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Διαπίστωση.
“Είναι σκληρό να κλωτσάς τα καρφιά.
Θα ματώσεις.
Θα ταλαιπωρηθείς.
Θα υποφέρεις.
Σταμάτα λοιπόν να προσπαθείς να βρεις άλλο 

δρόμο.
Έλα στο δρόμο τον ίσιο.
Αυτόν που βάδισαν τόσοι και τόσοι.
Μην αναζητείς άλλο.
Είναι ο μόνος ίσιος.
Ο μόνος σωστός”.
Η προτροπή ισχύει και σ’ εμάς.
Είμαστε έτοιμοι ν’ αλλάξουμε δρόμο; Διέξοδο; 

Κατεύθυνση;
Οι δυσκολίες θα υπάρχουν. Δεν είναι όμως 

αξεπέραστες.
Εδώ θα πρέπει να φανούμε τολμηροί.
Δοκιμές επιτρέπονται. Και η κάθε μια με τις 

επιπτώσεις της βεβαίως.                        ζ.α.
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Ένα από τα εμβληματικά παραμύθια 
του Ευγένιου Τριβιζά είναι ο “Μικρός 
Ερμής”.

Εκεί ο παραμυθάς παίζει με τη σκληρή 
παιδαγωγική που συνήθως ασκούν οι 
γονείς στα παιδιά τους:

“Μη τούτο,μη εκείνο, μη το άλλο, μη, 
μη, μη”.  (“Το Βήμα”)

Εμείς; Μήπως είναι καιρός να 
στραφούμε στα παραμύθια;  γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Πώς;

Ο ποιητής καταθέτει:
“Nύχτα βαθειά. Καμμιά ελπίς.
 Από το παράθυρο του τελευταίου διαβάτη
 είδα τη σκιά.
 Κι εφώναξα στριγγά στην ησυχία:
 “Δυστυχία”.               (Κ. Καρυωτάκης)

Έτοιμη η ικμάδα μέσα του. Να εξαφανιστεί τελείως. 
Ακροβάτης της ζωής ο άνθρωπος αισθάνεται το όλου του 

κόσμου γκρέμισμα γύρω του.
Σεισμός; Πόλεμος; Καταποντισμός; Κι αυτά να συμβαίνουν, 

πάλι υπάρχει ελπίδα. Πιστοποιημένο πάλι ποιητικά:
 “Το χάσμα πάνοιξε ο σεισμός,
  ευθύς εγιόμισ’ άνθη”.

Έτσι του χρόνου το πέρασμα μας έφερε πάλι μπροστά στα 
Μεγάλα Γεγονότα. Στόχος; Μα η αναμέτρησή μας μαζί τους. 
Κάτι που έχει τόσα να μας πει.

Σήμερα οι άνθρωποι καταλήξαμε έξω από το θερμό του 
δεσμού αγκάλιασμα του ανθρώπου με τον άνθρωπο.

Συνεχώς χάνουμε τον εαυτό μας μέσα από τα χέρια μας
Συμπεριφερόμαστε όπως οι “επιστρέφοντες αποστάτες”.
Ζήσαμε σε “πολιτείες από πάγους - απόδημοι απ’ της στοργής 

το φως”.
Εξακολουθούμε να μην κλίνουμε γόνυ στη μεγαθυμία του 

Κυρίου. Παραμένουμε στη ζοφερή τραγωδία της αποστασίας 
μας.

 “ακτοσκοποί μιας χώρας που 
  δεν γνώρισεν ενοίκους ηλιολάτες” (Π. Ολύμπιος)
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      Μικρές
Αγόρασε τρόφιμα για ένα μήνα.
Πήγαινέ τα σ’ εκείνη τη φτωχή χήρα, με τα πέντε 

ορφανά. Και με τον άρρωστο μοναχογυιό της.
Πάρε της τα φάρμακα. Πλήρωσε και το γιατρό για τις 

επισκέψεις του...
‘Υστερα προσευχήσου. Διάβασε και τον πρώτο ψαλμό 

του Δαυΐδ.
Τότε θα καταλάβεις, πού βρίσκεται ο παράδεισος!
                                γ.

 αναδύσε ι ς

Περάσαμε ναι, από βαλτότοπους. Και τρίβους ανομίας. Βρήκαμε 
όμως τ’ αστέρι μας εκείνο το μονάκριβο. Αυτό που φέρνει την 
εξουθενωμένη μας ψυχή, κοπιάζοντας προς το δικό Του φως. Για 
ν’ αποθέσουμε την συντριμμένη καρδιά μας στον Ναό Του; Εκεί 
που συναπαντιέται στην πιο θαυμαστή ενότητα ο Θεός με τον 
άνθρωπο. Η γη με τον Ουρανό. Το Άπειρο με το ελάχιστο.

Να το πάρουμε απόφαση. Ότι και να κάνουμε, κατά βάθος, 
το Θεό ζητούμε.

Μπορεί να περνούμε από ερημιές και μονοπάτια, δύσβατα. 
Εκείνον ζητούμε.

Προχωρούμε λοιπόν;
Μπήκαμε ήδη στον νέον χρόνο.
Ανοιχτές οι σελίδες του βιβλίου του. Καθαρές.
Πώς θα τις γεμίσουμε;
Οι μέρες τούτες, μα κι όλος ο χρόνος αξιώνουν έναν 

προβληματισμό.
Τι κάμνουμε λοιπόν;
Θα πάμε; 
Μπροστά; Ή...; +ο π.Γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Και ο Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να μας 
δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει ν’ ακολουθεί πότε το 
καλό και πότε το κακό, αλλά μόνο το καλό, λέει ‘‘στο 
αλώνι σου δεν θα ζέψεις βόδι με γαϊδούρι ν’ αλώσεις 
τα σπάτα σου’. Δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς  μας 
να μη αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, καθαροί και 
ακάθαρτοι λογισμοί, αλλά μόνον η αρετή. ‘‘Δεν θα 
καλλιεργήσεις στο χωράφι σου μαζί δύο είδη καρπών. 
Δεν θα  διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους’’. 

Μ’ άλλα λόγια, να μη μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, 
στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο Πνεύμα του 
Θεού. Και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του 
Πνεύματος (αγάπη, χαρά, ειρήνη κ.λ.π.). 

Και ο ψαλμωδός: 
‘‘Συμμορφωνόμουν σ’ όλες τις εντολές Σου και 

μίσησα κάθε δρόμο αδικίας’’.                                
Αγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος

Ο Θεός θέλει ν’ απαλλαγούμε από κάθε φροντίδα για τα 
βιοτικά και να έχουμε όλη τη φροντίδα μας στραμμένη στα 
πνευματικά.

Όλο το ενδιαφέρον μας ας το στρέψουμε στη φροντίδα 
της ψυχής. Ας αλλάξουμε τους ρόλους με το Θεό, 
ανταλλάσσοντας τις φροντίδες μας και διαμοιράζοντας τη 
μέριμνά μας.

