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Δυό του νομίσματος οι όψεις. Της ζωής πολλές. 
Με εκπλήξεις περιβεβλημένες.

Σε κάθε μας βήμα: Επιλογή. Όπως:
α. “μακροθύμησον επ’ εμοί”.
β. “βοήθει μου τη απιστία”.
γ. “εν των επανέρχεσθαί με αποδώσω σοι”.
δ. “αποδίδωμι τετραπλούν”.
ε. “ιλασθητί μοι”.
στ. “επί δε τω ρήματί σοι χαλάσω το δίκτυον”.
ζ. “ευρήκαμεν”
η. “έρχον και ίδε”.
θ. “μείζω τούτων όψει”.
ι. “μείνον μεθ’ ημών”
ια. “εισήλθε του μείναι συν αυτοίς”
ιβ. “αγαπάς με;”
ιγ. “βόσκε”
ιδ. “μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας”.
Ο κατάλογος δεν τελειώνει εδώ.
Η διάθεσή  μας άραγε;

ζ.α.
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Δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά 
πιθανώτατα, δρόμος με εμπόδια.
Λακκούβες. Απότομες στροφές, στις 
οποίες θα πρέπει να έχεις τον έλεγχο.
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Ο φιλόσοφος το είπε: “Ο άνθρωπος είναι εκγαταλελειμμένος 
στη δική του προωτοβουλία”. (Σάρτρ)

Η Λεζάρ θα προσθέσει: 
 Είναι τόσο απλή η ευτυχία
 σ’ αυτό τον κόσμο!
 Αλλά την ψάχνουμε εκεί
 που δεν υπάρχει...
 Δεν εξαρτάται ούτε από τους ανθρώπους 
 ούτε από τα πράγματα.
 Μόνο από σένα και το Θεό.
Με αυτά σαν δεδομένα προχωρήσαμε στη ζωή.
Ο Θεός θα είναι μαζί μας.
Για να μας βοηθά. Να μας ευλογεί. Να μας προστατεύει.
Στη ζωή πολλά θ’ αντικρύσουμε προβλήματα.
Αυτό συμβαίνει σ’ αυτούς που θέλουν να αγωνίζονται. Ν’ 

αγωνιούν για το αύριο.
Όχι με την έννοια της μέριμνας. Αλλά με αυτή της σωτηρίας την 

αγωνία. Είναι η μόνη άλλωστε που επιτρέπεται στο Χριστιανό.
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.

Αναζητητές της Αλήθειας, ζητούμε πολύτιμο μαργαρίτη. Αυτόν 
για τον οποίο υπέροχα μιλά ο ποιητής:

 “Αλήθεια, ανέβα από τα τάρταρα,
 κατέβα από τ’ αστέρια!
 Αλήθεια, ιδές προσκυνητέ 
 που υψώνουμε τα χέρια!
 Δεν έχουμε άλλο πιο βαθύ καημό 
 απ’ τον καημό σου!                  (Κ. Παλαμάς)

  

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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THΣ ΑΥΓΗΣ Τ’ ΑΣΤΡΟ
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Σ’ Αυτή την Αλήθεια που είναι ο Θεός (ο ίδιος το διεκήρυξε) 
συνεχώς να στοχεύουμε.

Το “εγώ” καταργείται. Γίνεται “εμείς” 
Δεν θα είναι αιώνιο. Κάθε άλλο.
Θ’ αφήσουμε τους εγωϊσμούς όμως να κυριαρχήσουν; 
Θα θελήσουμε να διαπλεύσουμε της ζωής το τρικυμισμένο 

πέλαγος μόνοι; Ή θα  στήσουμε ένα καινούργιο σκαρί με το 
πανάκι του απλωμένο στης πίστης της χριστιανικής τον αγέρα; 
Για να μας κατευθύνει Εκείνος.

Ούριος θα είναι ο άνεμος. Να είμαστε σίγουροι.
Κι όταν το βράδυ θα καταλήγουμε στης προσευχής τις ψηλές 

κορυφογραμμές, μαζύ Του θα επικοινωνούμε. Κι Εκείνος με της 
ελευθερίας μας το νυστέρι θα μας καθοδηγεί. Ως το τέλος.

Προχωρούμε λοιπόν.
Αφήνουμε πίσω μας τα μηδενικά και τις ψευδαισθήσεις.
Πάντα μπορστά να βλέπουμε αναζητώντας της αυγής τ’ 

αστέρι το φωτεινό. Για να καταγαύζει τη ζωή μας.
Για πάντα.

+ο π. Γ.

      Μικρές

Κάποιος είπε:
“Αν σήμερα δεν έχουμε καλό κήρυγμα, είναι γιατί δεν ζούμε 

χριστιανική ζωή”.
Επιγραμματική η διαπίστωση.
Μας βάζει μπροστά μας ένα ερώτημα πύρινο.
Τί έχεις, αλήθεια, να πεις στον κόσμο από την προσωπική 

σου ιστορία με το Χριστό;                                 γ.

 αναδύσε ι ς
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«Φροντίζουμε με επιμέλεια για τις ανάγκες των παιδιών μας  
και τα κτήματά τους, ενώ την ψυχή τους την περιφρονούμε, 
δείχνοντας μια ασύγγνωστη αφροσύνη. Διότι τα κτήματα και αν 
ακόμη είναι πολλά και πολυτελή, χάνονται και φεύγουν και βλάβη 
μεγάλη προκαλούν, όταν αυτός που τα έχει, δεν διακρίνεται για 
την αρετή του».

«Δεν είναι άλλη η αιτία της διαστροφής των παιδιών, παρά μόνο 
η μανία των γονέων για τα βιοτικά προβλήματα. Επειδή δηλαδή 
αποβλέπουν μόνο σ’ αυτά και θεωρούν κατώτερα τα πνευματικά 
προβλήματα των παιδιών, αναγκάζονται να παραμελούν τα παιδιά 
τους και την ψυχική τους καλλιέργεια. Αυτούς τους πατέρες θα 
μπορούσα να τους ονομάσω παιδοκτόνους, (κι ας μην νομίσει κανείς 
ότι αυτά που λέω, είναι αποτέλεσμα θυμού). Διότι οι παιδοκτόνοι 
χωρίζουν το σώμα από την ψυχή, ενώ αυτοί ρίχνουν στην κόλαση 
την ψυχή μαζί με το σώμα. Και εκείνον μεν που τον σκοτώνουν, 
δέχεται αναγκαστικά και αφύσικα το θάνατο. Ο θάνατος όμως της 
ψυχής θα μπορούσε και να αποφευχθεί, αν δεν οδηγούσε το παιδί 
σ’ αυτόν η αμέλεια των γονέων».

«Δια τούτο τα άνω κάτω έχουν γίνει και αυτούς που δεν τους 
παιδαγωγούν οι γονείς, τους τιμωρούν οι νόμοι της πολιτείας». 

«Και όταν ακόμη τακτοποιούμε όλες τις υποθέσεις μας τέλεια, 
αμελούμε όμως τη σωτηρία των παιδιών μας, θα τιμωρηθούμε πολύ 
αυστηρά από το Θεό». Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Της αλήθειας...

...εδραιώματα

Μέθοδοι για την καταπολέμηση της υπερηφάνειας είναι 
“το μίσος του ιδίου θελήματος, η μη εμπιστοσύνη στην 
κρίση του, ή εγκατάλειψη της αυταρέσκειας, η αυτομεμψία, 
η άρνηση της αντιλογίας, η μη αποδοχή του ‘διδάσκειν και 
διατάσσειν’. 

Οι συγκεκριμένες επιλογές συμπεριφοράς πραγμα-
τώνονται με την υπακοή στον πνευματικό Πατέρα”.                        

