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Πότε πήρε θάρρος ο Παύλος;
Μετά από την επικοινωνία με το Θεό. (Πράξ. 

κη΄15)
Ο Παύλος το είχε εφαρμόσει.
Σε κάθε περίπτωση μιλούσε με το Θεό.
Εμψυχωνόταν έτσι.
Έπαιρνε θάρρος και δύναμη, για να συνεχίσει 

τον αγώνα του. 
Εμείς ξέρουμε αυτό το μυστικό του Παύλου;
Το εφαρμόζουμε;
Το υιοθετούμε στη ζωή μας;
Είναι αληθινά, ένα μυστικό σπουδαίο. 

Ακαταμάχητο.
Απομένει, σ΄εμάς να το ανακαλύψουμε. Στην 

πράξη βέβαια.
Δοκιμάζουμε λοιπόν;
Μια δοκιμή (τόσο μικρή έστω) θα μας πείσει.

ζ.α.
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Η πίστη όμως είναι ζωντανή μόνον όταν είναι μια 
αδιάκοπη μάχη! Έτσι είναι. Στην ζωή “αν δεν υπήρχε 
ο χειμώνας δεν θάχαμε άνοιξη. Και δεν θα υπήρχαν τ’ 
αγωνίσματα και τα παλαίσματα δεν θα υπήρχαν ούτε η 
νίκη ούτε τα βραβεία και τα στέφανα”.  (ι. Χρυσόστομος)

Χρειάζεται λοιπόν ηρωΪσμός για την υπέροχη νίκη. 
Και δεν φθάνει μόνο να πολεμάς τις δυσκολίες, όταν σε 
στενοχωρούν. Πρέπει να ενεργείς  και προληπτικά, να μη 
σε πολιορκήσουν! Και να μην αγνοείς τη χάρη του Θεού, 
που ειδοποιεί τους φρουρούς και ενισχύει τους αδυνάτους.

 Να μη σταυρώνεις ποτέ απελπισμένα τα χέρια. 
Ύστερα από κάθε πτώση να σηκώνεσαι αποφασιστικά. 
Και να πιστεύεις στην τελική νίκη. (Ν. Ο. Παπατζανάκης)

      γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Στόχος 

“Ο Χριστός δεν προσπέρασε καμμιά ανθρώπινη συνάντηση. 
Εξαγίασε κάθε ηλικία ζώντας την. 

Έγινε βρέφος για τα βρέφη. Παιδί για τα παιδιά. Νεαρός για 
τους νεαρούς. Ενήλικας για τους ενήλικες”.

Διαπιστώσεις του αγίου Ειρηναίου της Λυών.
Αλήθειες που συνεχώς πρέπει να διατηρούμε μπροστά στα 

μάτια μας.
Ενήλικες. Ναι. Υπήρξαμε παιδιά. Υπολειπόμαστε του φιλότιμου 

που τους οφείλουμε.
Ζωές σε ακραία εγκατάλειψη γύρω μας.
Μα και άκρα θεοφάνεια.
Εκπλήσσουν ιδιαίτερα οι λέξεις, που ένα παιδί ψελλίζει. Στο 

Θεό αποτείνεται.
“Μην κρύβεσαι από μένα [...] Μη μ’ αφήνεις. Μη μ’ εγκατα-

λείπεις. Θεέ μου και σωτήρα μου. Η μάνα κι ο πατέρας μου μ’ 
εγκατέλειψαν. Συ όμως όχι”.

Δομημένη ζωή λοιπόν. Περιχαρακωμένη καλά. Πάντα.
Ιδιαίτερα σ’ αυτή η παρουσία των παιδιών.
Μια ζωντανή παρουσία. Μ’ όλα της τα χαρακτηριστικά τα 

ιδαίτερα. Με την αγνότητα πρώτη και καλύτερη. Με την οποία, 
ως όργανο γίνονται πολίτες της Βασιλείας του Θεού.

Τούτη βέβαια η αντιμετώπιση πασχίζει να είναι η καθημερινή 
του ανθρώπου προσπάθεια για επιβίωση. Πνευματική πρώτα.

Τούτο σημαίνει, ότι ο άνθρωπος οφείλει να μη μένει 
μαρμαρωμένος. Με καθήλωση στην ευκολία δεκαετιών. Αυτών 
που πέρασαν.

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται ουτοπιστικό. Και (γιατί όχι;) 
προδοτικό του χρέους για της κάθε εποχής συναπάντημα. Τούτο 
όμως εξελίσσεται στην αποκάλυψη του Θεού στο σήμερα.
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Εφημέριος κάθισε στο γραφείο του να κάνει μιαν 
απολογία στον επίσκοπό του.       

Κύτταξε στον ημεροδείκτη. Ήταν Παρασκευή.
- Παρασκευή. Η μέρα που σήκωσε στον ώμο ο Χριστός 

τον σταυρό Του και για μένα. Γιατί λοιπόν να λιποψυχώ 
και να μη σηκώνω και γω τον καθημερινό μου σταυρό, που 
είναι ασύγκριτα ελαφρότερος;

Και... ξέχασε την αναφορά.                      γ.

 αναδύσε ι ς

Μια ιστορική αποκάλυψη του Θεού στο σήμερα. Μια ιστορική 
πραγματικότητα μέσα στην οποία οι άνθρωποι είναι υπαρξιακά 
δομημένοι.

Η απλή αλήθεια; Μα ναι. Πλεονάζουν οι χαρές. Αφθονούν 
όμως κι οι συγκρούσεις. Οι προστριβές. Οι διχογνωμίες ίσως.

Καλείται έτσι η ανθρώπινη συνείδηση, στα τίμια και πολύτιμα 
προσηλωμένη, με υνί την ψυχή των ανθρώπων να οδοποιούν 
την περπατησιά του καθενός.

Ανείπωτος πάντα ο συντονισμός. Και καρδιακός όλων των 
συντελεστών στόχος.

Στόχος ζωής.      + ο π. Γ.

Η generation me,  η γενιά που στρέφεται γύρω απ΄ 
τον εαυτό της, είναι άραγε πιο ναρκισσιστική από τις 
προηγούμενες, ή απλώς εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες 
για να τον περάσει προς τα έξω; Και είναι άραγε αυτός ο 
ναρκισσισμός πανδημ ία ; 
Το κύριο χαρακτηριστικό του ναρκισσιστή είναι η 
αλαζονε ία , το αίσθημα ανωτερότητας και η έλλειψη 
ενσυνα ίσθησης . (“Το Βήμα”)

      Μικρές
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Χριστιανέ, καθώς η πίστη σου είναι αληθινή και 
Αγία, αν δεν είναι και η ζωή σου καλή και αγία, μην 
ελπίζεις να σωθείς.

Πρέπει να ζεις καθώς πιστεύεις. Τότε ευχαρίστει το 
Θεό για τρία πράγματα.

α) Πως είσαι Χριστιανός και όχι άπιστος.
β) Πως είσαι Ορθόδοξος και όχι αιρετικός και
γ) Πως είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος τόσο κατά την 

πίστη όσο και κατά τη ζωή. Όχι κατά την πίστη μόνο. 
Τότε έλπιζε να σωθείς και να απολαύσεις της 

Βασιλείας των ουρανών.
Ηλίας Μηνιάτης

Τον ειρηνικό άνθρωπο τίποτε δεν μπορεί να τον βλάψει.. 
Γιατί, ποιο είναι το όφελος, όταν η οικουμένη απολαμβάνει 

βαθειά ειρήνη, εσύ όμως βρίσκεσαι σε εμπόλεμη κατάσταση 
με τον εαυτό σου;

Αυτή την ειρήνη την εσωτερική πρέπει να έχουμε. Αν 
την έχουμε, κανένας από τους εξωτερικούς εχθρούς δεν θα 
μπορέσει να μας βλάψει. 