Εμείς οι άνθρωποι ας αναλάβουμε τη φροντίδα της ψυχής, 
αφού αυτό είναι το κυριώτερο μέρος μας. Και ας αφήσουμε 
τη φροντίδα του σώματος και τη μέριμνα των βιοτικών 
πραγμάτων στο Θεό, που είναι κύριος όλων και Πατέρας 
μας.               Ιωάννης Χρυσόστομος
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Διαυγάσεις Οριακές

Μεσόχρονα
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Στεκόταν ορθός - σαν σβούρα, όσο κρατάει το στροβίλισμά 
της. Ήταν ντροπαλός - από δυνατά αισθήματα υπεροχής. Δεν 
ήταν φιλόδοξος. Μοναδική του επιδίωξη ήταν η απαλλαγή 
από κάθε ανησυχία και η ήττα των άλλων τον γέμιζε με χαρά 
περισσότερη από τις δικές του νίκες. Έσωσε τη ζωή του, γιατί 
ποτέ δεν είχε την τόλμη γι’ αυτήν-. Και παραπονιόταν γιατί οι 
άλλοι δεν τον είχαν νιώσει!

“Στρατός δυστυχίας”- Γιατί πρέπει να είναι πάντα οι “άλλοι”;
Το ζωικό αίτημα του ανθρώπινου κτήνους δεν γίνεται 

προσευχή, μόνο και μόνο γιατί βάζεις το Θεό σαν αποδέκτη του.
Όταν ο θόρυβος παύει, δεν είναι το αίσθημα της κενότητας ο 

δίκαιος μισθός σου, για μια μέρα, που ήταν αφιερωμένη στο να 
εμποδίσεις τους άλλους να σε παραμελούν;

Ότι δίνει αξία στη ζωή, μπορείς να το πετύχεις και να το 
χάσεις. Ποτέ όμως δεν μπορείς να γίνεις κάτοχός του. Είναι το 
πρώτο και το τελευταίο, που ισχύει για την “περί ζωής αλήθεια”.

Πώς θα μπορούσες να διατηρείς το χάρισμα ν’ακούς, όταν 
ποτέ δεν θέλεις ν’ αφουγκράζεσαι; Το θεωρείς τόσο αυτονόητο, 
πως πρέπει ο Θεός νάχει  καιρό για σένα, όσο  και το πως εσύ 
δεν μπορείς να έχεις καιρό για το Θεό.

Τα δαιμόνια έρχονται απρόσκλητα στο σπίτι, όταν είναι 
άδειο. Για άλλους επισκέπτες όμως πρέπει ν’ ανοίγεις όμορφα 
την πόρτα.

“Με τους δικούς μου όρους”. Ζώντας με το σύνθημα αυτό 
αγοράζεις γνώση για την πορεία της ζωής.

Με τίμημα την απομόνωση.
Ντάγκ Χάμμερσγκελτ
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Η δυναμική της Επανάστασης

Η δυναμική του Αγώνα μετέπλασε το πνεύμα των 
αρματολών. “απελευθέρωνε ανθρώπους από παλαιούς ρόλους 
και κοινωνικές καθηλώσεις αιώνων”, δημιούργησε εν τέλει 
“από ραγιάδες, πολίτες”. Ανατρέποντας αδράνειες αιώνων 
και παρά τις αντιξοότητες που έθετε ο αγροτικός τρόπος 
παραγωγής, οδήγησε στην υψηλή αριθμητικά συμμετοχή 
των λαϊκών στρωμάτων τόσο ως μαχητών και βοηθητικών 
στον τομέα της επιμελητείας όσο και στην ίδια την πολιτική 
διαδικασία. Τεχνίτες πολέμου και πολιτικής αντίστοιχα, 
αρματολοί ή κάποιοι και διανοούμενοι, πρωτοστάτησαν 
στην οργάνωση των εξεγερμένων και τη συγκρότηση ενός 
προπλάσματος στρατού και διοίκησης. 

Η συμβολή της Φιλικής Εταιρείας, η θέσπιση συνταγμάτων, 
η ναυτική εμπειρία και ο τρόπος οργάνωσης των θαλάσσιων 
δυνάμεων, η διάχυση της εθνικής ιδεολογίας, η σημασία 
του τοπικού στοιχείου, η μετάπτωση από τη δημοκρατική 
μορφή του πολιτεύματος σε ένα είδος βοναπαρτισμού, 
η αταλάντευτη επιδίωξη της ανεξαρτησίας αποτελούν 
θεματικές που υφαίνονται επιδέξια μέσα σε μια αφήγηση 
που διακρίνεται για τη σαφήνεια και την επιμονή της 
στη διαφωτιστική λεπτομέρεια. Αντίθετα με το εύκολο 
μοντέλο της γεγονοτολογικής επισκόπησης, το βιβλίο του 
Πέτρου Πιζάνια είναι δείγμα μιας πραγματικά ουσιαστικής 
εισαγωγής στην Ελληνική Επανάσταση.

(“Το Βήμα”)
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Ρ ηγματώσεις

“Παλαιότερα... 
...θα ήταν παράλογο να αμφισβητήσει ένας σοβαρός στοχαστής 

τη βεβαιότητα των προτάσεων της “φυσικής”, που βασίζονταν 
σε επανειλημμένες παρατηρήσεις και είχαν περάσει επιτυχώς τον 
έλεγχο του πειράματος. Οι “φυσικές” ήταν, για την πεποίηθηση 
του καιρού εκείνου, επιστήμονες ακριβείας, θετικές. 

Ο κλονισμός ήρθε κατόπιν όχι με τη θεωρία της σχετικότητας 
κατά την προ-αϊνστανική ή την αϊνστανική μορφή της. Είναι 
λάθος να λέγεται ότι η θεωρία αυτή απέδειξε ότι οι αλήθειες 
της φυσικής είναι σχετικές, όχι απόλυτες. Απεναντίας, με τις 
νέες εξισώσεις που πρότεινε, τις πλουσιότερες σε όρους σχέσεων 
και πολυπλοκώτερες στη σύνθεσή τους, πραγματοποιήθηκε 
μεγαλύτερη προσέγγιση στα “πράγματα” απ’ όσο είχε 
κατορθωθεί με τις έννοιες και τους τύπους της κλασικής, της 
νευτωνικής φυσικής, αλλά με τη θεωρία των κβάντα, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε από τη Δανική σχολή. 

Μοχλός της ανατροπής, υπήρξε η έννοια της “απροσδιοριστίας”. 
Στο επίπεδο των φαινομένων του μικρόκοσμου, λένε οι οπαδοί 
της, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί το παρατηρούμενο από 
τις αλλοιώσεις που επιφέρει το όργανο και η τεχνική του 
παρατηρητή. Με μια τέτοια παραδοχή πώς να μείνουν ασάλευτα 
τα θεμέλια των επιστημών ακριβείας; 

Η νέα προοπτική προκάλεσε βαθιές αναθεωρήσεις στην 
επιστημολογία. Εγκαταλείφθηκε η παλιά αντίληψη ότι ο 
φυσικός ένα και μόνο λογικό σχήμα μεταχειρίζεται, την 
επαγωγή. Συγκεντρώνει δηλαδή με την παρατήρηση, όπως 
καταγράφει ένα ένα τα λήμματά του, ο συντάκτης ενός 
καταλόγου πλήθος συγκεκριμένων ατομικών περιπτώσεων, 
που τις πολλαπλασιάζει και τις διαφοροποιεί πειραματικά.
Και περιμένει με τις συγκρίσεις του να αποκαλυφθεί στο τέλος 
ο γενικός τύπος, ο νόμος, που τις διέπει. Τούτο είναι λάθος. 
Δεν  εργάζεται έτσι το πνεύμα του επιστήμονα ερευνητή. Από 
τα πρώτα του βήματα καθοδηγείται από μια υπόθεση. Και
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αυτό τίθεται υπό έλεγχο, με τις παρατηρήσεις και τα πειράματα 
που οργανώνονται. Κάθε παρατήρηση ή πείραμα είναι κατά 
βάθος μια ευκαιρία ή μια πρόκληση, όχι να επαληθευθεί, αλλά 
να διαψευστεί η καθοδηγητική υπόθεση. Δεν εργάζεται λοιπόν 
επαγωγικά, αλλά υποθετικά - παραγωγικά. Τούτο σημαίνει πως 
η θεωρία μας πηγαίνει προς τα γεγονότα και όχι τα γεγονότα 
προς τη θεωρία, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο για τους 
αμύητους. 

