντρικής οντολογίας. Καθένας υπάρχει 
με τον άλλο, δια του άλλου, για τον άλλο. Η αγάπη δίδεται, 
ανταποδίδεται, μεταδίδεται. 

Έτσι, το γεγονός ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα  
και καθ’ ομοίωσιν» Θεού σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, εικονίζοντας 
το τριαδικό πρωτότυπο, καλείται να υπερβεί τον εγωκεντρισμό 
και κάθε δυαδική σχέση που αποκλείει κάποιους, και να ανοιχθεί 
προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμμιά απολύτως διάκριση. 
Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια παγκόσμια αδελφική 
κοινωνία, στην οποία θα συνυπάρχουν αρμονικά η ενότητα και 
η διαφορά: H διαφορά δεν θα δημιουργεί αντιπαράθεση και η 
ενότητα δεν θα συγχύζει. 

Βιώνοντας ο άνθρωπος την αγάπη βιώνει τη ζωή ως μια 
μεγάλη κοσμική λειτουργία, στην οποία τα πάντα βρίσκονται σε 
αλληλοενύπαρξη και αλληλοσυμπλήρωση. Η αγάπη καθίσταται 
το ενοποιό κέντρο της δημιουργίας, ο άνθρωπος ζει στον 
παράδεισο. 

(Σταύρος Φωτίου) 

Διαυγάσεις Οριακές
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

                                             Λευκωσία 
                                             5.2.2020
Αγαπητέ μου Τάκη, 
Αναντίρρητα, η νύχτα της Βηθλεέμ είναι ο θησαυρός ο 

αδαπάνητος. Η πηγή η ακένωτη. Μια πηγή που ευφραίνει 
και αναπαύει την ανθρώπινη καρδιά.

Ανοίγοντας τούτο το θησαυρό, βρίσκει κανείς τα πιο 
απίθανα στολίδια. Την αγάπη. Τη στοργή. Την καλωσύνη και 
τη φροντίδα για τους άλλους. Την επιείκεια και τη συγγνώμη. 

Η Βηθλεέμ σαν άλλο πουλάκι του όρθρου διαλαλεί παντού 
το μήνυμά της. Και σ’ εκείνους που πέρασαν και σ’ εκείνους 
που θα ‘ρθουν. Σ’ όλες τις εποχές. 

Το μήνυμα τούτο μεταδίδεται, στεντόρια ή υπόκωφα, σ’ 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. 

Στις πόλεις τις μεγάλες με την πολυκοσμία τους μεταδίδει 
τη ζέστα και την αγάπη της με κάθε τρόπο. 

Είναι γεγονός πως οι σύγχρονοι εμείς όλο και περπατούμε 
στους δρόμους της αγωνίας. Του πολέμου. Και του δισταγμού. 

Σαν ανατείλει όμως το τόσο πράο και παρηγορητικό αστέρι 
των Μάγων, θα ξανάρθουν οι βοσκοί τριγύρω στη φάτνη. Θα 
τραγουδήσουν οι άγγελοι της ευδοκίας τον χαρούμενο ύμνο. 

Ο κόσμος μας κατασυντριμμένος από της τραγικής του 
ύπαρξης το δράμα τ’ ατέλειωτο, θα έλθει κοντά. Θα οσφρανθεί 
τη σμύρνα και το λιβάνι. Τα δώρα των Μάγων. Θα θελήσει 
να ζεστάνει από τα ειρηνικά χνώτα των άκακων ζώων. Εμένα. 
Εσένα. 

Ευχές λοιπόν.                              Με την αγάπη μου,
                                      a.G.

20

στην έρημο



g 18 h

Βλέπουμε... 
...κάτι, και πριν το καλοεξετάσουμε, εκφράζουμε 

τη γνώμη μας. Το κρίνουμε. 
Έχουμε συνηθίσει να δίνουμε απαντήσεις και 

γνώμες οποτεδήποτε. Πριν καν μας ζητηθεί. 
Αδειάζουμε όλο το είναι μας χωρίς πολλή σκέψη. 
Και μένουμε άδειοι.