Σ’ αυτή την εσωτερική ειρήνη συντελεί βεβαίως όχι λίγο 
και η κοινή ειρήνη. Γι’ αυτό εύχεται ο Απ. Παύλος “να 
περνούμε βίο ήρεμο και ήσυχο”. 

Αν όμως κάποιος, ενώ υπάρχει η κοινή ησυχία, αυτός 
βρίσκεται σε ταραχή, σημαίνει ότι είναι υπερβολικά 
ταλαίπωρος.       

Αγ. Ι. Χρυσόστομος
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Διαυγάσεις Οριακές

Η πραότης του
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Μέσα απ΄ τη δέσμη των αρετών του Κυρίου δεν ήτο δυνατόν 
να λείπη η πραότης. Η μεγάλη αυτή αρετή έλαμπε εν των προ-
σώπω του Κυρίου καθ’ όλην την επίγειον ζωήν Του. Δεν επέτρεψε 
ο Ιησού στον Εαυτόν Του ούτε και στις σκληρές ώρες της σταυ-
ρικής Του Θυσίας να κυριευθεί από τον θυμόν και την οργήν. Η 
πραότης μαζί με την ταπεινοφροσύνη έκανε τόσο συμπαθητική και 
ελκυστική τη μορφή Του. Και δι’ αυτόν ακριβώς το λόγον έτρεχαν 
οι πάντες κοντά Του, ζητούντες την βοήθειάν Του. 

Πράος είναι ο τύπος εκείνος που δεν οργίζεται. Δεν θυμώνει. 
Στην ψυχήν του ανθρώπου που βρίσκεται η πραότης διακρίνει 
κανείς την ηρεμία. Τη γαλήνη. Την γλυκύτητα και την καλωσύνην.

Ο θυμώδης γίνεται εκτός εαυτού. Δεν γνωρίζει τι κάνει, όταν 
κυριευθεί από το πάθος. Χάνει τον έλεγχον των πράξεών του. 
Προσβάλλει και αδικεί. Δημιουργεί δράματα και εγκλήματα 
φοβερά. Δεν υπάρχει μέσα του αυτή η ανασταλτική δύναμις της 
πραότητος  να τον καθησυχάσει. Να τον συγκρατήσει από τον 
κατήφορο του θυμού που είναι ολέθριος για τον εαυτό του και 
για τους άλλους.

Ο πράος αντιμετωπίζει με ηρεμία τις δυσκολίες της ζωής. 
Υπομένει στις αρρώστιες και τις δοκιμασίες. Ειδικώτερα δε 
όταν περιφρονείται και υβρίζεται. Στην ψυχήν του υπάρχει το 
αόργητον. Στις προκλήσεις των άλλων απαντά με σύνεσιν και 
φρόνησιν. Με πραότητα και καλωσύνη. Ο πράος είναι ειρηνικός 
και συμβιβαστικός. Είναι δύναμις ψυχική. Ευρίσκεται στις 
καλλιεργημένες συνειδήσεις. Συμπορεύεται με την ταπεινοφροσύνην 
και την συναίσθησιν της αμαρτωλότητος του ανθρώπου.
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Αναμφιβόλως και στην παρούσα ζωήν οι πραείς βραβεύονται. 
Δεν ταράσσονται και δεν χάνουν την ηρεμίαν τους από τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πολύ 
περισσότερο δεν αφήνουν να κυριευθούν από το πάθος του 
θυμού. Απολαμβάνουν της εκτιμήσεως και της εμπιστοσύνης των 
άλλων ανθρώπων. Χαίρονται τη ζωή τους. Και προαπολαμβάνουν 
από εδώ την μακαριότητα του ουρανού. 

Ζούμε, αλήθεια, σε μια ταραγμένη περίοδο της ιστορίας. 
Ανάστατες οι κοινωνίες. Απλωμένος παντού ο φόβος και η 
αγωνία. Ανήσυχες οι ανθρώπινες καρδιές. Η αβεβαιότητα του 
μέλλοντος τρομακτική. Η οικογένεια έχασε τον προσανατολισμό 
της. Το χαρούμενο και ευτυχισμένο περιβάλλον του σπιτιού 
γίνεται πολλάκις τόπος συγκρούσεως και εγκλήματος. Πέλαγος 
φουρτουνιασμένο.

Και ο άνθρωπος ζει μια συνεχή αγωνία. Άρρωστος ψυχικά. 
Ψυχονευρωτικός. Κουρασμένος. Χωρίς νόημα και περιεχόμενο 
η ζωή του. Μπορεί να έχει άφθονα τα υλικά αγαθά. Αλλά 
τίποτε δεν τον ικανοποιεί. Του λείπει αυτό που συνιστούν οι 
νευρολόγοι και ψυχίατροι. Η πραότης. Η ηρεμία. Η γαλήνη. Του 
λείπει εκείνο που τον καθιστά ακέραιο και ευτυχισμένο. Έφυγε 
από μέσα του η πραότης.

Αυτήν την πραότητα είναι ανάγκη να αποκτήσουμε.

Μητρ. Αιτωλοακαρνανίας Θεόκλητος

Όποια εξέλιξη κι αν επιτυγχάνει ο άνθρωπος στην 
Επιστήμη και την Τεχνολογία, πρέπει να γνωρίζει ότι τα 
όριά του είναι πολύ περιορισμένα.

Η επίγνωση των  μέτρων του τον βοηθά να έχει 
ταπεινοφροσύνη. Να έχει αγάπη και να μην φτάνει στα 
όρια της ύβρης έναντι του Θεού και των συνανθρώπων 
του.  (“Τόλμη”)
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Ρ ηγματώσεις

Αν... 
ήμασταν δίκαιοι, θα έπρεπε όσο χώρο καταλαμβάνει το 

σύνολο των νομπελιστών που έχουν έρθει στην Ελλάδα, να το 
κάλυπτε μόνος του ο Αλμπέρ Καμύ (Νόμπελ 1957), κυρίως για 
την ένταση που διατηρούσε η σχέση του με τη χώρα μας. 

Μπορεί το κορυφαίο σημείο του ενδιαφέροντός του να 
υπήρξε η συμμετοχή του στη συζήτηση με θέμα “Το μέλλον 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού”, στο Γαλλικό Ινστιτούτο της 
Αθήνας, στις 28 Απριλίου το 1955, με συνομιλητές τον Ε.Π. 
Παπανούτσο, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Γιώργο Θεοτοκά 
και τον Φαίδωνα Βεγλερή, ωστόσο ολόκληρο το “είναι” του 
απέπνεε Ελλάδα. Μια “εξομολόγησή” του: 

“Σήμερα ξάπλωσα πάνω στις ζεστές πέτρες του Ναού της 
Αφαίας κι ένωσα όλη τη ζεστασιά της ελληνικής γης. Κι αργότερα 
τα μάτια μου θάμπωσαν από τη φωτεινότητα του γαλάζιου, 
όταν κολύμπησα στα ιερά νερά που απλώνονται κάτω από το 
Ναό. Τώρα μονάχα μπορώ να πω ότι έχω ζήσει”.  

