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Τῌ B’ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ IANOYAΡΙΟΥ
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σιλβέστρου,
Πάπα Ῥώμης.
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Στο βίο του Αγίου Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης,
διαβάζουμε το εξής: «Τόση χάρη είχε από το Θεό
ο Σίλβεστρος, που όχι μόνο οι ευσεβείς, αλλά και οι
ειδωλολάτρες τον αγαπούσαν για την αρετή του και
του είχαν ευλάβεια.»
Η αρετή, η αγιότητα και η καλωσύνη είναι το
στόλισμα του χριστιανού.
Το Ευαγγέλιο δεν νίκησε τον κόσμο με τη φωτιά ή
το μαχαίρι. Μα με τον άγιο βίο των χριστιανών. Kαι
την καλωσύνη.
Έτσι ορίζει ο Απόστολος Παύλος τη διαγωγή
και την ανατροφή των χριστιανών στον κόσμο. «ἵνα
γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσωι
γενεᾶς σκολιᾶς».
Τότε οι άνθρωποι –κι εκείνοι που είναι έξω από
την Εκκλησία- «ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες
δοξάσωσιν τὸν Θεόν».
κ.
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Ανα-ψηλαφήσεις
Δ ΥΣΠΛΟΟΣ
Ο Χριστός ενώ ήταν Θεός, προσαρμόζεται σ’ ορισμένες εντολές του νόμου
των Εβραίων.
Δέχεται την Περιτομή.
Προσάγεται στον Nαό στις σαράντα μέρες από τη Γέννησή Του.
Βαπτίζεται.
Τηρεί λοιπόν τις βασικές απαιτήσεις του Εβραϊκού νόμου.
Ο ίδιος το δήλωσε. Δεν ήλθε να καταλύσει το νόμο. Αλλά “πληρῶσαι”
(Ματθ.ε’17). Να συμπληρώσει. Και να εκπληρώσει.
Στη Βάπτισή Του ακούεται η φωνή του Θεού Πατέρα.
Την ίδια στιγμή εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα “ἐν εἴδει περιστερᾶς”.
Εμφάνιση λοιπόν της Αγίας Τριάδος. Για μας.
Ιχνηλατούμε τη γραμμή που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε;
Συχνά συλλαμβάνουμε τους εαυτούς μας ν’ ακροβατούμε ανάμεσα στο
θαύμα και την ευτέλεια.
Όταν αντιμετωπίζουμε το Νόμο (του Χριστού αυτή τη φορά), κρατούμε
μια ναρκισσιστική αυτοάμυνα. Βιαζόμαστε ν’ απορρίψουμε απόψεις και
γραμμές χαρακτηρίζοντάς τις ως “γραώδεις μύθους”. Προσπαθούμε να
συλλαβίσουμε προσανατολισμό. Προβάλλουμε (επιδεικτικά κάποτε) τους
σταλακτίτες της σωρευμένης (;) εμπειρίας μας.
“Είμαστε πεπειραμένοι”, θα πούμε. Άσχετο αν κάποτε αισθανόμαστε, πως
κυκλοφορούμε σε διαδρόμους μιας κάποιας φυλακής. Τείχη πανύψηλα από
γκρίζους κυβόλιθους καμωμένης.
Ασχολούμαστε με φιοριτούρες μεταπρατικών ιδεών και απόψεων.
Οι στιγμές συμπυκνώνουν μνήμες στην αυλή του βίου μας. Στόχος,
ψηφίδα-ψηφίδα, ν’ απαρτισθεί το νόημα.
Αφήνουμε να συντελεστεί συμψηφισμός εικόνων της παιδικής φαντασίας
στη θέα καταστάσεων και γεγονότων;
Συνειδητοποιούμε άραγε, πως η Ιστορία δεν είναι κοιμητήριο γεγονότων, αλλά καταγραφή στιγμών με στόχο τον εγκεντρισμό της ζωής;
Αντιλαμβανόμαστε πως ο Θεός επιτρέπει και ζούμε κάποτε στου θαύματος
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τις παρυφές; Αφήνουμε λοιπόν να καλλιεργηθεί ένα μύχιο, έστω και
ανεπίγνωστο ήθος;
Συχνά το υπαρκτικό νόημα παρουσιάζεται σαν ένα λυκαυγές ατλάζι. Μια
εμπειρία απίστευτη στο χώρο της ανθρώπινης κοινότητας. Μια πρόταση
ζωής ενάντια στις νοοτροπίες της εποχής. Μια ετερόχροια ιριδισμών.
Εργαζόμαστε πολεμώντας τους μηχανισμούς της ανίας. Να φέρουμε μια
συλλογική νεκρανάσταση. Μια απέκδυση ιδεολογημάτων.
Σε τούτο βέβαια το τέντωμα της ψυχής μας σταλάζει η μεταφυσική
βεβαιότητα. Απλώνονται σαν χαλί οι ψηφίδες της ποικίλης χαράς.
Οι άνθρωποι γερνάνε ανάλογα με τις δυσπιστίες που καλλιεργούν.
Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν, σ’ αυτή την πραγματικότητα μέσα, ν’
αναπτύξουμε αρυτίδωτα από υποψίες πρόσωπα; Να διασπάσουμε τούτη
την ανεπίγνωστη αχρωματοψία;
Ζητείται καταφύγιο. Διέξοδος. Γραμμή νέας πλεύσης. Νέος δίαυλος
προσγείωσης. Ένα ανεπίγνωστο αγκυροβόλι. Ένας εγκεντρισμός στην
ωριμότητα.
Είμαστε στεγνοί από ζωή. Αρκούμαστε στην αφ’ υψηλού θέα του
απεριόριστου. Μηρυκάζουμε τα ίδια, αφήνοντας τον ιοβόλο μαρασμό να
δραστηριοποιείται ανεπίγνωστα.
Καιρός να περπατήσουμε στη ζεστασιά της εξόδου, που στον ουρανό
βγάζει. Άσχετο αν είναι δύσπλοος ο δρόμος.Ν΄αποθέσουμε τους λογισμούς μας
στην ιαματική του θαύματος θαλπωρή. Ν’ απαλλαγούμε απ’ οποιαδήποτε
νοητά είδωλα. Θα τη νιώσουμε τότε. Θα αισθανθούμε της ελευθερίας την
πλησμονή να μας περικαλύπτει.
Καλό ταξίδι.

Ιριδισμοί

			
Ιερέας θυμιά.
Συναντά, σε τροχοκάθισμα, συνάδελφον. Του παίρνει το
χέρι. Το φιλά.
Ο “ανάπηρος” ήταν καθηγητής του στη Σχολή.
Η αγάπη (εξακολουθεί να) λειτουργεί. Ακόμη...
γ.
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κεανοί...

