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Καλούμαστε να πληρώσουμε το δικό μας το 
τίμημα στον κοινόν προβληματισμό. Ίσως να μας 
πουν “σταυροφόρους του ονείρου”. Δεν έχει σημασία. 

Αυτό που ενδιαφέρει, είναι να υπακούσουμε σε 
κάποιες μυστικές για σήμερα, ίσως και για πάντα 
φωνές. Που είναι όμως οι πιο αληθινές. Οι πιο 
πλουτοφόρες. 

Ν’ αναζητήσουμε τον άνθρωπο. Μακριά από 
κάθε άγονη αυτοθεώρηση. 

Αντιμετωπίζοντας τη θέα του άλλου καθολικώτερα. 
Και πληρέστερα.

 Να σταθούμε στης ζωής το κατώφλι. Και 
να προσδοκούμε. Κι ενώ προσδοκούμε, να 
προσευχόμαστε και ν’ αγωνιζόμαστε συνάμα. 

Να το πάρουμε απόφαση. Ακοίμητοι πρέπει να 
φρουρούμε της εποχής μας τις πολεμίστρες.

Και θα έλθουν καλύτεροι καιροί. 
Ο Θεός φροντίζει...  ζ.α.
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Το μυστικό για μια σχέση: Να μην 
προσδοκούμε τίποτα. Να αφήνουμε 
τα πράγματα να κυλούν. Και να 
ακολουθούμε. 
Αν μας αρέσει συνεχίζουμε. Αν πάλι 
δεν μας αρέσει αλλάζουμε πλεύση.
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“Έψαχνα τη θέση  μου στην τράπεζα της Μονής (της Αγίας 
Τριάδος). Ένας μοναχός μου είπε:

“Κάθισε όπου θέλεις”. 
Του απάντησα. 
“Δεν θέλω να πάρω τη θέση κάποιου άλλου”. 
Με κοίταξε κατάπληκτος και μου είπε: 
“ Ε δώ δ ε ν  υπάρχου ν  άλλο ι .  Ε ί μασ τε  όλο ι  ε μ ε ί ς ” ! ’
Η θέση ομολογουμένως προβληματίζει.
Ποιοί είμαστε ε μ ε ί ς ; Ποιοί είναι οι άλλο ι ;
Εμείς είμαστε που έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά και με το Θεό.
Όταν συμβεί τούτο, δημιουργείται μια κοινωνία. Δεν υπάρχουν 

ξένοι. Είμαστε μια ομάδα. Όλοι εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου.
Δεν έχει σημασία, αν μερικοί από εμάς χρησιμοποιούν σύγχρονες 

μεθόδους. Μηχανήματα και εργαλεία. Ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τα 
χέρια τους.

Όλη τούτη η κατάσταση δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. 
Που οδηγεί στη διακονία.

Γιατί εργαζόμαστε; Διότι το θέλει ο Κύριος.
Έχουν πολλοί ανάγκη.
Το χωράφι πρέπει να σκαφτεί.
Αντικρύζουμε έτσι το διπλανό μας ως μια διαφορετική παρουσία.
Δεν υπάρχουμε πλέον ε μ ε ί ς  και οι άλλο ι . Όλοι είμαστε εμείς. 

Κι αυτό, διότι έχουμε τον ίδιο πατέρα. 
Τον ίδιο αγώνα. Τους ίδιους στόχους. Την ίδια κατάληξη.
Είμαστε αδέλφια λοιπόν. Δεν υπάρχουν άλλοι.
Έτσι, (για να θυμηθούμε και λίγο τη στρατιωτική μας ζωή) 

“παρόντες άπαντες”.
Ηθικόν ακμαιότατον.
Και ο Θεός βοηθός!... ο + π. Γ.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις

03

ΑΚΜΑΙΟΤΑΤΟΝ
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      Μικρές

 αναδύσε ι ς
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Το αντίδοτο τους άγχους 
Ο πόνος είναι σύμπτωμα. Μήνυμα. Προειδοποίηση ότι υπάρχει 

πρόβλημα υγείας. Το άγχος ποια πνευματική ή ψυχική ασθένεια κρύβει; 
Πν ευματ ικ έ ς  Α ιτ ί ε ς 
α. Έλλειψη Πίστης / Εμπιστοσύνης στην Πρόνοια του Θεού (αγωνία 

για το παρόν και το μέλλον).
β. Αντιπνευματική Ζωή - Υπερβολική διάχυση και εξωστρέφεια.
γ. Απολυτοποίηση  του σχετικού (π.χ βιοτικών αναγκών, γνώσεων, 

επαγγέλματος, οικογενειακής αποκατάστασης, κλτ.)
δ. Ενοχές. Εσωτερικές Συγκρούσεις, Διλήμματα.
ε. Κακοί λογισμοί. 
στ. Τα διάφορα πάθη μας, όπως: Εγωισμός. Υπερηφάνια. Ζήλεια. 

Φιλοπρωτία. Ανταγωνισμός.
Ψυχ ικ έ ς  Α ιτ ί ε ς 
α. Διάφορα είδη φόβων: Θανάτου. Απώλειας. Πόνου. Αρρώστειας.

Δυσκολίας. Αποτυχίας. Απόρριψης. Εγκατάλειψης. Κενού. 
β. Γενικά μια απειλή. Kίνδυνος για κάτι που θεωρούμε σημαντικό. 
γ. Απαισιόδοξος τρόπος σκέψης. Αρνητική στάση ζωής. 
δ. Απογοητεύσεις. 
ε. Ανικανοποίητες ανάγκες (π.χ ανασφάλειες. Ψυχικά τραύματα.

Αισθήματα κατωτερότητας)
στ. Αλλαγές στη ζωή μας (ακόμα και θετικές). Απαίτηση για 

προσαρμογή (π.χ. μετακόμιση. Γάμος. Διαζύγιο, κτλ.)
ζ. Συγκρούσεις και Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. 
η. Τελειομανία (υπερβολικά ψηλοί στόχοι και φιλοδοξίες δημιουργούν 

και τις αντίστοιχες απαιτήσεις)       

Ξέχασέ τα όλα! Αναζήτησε αλλού ότι ονειρεύτηκε η ψυχή 
σου. Περπάτησε ξανά σαν παιδί στις ήσυχες κορφές των λόφων. 
Ακούμπησε το χλωρό χορτάρι. Ξάπλωσε στα πεσμένα φύλλα. 
Ονειρέψου χωρίς να κοιμάσαι. Τραγούδησε με τον άνεμο και τα 
πουλιά. 

Η ψυχή σου που ξέρει καλά τι θα πει ευτυχία, έχει τους 
δικούς της δρόμους. Τα δικά της μονοπάτια. Άσε την να σε 
οδηγήσει. Να σου δείξει πού βρίσκονται οι καθάριες πηγές της 
χαράς και της ειρήνης. Που τόσο καιρό αναζητάς. Σε περιμένουν.                              

                                     γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα

05

Εκείνος που κακολογεί, ζει μέσα στην αγωνία και τρέμει, γιατί 
φοβάται μήπως διαδοθεί αυτό που είπε, τον θέσει σε κίνδυνο και 
δημιουργήσει μίσος και έχθρα περιττή και επιζήμια. 

“Όποιος εξετάζει με σκληρότητα ξένα αμαρτήματα, δεν θα πάρει 
ποτέ συγχώρηση για τα δικά του”. “Πρόσεχε πόσα κακά προέρχονται 
από την κατάκριση· εξοργίζεις τον Θεό, στενοχωρείς τον πλησίον, κάνεις 
τον εαυτόν σου υπεύθυνο για την κόλαση”. 

Πολλές φορές από υποψία και εχθρική διάθεση κατακρίνουμε τον 
άλλο για κάποια πράξη του, χωρίς να έχουμε καμμιά απόδειξη. Έτσι 
η κρίση μας είναι εσφαλμένη και επομένως η ενέργειά μας εγκληματική. 
Μόνον ο Θεός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών των ανθρώπων και τα 
ελατήρια των πράξεών τους. 