Το θέμα της πτυχιακής του εργασίας με τον τίτλο “Χριστιανική 
και νεοπλατωνική μεταφυσική”, χωρίς να υπολείπονται σε σημασία 
οι σελίδες του βιβλίου του “Το καλοκαίρι”. Γλαφυρότατη περιγραφή 
της Ελλάδας. Μαρτυρία του ότι το διάβασμα του Επίκτητου, ενώ 
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για φυματίωση, τον βοήθησε να 
κρατηθεί στη ζωή.

Στο “Le express”, ζητούσε βοήθεια για την ανοικοδόμηση 
του Βόλου, που είχε καταστραφεί από τους σεισμούς το 1953 
(τον είχε μάλιστα επισκεφθεί, ενώ τα μαθήματα στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο, γίνονταν σε σκηνές στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου!).
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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“Εγώ, φίλε μου, είμαι άθεος, δόξα τω Θεώ”. 
Δεν πρόκειται για αστείο.
Ανάμεσα στα τόσα ευτράπελα της εποχής μας, ακούσαμε 

και τούτο. 
Να το αναλύσουμε;      
Στο μικροσκόπιό μας; 
Υπάρχει άνθρωπος στη γη, που να είναι άθεος; 
Άπιστος μπορεί. 
Δεν πιστεύει δηλ. στο Θεό. 
Ή εκτιμά και σέβεται κάτι άλλο. Ένα είδωλο. Ένα 

ξόανο. Μια πρόληψη. Κάτι τέλος πάντων. 
Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι θέλει. 
Πίστη με καταναγκασμό δεν υπάρχει. 
Κι όταν ακόμη απαγορεύεται με νόμο, οι άνθρωποι 

καταφεύγουν στις κατακόμβες. 
Τη φράση να τη δεχθούμε ως λογοπαίγνιο; 
Είναι και το άλλο. Το είπαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. 
“Γλώσσα λανθάνουσα ταληθή λέγει”.
Ο άνθρωπος ουσιαστικά διαψεύδει... τον άνθρωπο. 
Εμείς; Τι να πούμε; 

17 β
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Δονήσεις

Παλιά, το πένθος που μπορεί να είχε μια οικογένεια επιβαλλόταν και 
στα πιο μικρά παιδιά. Τα έντυναν στα μαύρα, υποχρέωναν τα κοριτσάκια 
να φορούν τσεμπέρι, δεν τα άφηναν να παίξουν, να γελάσουν, να 
διασκεδάσουν. Με την πάροδο των χρόνων αυτές οι βάρβαρες συνήθειες 
ευτυχώς ξεπεράστηκαν. Τώρα, όμως, σε μια περίοδο δύσκολη, όπου 
επιβεβαιώνεται το “η φτώχεια φέρνει γκρίνια”, επανέρχονται, όχι μόνο 
για τα παιδιά, για όλους μας. 

Επιχειρούν να τις επιβάλουν ξανά εκείνοι που αυτοβούλως έχουν 
αναλάβει τον ρόλο που στις παλιές οικογένειες είχαν ο μεγαλύτερος 
σε ηλικία άνδρας που ενέπνεε φόβο ή  εκείνος που γνώριζε πέντε 
κολλυβογράμματα, γεγονός που τον έκανε να πλεονεκτεί στα μάτια των 
άλλων, των γεννημένων για να υπακούουν. Του ανθρώπου που συχνά 
επέβαλλε τα κοινωνικά “πρέπει”, για να ικανοποιήσει τις ζωές των 
άλλων. 

Έτσι και τώρα, εκείνοι που αποφάσισαν πως είναι οι σωστοί, πως έχουν 
τις κοινωνικές ευαισθησίες (σε αντίθεση με εμάς, τους αναίσθητους), πως 
κατέχουν απόλυτα τη μία και μοναδική, την απόλυτη ορθή ιδεολογία, 
περιμένουν στη γωνία, για να κρίνουν, να κουνήσουν αυστηρά το δάχτυλο 
και να τραβήξουν το αφτί όσων παρεκτρέπονται. Τους παρατηρώ. 
Ειρωνεύονται. Λογοκρίνουν. Λοιδορούν. Είναι εκείνοι που αν ανεβάσεις 
ένα κομμάτι τούρτα, θα σου θυμίσουν πως υπάρχουν παιδιά που πεινάνε 
στη Συρία, που αν πας για ψώνια στις εκπτώσεις, θα σε χαρακτηρίσουν 
“αμερικανάκι”, που αν πας σε ένα καλό εστιατόριο, θα σχολιάσουν πως με 
τα λεφτά που έδωσες θα έτρωγε μια τετραμελής οικογένεια προσφύγων 
για μια βδομάδα, που αν τολμήσεις να πεις πως θα σε βόλευαν τα ανοιχτά 
και τις Κυριακές μαγαζιά θα σε χαρακτηρίσουν εχθρό της εργατιάς, που 
στέλνεις το παιδί σου σε ιδιωτικό σχολείο θα εξάρουν την ανωτερότητα 
του δημοσίου, που αν εκφράσεις την ανησυχία σου για τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν σήμερα τα σχολεία θα διηγηθούν μια ιστορία  για 
τον μικρό Αλίμ, που θα μείνει αγράμματος γιατί κάποιοι κακοί έλληνες 
γονείς δεν του επέτρεψαν να μπει στην τάξη χωρίς λόγο.  

(“Το Βήμα”)    
             

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Πάνω απ’ τα μαύρα σύννεφα, ο ουρανός δεν είναι θολωμένος. 
Απλώνεται διαφανής, στις θερμές του ήλιου ακτίνες. Το βάθος 
της θάλασσας είναι ατάραχο και ακύμαντο μέσα σε μια μακαρία 
γαλήνη. Οι ρίζες των δένδρων δεν νιώθουν το σάλεμα των 
κλαδιών τους. Και τα πουλιά φεύγουν κοπαδιαστά. Αδελφωμένα 
με τους συντρόφους τους. 

Αγέρα, φύσα.
Mαρκουϊζος

Μη ζητάς να εντυπωσιάσεις με τα εξωτερικά φαινόμενα της 
προσπάθειάς σου. Περίμενε, μέχρι να γίνουν αντιληπτά τα 
θεμέλιά της. Εκείνα μόνο θα την στηρίξουν στο μέλλον της.

* * *
Σε όποιαν ηλικία κι αν αρχίσεις να μαθαίνεις κάτι, 

πίστεψε πως δεν είναι αργά. Στα χρόνια που προηγήθηκαν, 
πάντα υπήρχε αυτό στη σκέψη σου. Τώρα το συνεχίζεις 
και στην πράξη. * * *

Τ άκρα του ανθρώπινου σώματος είναι  χρήσιμα. Μας 
είναι πολύτιμα ως αναγκαία. Δεν θα ήμουν σε θέση να 
πω το ίδιο και για τα άκρα της πολιτικής. Το δικό της  
“σώμα” δεν το έχει αποδείξει.

* * *
Κυκλώματα ανέμου γεμάτου άρμη, αλλά θερμά κι’ 

ακτινοβόλα. Τα βήματα ρυθμικά κάτω απ’ τα σταθερά 
αστέρια της αποστολής. Πόση προσωπική αποτυχία δεν 
βρίσκεται κάτω από τη δυσπιστία απέναντι σ’ αυτήν την 
τραχειά κι απαλή αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους!