Δεν έχει τελεία αγάπη εκείνος, που ρυθμίζει τις διαθέσεις του
απέναντι στους άλλους από όσα λένε οι άνθρωποι.
Όταν αγαπά τον ένα για τούτο, μισεί τον δεύτερο για το
άλλο ή και το ίδιο πρόσωπο άλλοτε αγαπά και άλλοτε μισεί για
διάφορες αιτίες.
Η τελεία αγάπη δεν διαχωρίζει την ανθρώπινη φύση. Πάντοτε
αποβλέπει σ’ αυτή ως προς μία και αγαπά όλους τους ανθρώπους.
Τους καλούς αγαπά ως φίλους και τους κακούς ως εχθρούς.
Ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει όσα κακά προέρχονται
από αυτούς.
Προσπαθεί, αν μπορέσει, να τους κάνει και φίλους. Αλλά και αν
δεν το κατορθώσει, οι διαθέσεις του δεν μεταβάλλονται.
Τους καρπούς της αγάπης του παρουσιάζει πάντοτε προς
όλους. Όπως ο Κύριος που βρέχει και στέλνει τον ήλιο του και
στους δικαίους και στους αμαρτωλούς.
Μάξιμος ο Ομολογητής
***
H αγάπη που μας δίδαξε ο Χριστός είναι άλλο πράγμα από τη
λεγόμενη φιλανθρωπία. Για τούτο οι φιλάνθρωποι δεν γεύουνται
αυτή την αγάπη του Χριστού, που είνε “νερό που πηδά σε ζωή
αιώνια.” Οι φιλανθρωπίες που κάνουνε οι σημερινοί άνθρωποι
είνε ένα χρέος κοινωνικό. Αυτοί οι φιλάνθρωποι, κι’ όποιος είνε
πρακτικός άνθρωπος, δεν είνε χριστιανοί.
Φώτη Κόντογλου

...και λιμάνια
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ΟΡΘΡΙΝΕΣ

An...
Πρέπει πρώτα να πλησιάσουμε τον άνθρωπο Ιησού. Πρέπει να Τον
γνωρίσουμε ως συγκεκριμένο ανθρώπινο ον, ως Εβραίο, διδάσκαλο
και προφήτη. Πρέπει να Τον γνωρίσουμε ως τέκνο της Μαρίας, ως γιο
ξυλουργού, ως Ναζωραίο. Έπειτα, μέσα σ’ αυτή τη συνάντηση, όταν
τα μάτια μας θα’ χουν ανοίξει και η καρδιά μας θα ‘χει καθαριστεί,
θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να δούμε “μείζω τούτων”. Θα
μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε όχι απλά ως ένα διδάσκαλο, μα ως
τον Διδάσκαλο· όχι απλά ως έναν προφήτη, αλλά ως τον Προφήτη.
Θα μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε όχι απλά ως άνθρωπο, αλλά
ως τον Υιό του Ανθρώπου που προαναγγέλθηκε από το Δανιήλ
τον Προφήτη. Θα μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε όχι απλά ως υιό
του Θεού, μα ως τον Υιό του Θεού, γεννηθέντα εκ του Πατρός προ
πάντων των αιώνων. Θα μπορέσουμε να τον αναγνωρίσουμε ως το
Λόγο του Θεού εν σαρκί, ως την εικόνα του Θεού εν ανθρωπίνη μορφή. Και τελικά, θα μπορέσουμε να Τον πλησιάσουμε ως αυτόν τούτον
το Θεό· όχι τον Πατέρα, αλλά τον Υιό του Πατρός, Θεόν αληθινόν εκ
Θεού αληθινού, κατελθόντα στον κόσμο για τη σωτηρία του.
Το πρώτο βήμα στην πορεία για το χειμερινό Πάσχα είναι η
συνάντησή μας με τον άνθρωπο Ιησού. Είμαστε προσκεκλημένοι μαζί
με τον Φίλιππο και τους μαθητές, να μετάσχουμε στο “ἔρχου και ἴδε”.
Αν πραγματικά επιθυμούμε να προσέλθουμε και να δούμε, θα γίνει.
Όπως οι πρώτοι μαθητές, θα δούμε κι εμείς “μείζω τούτων”, πράγματα
που ποτέ δεν προσδοκούσαμε. Θα δούμε “τον ουρανόν ανεωγότα,
και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί
τον υιόν του ανθρώπου”. Θα γνωρίσουμε τον Ιησού ως Κύριό μας και
θα κραυγάσουμε προς Αυτόν: “Ραββί, σύ εἶ ὁ Βασιλεύς τοῡ Ἰσραήλ”.
Και θα γνωρίσουμε ποιος και τι πραγματικά είναι. Όμως πρώτα
πρέπει να τον πλησιάσουμε. Γιατί αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, ποτέ
δεν θα Toν δούμε. (Πρωτ. Θωμάς Χόπκο)
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Σελίδες ημερολογίου
Δευτέρα, 10.12.2018

Συμβαίνει συχνά, όταν περπατώ, να παρατηρώ τριγύρω.
Να ακούω... κι αν μια κουβέντα μού τραβήξει την προσοχή,
κοντοστέκομαι.
Αυτή τη φορά, βρισκόμουν στο δασικό πάρκο της περιοχής.
Καθώς περπατούσα, άκουσα μια αντρική φωνή να με προειδοποιεί:
«Αυτό το μονοπάτι οδηγεί σε αδιέξοδο.»
Τον ευχαρίστησα και συνέχισα τον δρόμο μου. Η βλάστηση
ήταν τόσο όμορφη και η ατμόσφαιρα γαλήνια...
Δεν πρόλαβα να σκεφτώ αν «θα έφτανα στο αδιέξοδο»
ή αν θα διάλεγα νωρίτερα τον δρόμο της επιστροφής. Λίγο
παρακάτω άκουσα μια δεύτερη φωνή, να μου λέει: «Σε λίγο
αυτό το μονοπάτι τελειώνει».
Χαμογελώντας ευχαρίστησα το μικρό αγόρι και συνέχισα πάλι
τον δρόμο μου. Σίγουρη τώρα, μετά τη δεύτερη ειδοποίηση, ότι
ήθελα να φτάσω μέχρι το τέλος.
Γιατί ήταν απλά το τέλος του δρόμου... Κανένα αδιέξοδο!
Ακόμη και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, όταν περιγράφουμε
κάτι, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο, με τον οποίο βλέπουμε τα
πράγματα. Η ματιά του παιδιού έβλεπε το τέλος ενός δρόμου.
Η πιο σύνθετη ματιά του ενήλικα ονόμασε αυτό το ίδιο τέλος,
αδιέξοδο.
Από το μονοπάτι στο πάρκο μεταφέρθηκα στα μονοπάτια
της ζωής.
Συνεχώς κάτι τελειώνει και την ίδια στιγμή κάτι νέο αρχίζει.
Κανένα αδιέξοδο! Μονάχα τέλος. Που σηματοδοτεί μια νέα
αρχή. Νέα όνειρα. Νέες προσπάθειες.
Ένα τέλος που κι όταν «απαιτεί» την επιστροφή, κρύβει την
ελπίδα για νέα ζωή...
Κ. Χ.
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ΠΔονήσεις
ορεία Ζωής
Καλοκαίρι του 1991. Ο Τσαρλς και η Βερόνικα
αφήνουν τη Νιγηρία για την Ελλάδα αναζητώντας μια
καλύτερη ζωή. Αλλάζουν διαρκώς σπίτια σε αναζήτηση
χαμηλότερου ενοικίου, ενώ αποκτούν άλλα τέσσερα
παιδιά.
Υπήρχαν εποχές που οικογενειακώς πουλούσαν
τσάντες και γυαλιά ηλίου στους δρόμους.
«Υπήρχαν στιγμές που το ψυγείο ήταν άδειο.
Χάναμε προπονήσεις, γιατί πουλούσαμε πράγματα
στους δρόμους. Χάναμε και γεύματα. Όμως, παρά
τις δυσκολίες, ήμουν πάντα με το χαμόγελο, ήμουν ο
καλύτερος πλανόδιος πωλητής».
Από τους δρόμους του κέντρου και το γηπεδάκι του
Ζωγράφου έως το χρυσό συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι
Μπακς και τον τίτλο ενός από τους καλύτερους παίκτες
του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε σαν αέρας. Με
ένα πλατύ χαμόγελο πάντα. («Τα Νέα»)
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Καθημερινότητα: η συνήθεια πράξεων ή/και σκέψεων
που εκτελεί (ή έχει) κανείς μηχανικά, αυτόματα, χωρίς να
το συνειδητοποιεί, η ρουτίνα, η καθημερινή επανάληψη
πράξεων χωρίς ενδιαφέρον που οδηγεί στη φθορά. Και
είναι αυτές λοιπόν οι καθημερινές πράξεις, ενέργειες,
κινήσεις, που μπορούν να σε οδηγήσουν σε τραυματισμό
και να μην μπορείς να χαρείς το τρέξιμο. Γιατί δεν φταίει
πάντα η σκληρή προπόνηση ή οι λάθος διαστάσεις που θα
σε οδηγήσουν σε τραυματισμό. Ένας δρομέας πρέπει να
προσέχει το σώμα του όλη τη μέρα, για να το έχει ικανό να
αντεπεξέλθει όταν θα τρέξει. («Τα Νέα»)