Στην πολυκύμαντη εποχή μας οι περισσότεροι 
μιλούν. Χωρίς λόγο. Χωρίς να τους ζητηθεί. 
Ανεξέλεγκτα. Πολύ λίγοι, ακούνε.

Ίσως ο άνθρωπος θα έπρεπε να μιλά λιγώτερο. Κι 
αυτό, γιατί σήμερα η Επιστήμη έχει τόσο προοδεύσει, 
που έπρεπε απ’ αυτό να θαμπωνώμαστε. Κι η 
Τεχνολογία έχει αλματώδη άνοδο. 

Πρέπει ο άνθρωπος λοιπόν, να μένει επιφυλα-
κτικός. Και να παρακολουθεί. Κι όταν θα πει κάτι, 
να μπορεί να στηριχθεί κάπου. 

Χρειάζεται κι η πηγή. Το βιβλίο στο οποίο να 
παραπέμψει. 

Από λόγια χορτάσαμε. Χρειάζεται η υλοποίηση 
του λόγου. Να γίνει δηλαδή πράξη. 

Λογική η προτροπή του συγγραφέα της προς 
Διόγνητον Επιστολής: «Ίδε μη μόνον τοις οφθαλμοίς, 
αλλά και τη φρονήσει….» (Διόγν. 11, 1). 

Ας μη φανούμε λοιπόν οι «μωροί» του αιώνα 
μας. 

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας είπαν: “Κρείττον σιγάν 
ή λαλείν μάτην”. 

Ιδού η λύση λοιπόν. β.
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Η πίστη  στο Θεό δεν είναι ένα συναίσθημα, αλλά τρόπος 
ζωής. Ο Κύριος μας είπε: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας 
απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του κι ύστερα 
ας με ακολουθήσει. 

Αυτά τα λόγια σημαίνουν ότι όποιος θέλει να είναι γνήσιος 
μαθητής του Χριστού, θα πρέπει πρώτα να απαρνηθεί τον 
αμαρτωλο εαυτό του, να απαρνηθεί τα εγωιστικά θελήματά του, 
και να σηκώσει τον σταυρό του πνευματικού αγώνος, δηλαδή 
της ταπεινώσεως και της μετάνοιας.

Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει μια ασύδοτη ζωή. Νομίζει ότι 
ο νόμος του Θεού τον περιορίζει. Και υποδουλώνει την ψυχή 
του στην φθορά των αμαρτωλών παθών. Γι’ αυτό και σήμερα 
βλέπουμε ανθρώπους με οικονομική και κοινωνική επιφάνεια, αλλά 
δυστυχισμένους ψυχικά.

Τρέχουν οι άνθρωποι στους ψυχολόγους να λύσουν τα 
προβλήματά τους. Αλλά αγνοούν ότι μόνον ο Χριστός μπορεί 
να τους ελευθερώσει και να τους χαρίσει ελπίδα και παρηγοριά. 

Ηρωική, λοιπόν, απόφαση χρειάζεται. Να απαρνηθούμε ότι 
μας υποδουλώνει και ευτελίζει την ζωή μας και να ακολουθήσουμε 
τον Σωτήρα μας Χριστό.

Μητρ. Ευσέβιος

Διέξοδοι

Τρόπος ζωής

22
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Λόγια πικρόχολα και σκλ
ηρά σε κάθε μας

 

συνάντηση.

Λόγια που στόχο έχουν ν
α πληγώσουν. Να 

ματώσουν ίσως.

Δεν θέλεις ούτε να με ακούς ούτε να με 

βλέπεις. Αλλά είναι αναπόφευκτο.

Αναρωτιέμαι πού έχω φταίξει!

Να σε εκδικηθώ; Δεν θέλω.

Να σε απόφυγω; Δεν μπορώ.

Να σε μισήσω; Εύκολος δρόμο
ς για εμένα, 

που μου αρέσουν τ
α δύσκολα.

Να λοιπόν τι θα κάνω:

ΘΑ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΩ!
Ε.Ζ.Χ.