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς
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Εκεί . . .

... η αγάπη τους οδηγός. Αλλιώτικα έμενε στο κρεββάτι 

του. Θα πέθαινε παράλυτος. 
Δεν πληρώθηκαν.
Δεν κινήθηκαν από συμφέρον. Ή υστερόβουλα. 
Δεν περίμεναν ανταπόδοση. 
Δεν θέλησαν απλώς να φανούν φιλάνθρωποι. 
Δεν υπολόγισαν τους κόπους τους. 
Ούτε τα δυσμενή σχόλια του κόσμου. 
Η πραγματική αγάπη δεν υπολογίζει κόπους. 
Δεν γνωρίζει εμπόδια. 
Δεν σκέφτεται τους κινδύνους. 
Δεν γνωρίζει αναβολές. 
Επιμένει.
Η αγάπη προσφέρεται. 
Όλα γύρω αναθάλλουν.
Απαιτούν σφρίγος. 
Η ζωή αποδεικνύει το φως. Το φως προαναγγέλλει. Και 

βεβαιώνει τη ζωή. Η ζωή που διακρίνει και χαρακτηρίζει τα 
ηθικά. Τα ελεύθερα πρόσωπα. Ακμάζει. 

Το φως του Θεού εκλάμπει. Και φωτίζει πόλεις και έθνη. 
Οικογένειες και πρόσωπα. 

Τι σημαίνει λοιπόν “ζούμε μέσα στο φως του Θεού”; 
Γνωρίζουμε την αρχή και το τέλος μας. Την πορεία μας. Τον 

προορισμό μας. 
Ζωή της πίστης. Της αλήθειας. Της ελπίδας. Του ελέους. Της 

αγάπης. 
Με το Χριστό. 
Φως. Και ζωή. 
Εκεί λοιπόν να στραφούμε;    
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Προσπελάσεις...
Η ερώτηση ή μάλλον η 

αλυσίδα ερωτήσεων είναι συγκε-                          
κριμένη:

Γιατί στην κατασκήνωση;
Γιατί σε Κατασκήνωση Χρι-

στιανική;
Γιατί;...
Τα “γιατί;” δεν τελειώνουν. 

Και προβάλλονται απ’ αυτούς 
που δεν έχουν ζήσει εκεί ποτέ.

Όσοι έζησαν, ξέρουν το 
μυστικό.

Στην Κατασκήνωση εξακο-
λουθεί να λειτουργεί το θαύ-
μα. Στην καθημερινή ζωή. 
Στην Εξομολόγηση. Στη Θεία 
Κοινωνία. Στη συναδέλφωση. 
Στο παιγνίδι. 

Εκεί νιώθεις αλλιώτικα. Λες 
και βρίσκεσαι στον ουρανό. Ή 
μάλλον, κατεβαίνει ο ουρανός 
στη γη. 

Επικοινωνείς με το Θεό. Χω-
ρίς ενδιάμεσες καταστάσεις και 
στοιχεία. 

Εργάζεσαι. Χωρίς να κουρά-
ζεσαι. 

Προσεύχεσαι στο Θεό. Τον 
δοξάζεις. Τον ευχαριστείς. 

Η συναδέλφωση δεν συνα-
ντάται μόνο ανάμεσα στα παιδιά. 
Αλλά και στους μεγάλους. Τους 
ομαδάρχες. Το προσωπικό. 

Η προϋπόθεση; Μια. Ν’ 
αφεθείς ελεύθερος στην αγκαλιά 
της. Χωρίς προκαταλήψεις και 
τα σχετικά. 

Αν μάλιστα φιλοξενούνται 
και παιδιά από άλλες χώρες 
(Λευκορωσία, Πολωνία κλπ.), 
τότε η συναδέλφωση τούτη 
παίρνει πολυπολιτισμικό χαρα-
κτήρα.

Όλοι τότε είναι ενωμένοι. Με 
το Χριστό. Αλλά και μεταξύ 
τους. 

Η γλώσσα δεν εμποδίζει. 
Κάθε άλλο. 

Πώς θα εμποδίσει τις καρδιές 
που, με το αίμα, στέλνουν στους 
οργανισμούς και το χριστιανικό, 
τ’ ορθόδοξο μήνυμα; 

Έρχεται άμεσα στο μυαλό 
μου αυτό που ο Απ. Παύλος 
έγραψε: 

“ μια ψυχή συναθλούντες”. 
Πώς να γίνει αλλιώς; 
Πολλές φορές το σημείωσα. Η 

κατασκήνωση = η ζωή μου. 
Προβλήματα μπορεί να υπάρ-

χουν. Ο Χριστός όμως βρίσκει 
τρόπους για την επίλυσή τους. 

Τι άλλο να πω; Ναι, μόνο 
ένα. Δόξα τω Θεώ. 

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Κάποιες φορές, έστω και λίγες, μείνε μόνος να δεις 
τον εαυτό σου. Η μοναξιά όταν είναι επιλογή, είναι 
χώμα γόνιμο, είναι ευλογία. Όπως κάθε ευλογία, κάθε 
τάλαντο, κάθε εύνοια είναι και αυτή ταυτόχρονα μια 
δοκιμασία.

Όταν είσαι μόνος, γνωρίζεις τον εαυτό σου. Άρα 
μπορεί να γνωρίσεις εκεί και το Θεό.

Εκεί θα δεις τον εαυτό σου, πώς ζεις, γιατί ζεις. 
Ποιός ο σκοπός της ύπαρξής σου. Αν μπορείς να 
σωθείς από την κατάσταση που βρίσκεσαι. Τί γίνεται 
με την αμαρτία. Το θάνατο... Εκεί θα βρεις την ψυχή 
σου! Α. Πεταλίδης

* * *
Μερικοί από μας αντέχουν στον πόνο, άλλοι όχι. 

Ή, το ίδιο άτομο αντέχει άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε 
λιγώτερο. Είναι φανερό ότι η αντοχή εξαρτάται άμεσα 
από την ψυχική κατάσταση”.         

Θ. Ασημακόπουλος, ψυχίατρος 

* * *
Έχουμε ανάγκη από σοφούς καθοδηγητές. Εκεί 

έγκειται και ο σωστός ηρωισμός. Αφορά τις ελεύθερες 
συνειδήσεις. Επαναστατικές στην εντέλεια, που 
στάζουν φως από τα μάτια τους, όταν οραματίζονται 
μια ζωή ευτυχισμένη. Χωρίς θύματα και αυθαιρεσίες. 

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

14
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Οι επισκέπτες που βιομηχανικού μνημείου Volklinger hutte 
θαυμάζουν το παιχνίδιασμα των χρωμάτων στις υψικαμίνους, 
στα καζάνια του θερμού αέρα και στις δεξαμενές. Απο το 1994 
το εργοστάσιο έχει ενταχθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Για να παραμείνει σε αυτή την 
μορφή, όπως ορίζει η UNESCO, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να 
διατηρήσουν τη σκουριά. Αυτή όμως απειλεί να διαβρώσει 
όλο το οικοδόμημα.

* * *
“Όλα τα νοσήματα είναι ψυχοσωματικά, τίθεται όμως 

πάντα το θέμα συμμετοχής του ψυχολογικού παράγοντα. 
Υπάρχουν ασθένειες, που οι ψυχολογικοί παράμετροι είναι 
εμφανέστατοι.