Το χαμογελο θάρρους της οικογένειας Ντούμα ενώ
γνωστοποιεί τη σπάνια ασθένεια του Θοδωρή της, τη
νόσο Βatten, που μπορεί να καταπολεμηθεί. (“To Βήμα”)

Κάποιοι προσφέρουν, χωρίς να το διατυμπανίζουν. Η
αιμοδοσία ή η παροχή βοήθειας δεν γίνεται να αποτελούν
αφορμή για την ανάρτηση χαρούμενων selfies. («Το
Βήμα»)
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Της ζωής...
Μετά το 1980 με ρώτησε
ο συνάδελφος αν θα ήθελα να
πηγαίνω γι’ Αγιασμούς και
Ομιλίες σε στρατόπεδα.
Θα μου καλύψει και τα
έξοδα, είπε.
Πυροβολικό λοιπόν. Και
Αεροπορία.
Προηγουμένως, πήγαινε κάποιος θεολόγος. Μιλούσε 45
λεπτά (εκτός από τον Αγιασμό)
Πήγα στην ώρα μου. Σύνολο
(Αγιασμός και Ομιλία) 12 με 15
λεπτά.
Πάντα με ιστορίες. Λιτές.
Οι στρατιώτες με κύτταζαν
απορημένοι.
Μα είναι δυνατό; Τόσο λίγο;
Ναι. Ήταν πραγματικότητα.
Συνήθισαν τελικά.
Λόγω των ιστοριών, έρχονταν όλοι.
Περιττό να πω, ότι ουδέποτε
πήρα οδοιπορικά.
Οι ιστορίες μου πάντα
παραστατικές. Χωρίς πολλά
λόγια.
Αναφέρθηκα, μια φορά, σε
διαγωνισμό που έγινε στον
Νιαγάραν.
Άπλωσαν ένα σχοινί. Κάλεσαν αθλητές να βαδίσουν στο
τεντωμένο σχοινί. Νικητής

Πυρσός

10 b

όποιος έφθανε στο τέρμα.
Μαζεύτηκαν πολλοί. Και
ΜΜΕ.
Ξεκίνησε ο πρώτος. Δεν τα
κατάφερε.
Ο δεύτερος. Ο τρίτος.
Ήλθε κι ένας κοντούλης με
μια ράβδο στα χέρια.
Προχώρησε. Ακόμη λίγο. Κι
άλλο. Έφθασε στο τέρμα.
Ήταν ο νικητής.
Πανηγυρισμοί
και
τα
σχετικά.
- Ποιό το μυστικό σας;
Ερώτηση από τα ΜΜΕ.
- Εκείνο το άστρο. Κι όταν
ο άνθρωπος είναι στραμμένος
στον ουρανό...
Τη στιγμή που με το χέρι
μου έδειξα προς το άστρο, στον
ουρανό, όλοι οι στρατιώτες
έκαμαν το ίδιο. Αναζήτησαν
το άστρο γυρίζοντας το κεφάλι
προς τα εκεί.
Στατιστική των τελευταίων
ετών μεταδίδει μια μεγάλη
αλήθεια.
Το
πιό
καλό
παιδαγωγικό μέσον είναι οι
ιστορίες.
Υπάρχει αντίρρηση;
(από το “ημερολόγιο ενός
πνευματικού”)

Ρ ε ύ ματ α Ε λ πίδ ας
«ὡς καιρὸν ἔχομεν» (Γαλ. στ΄ 10)
Ο Θεός επιτρέπει να έχουμε καιρό. Χρόνο. Ευκαιρίες και δυνατότητες.
Αφού μας επιτρέπει να ζούμε, αναμένει να αξιοποιούμε και να
εκμεταλλευόμαστε το χρόνο που μας δίνει. Ο χρόνος αυτός είναι δώρο.
Καθήκον μας, λοιπόν, να μην τον αφήνουμε να περνά ανεκμετάλλευτος
και αναξιοποίητος.
Είναι γεγονός, πως υπάρχει καλή και κακή χρήση του χρόνου.
Κάποιος τον αξιοποιεί. Ή τον σπαταλά. Ή τον εκμεταλλεύεται αρνητικά.
Εμείς πώς πρέπει να γεμίζουμε το χρόνο μας; Πώς θα τον αξιοποιούμε;
Γι’ αποφυγή κάθε παρεξήγησης, παρανόησης, διαφορετικής
αντιμετώπισης ο απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει:
Να εργαζόμαστε το αγαθό. Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν το χρόνο, να
γίνουμε άνθρωποι δράσης Χριστιανικής. Αγάπης στην πράξη. Θυσίας
προς όλους τους αδελφούς μας. Προς όσους μας χρειάζονται.
Και είναι πολλοί.
Αυτή είναι η σωστή εκμετάλλευση.
Δεν χωρεί, λοιπόν, αδιαφορία. Προχειρότητα. Επιπόλαιη αντιμετώπιση.
Απαιτείται ανάλογη σοβαρότητα. Σωστή εκτίμηση. Ορθή
δραστηριοποίηση. Λογική αξιοποίηση.
Καιρός για δράση λοιπόν.
Θα δώσουμε λόγο.
Καλή κι ευλογημένη χρονιά σε όλους!
+ο π. Γ.
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Ψ η φ ί δ ες

(απέριττες)

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ μια νέα χρονιά να είναι καλύτερη
και καινούργια, μέσα στην τόση άρνηση και
σύγχυση της διαστημικής εποχής μας, ΒΡΕΣ
ΚΑΙΡΟ
...να σκεφθείς... Είναι πηγή δύναμης...
...να διαβάζεις... Είναι ο κρουνός της σοφίας...
...να προσεύχεσαι... Είναι η μεγαλύτερη
δύναμη στη γη...
...για ψυχαγωγία... Είναι το μυστικό να
μείνει κανείς νέος...
...να αγαπήσεις και να γίνεις αγαπητός...
Είναι προνόμιο δοσμένο από το Θεό.
...να δίνεις φιλία... Είναι ο δρόμος που οδηγεί
στην ευτυχία...
...να γελάσεις... Είναι η μουσική της ψυχής...
...να δίνεις. Να προσφέρεις... Είναι πολύ
σύντομη η ζωή, για να είναι κανείς εγωιστής.
...για δημιουργική εργασία... Είναι το τίμημα
της επιτυχίας...
...για γνήσια φιλανθρωπία... Είναι το κλειδί
της πύλης του Παραδείσου...
ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ λίγο έστω... και
πλησιάσουμε όλ’ αυτά τα ωραία, δεν θα ’χουμε
άραγε προσπαθήσει για μια ζωή με κάποιο
νόημα, μια ζωή ποιότητας;