ο  περιθωριακός

23
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Ο αριθμός διαφόρων σαπουνιών και απορρυπαντικών επέλασε 
από τα 65 στα 200 είδη. Των ζελέ από 121 σε 350. Των 
αλευρούχων και μαγιάς από 84 σε 200. Των τροφών για τα 
ζώα από 55 σε 81. Ενώ ένα μαγαζί με γαστρονομικά είδη 
στην Ουάσιγκτων, προσφέρει στην πελατεία του μπιφτέκια από 
ιπποπόταμο. Κρέας από κροκόδειλο και 35 ποικιλίες μελιού. 
Έτσι που ο συγγραφέας της “Αμηχανίας του μέλλοντος” να 
φοβάται μπροστά στην υπερπληθώρα εκλογής.

Με κίνδυνο να γίνει κανείς θύμα της “υπερεκλογής”, για να 
μην ξεχνάει κανείς τον γάιδαρο του Μπουριντάν! 

Χωρίς όμως όλα τούτα να εμποδίζουν ώστε και σε αυτή 
ακόμα τη Γη της Επαγγελίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, 50 
εκατομμύρια να πεινούν.

Να μιλάμε, λοιπόν, και να γράφουμε· αλλά και να διαμφισβητούμε 
και να διαμαρτυρόμαστε σε παγκόσμια κλίμακα, όταν μάλιστα 
πρόκειται για την ελευθερία, για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και γι’ αυτήν την μάστιγα των ανθρώπων: την πείνα.

(Ι. Κoυτσοχέρας)
ρ-ς

* * *

Ρωγμές...

Φύλαξε τους φόβους σου για τον εαυτό σου. Αλλά 
μοίρασε το θάρρος σου με τους άλλους.
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Ανεβαίνοντας
Συναπάντημα στη δύση

Ψηλαφώντας τον Χριστό στην απλότητα και 
δίψα μιας ιερατικής ζωής

[π. Βασίλειος Χριστοδούλου, εκδ. Άθως]

Η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να λάμψει, αλλά και να δύσει σαν 
τον ήλιο, αρκεί να το ποθήσει, να το προσπαθήσει, και θα το γευθεί. 
Έτσι, μπορεί ν’ απλώσει αφειδώλευτα το φως του, να φωτίσει τις 
ζωές πολλών, να αναδείξει την κρυμμένη ομορφιά τους, την απωθημένη 
ωραιότητα, τις ανενεργείς δυνατότητες. Να χαράξει μονοπάτια, να 
φωτίσει ανήλιαγα σκοτάδια, να ξυπνήσει, να ζεστάνει, να χαροποιήσει. 

Και εκεί, κάπου στο τελείωμα, στη σωματική αδυναμία, θα είναι η 
δική του στιγμή. Κατάματα με την δύση του θα χύνει όλο τον πλούτο 
του. Η ομορφιά του πλέον δεν χρειάζεται την σχηματοποιημένη οδό 
των ενεργειών, των πράξεων, του νοιαξίματος για να γνωστοποιηθεί, 
για να κοινωνηθεί. Διαχέεται απλά και άμεσα. Χωρίς να μπορείς να 
την αναλύσεις, μπορείς απλώς να την χαίρεσαι, να την απολαμβάνεις.

Αυτά είχα διαβάσει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου και ζωντάνεψε 
η επιθυμία να χωθώ στις σελίδες του. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος; 
Πού έζησε; Ποιο το έργο του; 

Κι όμως, ο συγγραφέας μας προειδοποιεί: «Μέσα απ’ τα 
στιγμιότυπα ζωής που καταγράφονται, δεν επιχειρείται η συγγραφή 
βιογραφίας, αλλά το μοίρασμα της έκπληξης του συγγραφέα, για 
τον τρόπο με τον όποιο επιλέγει ο Χριστός να διέρχεται τις ζωές 
μας, αφήνοντας τα χνάρια Του σε βηματισμούς ιερατικούς.»  