Θέλεις να κατακρίνεις; Να κατακρίνεις τις δικές σου αμαρτίες... 
Είδες κάποιον να παραφέρεται; Σκέψου αμέσως και συ τα δικά σου 

ελαττώματα... 
Μην περιεργάζεσαι, άνθρωπε, τις υποθέσεις του πλησίον σου. “ Θάψε 

μέσα σου τον λόγο που άκουσες... λησμόνησέ τον”. Κι αν ακόμη είσαι 
ενάρετος, δεν είναι δικό σου το κατόρθωμα, αλλά της Χάρης του Θεού. 

Να είμαστε επιεικείς και μετριοπαθείς, όταν κρίνουμε τις πράξεις των 
άλλων. “Και όχι μόνον να μην κακολογούμε, αλλά ούτε να ακούμε τους 
άλλους που κακολογούν”. Προκειμένου να κρίνουμε τα λόγια κάποιου, 
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το λόγο για τον οποίο ελέχθηκαν.

Ας μην κρίνουμε τους άλλους, αλλά ας ατενίζουμε προς τον Ιησού και 
ας παραδειγματιζόμαστε από Εκείνον, που είπε ότι πρώτα πρέπει να 
βγάζουμε το δοκάρι από το δικό μας μάτι, και έπειτα να διορθώνουμε 
τα παραπτώματα των άλλων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. 
Αν ο Θεός, όπως το λέει ο Χριστός, είναι πράγματι ο Θεός 
του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι 
νεκροί. 
Για το Θεό όλοι είναι ζωντανοί.

Αρχ. Σωφρονίου Ζαχάρωφ
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Η θεολογία του Ντοστογέφσκυ είναι η θεολογία της καθόδου 
του Χριστού στον άδη της ανθρώπινης αποτυχίας και αμαρτίας, 
όπου η αλήθεια και η δύναμη της Αναστάσεως φανερώνεται 
στις αβυσσαλέες διαστάσεις της ανθρώπινης ελευθερίας. Για τον 
Ντοστογιέφσκυ υπάρχει πολύς πόνος. Ο πόνος γι’ αυτόν είναι 
η ζωή και η αγαλλίαση της ζωής, μια άπειρη παιδαγωγική και 
μεταμορφωτική δύναμη, αλλά δεν υπάρχει απελπισία. Η οδύνη 
είναι η ασκητικη οδός της μετάνοιας και της χαράς, δηλαδή 
της υπερβάσεως της αποτυχίας και της απελπισίας που είναι η 
μεγαλύτερη αμαρτία και το μοναδικό αδιέξοδο. Η “μετάνοια και η 
απελπισία είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά”. Η αληθινή 
αυτογνωσία και εντιμότητα με τον εαυτό μας ταυτίζεται με τη 
μετάνοια και τα δάκρυα, που είναι απόρριψη της εμπιστοσύνης 
στον εαυτό μας και της αυτοδικαιώσεως και άνοιγμα και ελπίδα 
στην  ευσπλαχνία και τη συγγνώμη του Θεού. 

“Τίποτα μη φοβάσαι και μη θλίβεσαι. Μια και μετανοείς, όλα θα 
στα συγχωρέσει ο Θεός. Μα κι ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να γίνει 
στον κόσμο τέτοιο κρίμα, που να μην το συγχωρέσει ο Κύριος σε 
κείνον που μετανοεί αληθινά. Πίστευε πως ο Θεός σε αγαπάει 
τόσο που εσύ ούτε και να το φανταστείς δεν μπορείς. Σ’αγαπάει 
παρ΄όλο που αμάρτησες. Σ’ αγαπάει μέσα στην αμαρτία σου. Για 
ένα μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για 
χίλιους αναμάρτητους, είπεν ο Χριστός. Πήγαινε λοιπόν και μη 
φοβάσαι. Μην πικραίνεσαι  με του ανθρώπους, μη θυμώνεις με 
τις προσβολές...

Αφού μετανοείς, θα πει πως αγαπάς. Κι όταν αγαπάς, θα’ σαι 
κιόλας τέκνο του Θεού.         

 ο +π. Γ.

Διαυγάσεις Οριακές

Όταν

06
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-
Προσπελάσεις...

Είναι μερικές λέξεις που ασκούν 
μια μαγεία πάνω μας. Μια γοη-
τεία. Μια νοσταλγία ίσως. 

Αναφέρονται σε έννοιες μεγάλες. 
Και σπουδαίες. Και όμορφες.

Θυμίζουν στιγμές ανεπανάλη-
πτες. Μοναδικές. 

Συχνά ή αραιά τις φέρνουμε 
στη μνήμη μας. Αναπολούμε. Πα-
ρακαλούμε να ήταν τώρα. Το 
ξέρουμε όμως, πως δεν είναι. Δεν 
γίνεται. 

Ρωτήσαμε κάποιους:
- Γιατί φέρνετε τα παιδιά σας 

στην κατασκήνωση;  
Και απάντησαν: 
- Ζήσαμε εμείς, όταν ήμασταν 

μικροί. Έχουμε εμπειρίες όμορφες. 
Εμπειρίες, που θα θέλαμε να 
ζήσουν και τα παιδιά μας. 

Ρωτήσαμε άλλους. Κάποιους 
από άλλες χώρες: 

- Τι σημαίνει για σας η Κατα-
σκήνωση; 

Μας απάντησαν: 
- Εκτός από τις πνευματικές 

ευκαιρίες, ήταν κι ένας τόπος 
συνάντησης με άλλους νέους της 
ηλικίας μας. Και της χώρας μας 
ίσως. Και δημιουργίας δεσμών 
φιλίας. 

Μίλησε ο π. Μαξίμ από το 
Μινσκ. Και πρόσθεσε ο π. Ιβάν 
από το Κρότνο:

- Στην Κατασκήνωση για 
πρώτη φορά συναντηθήκαμε με 
τον πατέρα Μαξίμ και γίναμε 
φίλοι πολύ στενοί. 

Γυρίσαμε στον π. Βαλέρι: 
- Εσείς τι λέτε; 

Απάντησε: 
- Για μένα η Κατασκήνωση 

σημαίνει πολλά. Γιατί κάτω από 
τον έναστρο κατασκηνωτικό ουρα-
νό πήρα την απόφαση να γίνω 
κληρικός. Τώρα υπηρετώ στην 
εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ του 
Σάρωφ στο Μινσκ. Στην Κύπρο 
κατέβηκα χωρίς καμμιά τέτοια 
σκέψη. Εκεί αποφάσισα. 

Και κάποιος άλλος:
- Ήρθα στην Κύπρο χωρίς 

να έχω ξεκαθαρίσει ποιος είμαι. 
Τι θέλω από τη ζωή. Πού πάω. 
Η κατασκήνωση με βοήθησε να 
ξεκαθαρίσω. Δοξάζω το Θεό γι’ 
αυτό. 

Πολλά παρεμφερή ακούγονται. 
Και λέγονται. Απλά. Και κάτι 
διαφορετικό. 

- Είδαμε κι ακούσαμε τις μαθή-
τριες να τραγουδούν και να το 
απολαμβάνουν. Τις είδαμε παντού 
χαμογελαστές. Τις χαρήκαμε. Συ-                         
νειδητοποιήσαμε κι εμείς με τη 
σειρά μας, πως, για να είσαι Χρι-
στιανός, δεν είναι απαραίτητο να 
είσαι κατσούφης. Αλλά κεφάτος. 
Χαμογελαστός σ’ όποια της ζωής 
σου στιγμή.

Άλλοι πρόσθεσαν. Μερικοί 
αρκέστηκαν να ψάλλουν:

“Μνόκαγια λέτα. (Χρόνια Πολ-
λά).