Πυρσός
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κάνουν μια τόσο
ότι τόσες πολλές μέρες
Ποτέ δε φανταζόμουν
δίκαιο.
λίγη ζωή.
ο μεγάλο, η θλίψη πιο
πι
ο
σμ
κό
ν
το
νει
κά
Αν η σιωπή
ν μοιράζεσαι, υπάρχει… ο.
Ο κόσμος μόνο όταν το
κόσμ
όμα πιο αβέβαιο τον
ήδη
Η ελπίδα που κάνει ακ
λο
α τον άλ ν, είμαστε
γι
ς
ένα
ο
ι
ίνε
θα
πε
ν
Και όταν δε
νεύει
νεκροί.
μικρή αναβολή παραμο
τη
ν
τή
αυ
σ’
σα
μέ
ι
κα
“Αύριο”, λες,
ποτέ.
οι
ολόκληρο το πελώριο
ί, που τέλειωσαν όλοι
εκε
α
ντ
πά
ει
χίζ
αρ
ια
Κι η ειλικρίνε
ς.
άλλοι τρόποι να σωθεί τρέλα μας μπροστά στο ανέφικτο να
η
αι
είν
Κι ο έρωτας
λον.
άλ
ν
το
νια!
γνωρίσει ο ένας
κάνεις όνειρα τόσο αιώ
να
ι
κα
ς,
ιρο
κα
όσ
πρ
Να ’σαι τόσο
Τάσος Λειβαδίτης

σεις

Αχ, για κλάματα είσαι κακόμοιρε κόσμε. Για
κλάματα. Και κανένας δε σε κλαίει. Φτώχυνες και
από δάκρυα. Γιατί οι πλούσιοι τα σιχαίνονται και
οι φτωχοί δεν έχουν άλλα.
Γέλιο… δεν πουλιέται πουθενά. Ε, να, αυτό είναι
που θα σε φάει. Γιατί χωρίς γέλιο θα μαραθούν όλα
μια μέρα. Να μου το θυμάσαι. Όλα!
Μ. Λουντέμης

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

μ
η
ν
ύ
μ
α
τ
α
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Γιε μου,
“Για των κορφών τ’ ανέβασμα” είπε.
Ναι! “Και να βάλουμε σταυρό!
Στο σημείο το πιο ψηλό.
Στα δικά του ριζά να καθίσουμε.
Αφού είμαστε οι νικητές(!)

…πατρικά
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Πυρσός

Ανοιχτά Παράθυρα...

- Πολλοί θα τρόμαζαν, εάν στον καθρέφτη, αντί για
το πρόσωπό τους, αντίκρυζαν τον χαρακτήρα τους.
- Μη λες στο Θεό πόσο μεγάλη είναι η καταιγίδα
που περνάς. Αλλά πες στην καταιγίδα πόσο μεγάλος
είναι ο Θεός που πιστεύεις.
- Μην κυττάς πίσω. Μπορεί να θυμάσαι κάτι καλό
- Μην κυττάς μπροστά. Μπορείς να φανταστείς κάτι
όμορφο που δεν θα έλθει ποτέ.
- Ζήσε ε δ ώ και τ ώ ρ α .
Είναι το μυστικό, για να είσαι ευτυχισμένος.
- Τι μπορείς να κάνεις, για να προωθήσεις την ειρήνη
στον κόσμο; Πήγαινε σπίτι σου και αγάπησε την
οικογένειά σου.
- Μην υποτιμάς ποτέ τον εαυτό σου και τις
δυνατότητές σου.
- Μην τραβάς και πολύ το σχοινί με τ’ άτομα που
σου δείχνουν υπερβολική υπομονή. Γιατί, ακόμη κι αυτά
τα άτομα, αργά ή γρήγορα, κουράζονται.
- Η γαλήνη δεν είναι ελευθερία από την καταιγίδα.
Είναι ηρεμία στην καταιγίδα.
- Μεγάλη στγμή είναι εκείνη που τα μ α κ ά ρ ι γίνονται
ε π ι τ έ λ ο υ ς (Από διαδίχτυο)
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Σπαράγματα
Κενοδοξία, το πάθος της
απώλειας. Μέσα από το
Ευαγγέλιο, βλέπουμε τον Κύριο
να πραγματοποιεί θαύματα
και
θεραπείες
ανθρώπων,
παραγγέλλοντας όμως στους
ευεργετημένους να μην πουν
τίποτα, γιατί ο Χριστός δεν
επιθυμεί ούτε επιδιώκει την
ανθρώπινη δόξα και τον
ανθρώπινο θαυμασμό.
Ο Κύριος απευθυνόμενος
προς τον θεραπευμένο πρώην
λεπρό του λέει «όρα μηδενί
είπης» (Ματθ. 8, 4 και Λουκ.
5, 12-16).
Ο Κύριος, μετά τη θεραπεία
των δύο τυφλών, παρήγγειλε
σ’ αυτούς: «οράτε μηδείς
γινωσκέτω» (Ματθ. 9, 30).
Στην
περίπτωση
του
θαύματος του πολλαπλασιασμού
των πέντε άρτων και των δύο
ιχθύων, όπου ο Κύριος έθρεψε
περίπου πέντε χιλιάδες άνδρες,
χωρίς τα παιδιά και τις γυναίκες,
αποφεύγοντας την ανθρώπινη
δόξα και τους επαίνους ο Ιησούς
Χριστός περνά με τους μαθητές
Του το πλοιάριο στην απέναντι
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όχθη (Ματθ. 14, 13-23).
Εξερχόμενος ο Κύριος από τα
σύνορα της Τύρου και Σιδώνος
προς τη λίμνη της Γαλιλαίας,
δια μέσου των συνόρων
της Δεκαπόλεως, θεραπεύει
κωφάλαλο και στη συνέχεια
παραγγέλλει να μην το πουν
οι παρευρισκόμενοι σε κανένα,
θέλοντας έτσι να αποφύγει τις
επευφημίες των ανθρώπων.
(Μαρκ. 7, 31-37).
Κατόπιν βλέπουμε τον Κύριο
να εκβάλλει από δαιμονισμένους
πονηρά πνεύματα και να τα
επιπλήττει, μη επιτρέποντας σ’
αυτά να μιλούν, γιατί φώναζαν
δυνατά ότι ο Κύριος είναι ο
Χριστός, ο Υιός του Θεού.
Με το ξημέρωμα της ημέρας
ο Κύριος πορεύθηκε σε έρημο
τόπο, προκειμένου να αποφύγει
τον ανθρώπινο έπαινο (Λουκ.
4, 40-44).
Αφροσύνη
χαρακτηρίζει
ο Απόστολος Παύλος την
αυτοκαύχηση,
τονίζοντας
«γέγονα άφρων καυχώμενος»
(Β’ Κορ. 12, 11-12). (Αρχ.
Αλβανίας Αναστάσιος)