Όπως το έλκος του δωδεκαδακτύλου, το βρογχικό άσθμα, 
οι ελκώδεις κολίτιδες, ακόμα και το έμφραγμα και ο καρκίνος...”.

Γεώργιος Χριστοδούλου

αγάπης

λόγια
Γιέ μου,
“Μια νέα εποχή. Τα τοπ

ία του πλανήτη Άρη, 

κρατήρες, τα 
χρώματα, ατμόσφ

αιρα. Και είνα
ι αυτή 

η απέραντη σιωπή στον Κόκκιν
ο Πλανήτη, που μας 

θυμίζει τον με
γάλο δρόμο π

ου διένυσαν τ
όσες γενιές. 

Έναν πλανήτη που κάποιοι ονειρεύονται 
ότι 

μπορεί να γίνει 
ένα δεύτερο σ

πίτι για εμάς”.

Έτοιμοι λοιπόν;    

15
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Διαπλεύσεις
Φανταστήτε ότι βλέπετε ένα 

τραμ να τρέχει εκτός ελέγχου 
κατευθυνόμενο καταπάνω σε                                       
πέντε ανθρώπους που είναι δεμέ-                                                 
νοι στις ράγες της γραμμής στην 
οποία κινείται. Αν συνεχίσει 
την πορεία του, θα σκοτώσει 
τους πέντε ανθρώπους, αν όμως 
εσείς τραβήξετε έναν μοχλό 
θα περάσει σε άλλη γραμμή 
και θα σκοτώσει μόνο έναν. 
Τι θα κάνετε; Θα αφαιρέσετε 
συνειδητά μια ζωή, για να 
σώσετε περισσότερες; 

Το συγκεκριμένο νοητικό πεί-                                           
ραμα είναι γνωστό ως το “πρό-
βλημα του τρόλεϊ” (Trolley prob-
lem) ή το “πρόβλημα με την 
άμαξα” και έχει απασχολήσει 
συζητήσεις φιλοσόφων και ψυ-                                               
χολόγων από τη δεκαετία του 
1960. Αυτό γιατί παρά το 
γεγονός ότι λογικά η λύση του 
“‘ήσσονος κακού” θα έπρεπε να 
θεωρείται προτιμώτερη αν όχι 
από όλους, τουλάχιστον από 
τους περισσότερους ανθρώ-                        
πους,  τα πράγματα είναι                                    
τελικά περισσότερο περίπλοκα. 
Όταν τίθεται το συγκεκριμένο 
ερώτημα, πολλοί απαντούν 

ότι θα προτιμούσαν να  μην 
προβούν σε καμμία ενέργεια, 
διότι δεν μπορούν να σηκώσουν 
το βάρος της ευθύνης - και 
κυρίως τις ενοχές - που επισύρει 
η απόφαση  να τραβήξουν τον 
μοχλό. 

Στο παρελθόν το παράδοξο 
αυτό απασχολούσε κυρίως σε                            
θεωρητικό επίπεδο όσους διε-
ρευνούν την ηθική και την 
ανθρώπινη φύση. Σήμερα ωστό-                                      
σο, στην εποχή που οι μηχανές 
αναλαμβάνουν το τιμόνι των 
αυτοκινήτων και καλούνται 
να  αντιμετωπίσουν ανάλογες 
καταστάσεις στην πραγματική 
ζωή, το ζήτημα παίρνει άλλες 
διαστάσεις και η διερεύνησή 
του αποκτά άλλη χρησιμότητα. 

Πρόσφατα πραγματοποιή-                                                   
θηκε η πρώτη εμπειρική εξέτα-
ση του προβλήματος του τρόλ-                                             
λεϊ με ένα πείραμα με ανθρώπους 
και ποντίκια. Τα αποτελέσματά 
του ήταν μάλλον απρόσμενα 
και έδειξαν ότι τε-λικά, ειδικά 
όταν μπαίνει στη μέση ο 
κίνδυνος ανθρώπινων ζωών, η 
θεωρία απέχει από την πράξη. 

        (“Το Βήμα”)
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        Λευκωσία 
                                              27.7.2022

Ο αγαπητός φίλος, ο παραλήπτης της επιστολής τούτης, δεν 
βρίσκεται πια μαζί μας.

Αναχώρησε για την Ουράνια Πατρίδα.
Προσδοκούμε. Μαζύ πάντα. Όπως ως τώρα.
Φίλε μου αγαπημένε. Καλήν Ανάσταση!
Ώρα να ξεκουραστείς.
Και... ξέρεις. Θυμήσου κι εμάς. Τους περιλειπόμενους . Στην 

προσευχή σου, αδελφέ. Στου Πατέρα μας του Ουράνιου τα 
πόδια.

Θα τα ξαναπούμε...  
              Με την αγάπη μου,

                             a.G. 

19

Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

στην έρημο

Aλέξης

Με τα αισθητήρια όργανα δείχνουμε στον κόσμο τι 
σκεφτόμαστε.

Τι νιώθουμε.
Τι θέλουμε.
Η γλώσσα λέει όσα ο νους σκέφτεται.
Τα μάτια δείχνουν τα αισθήματα της καρδιάς μας.
Τα πόδια; Οδηγούν εκεί που η ψυχή θέλει.
Δηλαδή πού άραγε;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Διέξοδοι

Οι μεγάλοι οραματισμοί είναι αναγκαίοι και για τα άτομα 
και για τις κοινωνίες. Έτσι η Βασιλεία του Θεού εν ουρανοίς, 
ενθουσίασε και κινητοποίησε στο παρελθόν εκατομμύρια 
ανθρώπους και δημιούργησε τους έξοχους πολιτισμούς του 
χθες, ενώ η επίγειος βασιλεία της Προόδου, διαμόρφωσε τον 
νεώτερο άνθρωπο και σφυρηλάτησε την εκσυγχρονισμένη 
κοινωνία της εποχής μας. Η τελευταία με τη σημαία “της 
μεγάλης υποσχέσεως” και με την τριάδα “της απεριόριστης 
παραγωγής, της απόλυτης ελευθερίας και της ανεμπόδιστης 
ευτυχίας” ζήτησε να δώσει σάρκα και οστά στο μύθο 
του παντοδύναμου ανθρώπου και στη φαντασίωση του 
υπεράνθρωπου προορισμού του. Τι όμως συνέβη στην 
πραγματικότητα; 

Η απεριόριστη παραγωγή, που ο αυτοματισμός την 
ανεξαρτητοποίησε, σχεδόν, από τον άνθρωπο οδήγησε στην 
εξ ίσου απεριόριστη ικανοποίηση όλων των αναγκών και 
των επιθυμιών, που κατόρθωσε, αντί να τους εξομοιώσει 
με την υγεία του ατόμου και των κοινωνιών, να τους φέρει 
στην ανθρώπινη καταστροφή και τον θάνατο. Αλλά και η 
οικονομική πρόοδος, που συμβολίζεται με την απεριόριστη 
παραγωγή έμεινε αποκλειστικά περιορισμένη στα πλούσια 
έθνη, και το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών 
εθνών, κάθε μέρα και ευρύνεται. η αλύγιστη κατάκτηση 
της φύσεως και η ληστρική εκμετάλλευση των πηγών της, 
κατέληξε στα οικονομικά προβλήματα, μόλυνση, ρύπανση του 
περιβάλλοντος, θόρυβος, κίνδυνος πείνας, ενώ η επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδος έφθασαν να σημαίνουν κινδύνους 
από υπερπληθυσμό και ατομική καταστροφή. 