Μέσα από τη ζωή του π. Κωνσταντίνου Σκόνδρα, ενός απλοϊκού 
και ταπεινού ιερέα σε ένα απομακρυσμένο χωριό στον νομό Ευρυτα-
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νίας, φανερώνεται στον αναγνώστη η αληθινή έννοια της λέξης 
«αγιότητα».

Ο  παππούς δεν σπούδασε σε θεολογικές σχολές ούτε έκανε θαύματα. 
Δεν μυρόβλυσε το λείψανό του, το οποίο μάλλον θα ακολουθήσει τη 
φυσική, πεπατημένη οδό της αποσύνθεσης. Δεν προλόγιζαν το όνομά 
του πηχαίοι τίτλοι (διδάκτωρ, πανοσιολογιώτατος, σεβασμιώτατος, 
καθηγητής). Δεν έκανε τίποτε υπερφυσικό και θαυματουργικό, ούτε 
ενυπνιάσθηκε οραματισμούς και αγγελοφάνειες.

Επιτέλεσε ένα και μόνο θαύμα, για το οποίο τόσο σπαραχτικά 
εκλιπαρεί η άρρωστη ζωή μας...

...παρέμεινε απλός, τρυφερός, και πτωχός! Παιδί...         
Κ. Χ.

26

l   Έχετε συνήθως πρόσωπο γελαστό ή σκυθρωπό;
l  Κρατάτε τους συνεργάτες σας σε απόσταση;  Ή είστε κατα-  
 δεκτικοί απέναντί τους;
l  Λέτε εύκολα κάτι, για να γελάσετε; Λέτε αστεία, που δεν  
 πληγώνουν; Μεμψιμοιρείτε;
l  Προσφέρετε κάποια υπηρεσία, έστω και αν αυτό σας ενοχλεί;
l  Φροντίζετε να είστε ευχάριστοι μ’ αυτούς που σας   
 περιβάλλουν;
l  Όταν βρίσκεστε στην ανάγκη να αρνηθείτε μιαν   
 εξυπηρέτηση, το κάνετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να   
 καταλαβαίνει ο άλλος, ότι λυπάστε ειλικρινά;
l   Όταν συμβεί κάτι δυσάρεστο με τους συνεργάτες σας,  
 κοιτάζετε να το τακτοποιήσετε; Ή το αντιμετωπίζετε με  
 ύφος σκυθρωπό και δυσαρεστημένο;
l  Έχετε τη διάθεση, σε κάποια επιτυχία ή αποτυχία συνεργάτη 
σας να του εκδηλώσετε την συμπάθειά σας;

 (“μια καρδιά”)
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ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Ένα διεθνές βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κέρδισε 

η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και τα 
εκατομμύρια των μαθητών που ενέπνευσε να απέχουν από τα 
μαθήματά τους κάθε Παρασκευή προκειμένου να διαμαρτυρηθούν 
για την κλιματική αλλαγή. Η Τούνμπεργκ και το παγκόσμιο κίνημά 
της “Fridays for Future” (“Παρασκευές για το Κλίμα”) κέρδισαν το 
βραβείο Πρεσβευτή Συνείδησης της Διεθνούς Αμνηστίας, με το οποίο 
στο παρελθόν έχουν τιμηθεί ο Νέλσον Μαντέλα και η Μαλάλα 
Γιουσαφζάι. “Πρέπει να πολεμήσεις για αυτό που θεωρείς σωστό. 
Πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα το κάνουν 
αυτό”, ανέφερε η 16χρονη Τούνμπεργκ σε ανακοίνωσή της. (“Τα Νέα”)

* * *
Κατά τον μεγάλο Ντοστογιέφσκι: “Ο ρωμαιοκαθολικισμός είναι μη 

χριστιανική πίστη. Ο καθολικισμός της Ρώμης είναι χειρότερος από τον 
αθεϊσμό. Ο αθεϊσμός κηρύττει μονάχα το μηδέν, ο καθολικισμός, όμως, 
προχωρεί πιο πέρα ακόμα, κηρύττει ένα διαστρεβλωμένο Χριστό, ένα 
Χριστό αντίθετο του Χριστού. Κηρύττει τον Αντίχριστο. 