Πυρσός
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Σταγονες...
ΟΣΟΙ...
Οι ψυχές οι ανθρώπινες, το προσέχουμε συχνά, Μακαρίωτατε Άγιε
Τσεχίας, Μακαριώτατε Άγιε Κύπρου, Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατοι,
αναζητούν σήμερα μιάν όαση. Μια σταγόνα ίσως. Να ξεδιψάσουν,
θέλουν. Νερό όμως πουθενά.
Μπορεί βέβαια το τμήμα Υδάτων να καλύψει τις ανάγκες μας.
Σπάνιο ασφαλώς το φαινόμενο.
Την πνευματική όμως τη δίψα ποιός θα την ξεπεράσει; Ποιός θα
σπεύσει να ενυδατώσει τις ψυχές; Πού θα βρουν ανάπαυση;
Μερικοί στρέφονται στις θάλασσες. Άλλοι στα βουνά. Επιστρέφουν
όμως τελικά πιο διψασμένοι απ’ ότι έφυγαν.
Η ζωή τους, αποκαθηλωμένη, αναζητεί την παραμυθία. Σ’ αυτή
προσπαθούν να χωρέσουν όλες τους τις ελπίδες. Τους ανασασμούς και
τις προσδοκίες.
Να πούμε πως δεν υπάρχει διέξοδος; Λύση; Καταφυγή;
Κάτι τέτοιο θα ήταν ψέμα. Κι αυτό, γιατί η μνήμη πάντα θ’
ανακαλεί μια χλωμή, κατανυγμένη και μισοφωτισμένη εκκλησία.
Ξέρουμε βέβαια, πως η έπαρση του ανθρώπου της εποχής μας δεν
πορεύεται με την κατάνυξη. Τη χαρμολύπη. Το χαροποιό πένθος της
Εκκλησίας μας. Κάτι που δεν ερμηνεύεται με λέξεις, αλλά βιώνεται, αν
ο άνθρωπος σπάσει τους ώμους του. Και σκύψει λίγο. Και ταπεινωθεί.
Όπως νιώθει, ύστερα άπο τη βροχή, τη μοσχοβολιά του νοτισμένου
χώματος, όταν σκύψει.
Μόνον έτσι μπορούμε να κλάψουμε, με της ταπείνωσης το μεγαλείο
την ψυχή μας. Να την αναβιβάσουμε πάνω από τις αισθήσεις και τα
καθημερινά. Ελεύθερη τότε, επίμονα να κρούσει τη θύρα τ’ ουρανού.
Για να γίνει τούτο, χρειάζεται να σχιστεί το δίχτυ το πυκνό της
αγωνίας και της αγχωτικής προσπέλασης όλων εκείνων που επιθυμούμε.
Πρέπει να το παραδεχθούμε. Μόνο η Εκκλησία μπορεί ν’ αναστρέψει
τα πράγματα. Να δώσει στη μερα μας χαρακτήρα ζωής. Γεύση
Παραδείσου. Πύκνωμα Νοήματος.
Καιρός να στρωθεί το πνευματικό τραπέζι. Όσοι πιστοί!...
ο +π. Γ.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Αγίου Τσεχίας στην Παλουριώτισσα.

Πυρσός
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ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ
Ρυάκια
Το Συμπέρασμα
Αγαπητέ μου Τάκη,
Ισχυριζόμαστε πως αυτά που σήμερα συμβαίνουν, είναι
αποτέλεσμα κακών χειρισμών κάποιων ανθρώπων. Συνθέτουν όμως
όλο και πιο ζοφερή την εικόνα της εποχής μας. Την ίδια πάντως
στιγμή, νιώθουμε να μας καταθλίβουν σε κάθε επίπεδο.
Ασφαλώς δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σ’ αυτή μας τη
θέση.
Δεν προσπαθώ να απενοχοποιήσω κανέναν. Αντιθέτως.
Η εποχή μας είναι δική μας κατάκτηση και δημιουργία. Δική
μας ευθύνη και διαχείριση. Δική μας λογοδοσία, αλλά και δική μας
αλαζονεία.
Πάνω απ’ όλα όμως είναι δική μας παιδεία.
Καιρός λοιπόν να προβληματιστούμε:
Ποιά είναι, αλήθεια, αυτή η παιδεία που δεχθήκαμε;
Ποιές είναι οι προϋποθέσεις που δημιουργήσαμε;
Ζητήσαμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο.
Τί κάναμε γι’ αυτό;
Οι καταστάσεις βοούν.
Οι νηστικοί διαμαρτύρονται.
Οι χορτασμένοι γίνονται όλο και πιο λίγοι.
Πού πάμε λοιπόν;
Πού θα καταλήξουμε;
Με την αγάπη μου,
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Οδοιπορώντας
H καρφίτσα

[Ελένη Ζιώγα, εκδ. Πορφύρα]

(Αθώα και ειλικρινά, με τη βεβαιότητα του αλάθητου.) Από την
αρχή υποψιαζόμουν τον ένοχο. Αλλά, ως γνωστόν, σύμφωνα με την
τάξη, κάθε καταγγελία ενόχου βασισμένη σε απλή υποψία είναι εντελώς
εκτός τάξης. Αλλά, και πάλι, σύμφωνα με την τάξη, πώς να αφήσεις μια
κλοπή μέσα στο ίδιο σου το σπίτι κρυφή από τα Όργανα της Τάξης;
Αν θες να είσαι εντάξει με την τάξη δεν πρέπει να βάζεις τα πράγματα
σε τάξη; Ειδικά όταν κάποιοι μπήκαν στη ζωή σου απρόσκλητοι και
σου χάλασαν την τάξη...
Κεντρικοί ήρωες, η Κυρία, η Ηθοποιός, ο Δολοφόνος και η Ζητιάνα.
Όλοι τους νοσταλγούν να επιστρέψουν... Αλλά «πού»; Η Κυρία και η
Ηθοποιός, δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν αυτόν τον «τόπο».
Αντίθετα, η Ζητιάνα και ο Δολοφόνος ξέρουν πολύ καλά, ακόμη κι
αν βαδίζουν σε δρόμους αντίθετους. Και οι δύο έχουν ανάμνηση της
ελευθερίας και λαχταρούν να βρουν μια διέξοδο που θα τους λυτρώσει.
Μάλιστα, η Ζητιάνα φαίνεται να γνωρίζει τη μοναδική Αλήθεια που θα
την οδηγήσει εκεί, η οποία δεν είναι άλλη από την Αγάπη.
Μια καρφίτσα της Κυρίας που θα κλαπεί από την Ηθοποιό και θα
φτάσει στα χέρια της Ζητιάνας θα γίνει μέσω του οποίου η τελευταία
θα μεταγγίσει τη σοφία της στον Δολοφόνο. Και το θαύμα αυτό
πρόκειται να παρασύρει, τόσο την Κυρία, όσο και την Ηθοποιό σε μια,
ασυνείδητη μεν, μα ελπιδοφόρα νοσταλγία...
Ένα κείμενο για την αγάπη, για τον εγκλωβισμένο μας εαυτό που
νοσταλγεί την ελευθερία κι ας μην το ξέρει.
								Κ. Χ.
Υστερόγραφο: Η Καρφίτσα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο
του 2017 στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού, με την ισότιμη συνεργασία μιας ομάδας επαγγελματιών ηθοποιών και του θεατρικού εργαστηρίου
του Ψ.Κ.Κ.
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Έχει...