          Έριχ Φρομ

Το χάσμα
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Τρόπόσ ζωησ
Η μοναξιά είναι παθολογική κατάσταση απομόνωσης 

από τους άλλους ανθρώπους. Είναι φυσικό να αναζητά 
κανείς τη θεραπεία στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Όμως, όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο, ο 
δρόμος προς τους άλλους, περνάει απαραιτήτως από το 
μονοπάτι του Θεού. Η οριζόντια διάσταση των σχέσεων με 
τους άλλους, είναι συνέχεια και συνέπεια της κατακόρυφης 
γραμμής που οριοθετεί την ποιότητα της σχέσεώς μας με 
το Θεό. Σε τελευταία ανάλυση το αίτιο της μοναξιάς είναι 
η αμαρτία, γιατί αυτή κόβει τις γέφυρες της επικοινωνίας 
μας με το Θεό.

Μέσα στον κήπο της Εδέμ γεύθηκαν για πρώτη φορά οι 
πρωτόπλαστοι τον καρπό της μοναξιάς. Έκτοτε ακολουθεί 
στ’ αχνάρια τους η ανθρωπότητα όλη. Η μοναξιά είναι η 
κατά μέτωπον συνάντηση του είναι μας με την υπαρξιακή 
του ένδεια. Ο περίγυρος της ζωής μας διευκολύνει την 
συνειδητοποίησή της. 

Παντού κινούνται άνθρωποι ατομικά, φοβισμένα, 
μηχανικά. Έλειψε η αγάπη, η απλότητα, η οικειότητα. 
Και αυτή ακόμη η διασκέδαση τυποποιήθηκε, πλαστά τα 
χαμόγελα τις περισσότερες φορές και οι κοινωνικές σχέσεις 
υποβαθμισμένες, ενταγμένες στο σύστημα που αξιώνει 
συμμόρφωση, σαν προϋπόθεση κοινωνικής καταξίωσης 
και αποδοχής. Όλα εξελίσσονται βάσει κάποιου σχεδίου, 
που πιέζει ασφυκτικά τη γνησιότητα των αισθημάτων 
και καλύπτει την ουσία για χάρη των τύπων. Η καρδιά 
έχει απωθηθεί. Ο νους κυβερνά τον κόσμο. Χάθηκαν τα 
συναισθήματά μας στην παραζάλη της σκοπιμότητας. 
Αυτός όμως ο τρόπος ζωής είναι καρπός και απόρροια μιας 
γενικώτερης στροφής από το Θεό στον άνθρωπο. Είναι η 
συνέπεια της θεοποίησης της ανθρωποκεντρικότητος, με ένα 
λόγο η εγκατάλειψη του Θεού και η προσκόλληση στον 
άνθρωπο.        Αρχιεπ. Χριστόδουλος    
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Βεβαιώσεις

Κερύνεια

Κερύνεια της νοσταλγίας
και του πόνου

κόρη,
στις λεμονιές ακουμπισμένη

των γιασεμιών βλαστάρι και της θάλασσας,
της κατοχής ο βόγγος σου

με σφάζει
                 Μαρία Συγκλητική (Δράση)

Τα πουλιά περνούν τα σύνορα

“Αχ, τί ευτυχία,
τι τύχη εκπληκτική:
σύνορα τα πουλιά
δεν εμποδίζουν!
Οι άνθρωποι χωρίς άλλο,
το γνωρίζουν,
μα δεν το εννόησαν
οι πολιτικοί!
Κι απ’ όλα τα ημισφαίρια, 
αράδα- αράδα τα πουλιά αποδημούν,
μα στην παλιά πάλι ξαναγυρίζουνε φωλιά,
πάνω απ’ την Βουλγαρία και την Ελλάδα
Και στεκόμαστε εμείς και τα κοιτάμε
πίσω απ’ των συνόρων τη γραμμή
πότε θα μπορέσουμε κι εμείς
στους φίλους ανεμπόδιστα να πάμε;”
           Λαμάρ
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Προσφυγικός καταυλισμός

Προσφυγικός καταυλισμός.
Δρόμος εικοστός...

Ένας διαβάτης βιαστικός
παίρνει στο “σπίτι”,

που στάζει απ’ τον “φεγγίτι”,
ό, τι τούδωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

Δυό μέτρα πιό κάτω:

Ένα σπιτάκι από λαμαρίνα
πασκίζει να γλυτώσει απ’ την βροχή

τον μπάρμπα-Γιάννη, την κυρά- Μαρίνα
τον Αλέκο, την Χριστίνα, την Αυγή.

Προσφυγικός καταυλισμός.
Δρόμος πεντηκοστός...

Το αντίσκηνο μπάζει νερό
κι είναι το κρύο στουχτερό.

Στην άκρη μια κουβέρτα χιλιομπαλωμένη
κλαίει κι αυτή με τα παιδιά, η καϋμένη.

Κάνα δυό βήματα πιο κάτω:
Η μαυροφόρα μάνα

αφήνει ένα δάκρυ πικρό να κυλήσει
σαν βλέπει το σακατεμένο παλληκάρι

να λέει:
“Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ”

Προσφυγικός καταυλισμός
και γράφει πάνω στ’ αντίσκηνο

ένας μικρός:
“Κάποτε θάρθει ο γυρισμός.

γιατί το θέλει ο Θεός”

Γ. Κύπριος
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Ήταν μια κακή στιγμή για τα δύο αδερφάκια. Ο 
μικρότερος (5 χρονών) μόλις είχε σπάσει ένα αγαπημένο και 
ακριβό παιχνίδι του μεγαλύτερου (9 χρονών). Ακολούθησε 
φυσικά «πόλεμος», στον οποίο ενεπλάκησαν και οι γονείς 
ως «ειρηνευτικές δυνάμεις». Όπως ήταν αναμενόμενο τις 
περισσότερες ριπές δέχθηκε ο ένοχος μικρός... Αλλά έψαχνε 
κι αυτό το πλασματάκι κάπου να κρατηθεί! Έτσι όπως τον 
είχα στην αγκαλιά μου - ο φόβος και ο θυμός του ακόμη 
δεν είχαν κοπάσει - άρχισε να κατηγορεί τον μεγάλο του 
αδερφό για χίλια δυο. 

Αυτό δεν κάνουμε οι άνθρωποι, όταν δεν θέλουμε ή δεν 
μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια το δικό μας λάθος; 
Ασχολούμαστε με τα στραβά των άλλων! 

Βρήκα την ευκαιρία να τον σταματήσω και του έκανα 
την καίρια ερώτηση: 

«Ρώτησες τον αδερφό σου πριν πάρεις το παιγνίδι του, 
αν μπορείς να το πάρεις;» 

Μια σημαντική παρένθεση: Κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
σύγκρουσης αυτό που απασχόλησε τους πάντες ήταν ότι ο 
μικρός δεν ήταν αρκετά προσεκτικός... Γι’ αυτό έσπασε το 
παιγνίδι. Το ακριβό παιγνίδι! Δόθηκε και σ’ αυτό έμφαση. 

Κι εγώ σκεφτόμουν την ώρα που άκουγα τη θυμωμένη 
συζήτηση. Αυτό ήταν το «έγκλημα» του μικρού; Το ότι 
δεν ήταν αρκετά προσεκτικός στο παιγνίδι του; Και αν 
ήταν ένα φτηνό παιγνίδι, το κακό θα ήταν μικρότερο; Δεν 
μου φαινόταν σοβαρό «κατηγορητήριο»! 