Η Ρώμη ανακήρυξε ένα Χριστό που υπέκυψε στον τρίτο πειρασμό 
του σατανά. Διακήρυξε σε όλο τον κόσμο πως ο Χριστός δεν μπορεί να 
βασιλέψει χωρίς την επίγεια βασιλεία. Ήταν το ίδιο σαν να ανακήρυξε 
ο καθολικισμός τον Αντίχριστο, κι αυτό ήταν που κατέστρεψε την 
Δύση. 

Ο πάπας άρπαξε γη, έκατσε σε γήινο θρόνο και επήρε ξίφος στα 
χέρια του. Από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτε, μονάχα που στο ξίφος 
πρόσθεσαν και το ψεύδος, τη ραδιουργία, την απάτη, τον φανατισμό, 
την πρόληψη, το έγκλημα. Παίξανε (οι παπικοί) με τα πιο άγια, τα 
πιο δίκαια, τα πιο αγνά, τα πιο φλογερά αισθήματα του λαού. 

Όλα, όλα τα προδώσανε, για να κερδίσουν την ανάξια γήινη 
εξουσία. Δεν είναι, λοιπόν, όλα αυτά διδασκαλία του Αντιχρίστου;” 
(Ιστολ. Τρελογιάννης).
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Βεβαιώσεις
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Λουλουδένιες ψυχές

Λουλουδένιες ψυχές
οι ψυχές των παιδιών
των αγγέλων καρδιές
και φωνές των πουλιών.
Την κακία δεν ξέρουν
δεν γνωρίζουν το μίσος,
οι ψυχές των παιδιών
ο χαμένος παράδεισος.
Λουλουδένιες ψυχές αγκαλιές ανοιγμένες
των παιδιών οι καρδιές
που σκορπάν’ ευωδιές.

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη

Ξημέρωσε

Καλή μου Αυγή,
καλέ μου Ήλιε,
χαρά η καινούργια μέρα.

Αρχίζει πάλι το ασίγαστο
τραγούδι της ζωής.
Είναι χρυσό το πρωϊνό,
το βράδυ ασημένιο.
Είναι μεγάλος ο Θεός,
που όρισε τη διαδοχή,
ίδια μεσ’ στους αιώνες.

Κλειώ Κουράση
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Το χιόνι πάλι

Φαρμακωμένα γηρατειά
                          ψέματα λένε

Δεν άκουγαν τα χείλη του πώς να
μιλήσει
Σαν κάτι μεταξύ ζωής και θανάτου -

κοσκίνιζε το χιόνι ο ουρανός
χειμώνα καιρό δίσεκτα χρόνια
το φόρτωνε στα μονοπάτια της
σιωπής
τώρα λευκά τα ρόδα τ’ ουρανού
στο χώμα
κάτω από το πέλμα της περαστικής ζωής
εκεί που ο νεκρός ασάλευτος
ετοίμαζε τα λευκά του δώρα εξισωμένος
στο Βοριά και στο Νοτιά στην 
κόκκινη Δύση
και στα προνόμια της άπιστης
Ανατολής.

Μάρκος Μέσκος

Στίχοι

Ν’αγαπάς είναι
να γκρεμίζεις
για να ‘μπει φως...

Ελένη Δαμβουνέλη



«Αναρωτιέμαι. Γιατί να θέλω 10 Ferrari, 20 ρολόγια με διαμάντια και πολλά 
ταξίδια με αεροπλάνα; Τι θα ωφελήσουν εμένα και τον κόσμο; Εγώ ήμουν πεινασμένος.
Δούλεψα σκληρά. Επέζησα από τους πολέμους. Έπαιζα ξυπόλυτος ποδόσφαιρο. Δεν 
είχα παιδικά παιχνίδια και πολλά άλλα πράγματα.