Η επιστημονική λύση ενός προβλήματος της φυσικής είναι μια 
ανάγνωση του βιβλίου της φύσης. Στο φως μιας θεωρίας που 
έχει επινοηθεί και ισχύει, γιατί, ενώ μπορεί να ανατραπεί, δεν έχει 
αναιρεθεί. Και επειδή η θεωρία είναι πλάσμα της δημιουργικής 
διανοίας, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι η φύση που υπαγορεύει 
τους νόμους, στο πνεύμα, αλλά το πνεύμα στη φύση.  

Ε. Παπανούτσος

«Α! Ναι, αυτό είναι η Εκκλησία!...»
Ήταν η κραυγή ενός βραζιλιανού δημοσιογράφου που εντούτοις θεωρεί τον 

εαυτό του άθεο. Με τα άρθρα του συχνά επιτίθεται κατά της Εκκλησίας. 
Εμπρός του, πέντε άρματα μάχης και τριακόσιοι έφιπποι αστυνομικοί 

περικύκλωσαν την εκκλησία της Candelaria που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, 
στο Ρίο Ιανέιρο.

Στο εσωτερικό, δυόμισυ χιλιάδες άτομα, σχεδόν όλοι νέοι, είχαν έρθει να 
παρακολουθήσουν λειτουργία στη μνήμη ενός φίλου τους, του Edson Lima Sou-
to, που σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδηλώσεως την 
προηγούμενη εβδομάδα. Ο πατήρ Jose Castro Pinto, και δεκατέσσερεις ιερείς της 
πόλεως είχαν λάβει μέρος στην τελετή.

Και η πόρτα άνοιξε, οι δεκαπέντε ιερείς, την αυγή προχωρησαν ψάλλοντας, 
προς τον κύκλο των συγκεντρωμένων. Ο λοχαγός των ιππέων φώναξε: «σύρατε τα 
σπαθιά σας». Και οι ιερείς εξακολουθούσαν να προχωρούν. Πέρασαν ανάμεσα από 
άλογα και άρματα. Είχαν δημιουργήσει ένα μικρό διάδρομο προστασίας από τον 
οποίον έφευγαν οι παρευρισκόμενοι, ελεύθεροι, προς τη λεωφόρο «Rio Brava». 

Τότε αυτός ο άθεος δημοσιογράφος, που βεβαίωνε ότι δεν γνώριζε κανένα Θεό 
και καμμιά ηθική, φώναξε στους αστυνομικούς και στους στρατιώτες: 

«Α! Ναι! Αυτό είναι η Εκκλησία».                                                    (Ακτίνες)
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Δονήσεις

Φάνηκε ο Χριστός στον κόσμο. Και τον άχαρο κόσμο στόλισε μ’ 
απέραντη ευφροσύνη.

Σήκωσε πάνω Του την αμαρτία του κόσμου, και καταπάτησε 
για πάντα τον εχθρό του κόσμου.

Άγιασε τις πηγές των υδάτων και φώτισε τις ψυχές των 
ανθρώπων.

Θαύματα μίχθηκαν με μεγαλύτερα θαύματα.
Σήμερα από τη χαρά που έφερε ο Σωτήρας μας Χριστός, 

χρίστηκαν η γη και η θάλασσα απ’ άκρη ως άκρη. Γέμισε ο κόσμος 
ευφροσύνη.

Η σημερινή γιορτή αποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα από 
εκείνη της Χριστουγεννιάτικης νυχτιάς. Γιατί κείνη την νύχτα που 
μας πέρασε, χαιρόνταν μονάχα η γη, καθώς βάσταζε πάνω της στην 
αγκαλιά της φάτνης, τον Παντοκράτορα Θεό.

Σήμερα όμως, που γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια, ευφραίνεται μαζί 
της και η θάλασσα. 

Ευφραίνεται, γιατί δια μέσου του Ιορδάνη λαβαίνει μέρος και 
αυτή στην ευλογία του αγιασμού.

Στην γιορτή της θείας Γέννησης ο Θεός φάνηκε βρέφος μικρό, 
νιογέννητο, δείχνοντας έτσι τη δική μας νηπιότητα. Σήμερα όμως 
τον βλέπουμε τέλειο άνθρωπο, τέλειο Υιό, από τέλειο Πατέρα 
γεννημένον. Εκεί φανέρωσε το θείο βρέφος το αστέρι που ανέτειλε 
από την ανατολή και εδώ ομολογεί γι’ Αυτόν από τον ουρανό ο Θεός 
Πατέρας, απο τον Οποίον γεννήθηκε προ των αιώνων. Εκεί Του 
πρόσφεραν - ωσάν σε βασιλιά- δώρα οι Μάγοι που πεζοπόρησαν 
από την ανατολή. Εδώ άγγελοι από τον ουρανό φερμένοι Του 
πρόσφεραν τη διακονία που πρέπει μόνο σε Θεό. Εκεί τυλίχτηκε 
μέσα στα σπάργανα και εδώ λύνει με το βάπτισμα τις σειρές των 
παραπτωμάτων και τα δεσμά της αμαρτίας μας. Εκεί ο βασιλιάς 
των ουρανών ντύθηκε σαν βασιλική αλουργίδα τον κόσμο, εδώ η 
πηγή της ζωής ντύνεται ολόγυρα τα ποταμίσια κύματα.

Ελάτε λοιπόν να ιδείτε παράδοξα θαύματα.

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

«Γεννήθηκα Ελβετίδα. Βαφτίστηκα Ρωμαιοκαθολική. 
Μεγάλωσα με όλα τα «προνόμια» ενός κράτους καθαρά 
ευραπαϊκού και καπιταλιστικού. 

Στα 28 μου χρόνια ο Θεός με αξίωσε και μου έκανε τη μεγάλη 
τιμή να γίνω Ορθόδοξη πιστή, αργότερα έγινα και Ελληνίδα. 

Πιστεύω πως δεν μπορούμε να είμαστε τίποτε άλλο από 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες. 

Θα απαρνηθώ την καινούργια ευρωπαϊκή ταυτότητα, όπως 
ακριβώς αρνούμαι πλέον να είμαι ελβετίδα υπήκοος.»