Jean Claude Larchet
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“Πάντα με βασάνιζε η σκέψη πως η αλήθεια δεν χωράει σε μια 
μόνο καρδιά, σε έναν μόνο νου. Πως είναι κατά κάποιον τρόπο 
διαμελισμένη πολυμερής, διαφορετική και διασκορπισμένη στον 
κόσμο. 

Στον Ντοστογιέφσκι υπάρχει η ιδέα πως η ανθρωπότητα 
γνωρίζει για τον εαυτό της περισσότερα, πολύ περισσότερα από 
όσα έχει καταφέρει να καθορίσει στην λογοτεχνία. 

Τί κάνω εγώ, λοιπόν; Εγώ συλλέγω τα συναισθήματα, τις 
σκέψεις και τις λέξεις της καθημερινότητας. Συλλέγω τη ζωή του 
καιρού μου. Με ενδιαφέρει η ιστορία της ψυχής. Ο τρόπος ζωής 
της ψυχής. Αυτό που η μεγάλη ιστορία συνήθως προσπερνάει, 
κοιτάζοντάς το αφ’ υψηλού. Ασχολούμαι με την ιστορία που έχει 
παραγκωνισθεί.

Έχω ακούσει πολλές φορές, και ακόμη το ακούω, πως αυτό 
δεν είναι λογοτεχνία, αλλά τεκμήριο. Όμως τι είναι λογοτεχνία 
σήμερα; 

Ποιος μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημας; Ζούμε 
σε ταχύτερους ρυθμούς από πριν. Το περιεχόμενο συντρίβει τη 
μορφή. Τη θραύει και τη μεταβάλλει. Όλα ξεπερνούν τα όριά 
τους: και στη μουσική, και στη ζωγραφική, αλλά και στο τεκμήριο, 
όπου ο λόγος ξεπερνά τα στενά όριά του.

Δεν υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στα γεγονότα και στη 
φαντασία. Το ένα σταλάζει μέσα στο άλλο.

Ούτε ο ίδιος ο μάρτυρας δεν είναι αμερόληπτος. Καθώς διη-
γείται ο άνθρωπος, δημιουργεί, παλεύει με τον χρόνο, όπως ο 
γλύπτης με το μάρμαρο. Είναι ηθοποιός και δημιουργός”.

Σβετλάνα Αλεξίεβιτς

Διαυγάσεις Οριακές

Για την αλήθεια(;)
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Προσπελάσεις...
Ξεκινώ για τη Λευκορωσσία.
Πολλές οι δυσκολίες και τα 

εμπόδια.
Στο αεροδρόμιο λοιπόν. 

Έτοιμοι γι’ αναχώρηση.
Μπήκαμε στο λεωφορείο. 

Για τ’ αεροπλάνο.
Σε μια στιγμή, με πλησιάζει 

μια κοπέλλα. Ξένη ήταν.
Άρχισε να μου φωνάζει.
Ρωσσικά μάλλον μιλούσε.
Δεν είπα τίποτε.
Τί μπορούσα άλλωστε να 

πω;
Η ιδότητά μου ήταν 

εμφανής από τα ρούχα μου.
Τί πρόβλημα είχε άραγε;
Δεν πλησίασε κανείς.
Οι άλλοι επιβάτες παρακο-

λουθούσαν απαθείς. 
Περίμεναν να δουν την εξέ-

λιξη. Θ’ αντιδράσω;
Τους απογοήτευσα τελικά!
Η κοπέλλα συνέχισε.
Υποπτεύθηκα, ότι ερμήνευε 

τη σιωπή των άλλων ως 
αποδοχή των λεγομένων της.

Όταν στάθηκε πολύ κοντά  
μου, υποπτεύθηκα ότι ήταν 

υπό την επήρειαν ναρκωτικών. 
Πώς να το διαπιστώσω όμως;

Ας υποθέσουμε ότι κατέ-
ληγα, πως έτσι είχαν τα 
πράγματα. Και λοιπόν;

Δεν άλλαζε η κατάσταση.
Κατάλαβα. Ήταν μεθυσμένη.

Προς στιγμήν, τούτο με κα-                        
θησύχασε. Όχι όμως για πολύ. 

Στροφή προς τον ουρανό 
λοιπόν. Υπήρχε καλύτερη λύση;

Κάποτε φθάσαμε στο αερο-
πλάνο.

Ανέβηκε ήσυχα η κοπέλλα. 
Ούτε πως είχε γίνει η 
“επίθεση”.

Με πολλήν προσοχήν 
ανέβηκα και εγώ.

Όλα ήσυχα.
Ευγενέστατοι ιδιαίτερα οι 

αεροσυνοδοί. Λες και ήξεραν 
την “περιπέτειά” μου.

Ήρεμο το ταξίδι.
Δεν την ξαναείδα.
Έφθασα στον προορισμό 

μου.
Δόξα τω Θεώ. 

(από “το ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)
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Ρ ηγματώσεις
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Η άθληση της αρετής χρέος είναι ν’ αποτελεί μόνιμη 
προτεραιότητα της ζωής του διανοουμένου, αν θέλει να αξιωθεί 
να πλησιάσει την αλήθεια “Οι μεγάλες σκέψεις έρχονται από την 
καρδιά”, ειπώθηκε, και η καρδιά του επιστήμονα πρέπει να είναι 
καθαρή. Ακούραστα θα οφείλει να μελετά και να μιμείται τους 
αγίους και τους ανθρώπους του καλού. Η εσωτερική υπακοή, 
η υλική διάθεση μπροστά στο άρρητο μυστήριο, η αγαπητική 
στάση έναντι των γύρω του θα διανοίξουν το νου του σε φώτα, 
φλόγες και αλήθειες που κανένα βιβλίο και καμία έρευνα δε θα 
του δώσουν ποτέ, δεν μπορούν να του δώσουν. Οι μεγάλες 
προσωπικές διαισθήσεις και ενοράσεις στο χώρο του στοχασμού 
προέρχονται απο την ηθική τελείωση, την αποδέσμευση από το 
εγώ και τις μικρότητές του, την απλότητα, την ταπείνωση, την 
πειθαρχία των αισθήσεων και της φαντασίας, τη φορά προς τα 
μεγάλα και τα έσχατα.

Πρώτη αρετή για τον άνθρωπο των γραμμάτων είναι η 
επιμέλεια βέβαια. Επιμέλεια σημαίνει εργατικότητα. Η έχθρα της 
αργίας και το αντίθετο της περιέργειας. Επιμέλεια σημαίνει μέτρο 
στην ακατάσχετη όρεξη για γνώση, που αναλώνει πνευματικά και 
φυσικά στο τέλος τόσους επιστήμονες. Επιμέλεια σημαίνει ακόμα 
επίγνωση ότι υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα καθήκοντα, εξίσου 
σπουδαία ή και σπουδαιότερα κάποτε από τη μελέτη. Επιμέλεια 
σημαίνει μαζί με το Αληθινό, να τιμάς και το Δίκαιο και το Αγαθό 
και το Ωραίο, κυρίως την υπάρξη και το Είναι.