Συνηθίσαμε να συνδέουμε τη μετάνοια με τη συντριβή.
Τον πόνο. Τη θλίψη. Τα δάκρυα με τις αμαρτίες του
παρελθόντος.
Αν και η μετάνοια έχει και το στοιχείο της μεταμέλειας, το
κύριο όμως νόημά της βρίσκεται στη νέα εποχή. Στο σήμερα
του Ιησού. Στη ζωή της χαράς που Εκείνος ευαγγελίζεται.
Έτσι υπερβαίνει τη λύπη, που γεννά η αμαρτία. Τη
μετατρέπει σε αιώνια, αμετάβλητη χαρά.
Εισάγει στη ζωή τη νέα διάσταση της χαρμολύπης. Τη
χαρά δηλαδή εκείνη που προέρχεται από τη μεταστροφή
της λύπης του κόσμου σε χαρά και γι’ αυτό συνδέεται με
το παρελθόν.
Παράλληλα περιλαμβάνει τη χαρά από τη βίωση της
άμεσης παρουσίας του Ιησού και της κοινωνίας του Αγ.
Πνεύματος.
Όταν αναφέρεται στο αμαρτωλό παρελθόν του ανθρώπου,
είναι μετάνοια συντριβής. Μεταμέλειας. Προετοιμασίας.
Αυτήν εξέφραζε το βάπτισμα του Ιωάννη.
Η πνευματική προετοιμασία του ανθρώπου οδηγεί στην
αποδοχή του Ιησού. Την αναγέννηση. Γίνεται νέα αρχή για
τον άνθρωπο.
Η αναγέννηση στον κόσμο του Θεού σημαίνει το τέλος
μιας εποχής για τον άνθρωπο, που τον διέκρινε ο θάνατος.
Και την αρχή μιας ζωής χωρίς τέλος.
Είναι τόσος ο πλούτος της χάρης του Ιησού. Τόσα τα
δώρα και ανεξιχνίαστα τα βάθη του πνεύματος που για τον
άνθρωπο, ο οποίος μόλις αρχίζει να τα γνωρίζει, γίνονται
κέντρα πνευματικής έλξης και προσμονής.
Η περίσσεια της χάρης ωθεί στην αυθόρμητη έκφραση
ευγνωμοσύνης.Στην επιθυμία μετάδοσης της χαράς.
Όσο μεγαλύτερη η αποκάλυψη, τόσο μεγαλύτερη και η
ανάγκη της ευγνωμοσύνης. Πιο έντονη και ακέραιη η χαρά.
Γιατί η αποκάλυψη των μυστηρίων της πνευματικής ζωής
κοντά στον Ιησού έχει συνέχεια. Την αγάπη.
ο + π.Γ.
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Προσπελάσεις
Ένας γερασμένος αιώνας έφυγε.
Το ρολόι μετρά τα δευτερόλεπτα. Τα λεπτά. Τις ώρες.
Ο χρόνος τρέχει.
Ένας χρόνος, όπως τόσοι άλλοι, με τα καλά του και τα κακά του.
Τις χαρές και τις λύπες του.
Ενταχθήκαμε σ’ ένα στρατόπεδο. Έχουμε μια θέση στο
χριστιανισμό. Συνειδητοποιήσαμε αυτήν την κατάσταση ή απλώς
βρισκόμαστε έτσι όπως έτυχε;
Ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Μια ομάδα ανθρώπων
που στόχο τους έχουν θέσει να ζήσουν το Χριστό.
Οι καιροί (οι «ου μενετοί» όπως συχνά λέμε) προβάλλουν
διλήμματα. Η πορεία έτσι του ανθρώπου σήμερα γίνεται όλο και
πιο οδυνηρή. Πιο αγωνιώδης.
Βάλλεται καθημερινά ο Χριστιανισμός. Και με ποικίλους τρόπους.
Από πολλούς και διάφορους. Φταίει η Εκκλησία. Ο κλήρος. Οι
χριστιανικές ομάδες.
Στόχος τους να χτυπήσουν. Να εξαφανίσουν τον χριστιανισμό.
Μα ο Χριστιανισμός αιώνες τώρα βάλλεται και όμως εξακολουθεί να
στέκει. Και αυτό με τη βοήθεια του Θεού και επειδή οι οπαδοί του
ξέρουν να τον διαφυλάσσουν.
Εμείς σήμερα, τι κάμνουμε;
Είμαστε σε θέση να κρατήσουμε ψηλά την σημαία; Να υποστούμε
οποιασδήποτε μορφής θυσία για χάρη Του;
Δεν αρκεί μόνο να έχουμε στην ταυτότητά μας τον τίτλο. Μα να
ζούμε αυτό που πιστεύουμε.
Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να κλειστεί μόνος του στο σπίτι του.
Και να κάνει ότι του αρέσει. Χρειάζεται συνεργασία. Συμπόρευση.
Οι σχέσεις μας με τους γύρω μας είναι απαραίτητες στη ζωή μας.
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.
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Ο Κύριος επέτρεψε να βρισκόμαστε σ’ αυτή την ομάδα.
Μας δημιουργούνται αυτόματα και ευθύνες όμως. Και ευθύνη
σημαίνει συνειδητός τρόπος ζωής.
Δεν μπορούμε να δεχόμαστε σήμερα οτιδήποτε παθητικά. Να
εφησυχάζουμε, πως, ως ομάδα, προχωρούμε σωστά, χωρίς, να
κάμνουμε τίποτε.
Η ανησυχία μας να γίνει πράξη. Και η πράξη παράδειγμα.
Μέσα από αυτήν την τόσο αγχώδη κατάσταση ένα ξεπροβάλλει
ως συμπέρασμα: Η λύση που τόσο γυρεύουμε. Και μόνο στις πηγές
υπάρχει.
Α.Ι.

Ψίθυροι...
Έλληνας τραγουδιστής παραμονές Χριστουγέννων,
επισκέφθηκε ίδρυμα άρρωστων παιδιών.
Κυκλοφόρησε με άνεση. Έκανε χειραψίες. Πλησίασε τα
παιδιά.
Τυπική συμπεριφορά. Στεγνή. Συναίσθημα; Ούτε
ίχνος.
Από κοντά ο τηλεοπτικός φακός σε δράση.
Μετά από αρκετά χαμόγελα, μίλησε (στην τηλεόραση
βέβαια).
- Ήλθαμε... κλπ.
Και πρόσθεσε:
- Το βράδυ θα με βρείτε στο κέντρο...
Τί του έφταιξαν, αλήθεια, τα παιδιά;