Μετά από αυτά διερωτάσαι:
- Τι λέτε; Κλείνουμε την 

Κατασκήνωση; Αξίζει τον κόπο; 

    (από “το ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

07g  h



g  h

Ρ ηγματώσεις
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Το ‘ξερα πάντα πως πρέπει να το ‘χει κανείς μέσα του, 
για να μπορεί να γράφει. Μα συχνά βαθαίνει η πίκρα στην 
ψυχή εκείνων που θέλουν, μα δεν έχουν καιρό να εργασθούν 
πνευματικά, γιατί τους παρασύρει βίαια η ζωή στο δρόμο της, 
στις απαιτήσεις της. Βρέθηκαν δεμένοι με έγνοιες, αγωνίζονται 
να βγάλουν το ψωμί τους. 

Πραγματικά, είναι πολύ οδυνηρό να αισθάνεσαι την αλήθεια 
δίπλα σου, να συναντάς τις σκέψεις σου μέσα στη ζωή, κι όμως 
να μη μπορείς να τις πραγματώσεις, γιατί σου απαγορεύεται 
να ξεφύγεις από την πεζότητα. Γιατί στο σπίτι τα παιδιά 
δεν χορταίνουν με λόγια, δε ζεσταίνονται τα κορμάκια τους με 
γραφτά. Κι είναι και οι αρρώστιες, φτώχεια. αγκομαχητό, μέρα - 
νύχτα, για να κερδίσεις τα πιο απλά, τα πιο στοιχειώδη.

Πού να μείνει καιρός για το πνεύμα να εκφρασθεί; Πώς ν’ 
ανοίξει η ψυχή τις πόρτες της να ξεθαρρέψει; Οι άλλοι βλέπουν 
τις δυσκολίες των νέων καθισμένοι πίσω από το γραφείο τους 
και προσπαθούν να γράψουν κάτι μαντεύοντας τα εμπόδια που 
συναντά ο νέος, όταν θέλει να δημιουργήσει πνευματικά. Αυτοί 
όμως που ζούνε στις δυσκολίες, αυτοί ξέρουν την αλήθεια. Και 
κουράζονται. “Άσε” λένε “δεν είν’ αυτά για μένα”. Κι αν δεν το 
πουν οι ίδιοι, κάποιος άλλος θα βρεθεί να το ψιθυρίσει. Κάποιος 
που δεν νιώθει την ανάγκη να γράφει, που δεν βλέπει με αγάπη 
ένα βιβλίο, που δεν καταλαβαίνει παρά μόνο ό,τι αφήνει υλικό 
κέρδος.  

Όσο όμως απομακρύνεσαι απ’ το δρόμο σου, τόσο πιο πολύ 
μαραίνεσαι στη σκέψη ότι δεν κατάφερες να πεις αυτά που νιώθεις. 
Και παύεις να ψάχνεις για κάποια λύση, σταματάς τον αγώνα, 
φεύγει η πίστη και γίνεσαι και συ ένας μάταιος ανθρωπάκος, 
που ενδιαφέρεσαι μονάχα για τα επίγεια, τα προσιτά, τα ζεστά 
στολίδια του σώματος. Κι είναι η ζημιά μεγάλη...
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Όμως αν θέλαμε να μην υποκύψουμε... Πόσο θα νιώθαμε 
καλύτερα αν εξακολουθούσαμε τον αγώνα. Να εκφραστούμε μέσα 
από τη ζωή, μέσα από τη ρουτίνα της; Δίνοντας μια πραγματική 
εικόνα της εποχής μας, της δίνης που μας τριγυρίζει. 

Ας προσπαθήσουμε να νικήσουμε τον λιγόψυχο εαυτό μας. 
Ας θρέψουμε μαζί με την πίστη μας υπομονή κι ελπίδα. Γιατί 
κι αν δεν καταφέρουμε ό,τι επιδιώκουμε, θα ‘χουμε τουλάχιστον 
την ικανοποίηση πως δεν καθήσαμε με σταυρωμένα τα χέρια, 
πως προσπαθήσαμε να βρούμε διέξοδο στις δυσκολίες. Πρέπει 
αυτοί που θάρθουν μετά από μας, να δουν πως ο υπάλληλος κι 
ο φτωχός εργάτης, η νοικοκυρά, και η πωλήτρια, πιαστήκαμε με 
κάτι ανώτερο απ’ την επιβίωση. Θα χρειαστεί το παράδειγμά 
μας, γιατί θα ‘χουν και κείνοι προβλήματα και θα ζητούν, όμοια 
με μας, μία λύση. 

Μαργαρίτα Αποστολίδου                
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Πριν έλθει στη γη, είχαμε πατέρα. 
Τώρα έχουμε και αδελφό.
Κι είναι κάθε στιγμή κοντά μας.
Μαζί Του πάντα νικούμε.
Είτε στη βάρκα της ζωής είμαστε είτε στης θάλασσας 

τα κύματα, είναι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει.
Θέλει να σωθούμε.
Να κατακτήσουμε τον ουρανό.
Ήλθαμε στη γη, για να ζήσουμε ευτυχισμένοι.
Ν’ ασκηθούμε στην πίστη.
Να κερδίσουμε τον ουρανό.
Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο στόχος μας.
Καιρός λοιπόν ν΄ αποφασίσουμε. Τί προτίμουμε; Στα 

κύματα με το Χριστό; Ή χωρίς Αυτόν;
Είναι κοντά μας. Δυνατός. Σταθερός. Με αγάπη 

πάντα για τον καθένα.   β.
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Δονήσεις

Μας έρχεται συχνά, συχνότατα ο πειρασμός να 
σκεφτούμε πως ενώ χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο δε θα 
δίσταζαν να διαδηλώσουν την αθεΐα τους, ούτε ένας δε θ’ 
ανεχόταν σήμερα να του αμφισβητήσουν το ανθρωπιστικό 
του “πιστεύω”! Κι ωστόσο από τέτοιου είδους δηλώσεις ή 
“ομολογίες πίστεως” μήτε ο Θεός, μήτε ο Άνθρωπος θα 
είχαν αληθινά να χάσουν ή να κερδίσουν τίποτα. Γιατί η 
πίστη στον Άνθρωπο, η αληθινή, η βαθειά, η “εγνωσμένη”, 
όπως θα λέγαμε, είναι ίσως κάτι δυσκολώτερο κι από την 
πίστη στη Θεότητα, αν δεν ήθελε κανένας να δεχθεί πως 
οι δύο αυτές βασικές πεποιθήσεις τις περισσότερες φορές 
βαδίζουν αντάμα. 

Η αγωνία μας επιμένει. Θέλουμε να την αρνηθούμε, 
θέλουμε να την ξεπεράσουμε, αισθανόμαστε μειωμένοι από 
την επιβολή της. Μας φθείρει και την φθείρουμε εμείς, 
φτωχαίνουμε αδιαφορώντας γι’ αυτήν κι αποδιώχνοντάς 
την με πρακτικές μόνο επιδιώξεις κι επιτεύξεις κι όμως 
πνευματική δημιουργία, γνήσια του καιρού μας, δεν 
υπάρχει που να μην αναφέρεται σ’ αυτήν και να μη φέρνει 
τη σφραγίδα της.                                      Ζωή Καρέλλη

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Η λέξη παράδοση έχει δυό αντίθετες έννοιες: Διατήρηση 
παλαιοτέρων ηθικών αξιών, συνηθειών, εκφράσεων τέχνης 
κ.λ.π., αλλά και εγκατάλειψη, πολλές φορές σε χέρια εχθρικά.

* * *
Δεν αποτελούν πατριωτισμό βεβιασμένες ενέργειες, που 

έχουν μόνο περιστασιακό χαρακτήρα. Ο αληθινός πατριωτισμός 
δεν κάνει άσκοπες επιδείξεις, αλλά ταυτίζεται με την ανάσα του 
συνόλου και δείχνεται τη στιγμή που θα χρειαστεί.