Λίγο μυαλό να είχαμε, τούτο το πράγμα που γίνεται 
στον σημερινό κόσμο θα το είχαμε προβλέψει και ίσως 
προλάβει. Οι Εριννύες εκδικούνται την αλαζονεία και 
την αφροσύνη του ανθρώπου της καταναλωτικής 
κοινωνίας.
Σπάνια η ζωή του ανθρώπου είχε δεθεί τόσο πολύ μ’ένα 
στοιχείο: Το πετρέλαιο. Είναι ένας δεσμός πνιγηρός. 
Πιαστήκαμε  στη φάκα. Βγάλτε την ενέργεια και θα 
δείτε τι γίνεται.
Η έλλειψη πετρελαίου δεν χτυπάει τις ανέσεις μας 
μόνον. Χτυπάει βασικότερα πράγματα. Τί θα συμβεί 
με την παραγωγή τροφίμων, που είναι και αυτή 
συνδεδεμένη με το πετρέλαιο; Τί θα γίνει με τα 
λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα μηχανήματα;
Είμαστε δίχως άλλο, σε μια κρίσιμη ώρα. 
Αντιμετωπίζουμε την κρίση στο πετρέλαιο, μα και 
τις συνέπειες της αλαζονείας μας. Ίσως αντιληφθούμε 
τώρα το κακό που έχουμε κάνει στη Φύση, στο 
περιβάλλον, ολόγυρά μας.            Αδαμ. Πεπελάσης

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Κίνητρο;
Η προσευχή. Η ανάταση. Η ανύψωση της ψυχής του ευσεβούς 

ανθρώπου προς το Θεό. Και ο μεταξύ τους ευσεβής διάλογος. 
Απευθύνεται προς τον προσωπικό Θεό.
Υπάρχει η παρουσία του Θεού. Τούτο θα είναι αποτέλεσμα 

διαρκούς αγώνα. 
Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα είδη, όπως: 
Ατομική. Αλλά και κοινή. Μαζύ με άλλους δηλ. 
Εσωτερική. Εξωτερική. 
Αίτηση ή παράκληση. Δηλ. ευχαριστία. Δοξολογία. Μετάνοια. 
Υπάρχει η απλή. Αλλά και η σύνθετη. 
Νιώθει ο άνθρωπος την ανάγκη της επικοινωνίας με τον 

δημιουργό του. 
Χωρίς την προσευχή, ο Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή μας. 

Σέβεται την ελευθερία μας. 
Ακλόνητη η πεποίθηση. Ο Θεός θα μας δώσει, ότι Του 

ζητήσουμε. 
Κίνητρο; Η αγάπη προς τον πλησίον.
Απογοήτευση, όταν αργεί ν’ απαντήσει. Ξέρει όμως Εκείνος, 

αν κάτι μας χρειάζεται. Και πότε. 
Μεγάλο πρόβλημα προκύπτει με τη βαττολογία και την επίδειξη 

(π.χ. ο φαρισαίος).
Δεν είναι θέμα πολλών λόγων. Καταντά ευσεβής φλυαρία.
Η επίδειξη, πάλι, ξεφεύγει τελείως από τον στόχο. Μόνο βλάπτει.
Στο πρόγραμμά μας (Κολ. δ’ 2) λοιπόν.

+ ο π.Γ.
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Προσπελάσεις...
Αναστοχασμοί εποχής.
“Οι άνθρωποι έχουμε 

συνη-θίσει να ζούμε στη 
φωλιά μας. Μακριά από 
τους άλλους. 

Συχνά συμπεριφερόμαστε 
σαν δυο πλοία. Το ένα 
μπαίνει στο λιμάνι. Το 
άλλο βγαίνει. Καμμιά επαφή 
μεταξύ τους. Επικοινωνία. Ή 
έστω, ένα σινιάλο.

Έχουμε καταφέρει να μι-
λούμε με την Αμερική ή την 
Αυστραλία. Δεν ακούμε όμως 
τον χτύπο της καρδιάς του 
διπλανού μας.

Άσχημη λοιπόν η κατά-
σταση. Δεν πάει άλλο. 
Πρέπει κάτι ν’ άλλάξει: 
Γέφυρες. Ζη-τούνται γέφυρες.

Ποιός θα τις στήσει; Ο 
καθένας μας περιμένει από 
τους άλλους να κινηθούν 
πρώτοι. Τελικά τίποτε δεν 
γίνεται.

Προχωρούμε από το κακό 
στο χειρότερο όμως.

Μπορούμε να  προλάβουμε   

άραγε τούτο το κατρακύλι-
σμα. Ή τουλάχιστο να το 
ανακόψουμε;

Πότε ή απαισιοδοξία ήταν 
νίκη δίκαιη;

Στη θυσία λοιπόν, Στον 
σκοπό. Στη στροφή στον 
διπλανό.

Χρειάζεται να σηκώσουμε 
κάποια βάρη.

Στης ρουτίνας η ένταξη, 
μόνο ζημιά θα προξενήσει.

Κανένα δεν ωφελεί.
Να κάνουμε πείραμα;
Γιατί; Γι’ αυτά είμαστε 

τώρα;
Να μη ξεχνούμε.
Τα κάρβουνα, αναμένα 

καίνε.
Σβηστά, λερώνουν.
Στον στόχο μας, 

επομένως, να προσηλωθούμε. 
Αλλιώτικα χάνουμε χρόνο. 
Μα και ευκαιρίες.

Μας συμφέρει;”

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h



g  h

   

αιων ιότητας
 ηφίδες

Πόσα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας στον καινούρ-
γιο χρόνο;

525,600 πρώτα λεπτά
8760 ώρες
365 μέρες

52 βδομάδες
Αυτόν τον χρόνο να τον χρησιμοποιήσουμε για 

τον καταρτισμό. Τον αγιασμό της ψυχής μας. Το 
καλό των συνανθρώπων μας.

 Έτσι μόνο θα κάνουμε καλή χρήση του χρόνου και 
ο αγώνας μας θα τελεσφορεί. 

π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
* * *

 Ήθελα να αποδώσω εδώ την εικόνα του Θεού, όπως 
Τον αισθανόμαστε εμείς οι πιστοί στις προσευχές μας, 
πάντοτε παρόντα και εργαζόμενο, ζεσταίνοντάς με 
την παρουσία Του τις ψυχές μας και ανυψώνοντάς 
μας σε τέτοιο βαθμό πνευματικής βιώσεως, που ο 
ίδιος ο Θεός γίνεται αντιληπτός, και όχι μονάχα ως 
αντικείμενο των διανοητικών σχημάτων χωριζόμενος 
από τον άνθρωπο, αλλά ενώνοντας το ανθρώπινο 
είναι με το ζωοποιό Του μυστήριο.

 Ήθελα επίσης, να γίνει αισθητή η παρουσία 
του Θεού σ’ όλοκληρο το σύμπαν, τόσο θαυμάσια 
οργανωμένο, στην αρμονική ενότητά του, καθώς και 
σ’ όλα τα έργα του ανθρώπου μέσα στον κόσμο στον 
οποίον ζει.                         π. Δημ. Στανιλοάε

14
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Τη χαρά σας κανείς δεν μπορεί να σας την πάρει. 
Μας παραξενεύουν τούτα τα λόγια, που διαβάζουμε στο 

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κι αν δεν ξέραμε, ότι τα είπε ο ίδιος 
ο Χριστός, σίγουρα θα κουνούσαμε με δυσπιστία το κεφάλι 
μας. 