Δεύτερη αρετή της διανόησης είναι η αυτογνωσία. Ποιός 
είμαι, τί ζητώ, τί μπορώ, τί δεν μπορώ; Η υπέρβαση των 
ορίων και των δυνατοτήτων (προερχόμενη από τη φυσίωση) 
οδηγεί μαθηματικά στον όλεθρο. Ο διανοούμενος αποδέχεται 
τα όρια της γνώσης, των ικανοτήτων του και του ωφέλιμου, 
ούτε αυτοϋπερυψούται ούτε αυτοϋποτιμάται. Το παύλειο “Μη 
υπερφρονείν παρ’ ο δει φρονείν, αλλά φρονείν εις το σωφρονείν” 
αποτελεί κανόνα και για την επιστημονική εργασία.
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Από την αυτογνωσία πηγάζει η επόμενη αρχή - αρετή του 
πιστού διανοουμένου - εκζήτηση της επικοινωνίας με τη θεία 
Σοφία, η προσευχή . Το να παραμελείται ένεκα επιστημονιικών 
υποχρεώσεων η προσευχή, η αυτοσυγκέντρωση, η μελέτη των 
Γραφών και των Αγίων, σημαίνει εγκύστωση στα αντικείμενα 
και απώλεια του Δημιουργού, περιποίηση των πραγμάτων και 
λησμοσύνη του εσωτερικού Οικοδεσπότη κάθε πράγματος, κάθε 
αντικειμένου, κάθε κατάστασης, της κοινωνίας, της ιστορίας. 
Στην πραγματικότητα του κόσμου ο χριστιανός πιστεύει ότι 
όλα τείνουν προς το θείο. Όλα εξαρτώνται από αυτό, όλα 
εκπορεύονται από εκεί. Η τάξη αυτή πρέπει να εξεικονίζεται 
στην τάξη της σκέψης και του πνεύματος, αν η σκέψη και το 
πνεύμα θέλουν να αντιστοιχούν και να συσχετίζονται με την 
πραγματικότητα.

Τέταρτη χαρακτηριστική αρετή του διανοουμένου σημειώνω 
τη σοβαρότητα, που πιο θεολογικά ονομάζω σωφροσύ νη . Μια 
ζωή  ελαφρότητας, ανόητη, κοιλιόδουλη, θορυβώδης, παραδομένη 
στο αλκοόλ ή τον ταμπάκο, εξελισσόμενη μεταξύ κρεββατιού και 
τραπεζιού, καφενείου και αγοράς, κουβέντας και σαχλαμάρας, 
εφημερίδας και περιοδικού, κοσμικών σχέσεων και συμβατικοτήτων, 
τηλεόρασεων, μουσικών κτλ. δεν μπορεί ασφαλώς να είναι η ζωή 
του ανθρώπου των γραμμάτων.

Τελευταία αρετή του ανθρώπου των γραμμάτων θα θεωρούσα 
το κατα φύσ ι ν  ζην . Ο διανοούμενος οφείλει, σήμερα 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να ζει κοντά, μέσα στη φύση, 
αν δε θέλει η σκέψη του να μυρίζει αστική αποσύνθεση, βιβλιακή 
ναφθαλίνη ή ελβετικά βιξ. Η επιμέλεια της υγείας και του σώματος 
επιβάλλεται στον άνθρωπον των γραμμάτων και ως πειθαρχία 
και διότι η αρρώστεια και η ακαθαρσία ποτέ δεν είναι δυνατό να 
θεωρηθούν ως εκ των προτέρων ιδεώδεις καταστάσεις μελέτης και 
σπουδής, ενώ η ακαλαισθησία αποτελεί και διανοητική έλλειψη 
και ελάττωμα.

Αρχιμ. Παύλος  Εγγλεζάκης
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Δονήσεις

«Ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και τόσο φλύαρος 
σχολιαστής της ιστορικής του διαδικασίας έχει παραιτηθεί 
από κάθε έμπρακτη κρίση. 

Αφήνεται στο ρεύμα που τον συνεπαίρνει είτε 
τραγουδώντας μεθυσμένος από ανεξέλεγκτες απολαύσεις, 
είτε ζοφερά αποθαρρυμένος για την αδυναμία του. 

Απέναντι στο κύριο γεγονός της ιστορίας του ανθρώπου, 
είμαστε αφημένοι δίχως κανόνα ζωής, καλύτερα να πούμε 
δίχως ήθος. Αυτό τι φανερώνει; Φανερώνει πως μόλις οι 
μυθοι έπεσαν και τα μέτρα που διεμόρφωναν την ηθική 
μας. 

Το εσωτερικό μας ήθος ήταν μια επιμέτρηση 
αποστάσεων και αναλογιών με βάση κάποιο σταθερό 
σημείο αναλογιών του σύμπαντος. 

Έτσι και έγινε παραδεκτό πως το σύμπαν δεν παρέχει 
σταθερό σημείο αναφοράς, κλίμακες,  μέτρα ,  αναλογίες, 
όλα ρευστοποιήθηκαν, διαλύθηκαν. Απορούμε για την                                                                                                    
ηθική χαλαρότητα του σύγχρονου κόσμου. Ε ί να ι  η                                                            
παραζάλη  ε ν ό ς  γ έ ν ου ς  δ ί χως  σημε ί ο  α ναφο -
ρά ς ».

(Στοχασμοί)

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Δεν είναι αρκετό να τοποθετείς τον εαυτό σου 
καθημερινά κάτω από το βλέμμα του Θεού. Το ζήτημα 
είναι να είσαι μ ό ν ο  κάτω από το βλέμμα του Θεού. 
Κάθε ρωγμή ανοίγει τη πόρτα για ονειροπολήσεις, για 
ανόητες φλυαρίες, για αυτοκολακευτικούς υπαινιγμούς, 
για ψιθυρισμούς - όλους τους μικρούς δορυφόρους του 
ενστίκτου της αυτοκαταστροφής.

“Πώς όμως πρέπει ν’ αγαπώ το Θεό;” - Πρέπει να 
τον αγαπάς όπως είναι. Αγάπησέ τον μόνο σαν την 
καθαρώτερη, αγνότερη, διαυγέστερη Ενότητα. 

Και σ’ αυτόν τον Ένα οφείλουμε πάντα να βυθιζόμαστε. 
Από το Είναι στο Μηδέν. Ας  μας βοηθήσει γι’ αυτό ο Θεός.

Η χαρά για την επιτυχία είναι κάτι διαφορε-
τικώτερο από το να κάνει κανείς την επιτυχία δική 
του. Η άρνηση του πρώτου ανήκει στους υποκριτές 
και τους αρνητές της ζωής. Η επιθυμία του δευτέρου 
είναι ευχαρίστηση για παιδιά, που θα τα εμποδίσει 
να γίνουν άντρες.

Πέρα απ’ την υπακοή με σκοπό: Απελευθέρωση 
από το φόβο.

Πέρα από το φόβο: Ειλικρίνεια.
Και ποιό πέρα από αυτά: Αγάπη.
Και ύστερα; Γιατί ρωτάς; Ύστερα από ένα νέο 

αίτημα, που γι’ αυτό ξέρεις ότι χρειάζεται να ξέρεις: 
Πως το μόνο μέτρο γι’ αυτό είναι η δική σου δύναμη.

Νταγκ Χάμμερσκελτ

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Eίμαστε...
... (λέμε) παιδιά του Θεού.
Μαθητές Του; Είμαστε; 
Τον υπακούουμε; 
Τον εμπιστευόμαστε; 
Επιζητούμε τον στενώτερο μαζί Του σύνδεσμο; 
Τον αφήνουμε να μας καθοδηγεί; 
Προσευχόμαστε σ’ Αυτόν; 
Επιδιώκουμε την παρουσία Του στη ζωή μας; 
Μήπως όμως είμαστε άσχετοι; 
Οι προσευχές μας εκφυλίζονται σε παιδιάστικα παρακάλια. 