* * *
Γράφονται κείμενα με διάφορες απόψεις, που διαβάζοντάς 

τα θα αισθανόσουν την ανάγκη να σημειώσεις στο τέλος τους 
μια ποικιλία σημείων στίξης, όπως θαυμαστικά, ερωτιματικά, 
αποσιωπητικά ή ακόμα θα είχες την ανάγκη της καθιέρωσης 
ενός νέου σημείου, όπως π.χ. απελπιστικά!

Το ένστικτο είναι η έμφυτη τάση που ενεργεί 
αυθόρμητα, παρορμητικά, σε αντίθεση, προς την 
αυτόβουλη, την επίκτητη κίνηση, που δρα συνειδητά 
με νου και επιλογή, Το ένστικτο παραμένει αμέτοχο 
στη δυνατότητα της συνειδητής κατεύθυνσης προς 
κάθε επιλεγόμενη λύση.

* * *
Η μεγαλύτερη ευτυχία πολλές φορές αποκτάται με 

πολύ απλά, αλλά σωστά και αναγκαία μέσα, όπως 
π.χ. με ένα ποτήρι δροσερό νερό στο ξεραμένο απ’ τη 
δίψα στόμα. Ή με ένα χαμόγελο ανθρωπιάς σε ένα 
πικραμένο πρόσωπο.

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Γιατί... 
... η τόση αποφασιστικότητηα των Αποστόλων; 
Ακολούθησαν το Χριστό με υπολογισμό του συμφέροντος; 
Με την ελπίδα να του πάρουν πλούτο;  
Γι’ αξιώματα; Εξουσίαν; Τίτλους τιμής; Δόξα; 
Μια αόρατη δύναμη τους κυριεύει. 
Αφήνουν τα δίχτυά τους. Τις βάρκες τους. Τα σπίτια τους. 
Μια ασύγκριτη μεσολάβησε δύναμη, όχι αυτή που καταστρέφει. 

Αυτή που θεμελιώνει. Ζωογονεί. Ανασταίνει. Μαγνητίζει.
Δούλεψαν με αυτοθυσία. 
Έζησαν “θλιβόμενοι”. “Κακουχούμενοι”. Με πόνο ψυχικό. 

Μετά δακρύων νουθετούντες.
Με του δώρου της πίστης, το φως. Της αρετής το άρωμα. Τη 

δύναμη του Θεού.
Το κήρυγμά τους; 
Θεμελιώθηκε γερά. Ρίζωσε. Εξαπλώθηκε παντού.
Συνεργάτες λοιπόν. Στης σωτηρίας το έργο.
Υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις; Υπάρχουν. Ναι. 
Όσοι πιστοί λοιπόν.

12
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Είδαν τα παιδιά ότι 
κατάρες δεν υπάρχουν: ακόμη 
και η Αγγλία μπόρεσε να 
προκριθεί στους “8” στη 
διαδικασία των πέναλτι - 
αρκετά με τη μοιρολατρία 
με την οποία μεγάλωσαν 
γενιές και γενιές. Τα παιδιά 
που είδαν για πρώτη φορά 
Μουντιάλ εφέτος θα θυμούνται 
για πάντα τον προπονητή 
της Ουρουγουάης, Όσκαρ 
Ταμπάρες, να στηρίζεται στο 
μπαστούνι του και να κάνει τη 
δουλειά του - αυτό κι αν ήταν 
μάθημα ζωής. Θα είδαν και 
θα χάρηκαν τους Γιαπωνέζους 
που καθάριζαν το γήπεδο 
μαζεύοντας τα σκουπίδια 
τους, αφού προηγουμένως 
είχαν χειροκροτήσει την 
ομάδα τους, κι ας έχασε από 
τους Βέλγους στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο. 

Τα παιδιά που είδαν 
το εφετινό Μουντιάλ θα 
κάνουν τον κόσμο μας 
καλύτερο. Καμμιά από τις 
δικές μας προσπάθειες να 
καταστρέψουμε όσα έμαθαν 

τον τελευταίο μήνα δεν θα 
πιάσει τόπο. Όταν εμείς 
νοσταλγούμε τους παιδικούς 
μας ήρωες, αυτά θα μας 
ρωτούν απλά γιατί δνε γίναμε 
Γιαπωνέζοι... 

(“Το Βήμα”)

* * * 
Στα ομαδικά αθλήματα 

είναι φυσικό να κερδίζουν 
τις εντυπώσεις αυτοί που 
επιτυγχάνουν ή αποσοβούν 
τα γκολ. Δηλαδή, επικρατεί η 
έννοια της άμεσης “εκτέλεσης” 
είτε ως επιθετικό είτε ως 
αμυντικό στοιχείο. 

Το πλήθος “αποθεώνει” 
(ρήμα- καραμέλα των περιγρα-                                          
φέων) τον πορθητή και τον                                   
φρουρό της εστίας. Κατ’ 
επέκταση, αυτό το ολιγοπώλιο 
θαυμασμού καταγράφεται και 
στις σελίδες της αθλητικής 
ιστορίας. Και “ήρωες” είναι 
οι κερδίζοντες τις εντυπώσεις 
ακόμη και των ειδικών. Αλλά 
τους προβολείς της δόξας 
δικαιούνται και οι δημιουργοί 
της επιτυχίας. 

Πέτρος Λινάρδος

Διαπλεύσεις
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Μεσάνυχτα και κάτι. Γράφω αναζητώντας απεγνωσμένα 
μια ισορροπία. Λες κι ένας τυφώνας με σήκωσε ψηλά 
και με κουτρουβαλά από τον περασμένο αιώνα στον 
τωρινό κι από τον βόρειο πόλο στο νότιο. Τόσο, που 
όσα συμβαίνουν στο μικρό μας νησί να μοιάζουν μια 
μικρότητα με διακριτό DNA των αυτουργών που 60 
χρόνια τώρα, αφού τα ξεπούλησαν όλα, κατάντησαν 
πια να διαφημίζουν και να πουλάνε - με το κατάλληλο 
αντίτιμο - και το βυζί της μάνας τους - κατά πως λέει 
ο λαός. 

Φτάσαμε πια στον πάτο του γκρεμού της απαξίωσης 
και διερωτώμαστε αν και τι υπάρχει πιο κάτω. Άβυσσος; 
Χάος; Ένα άλλο Ράιχ; Μούδιασα.  Ανδρέας Παράσχος

* * * 
Αυτή η ανησυχία; Δεν είναι φανερή η αλυσίδα των 

αιτίων; Όταν στα κλεφτά αναζητούσες τη δόξα σου, δεν 
μπορούσες πια να μεταστρέψεις την αδυναμία σου σε 
δύναμη. Έτσι “εισηνέχθης εις πειρασμόν” και έχασες τη 
βάση για μιαν αυτονόητη κατάφαση πίστης στη μοίρα, 
που προϋποθέτει, πως  ούτε στο ελάχιστο τμήμα της 
δεν είναι σχηματισμένη από τέτοια απατηλά στοιχεία.

Νοιώθεις την ανάγκη να φέρνεις ξανά στη θύμησή σου 
αναμνήσεις από εξευτελισμούς, που επέβαλες ο ίδιος στον 
εαυτό σου, για να σβήσεις τον αυτοθαυμασμό, που σε 
σιγόκαιγε; 

14
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Η ομορφιά ήταν μια νότα, που γι’ αυτήν έπαλλαν οι 
τεντωμένες χορδές της ψυχής, όταν προσπερνούσε. Ήταν 
η αιμάτινη απόχρωση κάτω από μιαν επιδερμίδα, που την 
διαπερνούσε το φως του ήλιου. Η ομορφιά ήταν ο άνεμος, 
που δρόσιζε τον οδοιπόρο, όχι η αποπνικτική μπόχα του 
σκοτεινού μεταλλείου, όπου αναζητούσεν ο ζητιάνος τα 
πλούτη του.                           Ντάγκ Χάμμερσκελντ  

* * *
Ο Σωκράτης έχει αποφασίσει το κώνειο. Και περαιώνει 

την απολογία του λέγοντας στους συμπολίτες κριτές του: 
“Ήρθε η ώρα να πηγαίνουμε. Εγώ για να πεθάνω, 

εσείς για να συνεχίσετε τη βιοτή σας. Ποιος από τους δυό 
πηγαίνει στο καλύτερο, δεν το ξέρουμε: Είναι άγνωστο σε 
όλους, εκτός από τον Θεό”.              Χρήστος Γιανναράς

λόγια

αγάπης

Γιε μου, 

Έχε στο νου σ
ου και τη μνή

μη σου, τις κ
αλές 

στιγμές. Και ό
χι τις άσχημε

ς. 