Πώς είναι δυνατόν; Όταν η χαρά μας κινδυνεύει κάθε 
στιγμή, από χίλια – δυο πράγματα; Από μια πικρή κουβέντα, 
από κάποιο ειρωνικό χαμόγελο, από μια αποτυχία, από 
μια αρρώστια, από κάποια οικονομική δυσκολία, από ένα 
οικογενειακό πρόβλημα, από μιαν ανεκπλήρωτη επιθυμία, 
από…, από…, από… Δεν θα ‘φταναν όλες οι σελίδες, αν, και 
μόνο, αναφέραμε τους μύριους κινδύνους, που την απειλούν 
κάθε στιγμή.

Τότε λοιπόν; Τι συμβαίνει; 
Για ποια χαρά μας μιλάει ο Χριστός;                (Ηχώ)  

αγάπης

λόγια
Γιέ μου,
Δεν κερδίζεις τί

ποτε αμφιβάλλο
ντας. Και αμφ

ισβη-

τώντας τους πάντες.

Το κλείσιμο στον εαυτό σου δεν ωφελεί. Πώς 

επικοινωνείς με τους ά
λλους; Πού συναντιέστ

ε;

Ιδιαίτερα αναγκαίο τούτο. Και χρήσιμο. Στον 

κάθε άνθρωπο.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε
, πως: 

“η ευτυχία μα
ς είναι οι άλλ

οι”.

15
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Διαπλεύσεις
Τι θα λέγατε αν ξεκινού-

σαμε τον καινούργιο χρόνο 
με απλές κινήσεις και πρωτο-
βουλίες που σίγουρα θα μπο-
ρούσαν να κάνουν καλύτερη 
τη ζωή τη δική μας και των 
γύρω μας; 

Αν την «καλημέρα» μας τη 
μοιραζόμαστε όχι μόνο με τα 
μέλη της οικογένειάς μας, αλλά 
και με τους άλλους ενοίκους 
της πολυκατοικίας και τους 
γείτονες που συναντάμε βγαί-
νοντας από την πόρτα του 
σπιτιού μας; 

Αν επιδιώκαμε να γνωρι-
στούμε με όλους τους ενοίκους 
της πολυκατοικίας μας και 
να τους τηλεφωνούμε για 
τα «χρόνια πολλά» στην 
ονομαστική εορτή τους;

Αν διδάσκαμε το ίδιο και τα 
παιδιά μας, με την πρόσθετη 
υπόδειξη να παραχωρούν τη 
θέση τους στους ηλικιωμένους 
επιβάτες στα μέσα μεταφοράς;

Αν μειώσουμε κατά 2-3                                      
ντεσιμπέλ την ένταση του                                  
ραδιοφώνου και της τηλεόρα-
σής μας και διακόπτουμε τις 
μεταδόσεις τις ώρες κοινής 
ησυχίας; 

Αν σεβόμαστε τη σειρά 
προτεραιότητας στις ουρές 
αναμονής; 

Αν δεν πετάμε ό,τι άχρη-
στο όπου και να ‘ναι και 
ιδιαίτερα από το παράθυρο 
του αυτοκινήτου μας ή στις 
αμμουδιές όπου κολυμπάμε; 

Αν δεν πετάμε αναμμένα 
αποτσίγαρα και δεν ανάβουμε 
φωτιές στο ύπαιθρο και 
κυρίως σε δασώδεις περιοχές 
για οποιονδήποτε λόγο, ιδιαί-
τερα το καλοκαίρι; 

Αν πείθαμε τα παιδιά 
μας να μη μουντζουρώνουν 
τους τοίχους και ιδιαίτερα 
τα μνημεία πολιτισμού με τα 
ασύδοτα γκράφιτι […].

Αν ανταποκρινόμαστε θε-                          
τικά έστω και σε μερικά, 
καθώς όλα αυτά είναι απολύ-
τως εφικτά και δεν έχουν 
κόστος, ούτε απαιτούν ιδιαί-              
τερη προσπάθεια, τότε σί-
γουρα η ζωή μας θα γνώριζε 
σημαντική βελτίωση και, 
παρά τις δυσκολίες που οι 
πολλοί αντιμετωπίζουμε, θα                   
ζούσαμε έναν καλύτερο και-
νούργιο χρόνο. 

Γιάννης Μαρίνος, («Βήμα»)    
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              27.1.2022
Αγαπητέ μου Τάκη,
Ξεχνούμε συχνά την απέραντη ευσπλαχνία του Θεού, που ακουμπά 

τα δικά μας πέτρινα στήθη. Και φυγαδεύει. Αλλά και εξαγιάζει βέβηλους 
και απάνθρωπους λογισμούς. 

Και μετά; 
Στη διαδρομή των αιώνων διακρίθηκαν πολλοί.
Μπροστά στη ζωή και τα έργα τους στάθηκε με θαυμασμό η ιστορία. 
Σύγχρονοι ή μεταγενέστεροί τους προσήλωσαν το βλέμμα πάνω τους. 
Βυθομέτρησαν τη ζωή τους. Ζύγισαν τα κατορθώματά τους.Μέτρη-

σαν την προσφορά τους. Τους απένειμαν τον τίτλο του μεγάλου.
Οι νεώτεροι τους θαυμάζουμε και τους τιμούμε. 
Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι μεγάλοι. 
Αυτών το μεγαλείο δεν μετριέται με τ’ ανθρώπινα μέτρα. 
Είναι οι μεγάλοι κατά Θεόν. 
Οι άνθρωποι επιδιώκουμε τις κατά κόσμο διακρίσεις.
Να εισπράξουμε τον έπαινο. Τη διάκριση. Τον θαυμασμό των άλλων. 
Ανθρωπάρεσκοι λοιπόν.
Και μετά; Ας προβληματιστούμε. 
Στόχος: 
Για να γίνει κανείς μεγάλος κατά Θεόν, απαιτούνται δύο προϋπο-

θέσεις: 
Α. Ποιήση. Εφαρμογή. Εξαίρει ο Χριστός τη μυστική δύναμη των 

έργων έναντι των λόγων. 
Τονίζει την εφαρμογή του Νόμου Του στην πράξη. 
Η τήρηση των εντολών αποτελεί την πρώτη θεμελιώδη προϋπόθεση 

της εισόδου και του δοξασμού στη θεία Βασιλεία. 
Β. και διδάξη. Συνάπτεται και η χριστιανική μαρτυρία. 
Σύζευξη λοιπόν. Ζωής και μαρτυρίας. Πράξης και θεωρίας. 
 
           Με την αγάπη μου,

                                 a.G. στην έρημο
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Διέξοδοι

Αν ρίξουμε ένα εταστικό βλέμμα στην εποχή μας, δεν είναι 
δύσκολο να διαπιστώσουμε εκδηλώσεις και υπερβολής και 
έλλειψης κριτικότητας. Από υπερβολή κριτικότητας πάσχει, 
νομίζω, η σημερινή αφηρημένη τέχνη, σε σημείο, ώστε να 
υπάρχει κίνδυνος να χάσει το έρεισμα και το περιεχόμενο της 
μορφής. Υπερβολή κριτικότητας ωθεί και στον αθεϊσμό έξω 
από το περιεχόμενο του θρησκευτικού φαινομένου. Οι οπαδοί 
του την ίδια ώρα αγρυπνούν, αλλά και σε ύπνωση βυθίζονται. 
Αγρυπνεί ο ορθολογισμός των, ο ορισμένος ορθολογισμός, ο 
προσανατολισμένος στη θετική λεγομένη επιστήμη· υπνώττει η 
ψυχή τους ως πνεύμα. 