Γεμάτα προσδοκίες. Ζητούμε διαρκώς. Ανώριμα. 
Προσπαθούμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Τυλιγμένοι 

στην κοσμική νοοτροπία. 
Για τα πνευματικά; Μένουμε στα εξωτερικά. 
Πιστεύουμε πως είμαστε “καλοί χριστιανοί”; Έτσι; 
Ταπείνωση; Ανεκτικότητα; Αλάθητο; Αγώνας πνευματικός; 

Τεμπελιά; 
Θυσία για τους άλλους; 
Αντιμετώπιση της αμαρτίας; Των αδιεξόδων μας; Των 

πειρασμών; Της ερήμου του κόσμου μας; 
Αναδίπλωση λοιπόν. Προσγείωση. 
Ο Χριστός ήταν πράος. Ταπεινός. Όλος αγάπη. 
Δεν ζητά τη δική μας αναγνώριση. Ή αποδοχή. 
Σαν εγκληματίας σταυρώνεται. 
Τρεις οι βασικοί σταθμοί της ζωής Του: Γεθσημανή. - Σταύρωση 

- Ανάσταση. 
Άνοιξε το δρόμο και για μας. 
Μας καλεί και μας περιμένει. Ναι. 
Θέλουμε λοιπόν να είμαστε (ή να γίνουμε) μαθητές Του; 

12
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Aλέξης

Αναζητητές ευτυχίας. Ο στόχος μας. Με ποιό κλειδί;
Αξιοποίηση χρειάζεται το δώρο της υπέρβασης κάθε 

δυστυχίας.
Και υπάρχει τούτο. Είναι η βεβαιότητα της άφιξης του 

Μεσσία. Την εποχή της Χάρης. Με το μεγάλο μυστήριο του 
Βαπτίσματος. Αλλά ταυτόχρονα και της μετάνοιας.

Την προσφορά στην πάσχουσα ψυχή, των φαρμάκων 
των κατάλληλων για τη θεραπεία της.

Ο Πρόδρομος με τον σάκκο από τρίχες καμήλου δείχνει 
στον μετανοούντα (γιατί όχι σ’ εμένα και σ’ εσένα;), πως 
πρέπει να πενθεί, για να τύχει συγγνώμης.

Πρέπει...

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

Τον τρόπο τον ξέρουμε. 
Η στροφή στους άλλους. Ιδού η αφετηρία. 
Ο εαυτός μας, το εγώ, στο περιθώριο. 
Ο συνάνθρωπος, τελικά, είναι ο “άλλος εγώ”. 
Σηκώνει το φορτίο του. Τον σταυρό του. 
Ας πλησιάσουμε. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε στην άρση 

του δικού του. 
Το σκεφθήκαμε ποτέ; 
Μήπως έχουμε ήδη καθυστερήσει; 
Οι ανταύγειες οι ορθρινές προαναγγέλλουν τη νέα μέρα. 
Πώς θα την αποδεχθούμε; 
Εν - Χριστωμένοι; Ή περαστικοί παροδίτες; της ζωής τούτης 

στρατοκόποι νυκτωμένοι; 
Του φωτός του πρωινού τα ιριδίσματα όλο και πληθαίνουν. 
Εμείς; Παρατηρητές;                                 +ο π.Γ.
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Βιώνοντας συχνά από παιδί στιγμές θετικής και 
δημιουργικής μοναξιάς, άρχισα τα τελευταία χρόνια 
συστηματική έρευνα πάνω σε αυτή την ψυχολογική και 
πνευματική κατάσταση, προσπαθώντας να επιβεβαιώσω 
τις θετικές συνέπειές της.

Τόσο οι διαπιστώσεις άλλων ερευνητών όσο και 
οι δικές μου αποδεικνύουν ότι η ικανότητά μας να 
επιλέγουμε και να βιώνουμε ευχάριστες  και δημιουργικές 
στιγμές θετικής μοναξιάς, αποτελεί μια μετα - ικανότητα, 
με την έννοια ότι μας βοηθά να αναπτύξουμε άλλες 
ικανότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η αυτογνωσία, 
η αυτοπεποίθηση, η ανθεκτικότητα, η λήψη δύσκολων 
αποφάσεων, η μάθηση, η έμπνευση και η αυτοκυριαρχία.

Δημήτρης Μπουραντάς
* * *

Δεν είναι αρκετό να τοποθετείς τον εαυτό σου 
καθημερινά κάτω από το βλέμμα του Θεού. Το ζήτημα 
είναι να είσαι μόνο κάτω από το βλέμμα του Θεού. 
Κάθε ρωγμή ανοίγει την πόρτα για ονειροπολήσεις, για 
ανόητες φλυαρίες, για αυτοκολακευτικούς υπαινιγμούς, 
για ψιθυρισμούς - όλους τους μικρούς δορυφόρους του 
ενστίκτου της αυτοκαταστροφής.
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Εκείνος όμως που τοποθετεί τη ζωή του στον ίδιο τον 
Θεό, εκείνος δε θα την χάσει ποτέ. Να τοποθετούμε την 
ζωή μας σε ότι δεν μπορούμε καθόλου ν’ αγγίξουμε. Είναι 
αδύνατο. Είναι ένας θάνατος. Αυτό είναι που χρειάζεται.

Τίποτα απ’ ότι υπάρχει, δεν αξίζει απόλυτα ν΄ αγαπηθεί.
Πρέπει λοιπόν ν’ αγαπούμε ότι δεν υπάρχει.
Αυτό όμως το αντικείμενο αγάπης που δεν υπάρχει δεν 

είναι μύθος. Γιατί οι μύθοι μας δεν είναι πιο αξιαγάπητοι από 
μας τους ίδιους, που δεν είμαστε μύθοι.

Συγκατάθεση στο καλό, όχι σε κανένα κατανοητό καλό, 
παραστατικό, αλλά απεριόριστη συγκατάθεση στο απόλυτο 
καλό. Σιμόνη Βέϊλ

* * *
“Όποιος έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη να δει καθαρά μέσα 

του, χωρίς υπεκφυγές, και να ε ν εργήσε ι  κατόπ ιν ,  θα 
φτάσει στον προορισμό του”

λόγια

αγάπης

Κόρη μου, 

“Κρατώ το βράδυ το
 στοχασμό, π

ου έβαλε 

στην άκρη το
υ μολυβιού μο

υ το Πνεύμα Του. 

Κι ανασαίνω ανακουφισμέν
η”.

 (Κόσμος της Ελ
ληνίδος)

Εσύ;

15
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Σε μια πολύ παροχημένη 
εποχή, πολλοί από μας 
πιστεύαν, πως ο κόσμος 
επρόκειτο να γίνει καλύ-
τερος, και πως αυτό που 
ονομάζεται πρόοδος, ήταν                
η αναπόφευκτη πορεία της                                  
ιστορίας προς ένα καθο-
ρισμένο τέλος, Σήμερα πια, 
ξέρουμε πως δεν υπάρχει 
καμιά απολύτως εγγύηση 
για ένα καλύτερο μέλλον της 
ανθρωπότητας και πως η 
πορεία της ιστορίας είναι ένα 
μεγάλο ταξίδι με όλους τους 
κινδύνους, που συνεπάγεται 
ένα τέτοιο εγχείρημα του 
ανθρώπου που δοκιμάζει 
όλες τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς του.

Δεν είναι δύσκολο να                          
επισημάνει κανείς τη ση-
μασία που είχε για την 
ανθρωπότητα και δη για 
τον άνθρωπο της Δύσης 
η απώλεια της πίστης 
αυτής, μια απώλεια που                 
ήταν ισοδύναμη, αν όχι                 
ταυτόσημη, με την απώ-
λεια της θρησκείας. Για 

τους καπιταλιστές με την                         
απώλεια της “Θεϊκής αόρα-                           
της χειρός” των πρώτων                   
θεωρητικών του φιλελευθε-
ρισμου, και  για τους  μαρξι-                                                  
στές ταυτόσημη με την 
διάψευση των προφητειών 
του Μάρξ και την παρακ-
μή της μαρξιστικής θεολο-           
γίας. Ούτε και να επιση-
μάνει, πως ιδιαίτερα για 
τους τελευταίους, η απώ-
λεια αυτή δεν υπήρξε μόνον 
εξαιρετικά τραυματική αλ-                 
λά και προκάλεσε μεγάλη 
σύγχυση, αφού ο μαρξισμός 
είχε χάσει την πειστικότητα, 
σαν εναλλακτικό σύστημα, 
δεν έπαυσε όμως να απο-
τελεί πειστικότερη και διει-
σδυτικότερη κριτική του 
παγκοσμίου καπιταλισμού. 