Θα σε βοηθήσο
υν.
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             11.2.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Η Αγία μας Εκκλησία πάντα μας εισάγει στα πιο μεγάλα 

Γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. 
Μας βοηθά να προσεγγίσουμε το υπερφυές λυτρωτικό 

μυστήριο στις ανήσυχα αποδυναμωμένες καρδιές μας. 
Υποδεικνύει, αληθινά και ταπεινά, τη Θεανθρώπινη αγωνία 

για της σωτηρίας την καθολικότητα. 
Γύρω εξαγριωμένες ανατροπές και απομόνωση εφιαλτική. 

Ψυχές στραγγισμένες. Ένας κόσμος ανταριασμένος και πληθωρικά 
συγχυσμένος. 

Ζητείται ένα λίκνο απλό. Απέριττο. Όπου θα μπορεί ο 
άνθρωπος του σήμερα να ξαποστάσει. 

Η εποχή μας, αλλήθωρη πνευματικά και βαθειά χαρακωμένη 
ηθικά, μας χτυπά από παντού. Αμφισβητείται η ειλικρίνεια. 

Όλο και κυκλοφορεί η “αλήθεια” της πλάνης. Η αγριότητα 
της ανεργίας. Η έκπτωση των αξιών. 

Ασκούνται επιρροές από παντού για μια παγκοσμιότητα 
“δίχως όρους και όρια”.

Ραγισμένος ο κόσμος μας λοιπόν. Ήδη το αισθανόμαστε 
έντονα. Εκπέμπεται συνεχώς σήμα αναζήτησης βοήθειας. Για 
να διώξουμε τις δυνάμεις της αλλοτρίωσης και της φθοράς. Για 
να καθαρίσουν επιτέλους τα πνιγμένα στην αιθαλομίχλη της 
ασωτείας μονοπάτια της ζωής του ανθρώπου. 

Σ’ όλα τούτα αντιπροβάλλει η Εκκλησία τα δικά της όπλα. 
Τα δικά της μέσα. Τα δικά της αντίδοτα.

Συμφωνείς; 
                      Με την αγάπη μου,

                               a.G. στην έρημο
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Μαζί Του, μπορούμε να χαιρόμαστε αληθινά κι όλες τις μικρές 
απολαύσεις, που μας προσφέρει η καθημερινή ζωή, με τα αγαθά 
της. Να νιώθουμε την ευχαρίστηση από ένα περίπατο, την 
ανανέωση από ένα ταξίδι. Την ξεκούραση από μιαν όμορφη 
διασκέδαση. Το χαλάρωμα από ένα ευχάριστο παιχνίδι, την 
ικανοποίηση από ένα ωραίο θέαμα. Την απόλαυση από μια 
συναυλία. Το γέλιο και το φρεσκάρισμα από μια ψυχαγωγία. 

Σημαίνει και κάτι άλλο. 
Με το Χριστό στην καρδιά μας, δεν υπάρχει φόβος να χάνεται 

η χαρά μας ούτε και στις δύσκολες ώρες. Όταν π.χ. χτυπήσει 
την πόρτα μας μια αποτυχία, μια στενοχώρια, ένα πρόβλημα 
οικονομικό κι αυτός ο θάνατος ακόμα. 

Όλα αυτά τα εξουδετερώνει η πίστη κι ο αγώνας, που ο 
Χριστός μας εμπνέει. Αυτή η μυστική και βαθιά χαρά του αγώνα, 
μαλακώνει και τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Τους δίνει 
άλλο νόημα. Τις κάνει σκαλοπάτια, που ανεβάζουν. 

Και το πιο σπουδαίο: Με το Χριστό στην καρδιά μας, 
η χαρά μας πολλαπλασιάζεται και ξεχύνεται γύρω μας, σαν 
ήλιος λαμπερός. Σαν άρωμα, που σκορπίζει παντού την ευωδιά 
του. Σαν φλόγα που ζεσταίνει τον παγωμένο. Σαν στοργή, 
που ανακουφίζει τον άρρωστο. Σαν δροσιά, στον φλογισμένο. 
Σαν κουράγιο στον δειλό. Σαν συγχώρεση στον φταίχτη. Σαν 
αδελφικό χέρι στον ανήμπορο. Σαν ελπίδα στον απελπισμένο. 
Σαν χαμόγελο στον θλιμμένο...

Με το Χριστό στην καρδιά μας, εξασφαλίζουμε τη μόνιμη και 
αληθινή χαρά, στον εαυτό μας, και την ακτινοβολία της στους 
διπλανούς μας.  

Άμποτε να το καταλάβαιναν όλοι οι άνθρωποι αυτό! Σίγουρα 
θ’ άλλαζε το πρόσωπο της γης μας. 

(Ηχώ)

Ρωγμές...
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Αυτοί που χάθηκαν, δεν χάθηκαν. Αποσύρθηκαν μόνο 

στις πίσω αυλές, στα πίσω διαμερίσματα. Αποσύρθηκαν 
βίαια, διακριτικά, κραυγαλέα ή αθόρυβα πίσω κι από τους 
τελευταίους ακάλυπτους χώρους, πίσω κι από τ’ αποδυτήρια, 
πίσω κι απ’ τους πιο ακραίους φράχτες ή προμαχώνες της 
όρασης...

Για να χαθούνε οριστικά: να κερματιστούν και τα έσχατα 
κέρματα της ύπαρξής τους, πρέπει να διηθηθεί απ’ το κενό 
κι η έσχατη ζωντανή μνήμη. Να μην περνάει πια ποτέ ούτε 
θραύσμα εικόνας ούτε ρίγος  αχνής σπαραγμένης τρέμουσας 
κίνησης, πες κίνησης, πες φερμένης από κάπου... προς κάπου 
εικόνας πέρα στο βάθος του Ωκεανού των Αποτυπωμάτων 
της μνήμης, της σκέψης, της συγκίνησης κανενός! 

Σαν να φτάνει το Φως μετά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια 
έτη του ταξιδιού του και να μην είναι πια κανείς: μήτε 
πλανήτης, μήτε αστρόσκονη, μήτε Πνεύμα Θεού, μήτε εικόνα 
Εικόνας Θεού μέσα σε κάποια, κάποιου είδους συνείδηση - όχι 
ανθρώπινη..., και να: 

Μόνο να φτάνει και να φτάνει χωρίς να παραλαμβάνεται, 
να προσλαμβάνεται από κανένα... τίποτα..., για να χαθούνε 
οριστικά εκείνοι που χάθηκαν, εκείνοι που χάνονται αδιάκοπα, 
εμείς - όλοι. 

Αποσύρονται μόνο και ζουν μιαν άλλη ζωή. Αποσύρονται 
στα πιο βαθιά παρασκήνια του νου των ζωντανών, πίσω 
κι απ’ αυτόν, σ’ ένα ταμείο εικόνων, ήχων, ίσκιων, σ’ ένα 
ταμείο συγκινήσεων... και συν-κινούν από κει αυτούς που δεν 
αναχώρησαν ή μαλλον δεν υποχώρησαν ακόμα. 