Aλέξης
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Της αυγής
Τ’ αστέρι το φωτεινό
Ο φιλόσοφος το είπε: Ο άνθρωπος είναι εγκαταλελειμμένος
στη δική του πρωτοβουλία.(1)
Η Λεζάρ θα προσθέσει: “..
Είναι τόσο απλή η ευτυχία
σ’ αυτό τον κόσμο!
Αλλά την ψάχνουμε εκεί
που δεν υπάρχει...
Δεν εξαρτάται ούτε από ανθρώπους,
ούτε από τα πράγματα.
Μόνο από σένα και το Θεό” (2)
Με αυτά σαν δεδομένα προπέμπουμε σήμερα, εσάς, το Χ. και
την Α. Σας προπέμπουμε και σας ευχόμαστε. Σας ευχόμαστε και
προσευχόμαστε.
Είθε ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Κοντά σας. Δίπλα
σας. Για να σας
Βοηθά.
Ευλογεί.
Προστατεύει.
Στη ζωή σας πολλά θ’ αντικρύσετε προβλήματα. Αυτό είναι
σίγουρο. Αυτό συμβαίνει σ’ αυτούς που θέλουν να αγωνίζονται.
Ν’ αγωνιούν για το αύριο.
Όχι με την έννοια της μέριμνας. Αλλά μ’ αυτή της σωτηρίας.
Είναι η μόνη αγωνία άλλωστε που επιτρέπεται στο Χριστιανό.
Και το ξέρετε καλά. Όπως ξέρετε επίσης και το άλλο:
“ο Θεός σταυρώθηκε με απλωμένα χέρια και παραμένουν
μέχρι του τέλους των καιρών απλωμένα, για να δείχνει καθαρά,
πως η αγάπη Του αδιάκοπα αγκαλιάζει τον κόσμο”. (3)
Σ’ αυτό τον κόσμο ανήκετε κι εσείς. Αναζητητές της Αλήθειας
από τη μικρή σας ηλικία βρήκατε τον πολύτιμο μαργαρίτη.
Αυτόν για τον οποίο υπέροχα μιλά ο ποιητής:
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“Αλήθεια, ανέβα από τα τάρταρα,
κατέβα από τ’ αστέρια!
Αλήθεια, ιδές προσκυνητές που υψώνουμε τα χέρια!
Δεν έχουμε άλλο πιο βαθύ καημό
απ’ τον καημό σου!”(4)
Σ’ Αυτή την Αλήθεια που είναι ο Θεός (ο ίδιος το διεκήρυξε)
να συνεχίσετε πάντα να στοχεύετε.
Σήμερα το “εγώ” καταργείται. Αντικαθίσταται. Γίνεται “
εμείς”.
Δεν σημαίνει ότι τούτο θα είναι ανώδυνο. Κάθε άλλο. Μα
από σας εξαρτάται.
Θ’ αφήσετε τους εγωϊσμούς να κυριαρχήσουν; Θα θελήσετε
να διαπλεύσετε της ζωής το τρικυμισμένο πέλαγος μόνοι; Ή θα
θελήσετε να στήσετε ένα καινούργιο σκαρί με το πανάκι του
απλωμένο στης πίστης της χριστιανικής τον αγέρα, για να σας
κατευθύνει Εκείνος; Ούριος θα είναι ο άνεμος εκείνος. Να είστε
σίγουροι. Κι όταν το βράδυ θα καταλήγετε στης προσευχής τις
ψηλές κορυφογραμμές, μαζί Του θα επικοινωνείτε. Κι Εκείνος με
τις ελευθερίας το νυστέρι θα σας καθοδηγεί. Ως το τέλος.
Προχωρήστε λοιπόν. Αφήστε πίσω σας τα μηδενικά και τις
ψευδαισθήσεις. Πάντα μπροστά να βλέπετε αναζητώντας της
αυγής τ’ αστέρι το φωτεινό, για να καταυγάζει τη ζωή σας.
Αγαπητοί μου, ο Θεός μαζί σας. Για πάντα.
Συγχαρητήρια.
ο +π.Γ.

Παραπομπές:
(1) Κείμενο του Σάρτρ από το βιβλίο του “Ο υπαρξισμός είναι ένας
ανθρωπισμός. Βλ. Κυπριακή Μαρτυρία τ.28 σελ 37
(2) Βλ. το βιβλίο της Λεζάρ, στο: Γερ. Ζαμπέλη, Περίπατοι στη Γαλιλαία,
Λευκάδα, 2009, σελ. 213.
(3) Βλ. κείμενο του Αγ. Ιωάννη του Δαμασκηνού, στο Γερ. Ζαμπέλη κλπ.
σελ 166
(4) Βλ. κείμενο του Κωστή Παλαμά, από την “Ασάλευτη ζωή” στο Γερ.
Ζαμπέλη...κλπ. σελ. 18
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O P IAKA
To στίγμα
Πλοήγηση αεροπλάνου. Και μάλιστα πολεμικού. Του πρώτου
παγκόσμιου πολέμου.
Σ’ αυτό μας καλεί ο Γάλλος συγγραφέας.
Πολύ παραστατικός στις περιγραφές του. Τις λεπτομέρειες. Τη ζωή
των ανθρώπων εκείνων.
Συνήθως μυθοποιούμε μερικά πράγματα.
Ο Εξιπερί (1) έρχεται να μας προσγειώσει ομαλά. Να μας εξηγήσει.
Να μας μεταδώσει πραγματικότητες. Συνήθειες. Βιώματα.
Ναι. Και αυτοί που είναι εντεταλμένοι στο έργο το συγκεκριμένο,
είναι άνθρωποι. Όπως εμείς. Δεν διαφέρουν σε τίποτε.
Έχουν τις αγωνίες τους. Τις ανάγκες τους. Την ανησυχία για την
κατάληψη του στόχου.
Θέλουν να πετύχουν αυτό, που τους ανατέθηκε.
Φυσιολογικοί κατά πάντα λοιπόν. Με τ’ αστεία τους. Τα
πειράγματά τους. Τις τελείως ανθρώπινες στιγμές τους.
Αποστολή το έργο τους. Συγκεκριμένη. Και σοβαρή.
Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, έχει την αίσθηση, ότι βρίσκεται
ήδη μέσα στο αεροπλάνο. Παρακολουθεί. Ενημερώνεται. Συμμετέχει σε
κάθε περιστατικό. Αγωνιά μαζύ με το πλήρωμα.
Νιώθει, τελικά, ξεκούραστα, όταν φτάνουν και πάλι στη γη.
Ενημέρωση των ανωτέρων: «Αποστολή εξετελέσθη επιτυχώς».
Καθημερινότητα; Για το πλήρωμα, ναι. Για μας, εντυπώσεις
πρωτόγνωρες. Που δεν σ’ αφήνουν να διακόψεις τη μελέτη. Θέλεις
να φθάσεις στο τέλος. Να ολοκληρώσεις. Να δεις τι έγινε παρακάτω.
Ποια ήταν η κατάληξή τους.
Το ενδιαφέρον του αναγνώστη, όλο και οξύνεται. Μέχρι το τέλος.
Που φέρνει την αποκορύφωση. Οπότε μένει έκπληκτος. Γιατί; Μα για
τις θέσεις και τα μηνύματα που μας μεταδίδει ο συγγραφέας:
«Η Ελευθερία είναι εκείνη της ανόδου, της εξύψωσης του Ανθρώπου…
Ελευθερία δεν είναι το να εξαίρεται το άτομο ενάντια στον Άνθρωπο,
θα πολεμήσω όποιον επιζητήσει να υποδουλώσει σ’ ένα άτομο –
όπως και σε μια μάζα ατόμων- την ελευθερία του Ανθρώπου» (2)
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Αλλού θα πει:
«Πρέπει να δώσεις πρώτα, προτού πάρεις, να χτίσεις πριν
κατοικήσεις» (3) Και:
«Πρέπει να αρχίσεις από τη θυσία, για να δημιουργήσεις αγάπη».
(4)
Καλείται ο άνθρωπος «να γίνει αγγελιαφόρος του Θεού στο δρόμο
προς το Θεό» (5)
Επομένως, «κανένας δεν είχε το δικαίωμα να απελπίζεται, αφού
ήταν αγγελιαφόρος ενός μεγαλύτερου από τον ίδιο». (6) Ακόμη:
«Οι αόρατες κατωφέρειες της αγάπης απελευθερώνουν τον
άνθρωπο» (7)
Έργο μας; Ναι. «Πρέπει ν’ αποκαταστήσουμε τον Άνθρωπο» (8).
Να καταλάβουμε δηλ. ότι εγώ «είμαι ιδρυτικό τμήμα τα κοινότητας
των ανθρώπων» (9)
Και ένα τελευταίο:
«Η νίκη είναι καρπός της αγάπης. Μόνον η αγάπη αναγνωρίζει
το πρόσωπο που θα πλαστεί. Ο νους δεν αξίζει παρά υπηρετώντας
την αγάπη». (10)
Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο συγγραφέας δεν είναι θεολόγος. Αεροπόρος
είναι.
Όσοι διάβασαν το άλλο βιβλίο του (11) εκπλήττονται. Βλέπουν
εδώ μια διαφορετική αντίκρυση της ζωής. Των γεγονότων. Των
πραγμάτων.
Ο Εξιπερί αφήνει, ναι, ένα στίγμα δυνατό. Πνευματικό. Επαφίεται
στον αναγνώστη το τι θα κάνει μετά.
Η ανάγνωση (όχι: μελέτη) του βιβλίου μάς δίνει πολλά.
Αξίζει τον κόπο.
o +π.Γ.