Έτσι καθώς προχωρεί 
σήμερα προς άγνωστα και 
απρόβλεπτα τοπία, η δυτική 
θεωρία και σκέψη χωρίς 
Θεό πια και χωρίς Μάρξ 
εμφανίζεται αμήχανη και 
συγκεχυμένη.

Κ. Χλουβεράκης

Διαπλεύσεις
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             8.1.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Χρειάζεται μια απομύθευση.
Ο Χριστός δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί.
Είναι ο Αιώνιος. Γίνεται άνθρωπος για τη σωτηρία μας.
Είναι ο Δημιουργός μας, που, παρά την πτώση μας, συνεχίζει να 

μας αγαπά.
Είναι ακόμη. Εκείνος που εισέρχεται στην Ιστορία και στη ζωή μας. 

Για να μας οδηγήσει στον παράδεισο.
Έρχεται, για να βοηθήσει στην επάνοδό μας στο αρχαίο κάλλος.
Ανακαινίζει όλη τη ζωή του κόσμου.
Ταράζει τα λιμνάζοντα νερά της καθημερινότητας.
Δρα στην κοινωνία. Εκεί όπου μόνο αδικία και ανομία βασιλεύουν.
Δίνει τις αντίθεες δυνάμεις του κόσμου.
Δεν είναι ο σφετερισμός της εξουσίας, του Ηρώδη. Μα ο καταλύτης.
Ο ξερριζωτής κάθε ανομίας και αδικίας. 
Ο εισαγωγέας μας στη Βασιλεία Του.
Πολλοί ίσως αντισταθούν, όπως ο Ηρώδης. Οι γραμματείς και οι 

φαρισαίοι. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και οι στρατειές των διωκτών τους.
Όλες οι αντίθετες και αντίχριστες δυνάμεις, που δρούν στις 

ανθρώπινες κοινωνίες.
Οι αιρετικοί.
Ενοχλούνται με το λόγο Του. Την παρουσία Του. Την απλή 

αναφορά του ονόματός Του. Θέλουν να “σκοτώσουν” το λόγο Του. 
Να τον αποδυναμώσουν. Να τον αλλοιώσουν. Να προσφέρουν έναν 
πλασματικό Χριστό. 

Στην ίδια πλάνη βρίσκονται κι αυτοί που τον βλέπουν ως ένα 
φιλόσοφο και στοχαστή. Ως θαυματοποιό. Ως κοινωνικόν επαναστάτη.

Ο Χριστός, προ πάντων, είναι ο Σωτήρας. Σώζει. Θεώνει. Ανεβάζει 
τον άνθρωπο στην προηγούμενη θέση του.

Εμείς; Πού;
                           Με την αγάπη μου,

                                      a.G. στην έρημο
19



g  h

Κάποτε...
...ένας νέγρος δικηγόρος μπήκε στο αυτοκίνητό μου. Όταν είδε το 

Ευαγγέλιο και το φυλλάδιο, ρώτησε γεμάτος αγανάκτηση. “Τί είναι 
αυτό; Ποιός το έβαλε εδώ;”

“Εγώ το έβαλα εκεί” απάντησα.
“Δεν μου χρειάζεται”, είπε με θυμό ο επιβάτης. Εγώ μόνον κυβερνώ 

τον εαυτόν μου και πάντοτε θα τον κυβερνώ. Δεν μου χρειάζεται ο 
Θεός!

- Θα έλθει κάποια εποχή, του είπα, δεν έχει σημασία πόσον 
διάσημος δικηγόρος είσαι, που δεν θα μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό 
σου.

Θα στέκεσαι προ του φοβερού Βήματος του Αδεκάστου Κριτού, 
του Θεού, χωρίς τον Ιησούν Χριστόν ως Σωτήρα σου.

- Δεν θέλω. Μη μου δώσεις κάνενα απ’ αυτά τα βιβλία, απάντησε 
με περισσότερη οργήν.

Όταν βγήκε από το ταξί, πλήρωσε τον λογαριασμό του ακριβώς 
μέχρι και του τελευταίου σέντ! “Δεν μου έδωσε φιλοδώρημα”, πρόσθεσε 
ο οδηγός. “Του είχα όμως δώσει εγώ φιλοδώρημα. Του έδωσα την 
μαρτυρίαν του Λόγου του Θεού. Η δουλειά μου δεν είναι να κάνω 
χριστιανούς, να ομολογούν το Χριστόν. Να σπέρνω το σπόρο του 
Ευαγγελίου.

Μου είπε ακόμα ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε δώσει 25000 
αντίτυπα του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και περισσότερα από 40000 
θρησκευτικά φυλλάδια.

Φθάσαμε στο εξοχικό μου σπίτι. Ετοιμάστηκα να βγω. Ο οδηγός 
με σταμάτησε και μου είπε:

“Έχεις καιρό να προσευχηθούμε λίγα λεπτά μαζί;”
Άρπαξε το χέρι μου και εκεί στην ησυχία της εξοχής, κάτω από το 

ψηλό δέντρο, που δεσπόζει της εισόδου του σπιτιού μου, με περιέπλεξεν 
σε μια δυναμική στιγμή δοξολογίας και ικεσίας προ το Θεό. 

Όταν έφυγε, σκέφτηκα τον λόγον του Κυρίου: “Έσεσθέ μοι μάρτυρες 
έν τε Ιερουσαλήμ... και ως εσχάτου της γης” (Πράξ.α΄8).

Αυτό έκαμνε ο καλός εκείνος οδηγός. Έδεινε την μαρτυρίαν του 
Ιησού Χριστού.

Ρωγμές...
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Είναι αυτονόητο. Ο Θεός δε θέλει, δεν ενδιαφέρεται 
για τους τύπους. Ούτε τα “σάββατα”, ούτε εκτιμά ο 
Θεός. Όλα τούτα είναι τύποι, επίχρισμα και μόνο. 
Είναι η εξωτερική εμφάνιση ορισμένων καταστάσεων 
και δεν έχει καμιά σχέση με βαθύτερα θέματα.

Όλα τούτα τα ξεκαθαρίζει ο συγγραφέας μας (ΙV 
1κ.ε.). Προσθέτει δε πως τούτα όλα είναι καταγγέλματα 
και όχι άξια λόγου.

Και πράγματι. Τις περισσότερες - αν όχι όλες- 
φορέ οι εξωτερικοί τούτοι τύποι απατούν. Δίνουν 
την εντύπωση πως υπάρχει ευσέβεια, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν γίνει 
αυτό αντιληπτό, τότε γίνεται απότομη προσγείωση 
στην πραγματικότητα.

Γεγονός είναι πως τύποι χωρίς ουσία, δίνουν μια 
κενότητα. Ενώ μπορεί να υπάρχει η ουσία και να 
λείπουν οι τύποι κι αυτό είναι το καλύτερο.

Όλοι συμφωνούμε, πως η κοινωνία μας διακατέχεται 
από την αρρώστια που λέγεται τυπολατρία. Κι όλοι 
συμφωνούμε πως πρέπει ν’ άποδεσμευθούμε απ’ αυτήν. 
Διαπίστωση και συμφωνία θεωρητική. Στην πράξη 
τίποτα δε γίνεται. Κι αυτό, γιατί είτε φοβόμαστε την 
“κατακραυγή” του κόσμου, είτε - και το πιθανώτερο - 
φοβόμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας. 

Ο τύπος μας έχει γίνει συνήθεια. Δεύτερη φύση. 
Κι αντιδρά υποσυνείδητα όλο το είναι μας. Πολλές 
φορές δε έχει ωραιοποιηθεί  αυτός ο τύπος μέσα μας. 
Και συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να λέει: “Τον παλιό 
καλό καιρό που γινόταν το τάδε, τί ωραία που ήταν!”. 
Και ζούμε με τις ψευδαισθήσεις.