Νατάσα Κεσμέτη
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Ένα παράξενο φαινόμενο.. Όλοι μας το νιώσαμε. 
Υπήρξαν (και υπάρχουν) στιγμές που νιώθουμε 

πως είματε ξένοι. Νιώθουμε την προσωρινότητά 
μας. Αισθανόμαστε, πως δεν ανήκουμε εδώ, αλλά 
κάπου αλλού. Και μόνο όταν διαβάσουμε στην Αγία 
Γραφή του Παύλου τα λόγια: “ου γάρ έχομεν ώδε 
μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν”. 
Ή τη φράση της προς Διόγνητον επιστολής: (οι 
χριστιανοί) “πατρίδας οικούσιν ιδίας, άλλ’ ως 
πάροικοι” (v, 5), αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε.  

Αληθινά, δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι τούτης 
της γης. Κι όποιοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, 
ματαιοπονούν.

Άλλη είναι η πατρίδα μας, στην οποία είμαστε 
πολιτογραφημένοι. Και πρέπει να έχουμε επίγνωση 
αυτής της προσωρινότητας. 

Θα δούμε τους εαυτούς μας με άλλον μάτι. Θα 
δούμε πως είναι ματαιοπονία να μαζεύουμε χρήματα, 
περιουσία, αφού “κανείς δεν τα παίρνει μαζύ του”. 

Επίσης, οι πόλεμοι, τα μίση, που μαστίζουν 
σήμερα την ανθρωπότητα, θα έπαυαν. Όλη μας η 
ζωή, θα γινόταν αλλιώτικη.

Λείπει η σαφής αντιμετώπιση της 
πραγματικότητας. Λείπει η επίγνωση. 

Η επιπολαιότητα των (λεγόμενων) “Χριστιανών”, 
δημιουργεί τούτα τα προβλήματα.
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... βρίσκεται η υπέροχη αξία της οδύνης των αθώων. Μοιάζει 
με την αποδοχή του κακού στη δημιουργία από τον Θεό που 
είναι αθώος. 

Ο αμείωτος χαρακτήρας της οδύνης που μας κάνει 
ν’απεχθανόμαστε την στιγμή που την περνάμε, έχει ως 
προορισμόνα σταματήσει τη βούληση, όπως ο παραλογισμός 
σταματά το νου, όπως η απουσία σταματά, την αγάπη, ώστε 
όταν ο άνθρωπος αποκάμει ν’ απλώνει τα χέρια, να σταματά, 
να κοιτάζει και να περιμένει. 

“Γελά με την δυστυχία των αθώων”. Σιωπή του Θεού. Οι 
θόρυβοι του κόσμου τούτου μιμούνται αυτή τη σιωπή. Δεν 
θέλουν να πουν τίποτα. 

Όταν έχουμε ανάγκη ως τα κατάβαθά μας από κάποιον 
θόρυβο που θέλει κάτι να πει, όταν κραυγάζουμε για να 
πετύχουμε κάποιαν απάντηση και που δεν μας παραχωρείται, 
τότε αγγίζουμε τη σιωπή του Θεού. 

Συνήθως η φαντασία μας δίνει λέξεις στους θορύβους καθώς 
διασκεδάζουμε ανέμελα βλέποντας μορφές μέσα στους καπνούς. 
Όταν όμως είμαστε πολύ εξαντλημένοι, όταν δεν έχουμε πια 
την δύναμη να παίζουμε, τότε μας χρειάζονται αληθινά λόγια. 
Φωνάζουμε για να τα έχουμε. Η κραυγή μας ξεσκίζει τα σωθικά. 
Δεν πετυχαίνουμε παρά μονάχα ατην σιωπή. 

Αφού περάσουμε από εκεί, άλλοι αρχίζουν να μονολογούν 
όπως οι τρελλοί. Ό,τι κι αν κάνουν μετά απ’ αυτό, το μόνο που 
τους πρέπει, είναι ο οίκτος. Άλλοι, ελάχιστοι, δίνουν όλη τους 
την καρδιά στη σιωπή. 

Σιμόνη Βέϊλ      

Διέξοδοι

Εκεί...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Έχει πολύ προσφυώς λεχθεί: 

“Ο χαρακτήρας δεν 
είναι δώρο. Είναι νίκη.” 

Κι είναι γεγονός.
 Αν καταφέρνουμε 

κάτι, τούτο θα 

είναι αποτέλεσμα μόχθου 
πολλού. Και κόπου. 

Τίποτε δεν γίνεται χω
ρίς αγώνα. Προσπάθεια. Ιδρώτα.

Στο τέλος βέβαια νιώθεις διαφορετικά. Αισθάνεσαι 

ικανοποιημένος. Πλήρης. 

Σταματάς ν’ ανα
ζητάς το παράλογο. Σε ελκ

ύει το 

όνειρο το ευγενικ
ό του αγώνα του Χριστιανικού. 

Στον Χριστιανό δεν είνα
ι κακό να ονειρεύ

εται. 

Αυτό που απαγορεύεται είναι κ
άτι άλλο. Το “βάδ

ισμα” 

στα σύννεφα. Να μη γίνει ονειροπ
αρμένος. 

Ίσως κάποιοι πουν, πως πολύ “ονειρικά” σκε
φτόμαστε 

οι συγκεκριμένοι 
τούτοι Χριστιανοί. Μα είναι λάθος. 

Αν εμείς αποκλείσουμε τ’ όνε
ιρο από τη ζωή μας, τι 

θα γίνει μετά; 

Τι θα πούμε σ’ όλες εκείνε
ς τις ψυχές; Που ονειρεύονται 

ένα μέλλον αλλιώ
τικο; 

Να τις προσγειώσουμε (;) 

Θηρευτές του παράλογου; Όχι. Αναζητητές τ’ 

ουρανού. Κι ο ουρ
ανός είναι τόσο κα

θαρός. Και γαλάζι
ος.

Και τ’ οξυγόνο, εκ
είνο το καθαρό που θ’ αναπνεύσουμε; 

Κι είναι τόσο ζωογόνο. Και απαραίτητο. 

Θηρεύουμε τα ωραία και τα μεγά
λα λοιπόν. Γι’ αυτό 

και δεν πρέπει να προβληματιζόμαστε
.

Να βιαστούμε να π
άμε. 

Και θα είναι κάτι
 το      ανεπανάληπτο. 
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Στα 32 του χρόνια παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει 
στη στεριά. Όταν τον ρώτησαν «Γιατί;», απάντησε: «Για να 
δω τη θάλασσα.»

-Για να δεις τη θάλασσα; Τριάντα δύο χρόνια πάνω στο 
καράβι, τη θάλασσα βλέπεις. 

-Δεν θα είναι το ίδιο. Θέλω να δω τη θάλασσα από τη 
στεριά.

Μα τελικά στο τρίτο σκαλοπάτι, καθώς κατέβαινε, 
σταμάτησε. Έμεινε για κάποια λεπτά ακίνητος και έπειτα 
επέστρεψε στο κατάρτι. Στο γνώριμο και οικείο του «σπίτι». 