Τι ακριβώς σημαίνει «είμαι προσεκτικός» την ώρα που 
ελεύθερα, χαρούμενα και ξέγνοιαστα παίζω; Ή τι σημαίνει για 
έναν ανόθευτο ακόμη νου «φτηνό» και «ακριβό» παιγνίδι; 

Από
ένα
ημερολόγιο
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Συμβάσεις των μεγάλων... Για το πεντάχρονο αγόρι και τα δύο 
είναι απλώς παιγνίδια!

Μου φαινόταν λοιπόν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην όλη 
«παιδαγωγική». Αντί να ασχοληθούν οι μεγάλοι με την πηγή 
του προβλήματος και να βοηθήσουν το μικρό παιδί να αντιληφθεί 
κάτι που είναι πράγματι λάθος, ασχολούνται με δευτερεύοντα 
θέματα ή ακόμη χειρότερα με «λάθη» που δεν είναι ακριβώς λάθη. 
Συνηθισμένο φαινόμενο! Αλλά με αυτό τον τρόπο γεννιούνται στο 
παιδί ενοχές που δεν θα έπρεπε να γεννηθούν, ενώ την ίδια στιγμή 
αποπροσανατολίζεται από το πραγματικό λάθος. Και κάπως έτσι, 
σιγά σιγά μέσα στα χρόνια, μπερδεύεται ο άνθρωπος μη μπορώντας 
να διακρίνει το σωστό και το λάθος. Αισθάνεται ενοχές για λάθη 
που δεν έκανε και δυσκολεύεται να δει λάθη που πράγματι έκανε.

Υποψιασμένη λοιπόν εγώ για το τι είχε συμβεί, προσπάθησα 
να στρέψω την προσοχή του μικρού σε κάτι πραγματικά καίριο. 

«Ρώτησες τον αδερφό σου πριν πάρεις το παιγνίδι του, αν 
μπορείς να το πάρεις;»

«Ναι, τον ρώτησα.» 
«Και σου το έδωσε;» 
«Οχι, δεν ήθελε να μου το δώσει.» 
«Τότε;»
«Τότε το πήρα μόνος μου!»
Να λοιπόν ποια ήταν η πηγή του προβλήματος! Αυτό ήταν το 

βασικό λάθος του μικρού. Δεν είχε σεβαστεί το «όχι» του αδερφού 
του. Και με αυτό έπρεπε να ασχοληθούμε, εφόσον μπήκαμε στη 
διαδικασία να νουθετήσουμε. Μα είναι ψηλά γράμματα αυτά για 
ένα πεντάχρονο, θα πει κάποιος. Ψηλά γράμματα ο σεβασμός; Και 
πώς θα τον μάθει ο άνθρωπος, αν δεν του τον διδάξει ο μεγάλος 
από τόσο νωρίς; Πώς θα μάθει ότι είναι λάθος να μη δέχεται το 
«όχι» του αδερφού του; Πώς θα μάθει ότι είναι λάθος να αρπάζει 
κάτι, αν αυτό δεν του έχει δοθεί;

Πόσο γλυκειά ήταν η συγγνώμη του μικρού μετά από λίγο... 
«Δεν ήθελα να καταστρέψω το παιχνίδι σου. Αυτό ήταν κατά 

λάθος. Αλλά συγγνώμη που το πήρα μόνος μου χωρίς να μου το 
δώσεις!» 

Ωραία! Τώρα μπήκαν τα πράγματα στη σωστή τους βάση...
Κ. Χ. 
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Ένιωσα ανόητη που παραπονιόμουν για τη δική μου 

ζωή ...

Βρίσκομαι σε μοναστήρι, μπροστά στην εικόνα της 
Παναγίας και της λέω τα προβλήματά μου.

Τους καυγάδες μου με τους γονείς μου. Το ότι δεν βρίσκω 
δουλειά, την υπομονή μου που τελειώνει και άλλα...

Και εκεί που προσεύχομαι και παραπονιέμαι για τα 
πολλά μου προβλήματα, έρχεται ένας πατέρας με την κόρη 
του στην αγκαλιά, να προσκυνήσουν. 

Το κοριτσάκι ήταν σπαστικό, τα πόδια και τα χεράκια 
της ήταν μαζεμένα και με το κεφάλι της κοιτούσε συνέχεια 
προς τα επάνω.

Ξαφνικά έπαψα να σκέφτομαι τα δικά μου προβλήματα.
Ένιωσα ανόητη που παραπονιόμουν για τη δική μου 

ζωή.
Έκανα μια μικρή προσευχή για το μικρό κοριτσάκι 
και... έφυγα.

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Ήταν συγκεντρωμένη όλη η οικογ
ένεια  στο 

σπίτι του πατέρα με την ευκαιρία κάποιας 

γιορτής. 

Ένας φιλοξενούμενο
ς ρώτησε ποιος από τους 

τέσσερις κληρικού
ς, (τον πατέρα και τους τ

ρεις 

γιούς) ήταν καλύ
τερος κήρυκας το

υ λόγου του 

Θεού. 
Το λόγο πήρε άμεσως ο μικρότερος γιος. 

Είπε: “Αυτή τη στιγμή λ
είπει στην κουζίνα”.

 

Η μητέρα δεν είχε μιλήσει ποτέ της στην 

Εκκλησία. Με τις πράξεις της όμως κήρυττε 

αδιάκοπα στην “κατ’ οίκ
ον Εκκλησία”. 

Η πράξη είναι πιο πειστική από τα λόγια.
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Μου έρχεται στο νου αμέσως ο Σολωμός, η μεγάλη 

αυτή βασανισμένη από την αδιάκοπη αγρύπνια ψυχή. Ο 
αποφθεγματικός στίχος των ελεύθερων πολιορκημένων: 

“Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής μου”                      

εκφράζει, καλύτερα από κάθε τι άλλο το δράμα και το 
στόχο και της δικής του ψυχής. 

Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το βασικό τούτο 
φαινόμενο της πνευματικής ζωής, την αγρύπνια της 
συνείδησης, δεν είναι δύσκολο, πιστεύω, να διαπιστώσουμε 
τα ακόλουθα. 

Ότι αυτό που ονομάζουμε αγρύπνια της συνείδησης 
είναι στην ουσία της η κριτική εποπτεία που ασκεί το 
όμμα της ψυχής, είναι η κριτική στάση του πνεύματος, 
της συνείδησης απέναντι του εαυτού της. Η κριτικότητα, 
λοιπόν, αυτή η ικανότητα, αποτελεί την ουσία της 
αγρύπνιας. 

Άγρυπνος ο νους κατά την θεωρητική του πορεία, 
επισκοπεί αυτός εαυτόν, γίνεται, όσο μπορεί, καθαρός 
νους και έτσι βεβαιώνεται για την απόκτηση της αλήθειας· 
άγρυπνη και η δημιουργική δύναμη της ψυχής φωτίζει 
και οδηγεί με την κριτική της εποπτεία τον καλλιτέχνη 
στη σύλληψη και το πλάσιμο του έργου του. Χωρίς την 
αγρύπνια της συνείδησης που κρίνει και ελέγχει, ούτε για 
ηθική πορεία και συνέπεια, ούτε, πολύ λιγότερο για τη 
θρησκευτική μπορεί να γίνει λόγος. Παντού, λοιπόν, όλα 
τα άξια έργα της πνευματικής ζωής η κριτική στάση με 
το ανάλογο κάθε φορά περιεχόμενό της τα στηρίζει και τα 
φωτίζει.               Β.Ν.Τατάκης
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Ανεβαίνοντας
Ιστορίες από το Γεροντικό

[Χρήστος Γουσίδης, εκδ. Άθως Εφηβικά]

Ένα παιδί άκουσε στην εκκλησία τη φράση του αποστόλου Παύλου 
«αλλήλων τα βάρη βαστάζετε». Το νόημα αυτού του λόγου μπήκε στην 
καρδιά του. Πήρε λοιπόν την απόφαση να ακολουθήσει πιστά τούτη την 
προτροπή στη ζωή του.