Ως πότε βέβαια θα γίνεται τούτο; Πότε επί τέλους 
θα θελήσουμε να φύγουμε από την πλάνη, στην οποία 
εμείς οι ίδιοι ρίξαμε τους εαυτούς μας; 
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... από τις λιγότερο φωτεινές, παρ’ όλα αυτά σημαντικώτατες 
ημερομηνίες στην ιστορία του πιο αιματηρού πολέμου που γνώρισε 
ποτέ η ανθρωπότητα, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι η 
16η Ιανουαρίου 1945. Ήταν η ημέρα που ο Αδόλφος Χίτλερ, υπό 
τον φόβο των πυκνών και σφοδρότατων συμμαχικών βομβαρδισμών, 
αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στο υπόγειο καταφύγιο της 
Καγκελαρίας στο Βερολίνο, το Φύρερμπανκερ (καταφύγιο του Φύρερ). 

Όσο κι αν δεν ήθελε να το παραδεχτεί, ήταν πλέον φανερό ότι 
ύστερα από πεντέμισι χρόνια ανελέητων συγκρούσεων στα πεδία 
των μαχών, αλλά και αδιανόητων θηριωδιών σε πόλεις, χωριά 
και στρατόπεδα συγκέντρωσης ο ναζισμός διένυε επιτέλους τις 
τελευταίες ημέρες πριν από την ολοσχερή συντριβή του. 

Ο ένδοξος αρχηγός (φύρερ) της πανίσχυρης στρατιωτικής μη-
χανής που θα καταλάμβανε ολόκληρο τον κόσμο ήταν τώρα υπο-
χρεωμένος να κοιμάται, να τρώει και να διοικεί τον στρατό του, 
εγκλωβισμένος 2,5 μέτρα κάτω από το έδαφος. 

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι ως προς τη διοίκηση αυτή, ο Χίτλερ 
είχε περιοριστεί σ’ ένα και μόνο αντικείμενο: στη μάταιη προσπάθεια 
να σταματήσει ο στρατός του να υποχωρεί και να προχωρήσει σε 
αντεπίθεση. όλα όμως είχαν πια κριθεί. 

Οι Σύμμαχοι έσφιγγαν όλο και περισσότερο τον κλοιό γύρω 
από το Βερολίνο. Ήδη από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η 
επιτυχής για τους Συμμάχους έκβαση της Απόβασης της Νορμανδίας 
έδειχνε ότι η ώρα του τέλους για τον Χίτλερ και τον Ναζισμό δεν 
θα αργούσε να φτάσει. 

Έτσι, η 16η Ιανουάριου 1945 έμελλε να είναι η πρώτη από τις 
105 τελευταίες ημέρες της ζωής του Αδόλφου Χίτλερ και ουσιαστικά 
του Γ’ Ράιχ. 

Ήταν η αρχή του τέλους αυτού του αδίστακτου και παρανοϊκού 
ηγέτη, το οποίο όπως και αν επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί, μόνο 
ηρωικό δεν ήταν.                              

Γιάννης Θ. Διαμαντής,

Διέξοδοι

Μιά ...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Ο κάθε ακόλουθός
 Του γίνεται όπ

ως Εκείνος. 

Μια παρουσία που “τέμνει”. Που κόβει το χρόν
ο 

στα δυο.
Μπολιάζει την καθημερινότητα 

με την 

αιωνιότητα. Μεγαλείο στην ταπείνωση. Δύναμη 

στην αδυναμία.

Παραμένει ο καθένα
ς ένα ανοιχτό παράθυρο.

Όταν όλα τελειώσουν, απομένει Εκείνος. Ε
κεί. 

Στην άκρη του δρόμου. Στρατοκόπος. Όχι 

κουρασμένος.
Βαδίζει στην έρη

μό μας, έτοιμος ν
α βοηθήσει. 

Να βοηθήσει εκείνο
ν που έχει ανάγκη. Ν

α σταθεί 

στον ταλαιπωρημένο δίπλα.

Φαίνεται αδύνατος.
 Μα δεν είναι. Πολλοί είναι 

εκείνοι, που πήραν βοήθεια απ’ αυτόν.

Είναι ευαίσθητος.
 Της καρδιάς Το

υ οι παλμοί 

χτυπούν για καθένα π
ου πάσχει ξεχωριστά. Ότι 

κάμνει, γίνεται αθ
όρυβα. Ανθρώπινα.

Μια λοιπόν η ευχή. Να αξιώσει ο Θεός τον 

καθένα μας, τον 
καθένα που έτσι προχωρεί, να 

συνεχίσει το έργο
 του. Ως το τέλος. Όρθιος. Και 

ευθυτενής. Να βαδίζει το δρό
μο του. Το δρόμ

ο 

που οδηγεί στον ο
υρανό.
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Μου τράβηξε το ενδιαφέρον η συγκεκριμένη ανάρτηση. 
Παρουσιάζονταν συνοπτικά, με ανάλογα σκίτσα στο πλάι, τα έξι 
στάδια του παιχνιδιού ως μέσου κοινωνικής ανάπτυξης. 

Μια σπουδαία κοινωνιολόγος, η Mildred Parten Newhall 
ασχολήθηκε με το παιχνίδι των μικρών παιδιών και παρατήρησε 
ότι η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, 
ακολουθεί μια εξέλιξη που συνδέεται με την ευρύτερη ανάπτυξή 
τους. Διατύπωσε, λοιπόν, αυτά τα στάδια, επισημαίνοντας την 
αναγκαιότητά τους για μια υγιή ανάπτυξη. Κάθε στάδιο βασίζεται 
στα προηγούμενα!

1) Οι τυχαίες κινήσεις που κάνουν τα βρέφη χωρίς σαφή σκοπό 
είναι η αρχή του παιχνιδιού!

2) Στη συνέχεια, βλέπουμε τα μικρά πλασματάκια να παίζουν 
μόνα τους, με δικά τους παιχνίδια, χωρίς να ενδιαφέρονται για το τι 
κάνουν οι άλλοι γύρω τους. Αυτός ο τύπος παιχνιδιού είναι πολύ 
σημαντικός, γιατί διδάσκει στα παιδιά πώς να διασκεδάζουν.

3) Λίγο αργότερα θα ενδιαφερθούν για τον κόσμο γύρω τους, 
αλλά θα παραμείνουν θεατές. Παρατηρούν τους ενήλικες ή τα άλλα 
παιδιά που παίζουν χωρίς όμως να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο. 
Είναι το στάδιο βέβαια κατά το οποίο αρχίζουν να αναρωτιούνται… 
Έτσι, ζητάνε να μάθουν περισσότερα για το παιχνίδι που βλέπουν 
και με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρξει κάποιου είδους εμπλοκή.

4) Πολύτιμο είναι και το επόμενο στάδιο, όταν τα παιδιά 
παίζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν παίζουν μαζί, αλλά παίζουν με 
παρόμοια παιχνίδια και συχνά μιμούνται ο ένας τον άλλον. Παρόλο 
που φαίνεται ότι δεν αλληλεπιδρούν, δίνουν προσοχή ο ένας στον 
άλλον. Αυτή είναι η αρχή της επιθυμίας να είναι μαζί με άλλα 
παιδιά. Το παράλληλο παιχνίδι, όπως το ονομάζει η Parten,  είναι 
σημαντικό ως μεταβατικό στάδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής 
ωριμότητας και είναι το κλειδί για τα μεταγενέστερα στάδια του 
παιχνιδιού.