(1) Βλ. Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, Πολεμικός πιλότος, εκδ. Ψυχογιός,
Αθήνα, 1996 (2) Βλ. Αντουάν κλπ, ό.π.π. σελ. 176 κε (3) Στο ίδιο, σελ.
174 (4) Στο ίδιο, σελ. 174 (5) Στο ίδιο, σελ. 164 (6) Στο ίδιο, σελ. 165 (7)
Στο ίδιο, σελ. 161 (8) Στο ίδιο, σελ. 160 (9) Στο ίδιο, σελ. 155 (10) Στο
ίδιο, σελ. 149 (11) Μιλούμε για το παγκόσμια γνωστό βιβλίο του «Ο μικρός
πρίγκηπας»
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Εαρινά
Tα χέρια μας
Αναβάλλεται η γιορτή μας για την άλλη αυγή
κι ίσως από μέρα σε μέρα για μετά το θάνατο.
Από τον ήλιο αν εξαρτιόταν δε θα μπορούσε να κρατηθεί
στον ουρανό ψηλά χωρίς να δύσει.
Είναι όμως απ’ τα χέρια μας. Αυτά μπορούν να γράψουν
μια μουσική, να συμφωνήσουνε σ’ ένα τραγούδι
χάρη να γίνουν ή να σκοτώσουν άνθρωπο.
Την ξέρουμε από παιδιά την δύναμη των χεριών μας
τότε που φτάναν δυο πετρούλες, να χτίσουμε τη χαρά
μια φλούδα καρυδιού, να ζήσουμε τη θάλασσα.
Είναι απ’ τα χέρια μας. Γι’ αυτό φιλώ
με τόση λαχτάρα παιδί μου τα δικά σου.
				

Γιώργος Φωτεινός

Όαση
Ήταν άνυδρη η γη. Και μεις διψασμένοι γι’ αγάπη.
Μάζεψα απ’ το πλατύ ποτάμι κύματα λογής σε χρυσό κοχύλι.
Κάθε κύμα κι ήλιος. Πιες να δροσιστείς.
Φ. Λάδης
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O εαυτός μου
Μου έκαμε πολλά
Πικρά κι ανεπίτρεπτα
Λάθη βουνό.
Ξαφνικά κι ολοένα μού έφευγε κυνηγώντας τον
μόλις που τον πρόφταινα
στην άκρη-άκρη του γκρεμού
άλλοτε κρυμμένος
πίσω από μάσκες τερατώδεις με περιγελούσε
με διέσυρε, με ατίμασε
μεσ’ στους καθρέφτες όλους, κλέβοντας
τον χρόνο και τον πόθο μου
άσωτα για να τους σκορπίσει
στους κόκκινους ανέμους της παραφοράς.
Καρτερικά τον υπόμεινα μισώντας τον
τρυφερά τον κανάκεψα, συγχωρώντας τον
σε αγώνα ματωμένο τον προκάλεσα
τον στόλισα με όνειρα πολύτιμα
τον έσπρωξα στο πηγάδι
τον αγάπησα, τον καταράστηκα
κρυφά τις νύχτες έλπισα κι ευχήθηκα τον θάνατό του.
Στο τέλος, σέρνοντας ήρθε, δαρμένο σκυλί
και κούρνιασε δίπλα μου
ραγισμένος απ’ την ηλικία, γυρεύοντάς μου
να γεράσουμε μαζί.
			
Λένα Παππά
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Αναβαθμοι
Nα κοινωνούν
Ένας κύριος, με σκλήρυνση κατά πλάκας, περίμενε, στα λεωφορεία τη στάση,.
Καθισμένος στο αναπηρικό του καροτσάκι.
Έφθασε το λεωφορείο. Κατέβηκε η ράμπα. Οι επιβάτες δεν μετακινήθηκαν για
να ανέβει. Και έμεινε απ’ έξω.
Ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε. Είπε: «Τερματικός σταθμός. Κατεβείτε
όλοι από το λεωφορείο». Είπε στον ανάπηρο και τον αδερφό του, που τον
βοηθούσε, να ανέβουν . Συνέχισε το δρομολόγιό του με αυτούς τους δυο.
Η ιστορία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Η εταιρία των λεωφορείων ζητά
περισσότερες πληροφορίες. Για να συγχαρεί τον οδηγό.
“Ο οδηγός είναι ήρωας”, “Συγχαρητήρια στον οδηγό. Ντροπή για τους
επιβάτες”, “Καλό μάθημα. Ελπίζω οι επιβάτες να το κατάλαβαν”, “Mπράβο στον
οδηγό που άδειασε το λεωφορείο και επέτρεψε σε έναν άνθρωπο με ειδικές
ανάγκες να ανέβει πάνω”, ήταν μερικά από τα σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο.
Πάλι γινόμαστε μάρτυρες της ανθρώπινης αδιαφορίας και αναλγησίας.
Μπροστά στον ανθρώπινο πόνο στεκόμαστε με βλέμμα απλανές. Εστιάζουμε
μακριά. Πέραν του προβλήματος που βρίσκεται κάτω από τη μύτη μας. Αγνοούμε,
το διπλανό μας.
Στη σκέψη και στην καρδιά μας δεν χωρεί άλλος. Μόνο ο εαυτός μας.
Είναι ο κυρίαρχος. Κι αν η ζωή είναι παιχνίδι, νομίζουμε πως εμείς το
κατευθύνουμε. Με δικούς μας κανόνες. Ρυθμούς. Που δεν αφορούν στους άλλους.
Δεν χωρούν στον κύκλο της ζωής μας. Τους έχουμε αποκλείσει.
Αν κάνουν κι αυτοί το ίδιο. Οι δρόμοι μας ποτέ δεν θα συναντηθούν. Θα
κινούνται σε μια παράλληλη μοναχική πορεία.
Είναι αυτή την κοινωνία που ψάχνουμε;
Μήπως με τη συμπεριφορά μας φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς «κοινωνία»;
Αγάπη; Νόημα; Σκοπό; Στόχους;
Καιρός να κοιτάξουμε μέσα μας. Να ψάξουμε στου είναι μας τα βάθη. Να
σκάψουμε. Και ρίζες του κακού να ξεριζώσουμε.
Στη θέση τους, σπόρους αγάπης να φυτέψουμε. Και σαν βλαστήσουν, τον
κόσμο όλο ν’ αγκαλιάζουν. Χαμόγελα τριγύρω να σκορπίζουν. Να κοινωνούν με
το Θεό. Και τους ανθρώπους.
ΔΔ
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Α ν α τ α ρ ά ξε ι ς
Όλοι το θέλουν. Κι ας μην το λένε.
Για ένα χάδι μιλούμε. Μια “αγκαλίτσα”.
Ναι! Ένα φιλί. Τόσο μικρό. Κι απέριττο.
Ακριβό; Εξαρτάται. Με ευρώ θα πληρώσουμε; Με
λίρες;
Μήπως με χτύπους καρδιάς; Γιατί όχι;

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 μεγάλου Ναού μεταξύ 3:30 - 5:30 μ.μ. για εξυπηρέτηση του
κοινού. Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος
99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
2. 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), από τις 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά.
3. Το Σάββατο, 5 Ιανουαρίου, (παραμονή των Φώτων) γίνεται
κατάλυση οίνου και ελαίου.
4. Την Παρασκευή, (18/1/2019, 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.122l Ιανουάριος, 2019 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος
Αντωνίου l Επιμέλεια έκδοσης: Κυριακή Χριστοδούλου 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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