Μπορούμε συνοπτικά να συναγάγουμε ότι πολλά εμπόδια 
που έχει σήμερα να υπερνικήσει η αγρύπνια της συνείδησης 
για να σταθεί ορθά στα γόνιμα βάθρα της οφείλονται σε 
δύο βασικούς διχασμούς, που προδίνουν μονομερή σύλληψη 
για την πνευματική ουσία του ανθρώπου και εμποδίζουν την 
πορεία προς την ολοκλήρωση. 

Ο ένας διχασμός προκαλείται από τον υπερτονισμό των 
υλιστικών απόψεων, που τείνει να θέσει σε ύπνο την ηθική 
συνείδηση. 

Ο άλλος από τον υπερτονισμό του λόγου, που ενώ είναι μια 
πλευρά του πνεύματος, τείνει να κυριαρχήσει στον κόσμο του 
πνεύματος και να αποξηράνει τις άλλες πηγαίες και βαθύτερες 
ρίζες του. 

Αυτά βέβαια δεν σημαίνουν, ότι λείπουν από την εποχή 
μας οι εκλεκτοί της αγρύπνιας. Αποπειρώνται να επισημάνουν 
τα εμπόδια που πρέπει να υπερνικηθούν  για να μπορούμε 
να λέμε ότι πραγματώνουμε πραγματικά την αγρύπνια της 
συνείδησης. Και φαίνεται ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Μας 
βεβαιώνει, γι’ αυτό κι ο μεγάλος Ηράκλειτος από τα βάθη των 
αιώνων με την αποφθεγματική του γλώσσα! “Άνθρωπος, λέγει, 
εν ευφροσύνη φάος άπτεται εαυτώ αποσβεσθείς...”. 

Μπορούμε
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Ο άγνωστοσ Χριστοσ
Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο ως Λυτρωτής και 

Σωτήρας. Σήμερα, δύο χιλιετίες από τον ερχομό 
Του, παραμένει σχεδόν άγνωστος στον κόσμο ή 
παραποιημένος ή μεταρρυθμισμένος ή ανανεωμένος και 
διορθωμένος από μερικούς ή αρκετούς, όχι μακριά από 
εμάς. 

Δεν είναι ο Θεός δυνάστης, αφέντης, σκληρός, 
φοβερός, απρόσιτος, αδυσώπητος κι ο άγνωστος της 
χριστιανικής θρησκείας, των διαφόρων ομολογιών και 
πολλών παραχαράξεων. 

Δεν είναι ο μακάρια αναπαυόμενος στους επτά 
ουρανούς, ο μακρυνός, ο δύσκολος, ο αδιάφορος, ο 
βαθύς, ο βαρύς, ο πολύς, ο ξένος, του ουμανισμού, 
του ορθολογισμού, του σχολαστικισμού, του δυτικού 
φιλοσοφισμού.

Είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο κορυφαίος και 
πρώτος ιδρυτής της αγάπης των εχθρών, των ξένων, των 
δούλων, των μόνων, των φυλακισμένων, των φτωχών, 
των αστέγων, των γυμνών, των πεινασμένων, των 
ασθενών, των γέρων, των άνεργων, των μειονεκτικών, 
των διαφορετικών, των συγκεκριμένων, όλων.  

Ευαγγελίζεται, όχι απλά ρηματικά, την των 
πάντων ενότητα, την υπέρ νουν ειρήνη. Ενσαρκώνει 
τη μεγαλειώδη θυσιαστική αυτοπροσφορά. Αγκαλιάζει 
τον άνθρωπο απροϋπόθετα, ολοκληρωτικά, ελεύθερα, 
τον αναδεικνύει φιλόθεο και τον θέλει Άγιο. Δίνει νόημα, 
στόχο και σκοπό ιερό στη ζωή ισοθεΐας.Καλεί του 
πάντες δι’ αυτογνωσίας κι αδελφογνωσίας σε θεογνωσία 
και θεοληψία. Δεν αγαπά διόλου την ταπεινοσχημία, 
την υποκρισία, την αυτάρκεια, την ευσεβή μασκοφορία, 
την ψευδοαγιότητα και τη θεομπαιξία[...].           

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης

21



g  h22

Βεβαιώσεις

Φως

Καθάριο Φως· Λευκό σαν χιόνι.
Φως· Γλυκό.
Φως· Λυτρωτικό
Φως· Που σαν φωτίσει την ψυχή,
σαν τριαντάφυλλο θ’ ανθίσει
και θα σκορπά μοσχοβολιά και χάρη.

Πού να χωρέσει τόσο Φως!
Σε λέξεις δε χωράει ο Θεός!
       Κωστής Βυζαντινός

Μέγιστον μάθημα

Καθώς η δροσοσταλίδα ριγηλή
χάρη του δευτερολέπτου, άκρη - άκρη να πέσει
ολόφωτη ετοιμάζεται
κι εγώ να μπορούσα
άκρη - άκρη στο κλαδί του χρόνου
πάνω από την άβυσσο
δίχως φιλοδοξίες για παραπέρα, δίχως πανικό,
εκεί που βρέθηκα, φύλλο χαμηλό ή κορφή,
αμέριμνη να λικνίζομαι
και να λάμπω.
       Λένα Παππά
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Η αδιόρατη ισορροπία

Οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων είναι θεόσδοτες.
Άρα δεν οδηγούν απαραιτήτως
σε ανταγωνισμούς κι άλληλοσπαραγμό.
Εκφράζουν το θέλημα του Θεού που προβλέπει:
Να χρειαζόμαστε, για να κοινωνούμε.
Να δίνουμε, για να χαιρόμαστε.
Να παίρνουμε για να ευγνωμονούμε
             Σ.Σ. Χαρκιανάκης

Πάμε

Θάθελα να ξαναπώ το “συγγνώμη”
μα... φοβήθηκα

μήπως η λέξη ηχήσει κούφια
και... σταμάτησα.

Είδα τους άλλους πούχαν ήδη προχωρήσει·
και ντράπηκα.

Έκανα ένα αδέξιο βήμα να προχωρήσω κι εγώ
μα πάλι έπεσα.

- Γιατί δεν είχα τη δύναμη να σου ζητήσω
να με πάρεις απ’ το χέρι.

Μέχρι που είδα κάποιον πλάϊ μου 
να σου απλώνει το δικό του 

λέγοντας... “συγγνώμη”.
Και Συ τον πήρες και... τον σήκωσες!

Αναθάρρησα!
Φώναξα: Συγγνώμη! Έφταιξα ξανά...

Μου χαμογέλασες και μούπες:
     Πάμε.

Ε.Π. (Δράση)
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“Η γιαγιά είναι ένας άνθρωπος, που τον παίρνεις 
μαζί σου στον πόλεμο”.