5) Στο επόμενο στάδιο, τα παιδιά αρχίζουν να παίζουν μαζί, 
αλλά δεν επικεντρώνονται σε έναν κοινό στόχο. Δεν ορίζουν κανόνες 
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και δεν υπάρχει οργάνωση. Όμως, μέσα από τους πειραματισμούς τους 
αναπτύσσουν απαραίτητες δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η επίλυση 
προβλημάτων και η ανάπτυξη της γλώσσας.

6) Στο υψηλότερο στάδιο της ωριμότητας των παιδιών βρίσκεται 
το κοινωνικό παιχνίδι. Αρχίζουν να μοιράζονται ιδέες και παιχνίδια, 
ακολουθούν κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές. Συνεργάζονται πιο 
ουσιαστικά, γνωρίζουν τους ρόλους τους στο παιχνίδι, και προσπαθούν 
να φτάσουν σε κοινούς στόχους.

Το έχω ξαναγράψει στις σελίδες αυτού του ημερολογίου, ότι 
λατρεύω τους παραλληλισμούς… Πέρα από το ενδιαφέρον που μου 
προκάλεσαν τα παραπάνω από παιδαγωγική άποψη, το μυαλό μου 
πήγε και σε μια άλλη πορεία ανάπτυξης και αυτοπραγμάτωσης, όπου 
αντίστοιχα κάθε στάδιο είναι πολύτιμο και απαραίτητη προϋπόθεση 
για τα επόμενα…

1) «Άτακτα» βήματα χωρίς σαφή προορισμό
2) Μοναχικότητα 
3) Άνοιγμα προς τα έξω και παρατήρηση 
4) Παράλληλα βήματα
5) Συνάντηση με τον άλλον
6) Αγάπη
Οι συνειρμοί που έκανα μάλλον είναι προφανείς. Γι’ αυτό που θέλω 

να μιλήσω πιο πολύ είναι για την έννοια της σταδιακής πορείας, 
στο πόσο αναγκαίο είναι να ζήσουμε το κάθε στάδιο για να πάμε 
παραπέρα. 

Εμείς συχνά ενοχοποιούμε τους «άτακτους» βηματισμούς, 
αποφεύγουμε τη μοναχικότητα ή την παραμορφώνουμε διατυμπανίζοντας 
την εγωική της διάσταση, προσπερνάμε την παρατήρηση, μπερδεύουμε 
τα βήματά μας με τα βήματα του άλλου, βιαζόμαστε να συναντήσουμε 
τον άλλον, νομίζουμε ότι αγαπάμε. 

Κι όμως…
Το να γυροφέρνουμε χωρίς σαφή προορισμό είναι η αρχή του 

ταξιδιού.
Το να περνάμε χρόνο με τον εαυτό μας είναι αναζωογόνηση.
Το να στεκόμαστε και απλά να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας 

είναι τροφή.
Το να περπατάμε δίπλα στον άλλο κι ας μη συναντιούνται τα 

βήματά μας είναι η κυοφορία της επιθυμίας να τον πλησιάσουμε.
Το να συναντάμε τελικά τον άλλο και να συνδεόμαστε είναι δοκιμή 

στην αγάπη.
Πόση ωριμότητα κρύβει, αλήθεια, η αγάπη… 
Πόσα και πόσα βήματα…                               Κ. Χ. 
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Ιατρική φροντίδα στο ίδρυμα παρείχε κάποιος καρδιολόγος.
Βρέθηκα εκεί, μετά από ταλαιπωρίες σε νοσοκομείο.
Με είχε “πλήξει” συγκεκριμένο μικρόβιο.
Εξετάσεις. Φάρμακα. Νηστεία πλήρης.
Διεπιστώθη, ότι είμαι αλλεργικός στις κεφαλοσπορίνες.
Λόγω ευπάθειας, αντιμετώπισα (νέα) περίπτωση. Δύο 

γιατροί με παρακολουθούσαν.
Ο γιατρός του ιδρύματος περνούσε σχεδόν καθημερινά για 

ένα (τυπικό) έλεγχο.
Τη μέρα εκείνη, ήλθε κατά το μεσημέρι. Μαζύ του και κάποιοι 

νοσηλευτές.
Του εξήγησαν την περίπτωσή μου.
Έδωσε οδηγίες. Αντιβιοτικό κλπ.
Τον διέκοψα:
- Με συγχωρείτε. Κεφαλοσπορίνες δεν μπορώ να πάρω.
Επέμενε.
Του εξήγησα.
Με παραβλέπει. Και ... συνεχίζει τις οδηγίες στον νοσηλευτή.
Το επαναλαμβάνω. Τίποτε. Επιμένει.
Παρουσιάζω τις αντιρρήσεις μου. Αμετακίνητος.
Αναγκάστηκα να σιωπήσω. Τί άλλο μπορούσα να κάνω;
Έφυγε.
Τί κάνω τώρα;
Οι γιατροί μου ήταν απασχολημένοι.
Ενημέρωσα τον γιό μου.
Τηλεφώνησε στο ίδρυμα.
Δεν προχώρησαν.
Το θέμα έληξε.
Τί να πει κανείς;

17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Κάποτε ο διάβολος το έρριξε στο εμπόριο. Άνοιξε ένα μεγάλο κα-

τάστημα, ένα σούπερ - μάρκετ, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και κάθε 
μέρα διαφήμιζε και πουλούσε τα προϊόντα του.

Ανάμεσα στα εμπορεύματά του, υπήρχε και ένα εργαλείο με πολύ 
παράξενο καιπροκλητικό σχήμα. Επάνω στο εργαλείο αυτό ο διάβολος 
είχε βάλει μια πινακίδα που έλεγε: ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ. Πολλοί 
από τους πελάτες του ενδιαφέρθηκαν να αγοράσουν, το παράξενο 
αυτό εργαλείο. Αλλά ο διάβολος έμεινε άκαμπτος και ανυποχώρητος.

Ότι άλλο θέλετε, μπορώ να το πουλήσω. Αυτό όχι! Αυτό μου είναι 
το πιο χρήσιμο, από όσα έχω. Και είναι πραγματικά παράξενο. Με 
αυτό κατορθώνω εκείνα που δεν θα μπορούσα να τα κατορθώσω με 
κανένα άλλο τρόπο. Μην κάνετε λιοπόν συζήτηση. Γιατί πουλώντας 
το εργαλείο αυτό, εγώ το έκλεισα το μαγαζί μου!...

Ποιό ήταν αυτό το εργαλείο;
Ένας που θέλησε να το περιεργασθεί λίγο καλλίτερα, διάβασε το 

όνομά του! Το έλεγαν: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ.
Και πράγματι. Όταν στην καρδιά ενός ανθρώπου ριζώσει ο 

λογισμός, ότι δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει 
παράδεισος, τότε ο άνθρωπος είναι ικανός για όλα!

Γι’ αυτό και ο κύριος αγώνας μας πρέπει να είναι, να αχρηστέψουμε 
το όπλο αυτό του διαβόλου.

Πώς όμως θα το αχρηστέψουμε;
Ας ακούσουμε, τι μας λέει ο άγ. Θεοφάνης ο έγκλειστος:
Η έλλειψη πίστης στον Θεόν προέρχεται από τον εχθρό μας, Αυτός 

χτίζει ένα τοίχο ανάμεσα σε μας και στον Θεό, με σκοπό να μας 
χωρίσει μια για πάντα από τον Θεό!

Αυτόν τον τοίχο τον γκρεμίζει η μετάνοια και η εξομολογηση. 
Ο διάβολος αυτό το ξέρει. Και για αυτό αγωνίζεται με όλες του τις 
δυνάμεις, να μη μας αφήσει να στραφούμε με πίστη στον Χρίστο.