Μετά από πολλά χρόνια διηγήθηκε τι στ’ αλήθεια τον 
είχε σταματήσει. Τα πλήκτρα του πιάνου του είχαν αρχή και 
τέλος. Η έκταση του καραβιού το ίδιο συγκεκριμένη. Η σκέψη 
ότι θα αφηνόταν στην απεραντοσύνη της άγνωστης στεριάς 
τον τρόμαζε…

Πλάσμα της φαντασίας του Alessandro Baricco; Εγώ; Εσύ; 
Κάθε ένας που τρέμει μπροστά στο άγνωστο, αλλά την ίδια 
στιγμή τον ελκύει;

Τελικά, βαθιά μέσα του, πόσο πολύ επιθυμεί αυτό το 
άγνωστο; 

Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα πάνω στο 
ατμόπλοιο Βιρτζίνιαν, που πραγματοποιεί το υπερατλαντικό 
ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική. Ένα νεογέννητο μωρό 
εγκαταλείπεται από τους μετανάστες γονείς του μέσα σε μια 
κούτα από λεμόνια πάνω σε ένα πιάνο, στην αίθουσα χορού 
της πρώτης θέσης. Ο ναύτης που βρίσκει το αγοράκι αψηφά 
νόμους, διαδικασίες. Το «υιοθετεί» δίνοντάς του το δικό 
του όνομα: Danny Boodmann μαζί με το παρατσούκλι T. D. 
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«V ;7:,< ;<+ .5-6C+», W,;D, O27:D6, *1A>2*0+ 8-;91< «8*5/ 24..5-6C+», M;/F*, L0,.1, *1A>2*0+ Bell/N-5H7,01 $HH9+ «8G+ ,- .59J*;* 7,- µ4E02;>5<µ-», 8-;5/;20- N902µ0E, *1A>2*0+ 8-;91< «8G+ ,- .59J*0+», '-,/,- ID4µBD4H91<, *1A>2*0+ Intro Book  4!6BKCFBC N5C20µD 1-0 *BD01DADµ<;01> */,-0 ,- B-5-1DHD4EC2*0+ 1-0 µ*5019 2*µ0,950- A<µ0D45.01C+ .5-6C+. To «$5.-2;C50 ;D4 F0FH/D4» D5.-,G,*;-0 -B> ;D $L$(# ;- ;*H*4;-/- B7,;* :5>,0- 1-0 -BD21DB*/ 2;<, *B-6C 1-0 ;<, *,;536<2< µ* ;< 24..5-601C A0-A01-2/-, 1-EG+ 1-0 2;< .,=50µ/- >HD4 ;D4 131HD4 *B-..*Hµ-;0G, BD4 2:*;/?D,;-0 µ* ;<, B-5-.=.C, 71AD2< 1-0 A0-1/,<2< ;D4 F0FH/D4. M4,;D,02;C+ */,-0 D 24..5-67-+ M;5-;C+ N-F0-59+, A0*4E4,;C+ ;D4 *5.-2;<5/D4 «Writing the novel» ;D4 8-,*B02;<µ/D4 ;D4 N95F-5,;. &0 ,7*+ -0;C2*0+ 4BDF9HHD,;-0 ;D 

3$<% $)$,% :</()7*:"*%. 5. O7HD+, 2* 24,*5.-2/- B9,;- µ* 27,-, -,-H-µF9,D4, ;<, *B0µ7H*0- 1-0 ;< A0>5E=2< ;D4 1*0µ7,D4, ;< 2*H0ADBD/<2<, ;D *@G64HHD ;D4 1-0 ;<, B-5-.=.C ;D4 (*1;3B=2< 1-0 F0FH0DA*2/-), ;< A0-,DµC ;D4 1-0 ;7HD+ ;0+ -B-5-/;<;*+ *,75.*0*+ .0- ;<, B5DFDHC ;D4. !, A*, B*;3:*0 1-0 -4;> µB*+ 2;- www.mavra-provata.gr www.e-diora i .gr www.kalogera.gr www.liga -book .gr 
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που ήταν γραμμένο πάνω στην κούτα των λεμονιών και το νούμερο 
1900 από τη χρονιά που τον βρήκε. Danny Boodmann T. D. Lemon 
1900. 

Ο μικρός μένει ορφανός για δεύτερη φορά όταν ο «πατέρας» 
του πεθαίνει. Στο μεταξύ αυτοδίδακτα έχει ήδη ανακαλύψει τη 
μαγεία των πλήκτρων του πιάνου και το ταλέντο του γίνεται 
το «εισιτήριό» του για ένα παντοτινό ταξίδι χωρίς προορισμό… 
Πάνω στο πλοίο, ο ενήλικας πια ήρωας της ιστορίας γνωρίζει έναν 
αγαπημένο φίλο, τον τρομπετίστα Tim Tooney, ο οποίος διαρκώς 
τον παροτρύνει να κατέβει στη στεριά, για να ζήσει μία «κανονική» 
ζωή… 

Αγάπησα τον ήρωα της ιστορίας… Έφερε στο μυαλό μου 
μεγάλους, ανθρώπους, σπουδαίους σαν αυτόν, που μετατρέπουν 
την έλλειψη σε δημιουργία και αυτή είναι απλώς η πραγματικότητά 
τους. Οι ίδιοι δεν αισθάνονται σπουδαίοι. Ζουν απλώς και απλά 
την αλήθεια τους. Ζουν μία αφαιρετική ζωή εστιάζοντας σε αυτό 
που για εκείνους έχει σημασία: Το δικό τους Καράβι…

Aλέξης

“Μοναδική αλήθεια η αγάπη!”
“Μόνον αγαπώντας θα σώσουμε την ανθρωπότητα!”
(Ραούλ Φολλερώ)

Πραγματικά, πολύ λακωνικό.
Κλείνει όμως τόσες αλήθειες μέσα του.
Λείπει τίποτε, νομίζετε;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Αίνιγμα: Απόρριψη. Προς τι;
Γιατί, αλήθεια, οι άνθρωποι βιάζονται ν’ απορρίψουν άλλους; 

π.χ 
1963. Κατασκήνωση Πλαταμώνα Λαρίσης. 
Υπαρχηγός ο κ. Κ. 
Δεν είχαμε ποτέ διαφωνήσει.
Τελείως τυπική η επικοινωνία. 
Με έβλεπε αφ’ υψηλού. Συνεχώς.
Εξήγηση; Καμμιά.
1964. Κατασκήνωση Πάτρας. Ο ίδιος υπαρχηγός. Η ίδια 

συμπεριφορά.
 Επιστρέφοντας στην Αθήνα, με κάλεσε ο υπεύθυνος. 
Ανάκριση. 
Αφ’ υψηλού. 
Ναι. Είμαι ένοχος. Αναπολόγητος. 
Και το τεκμήριο αθωότητας; 
Ήθελε να του πω, ό,τι τον πληροφόρησαν κάποιοι.
Εγώ δεν είχα πάρει είδηση.
Κάποιοι ομαδάρχες κατηγόρησαν άλλους για...
Καμμιά σχέση μ’ εμένα.
Δεν με ρώτησε ευθέως.
Εγώ μάντης δεν ήμουν. Δεν είχα πάει στην κατασκήνωση 

να κατασκοπεύω τους ομαδάρχες.
Και κατασκήνωση χριστιανική! 
Μετά... τιμωρήθηκα.
Πέρασε καιρός, για να μάθω. Δεν ήξερα, ούτε με ενδιέφερε. 

Και δεν ήθελα να... μάθω. 
Πώς σκεφτονται οι άνθρωποι λοιπόν!
Το αστείο; Οι υπεύθυνοι πέθαναν. Η προκατάληψη 

συνεχίζεται. 
17 b
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Ανεβαίνοντας
Το νησί των δικαίων

Το χρονικό της διάσωσης των Εβραίων της Ζακύνθου 
από τη ναζιστική θηριωδία

 [Deno Seder, εκδ. Εν Πλω]
μτφρ. Πολυξένη Τσαλίκη-Κιοσόγλου

Αίσθηση επικείμενου ολέθρου σάρωσε το νησί του Ιονίου, όταν 
έφτασε η διαταγή ότι κάθε Εβραϊκό σπίτι έπρεπε να κρεμάσει το 
κίτρινο αστέρι στην εξώπορτά του. Σκληρή ήταν και η Ιταλική 
κατοχή, αλλά αυτή, η Γερμανική που ακολούθησε, ήταν φρικτή.

Οι Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησιές άρχισαν αμέσως να εκδίδουν 
ψεύτικα χαρτιά και πιστοποιητικά βάπτισης ταυτοποιώντας έτσι 
τις Εβραϊκές οικογένειες ως Χριστιανικές. «Δεν ήμουν πια η Μαλβίνα 
Μεσίνα. Έγινα Βαρβάρα Σταυρίδου».