Αν είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε το βιβλίο του 
Φ. Μπάκμαν, “Η γιαγιά μου σας χαιρετά και ζητάει 
συγγνώμη” θα γνωρίζατε αυτή την υπέροχη γιαγιά. 
Μια γιαγιά που ξέρει να παλεύει, μια γιαγιά που 
νοιάζεται για τους γύρω της, μια γιαγιά δυναμική, μια 
γιαγιά βράχος! Μια γιαγιά γεμάτη αγάπη!

Κι αν ποτέ “κατεβήκατε” σε κάποιον πόλεμο, (είτε 
αυτός ήταν για θέμα υγείας, ένας θάνατος, μια δύσκολη 
αλλαγή ή μια πανδημία ακόμα) θα ξέρετε τι σημαίνει 
να έχετε μια τέτοια γιαγιά στο πλάι σας. Είναι εκείνος 
ο άνθρωπος που εκπέμπει σιγουριά, ασφάλεια και 
σταθερότητα. “Είμαι εδώ, θα το παλέψουμε μαζί”. Ακόμα 
κι αν χαθούν μάχες, ξέρεις ότι θα βρεις τον τρόπο να 
ξανασταθείς στα πόδια σου.

Κι όσο περνάνε τα χρόνια, και από “εγγονή”, που 
εξαρτάται από τους άλλους, σιγά σιγά γίνομαι “γιαγιά” 
και χρειάζεται να κατέβω σε πολέμους, τόσο μοιάζουν 
ευλογία όλες οι γιαγιάδες (ενίοτε και οι παππούδες) 
που στάθηκαν δίπλα μου και έγιναν παράδειγμα.

Και το πιο όμορφο είναι που συνειδητοποιώ πως η 
κάθε γιαγιά και ο κάθε παππούς, έχει κάτι διαφορετικό 
να μου μάθει. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι 
κοινό. Το θάρρος και την αγάπη! Δύσκολος συνδυασμός.

Μέσα σε μια πανδημία που μας διαίρεσε σε 
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και δυο χρόνια

Από
ένα
ημερολόγιο
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τώρα μας παιδεύει και μας έχει κουράσει ψυχολογικά, αλλά 
και μέσα στους προσωπικούς πολέμους του καθενός και της 
καθεμιάς, εύχομαι να μπορούμε να διακρίνουμε τις Γιαγιάδες που 
στέκονται πλάι μας. Ελπίζω να θυμόμαστε πως περισσότερο 
από εγγόνια, που τσακώνονται μεταξύ τους, περισσότερο, 
μπορούμε να είμαστε γιαγιάδες. Team players, που προσέχει 
και φροντίζει η μία τα νώτα του άλλου.

Και μιας που φτάνουν οι μέρες των ευχών, σας εύχομαι μια 
τέτοια Γιαγιά! Πολύτιμη παρουσία!

Μα περισσότερο, εύχομαι να γίνετε εσείς μια τέτοια Γιαγιά. 
Και να αλλάξετε τη ζωή ενός ανθρώπου προς το καλύτερο! 

Ε.Κ.

Aλέξης

Ο Χριστός μεγάλωσε σαν υγιές κλαδάκι αμπέλου. Που 
ξεφύτρωσε σε κορμό άγριο. Ήταν δύσκολο όμως να τον 
αναγνωρίσεις.

Κι αυτό  ωσότου αναπτυχθεί. Και αρχίσει ν’ αποδίδει 
καρπούς.

Σαν θησαυρός κρυμμένος στη γη. Που σκάφτηκε. Κι ο 
θησαυρός έλαμψε.

Δεν βάδισε καμαρωτός.
Δεν φρόντισε να εντυπωσιάσει.
Εμείς τον είδαμε ταπεινό σαν αρνί.
Καθαρό σαν τον ήλιο.
Γλυκό σαν την άνοιξη.
Δυνατό ως Θεό.
Ναι. Τον είδαμε; 

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Θεέ μου, κάνε με ...

Όλα αυτά τα αγαθά που έχουμε κάθε μέρα γύρω μας και 
τα νομίζομε τίποτα, ένα ζεστό κρεβάτι, ένα καθαρό φαγητό, 
νερό να πλυθούμε, ρούχα να φορέσουμε, φιλική συντροφιά, 
τους δικούς μας - Θεέ μου, κάνε με να καταλαβαίνω 
καθημερινά την αξία τους. 

Να καταλαβαίνω το πόσο  εύκολα μπορούν όλα αυτά 
να γίνουν άφαντα μέσα σε μια μέρα από μπροστά μου και 
να μεταμορφωθώ σε ένα βρωμερό, πειναλέο, κουρελιασμένο 
ανθρώπινο πλάσμα, που άλλα ανθρώπινα (αυτό είναι το 
απίστευτο) πλάσματα το σπρώχνουν με τον υποκόπανο 
ή με κλωτσιές μέσα σε μπουντρούμια ή συρματοπλεγμένα 
στρατόπεδα, με μια ψωριασμένη κουβέρτα, ωσότου 
αρρωστήσει, σακατευτεί, ξεψυχήσει, παλαβώσει ή 
αποσκελετωθεί της πείνας...

Θεέ μου, κάνε με να καταλαβαίνω καθημερινά και να 
τιμάω αυτά τα λίγα ή πολλά, που έχω σήμερα. Ένα καθαρό 
κρεβάτι, μια γωνιά ζεστή, το ψωμί, το κρασί, το τραπέζι 
τούτο με το χαρτί και το μολύβι... 

Θεέ μου, κάνε με.
Ζήσιμος Λορεντζάτος

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Η καθημερινή έκφραση της βίας, πολλαπλα-

σιάζεται και μεγι
στοποιείται με τις εφη

μερίδες, με 

το ραδιόφωνο, με τις αφηγήσ
εις, με την  τηλεόρ

αση. 

Προ παντός με την τελε
υταία.

Έτσι η βία και τα 
κρούσματά της μπ

αίνουν και 

διαποτίζουν τον κόσμ
ο του ασυνείδητ

ού μας και 

τη νύχτα αναπαράγονται στα ό
νειρά μας και μας

 

καταδιώκουν.

Έτσι, η κάθε μορφ
ή βίας, γίνεται έν

ας σκληρός 

και αδυσώπητος εφιάλτης, που μας καταδιώκει μέρα 

και νύχτα, στο δρ
όμο και στο κρεβά

τι, στο γραφείο 

και στην εξοχή. Γ
ίνεται ένα με τον 

εαυτό  μας και  

με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να λυτρωθούμε από 

αυτήν και το δηλ
ητήριο, που μας διαποτίζει. 

Οι δυνατοί βασανίζ
ονται. Οι αδύνατοι σπάζουν 

και τρέχουν στους νευροψυχίατρους, που και 

αυτοί πάλι, δεν έχουν κάτι το ουσιαστικό να 

τους προσφέρουν. Τους συνιστούν ν’ αλλάξουν 

τρόπο ζωής. Μα η συμβουλή το
υς αυτή είναι ένα

 

φαιδρολόγημα, αφ
ού είμαστε τόσο 

δεμένοι αληθινά 

ευτυχισμένοι μέσα
 στην εποχή μας, στην εποχή της 

βίας και των εφιαλτών.    (Στοχασμοί)
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Είναι η τυφλή και κωφάλαλη Αμερικανίδα συγγραφέας 

και θαυμαστή γυναίκα. Με την ψυχική και πνευματική 
δυναμικότητα. Γεννήθηκε το 1880 στην Τασκούμπα της 
Πολιτείας Αλαβάνας. Σε ηλικία  18 μηνών έχασε την όρασή 
της, την φωνή και την ακοή της.