Πώς;
Άλλοτε σπέρνει μέσα στην ψυχή μας αμφιβολίες.
Άλλοτε μας κάνει να σκεπτόμαστε, ότι εμάς δεν θα μας συγχωρήσει             
           ο Χριστός!
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Ανεβαίνοντας
Όλα θα πάνε καλά

Κείμενα αυτογνωσίας και αναζήτησης βασισμένα 
σε αληθινές εμπειρίες 

[Σεραφείμ Λάππας, εκδ. Εν Πλω]

Η καθημερινότητα, που τόσο πολύ θέλουμε να ξορκίσουμε 
ως βαρίδιο επανάληψης και μιζέριας, δεν είναι απειλή για την 
ύπαρξή μας. Αντιθέτως μπορεί να είναι ευκαιρία. Θα λέγαμε ότι 
η επανάληψη είναι απαραίτητη για να υπάρξει η έκπληξη. Το 
γνωστό μάς χρειάζεται για να πάμε στο άγνωστο. Δεν είναι η 
καθημερινότητα που μας κουράζει αλλά η αδυναμία μας να τη 
μεταμορφώσουμε σε γιορτή.

Μια σειρά ασήμαντων πραγμάτων μπορεί να καταστεί αιτία 
χαράς και νοήματος ζωής, εάν θελήσουμε να τα δούμε και να τα 
ερμηνεύσουμε διαφορετικά από τον συνηθισμένο τρόπο αντίληψης 
και κατανόησης.

Αυτό ακριβώς κάνει ο Σεραφείμ Λάππας στο βιβλίο του. 
Αναλαμβάνει καθημερινές ιστορίες από τον βίο των ανθρώπων και 
κοιτάει το βάθος του μυστηρίου της ζωής. Ανιχνεύει το πώς ο Θεός 
βαδίζει ανάμεσά μας πλάθοντας εκπλήξεις γεμάτες νόημα.

[…] Άλλωστε τι είναι η ζωή μας; Μια ιστορία που καθημερινά 
και για χρόνια αφηγούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέχρι να 
βρούμε τον καλύτερο επίλογο για να την κλείσουμε. 

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να διαβάζουμε τέτοιες αφηγήσεις. 
Σε μια εποχή που οι πολλοί φωνάζουν ότι «όλα πάνε στραβά», 
κάποιοι άλλοι, απλοί καθημερινοί ήρωες, αυθεντικά αισιόδοξοι, 
άνθρωποι αφτιασίδωτοι και πάνω απ’ όλα χαμογελαστοί 
βεβαιώνουν, γιατί το πιστεύουν, ότι «όλα θα πάνε καλά!».  

Κ. Χ. 
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Βεβαιώσεις

Απωλεια

Το χάρτινο χαμόγελο
έπεσε
απ’ το πέτρινο πρόσωπο
καθώς το μαραμένο φύλλο
και το ποδοπάτησαν καθώς
το μαραμένο φύλλο.

Ύστερα ήρθε και η βροχή
λάσπη πάνω στη λάσπη,
πού να ψάξεις και τι νάβρεις
μέσα στη λάσπη.

Στων εφημερίδων τις μικρές αγγελίες
“απωλέσθη χαμόγελον, ο ευρών αμειφθήσεται”
- τί να γράψεις,
όλοι θα γελάσουν αδιάφοροι
για το άδειο σου πρόσωπο, για τ’ ορφανό σου
στόμα.                                     Λένα Παππά

Εσπέρα πριν απ’την πτώση
Η αντικρινή λεύκα δέεται με ταπεινότητα ευθυτενής.
Στο βάθος της εικόνος ουρανός και θάλασσα
ξαναδοθήκαν στην προσφιλή τους σύγχυση-
αδιαίτερα τα σύνορα του κυανού και ροδινού...
Η κοιλάδα εσπερινήν ευγένειαν αποπνέει...
Ακόμη κι η απόγνωση πατεί διακριτικά...
                       Νίκος Τριανταφυλλόπουλος
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Πλησίαζαν Χριστούγεννα!
Πριν 60 τόσα χρόνια.
Οι προετοιμασίες στο αποκορύφωμά τους. Ψώνια, δώρα, παιχνίδια. Ήταν 

τότε που άρχισε δειλά-δειλά να ξεπροβάλλει και η ...ανάγκη για κάποιο 
παιχνίδι. Δεν αρκούσε πια μόνο να έχεις (αν ήταν εφικτό) καινούργια ρούχα 
και παπούτσια. Να τα «παννίσεις» τα Χριστούγεννα.

Κάθε παιδί βαθιά μέσα του έκρυβε τον πόθο για ένα παιχνίδι. Κι ευχόταν 
να μην το ξεχάσει ο Άη Βασίλης. Ανάμεσά τους κι ο Στέφανος.

Μόλις τελείωσε το Δημοτικό. Στις διακοπές βοηθούσε τον θείο του, που 
πουλούσε μπιχλιμπίδια, στολίδια και παιχνίδια.

Αχ, αυτή η μπάλα. Του ‘κλεψε την καρδιά. Την έπαιρνε στα χέρια του, τη 
χάιδευε, την χτυπούσε κάτω. Και ξανά πάλι πίσω στη θέση της.

Ήξερε πως το όνειρό του θα ‘μενε όνειρο. Πού λεφτά για να την αγοράσει!
Μόλις άνοιγε το μαγαζί, αυτός εκεί. Στη μπάλα του. Την αγάπη του.
Δεν πρόσεξε όμως τον θείο του που παρακολουθούσε, εδώ και μέρες, τις 

«κινήσεις» του με τη μπάλα.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ετοιμάζονται να κλείσουν. Με κρύα καρδιά θα 

‘φευγε για το σπίτι. Η μπάλα στη θέση της. Πώς να γιορτάσει χωρίς αυτήν;
Και ξαφνικά η μπάλα χάθηκε. Πουλήθηκε μήπως; Κι ήταν η τελευταία!
Τώρα κι αν χάλασε εντελώς η διάθεση. Τα μούτρα στο πάτωμα.
Κι εκεί που σκοτείνιασε ο ουρανός, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος στο 

πάτωμα. Σαν βροντή του φάνηκε. Η φωνή του θείου διέκοψε το ταξίδι του. 
Σαν αστραπή φώτισε την καρδιά του.

-Πάρτην, είναι δική σου!
Γυρίζοντας είδε τη μπάλα να κυλά προς το μέρος του. Την άρπαξε και την 

έχωσε στην αγκαλιά του.
-Ευχαριστώ, ψέλλισε, και το πρόσωπό του έλαμψε.
Απόψε θα γιορτάσεις Πρωτοχρονιά!
Τώρα πια με λευκά μαλλιά, ο Στέφανος αναπολεί και χωρίς να το θέλει, 

συγκρίνει. Το τότε με το σήμερα. Τον καημό για ένα παιχνίδι-δώρο και τις 
στοίβες των δώρων κάτω από τα στολισμένα Χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Πώς φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο!
Εκεί που δεν είχαμε, τώρα πετάμε. Ο πόθος του παιχνιδιού εξαφανίστηκε. 

Ή μάλλον μετατράπηκε σε αχόρταγη επιθυμία!
(Από ένα ημερολόγιο)                                                 ΔΔ

Αχ, αυτή η μπάλα! 

Ονειρικά 
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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.

 
 

Καθημερινά οι πατέρες 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).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός (7:00 - 11:00 π.μ. και 3:30 - 5:30 
μ.μ.) καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής (22459760, 22459763), 
(7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά).

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 145 l   Ιανουάριος 2021l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l   Οι 
συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l  

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

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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ

Κορωνοϊός.
Πανδημία.
Θύματα πολλά. Ακόμη και θάνατοι.
Παγκόσμιο το φαινόμενο.
Εστίες υγείας ζητούνται. Και ρωμαλέου πνεύματος.
Θυσιάζονται οι ήρωες. Αφανώς.
Θα περάσει κι αυτό.
Ο Θεός θα βοηθήσει.
                                          Ούτις
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