Όταν μεγάλωσε, είπε να πάει σε μοναστήρι και να καλογερέψει. Σαν 
λοιπόν έσφαλλε κάποιος από τους μοναχούς, έπαιρνε αυτός την ευθύνη. 
Κατηγορούσε τον εαυτό του και δεχόταν την τιμωρία που του επέβαλλαν με 
ειλικρινή χαρά.Υπήρχαν, όμως, μοναχοί που δεν είχαν αντιληφθεί την αρετή 
του. Έβλεπαν μόνο την αδεξιότητα και τη βραδύτητα που είχε στο εργόχειρο. 
Κοιτούσαν μια αυτόν και μια τα καλάθια που έπλεκε στραβά. Και έλεγαν 
μεταξύ τους πως για τίποτα αυτός ο μοναχός δεν είναι άξιος και ικανός.

Ο ηγούμενος, βέβαια, γνώριζε καλά την αλήθεια και έλεγε σ’ εκείνους που 
τον κατηγορούσαν:

- Προτιμώ ένα δικό του στραβό καλάθι πλεγμένο με ταπείνωση παρά 
ετούτα τα τέλεια που φτιάχνετε εσείς με υπερηφάνεια.

Καθώς μια μέρα περνούσε ο ηγούμενος, άκουσε πάλι να τον κατακρίνουν. 
Τότε άρπαξε από τα χέρια τους τα καλάθια που έπλεκαν και τα πέταξε 
στη φωτιά. Τα πέταξε όλα μαζί, ακόμα και το καλάθι του ταπεινού αδερφού. 
Αυτά αμέσως άναψαν και σε λίγο όλα έγιναν στάχτη. Όλα εκτός από ένα.. 
Αυτό το καλάθι, όσο κι αν το κύκλωναν οι φλόγες, δεν άρπαζε, δεν άναβε. 
Όταν αργότερα η φωτιά έσβησε, το καλάθι του ταπεινού μοναχού παρέμεινε 
άθικτο πάνω στις στάχτες. Οι άλλοι καλόγεροι βλέποντας το θαύμα με τα 
μάτια τους ένιωσαν συντριβή. Ζήτησαν συγγνώμη από τον μοναχό και του 
έβαλαν μετάνοια. Έκτοτε τον σέβονταν και τον τιμούσαν σαν πνευματικό 
Πατέρα. 

Αυτή κι άλλες τόσες ιστορίες από το Γεροντικό… σε κόμικ! 
Με μια άλλη ματιά, μια άλλη πνοή, ένα άλλο χρώμα.   
Με την ίδια όμως καρδιά… 
Ένας νεαρός αναγνώστης θα πρωτοδιαβάσει και θα συγκινηθεί. 
Ένας μεγαλύτερος θα ξαναδιαβάσει και θα θυμηθεί…               Κ.Χ
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«Η Σίλβια Γκρέκο ήταν 13η στον κατάλογο υιοθεσίας παιδιών, όταν 
ήρθε η σειρά του Νίκολας. Ο μικρός γεννήθηκε πρόωρα, ζυγίζοντας μόλις 
500 γραμμάρια. Δεν μπορούσαν να σχηματιστούν οι αμφιβληστροειδείς, 
έτσι έμεινε τυφλός και στα δυο μάτια. Ο γιατρός ήταν σίγουρος πως 
το παιδί δεν μπορούσε να ζήσει. Ο Νίκολας έμεινε τέσσερις μήνες στην 
Εντατική. Τα 12 ζευγάρια της λίστας εξαφανίστηκαν. Η Σίλβια, όμως, 
έμεινε κι έδωσε μάχη για να τον υιοθετήσει. «Είμαι βέβαιη πως αυτός ο 
μικρός πρέπει να γίνει γιος μου», τόνισε στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η αγάπη της φούντωνε και ο μικρός φρόντιζε να περνά τα εμπόδια που 
του έβαλε η ζωή από την πρώτη μέρα γέννησής του.

Η Σίλβια μεγάλωσε με το ραδιόφωνο να μεταδίδει αγώνες του 
αγαπημένου συλλόγου του πατέρα της. Τώρα το ίδιο κι ο Νίκολας.

Οι πρώτες επισκέψεις στο γήπεδο ήταν δύσκολες. Η Σίλβια του έβαζε 
το ραδιόφωνο στο αυτί. Ο μικρός ήταν ενθουσιασμένος με την ατμόσφαιρα, 
τα συνθήματα. Δεν την άφηνε να του φορέσει ακουστικά. Μαγευόταν 
από αυτά που «έβλεπε» η ψυχή του. Άφησε το ραδιόφωνο και περίμενε 
να ακούσει τις αντιδράσεις του κόσμου. Η Σίλβια ενθουσιάστηκε. Άρχισε 
να του λέει με λεπτομέρειες τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η 
αναλυτικώτερη μετάδοση.  

Ένας δημοσιογράφος τους εντόπισε στις κερκίδες. Η ιστορία της Σίλβια 
και του Νίκολας έκανε τον γύρο του κόσμου. Ράγισε χιλιάδες καρδιές. 
Ακόμη και της επιτροπής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας 
που επιλέγει τους υποψήφιους προς βράβευση.

Η σπουδαία μητέρα και ο 12χρονος ήρωας, που «βλέπει» ποδόσφαιρο 
με τα μάτια της ψυχής, βρέθηκαν στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου. 
Ανεβαίνοντας, ανέβασαν τις ψυχές όλων στον ουρανό. Και τις υπέρτατες 
αξίες της ζωής στο ψηλότερο βάθρο.

Όλοι οι αστέρες, σηκώθηκαν και συγκινημένοι τους χειροκρό-
τησαν». 

Αγάπη και ανθρωπιά. Δεν διαθέτει πανάκριβα σπίτια και αυτοκίνητα. 
Αλλά τον σπουδαιότερο θησαυρό του κόσμου: Τη χρυσή ψυχή!

ΔΔ

Χρυσή

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. Κυριάκον (99441025).

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :
 1.

 

 2.
 
  

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (μεταξύ 6:00 - 7:00 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του 
κοινού. Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 
99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και 6:00 - 
8:00 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.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 
12” l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 163 l   Ιούλιος 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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Αγρότης σήκωνε στους ώμους του μια 
αγελάδα. Περπατούσε κανονικά.

Τον ρώτησαν λοιπόν πώς μπορούσε και 
κρατούσε αυτό το βάρος.

Απάντησε:
Αυτή την αγελάδα την έπαιρνα στους ώμους 

μου από τότε που ήταν νεογέννητο μοσχάρι. 
Έτσι στο βάρος της συνήθισα. (!)

Μας δίνει κανένα μήνυμα τούτο;
Ούτις
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