Ωστόσο σήμερα μ’ αυτά που κερδίζω χάρη στο ποδόσφαιρο, μπορώ να βοηθήσω 
τους συνανθρώπους μου. Έχω χτίσει σχολεία. Ένα αθλητικό στάδιο. Παρέχουμε 
ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα σε ανθρώπους φτωχούς στη Σενεγάλη, συμβάλλοντας 
στην οικογενειακή τους οικονομία. Δεν χρειάζεται να καυχιέμαι ότι έχω πολυτελή 
αυτοκίνητα. Πολυτελή αρχοντικά. Προτιμώ λιγώτερα από αυτά που μου έδωσε η 
ζωή!».

Για κοιτάξετε. Υπάρχουν και άνθρωποι που προτιμούν λιγώτερα από αυτά που 
τους δίνει η ζωή.

Που δεν μετρούν, ούτε μαζεύουν πλούτο στις αποθήκες τους. Που αρέσκονται να 
τον μοιράζουν στους συνανθρώπους τους.

Ο Σ. Μανέ τα έκανε όλα αυτά και συνεχίζει να τα κάνει στην πατρίδα του. 
Αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο Αιγύπτιος, Μ. Σαλάχ. Πρόκειται για 
συμπαίκτη του και έναν από τους σούπερ σταρ της Λίβερπουλ.

Από εκεί και πέρα, ο Σενεγαλέζος επιλέγει να ζει με έναν πιο απλό τρόπο ζωής 
και όχι σαν ένας σταρ του ποδοσφαίρου. Με τα αμύθητα και εξωπραγματικά ποσά 
που κερδίζει.

Και οι δυο τους ζουν διαφορετικά. Δεν επιλέγουν να ζουν μέσα στην πολυτέλεια. 
Μάλιστα, ο Μανέ βοηθούσε τους συνανθρώπους του από τότε που αγωνιζόταν σε 
μικρότερες ομάδες.

Στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν υπάρχουν μόνο οι σούπερ σταρ, που 
ζουν πλουσιοπάροχα. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που θέλουν να έχουν ένα 
φυσιολογικό τρόπο ζωής.

Δεν ξεχνούν τις καταβολές τους. Το δύσκολο ξεκίνημα στη ζωή τους και οι 
ταλαιπωρίες στα παιδικά τους χρόνια τους ωρίμασαν. Γέμισε η καρδιά τους από τον 
πλούτο της αγάπης. Και μοιράζουν τον υλικό πλούτο σε συμπατριώτες τους, που 
υποφέρουν από την πείνα και την εξαθλίωση.

Οι επιτυχίες και η δόξα δεν τους ...χάλασαν.
Εξακολουθούν να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι. Και να κρύβουν μέσα τους μια 

ζεστή καρδιά. ΔΔ

  Ζεστή καρδιά

οραματα
ονειρικα 
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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.
 8.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου 
Ναού (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.
Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι του Ασώτου γίνεται 
κατάλυση σ’ όλα.
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, (εορτή της Υπαπαντής), δεν τελούνται μνημόσυνα.
Την Παρασκευή, 14/2/2020, η ώρα 8:30 μ.μ. θα έχουμε αγρυπνία στον 
Μικρό Ναό.
Στις 22 Φεβρουαρίου είναι Ψυχοσάββατον. Την Παρασκευή (3:00 μ.μ. - 
4:30 μ.μ.) θα γίνουν μνημόσυνα των τεθνεώτων.
Το ίδιο και στις 28 Φεβρουαρίου (3:30 μ.μ. - 4:30 μ.μ.).
Από την Κυριακή της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυρινής, γίνεται 
κατάλυση σ’ όλα εκτός κρέατος.

"Όποιος δεν ξέρει την αλήθεια, είναι βλάκας. "Όποιος όμως 
ξέρει την αλήθεια και την αποσιωπά, είναι εγκληματίας. 

(Μπρέχτ)
Δεν ξέρω σε ποιά από τις δύο κατηγορίες θα πρέπει να 

τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Τρίτη κατηγορία, πάντως, 
δεν υπάρχει. 
Και η αλήθεια; Μόνο μία. Ούτις

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

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 134 l   Φεβρουάριος, 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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