Ήταν καλοί άνθρωποι. Το ένιωθα, δεν θα μας πρόδιναν ποτέ». 
Συνήθισαν οι Εβραίοι της Ζακύνθου το σταθερό, έντονο βλέμμα 
των Αγίων στις βυζαντινές εικόνες στα απίθανα κρησφύγετα, όπου 
οι καταδιωγμένοι ζητούσαν προστασία. Με μεγάλο προσωπικό 
τους κίνδυνο, οι ιερείς άνοιγαν τις εκκλησιές και τα σπίτια τους 
στους Εβραίους γείτονες. 

«Οι παπάδες ήταν ασφαλές καταφύγιο για τους Εβραίους. 
Εμείς είχαμε καλύτερες σχέσεις μ’ αυτούς παρά οι Χριστιανοί». 

Ένα ιδιαίτερο βιβλίο, γεμάτο ανθρώπινη ψυχή… 
Μαρτυρίες, βιωματικές καταγραφές, ντοκουμέντα, που δεν 

περιορίζονται μονάχα στην αποτύπωση του εφιαλτικού σκηνικού, 
αλλά στέκονται με δέος μπροστά στο αγαπητικό ορθόδοξο πνεύμα.

Θυμάται με συγκίνηση ο αναγνώστης ότι έργο της Εκκλησίας 
είναι να διακονεί τον Άνθρωπο και να μαρτυρεί έμπρακτα την 
Αγάπη. Κ. Χ
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Βεβαιώσεις

Η φωνή

Βασιλική μεγαλοπρέπεια ντυμέν’ οι βράχοι,
στην τρομερή αδράνειά τους παγωμένοι, θλιβεροί, 
το χρέος το δικό τους ζουν ηρωικά, μονάχοι. 
 
Από την φλυαρία των θνητών απαλλαγμένοι,
κρατούνε στην αιωνιότητα λειτουργική σιγή,
πειθαρχικά, στα όρια του κόσμου τους κλεισμένοι.

Βαθύς στα σπλάχνα τους ο λόγος, έχει κατοικήσει 
και λαχταράει, ευαγγελισμού προσμένοντας στιγμή,
με κάποιο πλάσμα γύρω τους να επικοινωνήσει.

Κοντά τους, αν ποτέ σε φέρουνε τα βήματά σου, 
τα κουρασμένα βήματά σου, ταπεινέ προσκυνητή,
με δέος στάσου στο πλευρό τους κι αφουγκράσου. 

Ωσάν απ’ αντηχείο θα γροικάς να σου μιλάει,
από τις πρώτες της δημιουργίας ώρες η φωνή
φερμένη - Γεννηθήτω! -, που τον κόσμο κυβερνάει 

                                       Ελ. Μάϊνας

28
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Διψώ

Διψώ τη μακρυνή ουράνια γη
που χίλια μύρια λούλουδ’ ανασταίνει!
Διψώ. Νους και καρδιά πια βλέπει εκεί,
στη γη που μας προσμένει αναστημένη!

Διψώ. Όπου κι’ αν έστρεψε η ματιά
τα χείλη μένουν πάντα διψασμένα!
Διψώ γαλήνη, αλήθεια κι ομορφιά,
μα γύρω μου όλα είναι αποσταμένα

Διψώ. Ήπια απ’ τα κρύσταλλα νερά
του ποταμού π’ ορμητικά γοργοδιαβαίνει!
Είπα πως θάβρισκα στη κοίτη του δροσιά
κι όμως παρέμεινα σαν πρώτα διψασμένη!

Διψώ. Δε βρίσκω πια καμμιά πηγή
σ’ αυτή τη γη που να μπορώ να ξεδιψάσω!
Διψώ τη μακρυνή ουράνια γη
- στερνή μου ελπίδα- λαχταρώ πότε να φθάσω.
                                                 Ομ.

Πολύ θάθελα

Πολύ θάθελα
να μην υπήρχαν αγκάθια

στις τριανταφυλλιές.
Νομίζω πως έτσι θάναι
αυτές του Παραδείσου.

Κάποτε που πήγες για αίμα,
φοβήθηκες.

Εγώ πιο πολύ φοβάμαι
για τις τουλίπες που γέρνουν

Ζώης Κιλάνης
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«Αδελφέ μου,
Χθες το βράδυ μου έτυχε κάτι πραγματικά συγκινητικό, με ένα μικρό 

Γιαπωνεζάκι.
Με έστειλαν σε ένα σχολείο να βοηθήσω στη διανομή φαγητού στους 

πρόσφυγες. Η ουρά ήταν τεράστια.
Κάποια στιγμή εντόπισα ένα μικρό αγόρι, περίπου 9 ετών. Φορούσε ένα 

T-shirt και ένα σορτσάκι. Το κρύο μεγάλωνε. Το αγοράκι ήταν στο τέλος της 
ουράς.

Σκέφτηκα ότι μέχρι να έρθει η σειρά του, δεν θα έχει μείνει καθόλου 
φαγητό. Πήγα κοντά του και του μίλησα. Μου είπε ότι ήταν στο σχολείο 
όταν έγινε ο σεισμός.

Ο πατέρας του δούλευε εκεί κοντά. Ο μικρός είχε ήδη φτάσει στο μπαλκόνι 
του τρίτου ορόφου, όταν είδε το τσουνάμι να παρασύρει το αυτοκίνητο του 
πατέρα του. Το σπίτι τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα στην παραλία. Η μητέρα 
και η μικρή του αδερφή το πιθανότερο είναι να μην επέζησαν.

Γύρισε το κεφάλι του αλλού. Σκούπισε τα δάκρυά του.
Ο μικρούλης έτρεμε από κρύο. Του έδωσα το μπουφάν που φορούσα. Τότε 

ήταν που έπεσε η σακούλα με το συσσίτιό μου. Το σήκωσα και του το έδωσα.
“Όταν έρθει η σειρά σου, μπορεί να έχει τελειώσει το φαγητό. Πάρε τη 

μερίδα μου. Εγώ έχω ήδη φάει”.
Το αγόρι πήρε το σακουλάκι. Υποκλίθηκε.
Νόμιζα ότι θα έτρωγε αμέσως, αλλά δεν το έκανε. Πήρε τη σακούλα 

με το φαγητό και την εναπόθεσε στην αρχή της γραμμής, εκεί που ήταν 
συγκεντρωμένο όλο το φαγητό.

Σοκαρίστηκα. Τον ρώτησα γιατί δεν έφαγε. Και μου λέει: “Γιατί βλέπω 
πολλούς άλλους πολύ πιο πεινασμένους από μένα. Αν τη βάλω εκεί, τότε θα 
μοιραστεί ισότιμα”.

Όταν το άκουσα πήγα παραπέρα. Δεν ήθελα να με δει ο κόσμος να 
κλαίω…».

Επιστολή από ένα Βιετναμέζο μετανάστη, που εργαζόταν ως αστυνόμος 
στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας. (Μάρτης 2011)           

Μάθημα ζωής. Συμπεριφοράς. Και αγάπης.
Μιμητές «ψάχνει» το μικρό Γιαπωνεζάκι.
Τολμούμε;                                                               ΔΔ

«Στιγμιότυπο» ζωής

Ονειρικά 

30
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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 (5:00 - 7:00 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 5:00 - 7:00 
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. 152 l   Ιούλιος 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

Η ιστορία δεν ήταν παρά ένα βαρύ λάθος. 
Κάθε εξουσία ήτανε χυδαία και τελικά η ζωή 
έγινε ένας εφιάλτης.

(Ε. Ιονέσκο)

Mαθαίνουμε να προσπερνάμε την ασχήμια. Ή 
μάλλον δεν την βλέπουμε. Δεν την καταλαβαίνουμε. 

Δεν έχουμε επίγνωση της αθλιότητας, που μας 
περιβάλλει.

Εφιάλτης λοιπόν; 
                                        Ούτις
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