Ύστερα από 10 χρόνια, με τη βοήθεια της ατρόμητης 
δασκάλας της Άννας Σάλλιβαν, ξύπνησε το κοιμισμένο 
μυαλό της Έλλεν και άρχισε να σκέπτεται.

Παρακολούθησε πανεπιστημιακές παραδόσεις στο 
Κολλέγιο του Ράτκλιφφ. Αναγορεύθηκε σε αριστεύσασα.
Διδάκτωρ της φιλοσοφίας. Των Γραμμάτων και των 
Επιστημών.

Έμαθε τις αρχαίες κλασσικές γλώσσες, ελληνική και 
λατινική. Και πλην της αγγλικής, την γαλλικήν και την 
γερμανικήν.

Έγραψε την αυτοβιογραφία της και άλλα έργα, όπως: 
“Αισιοδοξία”, “Ο κόσμος εις τον οποίον ζω”, “Η θρησκεία 
μου”, κ.α.

Στην Ελληνική έχουμε αποσπάσματα απ’ όλα τα 
έργα της με τον τίτλο: “Η ανοιχτή πόρτα”. (Έκδοση 
“Ατλαντίδος”).

Σήμερα η Έλλεν Κέλλερ είναι γνωστή σ’ όλο τον κόσμο. 
Όχι όμως γιατί είναι τυφλή και κουφή. Ούτε γιατί έμαθε 
να διαβάζει και να γράφει. Αλλά γιατί αν και είναι τυφλή 
και κουφή, έμαθε να σκέφτεται με βάθος, που φτάνει στο 
νου και την καρδιά όλων των ανθρώπων.  

Την ζηλεύουν οι συγραφείς. Την θεωρούν φαινόμενο. 
Θαύμα. Ανθρωπιστή και Παιδαγωγό.

(“Προβλήματα”) 



g  h29

Ανεβαίνοντας

Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα

[π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, εκδ. Αρμός]

Η ζωή μας ολόκληρη είναι μια μάχη να μετατρέψουμε και να 
μεταπλάσουμε το σκοτάδι σε φως. Να πάρουμε το ακατέργαστο 
χαοτικό υλικό της ψυχής μας, το γεμάτο από απώλειες και τραύματα, 
και με την Χάρη του Θεού να του δώσουμε μορφή και ομορφιά. Αυτό 
είναι το στοίχημα της ζωής μας, πώς θα μεταμορφώσουμε την κόλαση 
σε παράδεισο. Πώς το τραύμα θα γίνει θαύμα. Πώς η πληγή θα γίνει 
ζωή. Μια από τις βασικές αιτίες που ο Θεός επιτρέπει μια δοκιμασία 
είναι για να συναντηθούμε με το τραύμα μας. Το θαύμα έρχεται όταν 
δεν το περιμένεις, γιατί δεν είναι θέαμα, αλλά θέα στη θεραπεία της 
ύπαρξής μας.

Στο εξώφυλλο, ένα «τραυματισμένο» πιάνο και πάνω του 
απλωμένα δυο χέρια που στοργικά, φαντάζομαι, προσπαθούν να 
δώσουν και πάλι ζωή στα πλήκτρα του. 

Ο ήχος είναι μάλλον ξεκούρδιστος. 
Το «τραύμα» είναι βαθύ. 
Αλλά και μόνο η θέα του τρυφερού μουσικού να «αγκαλιάζει» 

το σπασμένο πιάνο, φέρνει στο δικό μου μυαλό πολλά θαύματα… 
Κι είναι όλα τους, ναι, φτιαγμένα από τραύματα.
     Κ. Χ. 
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Της ζωής είμαστε όλοι ταξιδιώτες. Το πλοίο του καθενός, περνώντας 
μέσα από σκοπέλους και υφάλους, κατευθύνεται προς το λιμάνι που έταξε 
για προορισμό του.

Κι είναι, αλήθεια, τούτο το πέρασμα δύσκολο. Ανυπέρβλητα, πολλές 
φορές, προβλήματα ανυψώνονται μπροστά μας. Σαν θεόρατα κύματα, 
απειλούν με συντριβή το μικρό κι αδύναμο καράβι μας.

Η πάλη με την οργισμένη θάλασσα ασταμάτητα φοβερή. Το γαλήνιο 
κι απάνεμο λιμάνι βρίσκεται μακριά. Πόσα άραγε καράβια θα φτάσουν 
στο τέρμα; Πόσο θ’ αντέξουν τα μπράτσα;

Μέσα σε τούτη την κοσμοχαλασιά, οι άνθρωποι αναζητούν τη λύτρωση. 
Γυρεύουν σανίδα σωτηρίας. Τιμονιέρη.

Πού όμως; Ποιος είναι αυτός που μπορεί να διασκεδάσει τόσων 
ανθρώπων τις ανησυχίες; Πού να βρεθεί τόση γαλήνη, για τις καρδιές 
όλου του κόσμου; Με σιγουριά ποιος θα χαράξει τον δρόμο; Ποιος θα 
εξαφανίσει το άγχος;

Αναζητητές κι εμείς στης ζωής το στρατί, γυρέψαμε λύση να δώσουμε 
και τελειωμό στις έγνοιες και τους προβληματισμούς μας.

Και πήγαμε ξανά στην κατασκήνωση!
Φτιάξαμε την Κιβωτό της Σωτηρίας. Το πλοίο που φέρνει τη λύτρωση. 

Που οδηγεί με σιγουριά στη γαλήνη.
Διαπιστώσαμε πως το ταξίδι μας θέλει δύσκολες αποφάσεις και τις 

πήραμε. Θα ταξιδέψουμε μαζί με άλλους. Όχι απομονωμένοι. Συνοδοιπόροι 
με όλα τα μέλη του πληρώματος της Κιβωτού μας. Της Εκκλησίας.

Μάθαμε και το ζούμε, πως μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει σωτηρία. 
Ξέρουμε πως μόνο αν τα μέλη διατηρήσουν επαφή με την κεφαλή, 
παραμένουν ζωντανά. Κι αφήνουμε το αίμα του Χριστού, της κεφαλής, να 
κυλήσει στις φλέβες μας.

Μόνο ένα μονοπάτι υπάρχει για ζωή. Το μονοπάτι των Μυστηρίων.
Να το βαδίσουμε λοιπόν.
                                  ΔΔ

Μέχρι το τέρμα

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.
 
  

 3.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (3:30 - 4:30μ.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), από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  καθημερινά.

Την Παρασκευή, 14/1/2022, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 
12” l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 157 l   Ιανουάριος 2022  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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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 - Δύο νέες συζητούσαν για το γάμο. 
Ρώτησαν ένα σοφό:
-Αποδημία με άγνωστο στο... άγνωστο, 

απάντησε εκείνος.
-Τι λέτε; Ούτις
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