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Συχνά στη ζωή μας προκύπτει η ανάγκη για μια 
εκούσια προσφορά. Κι αυτό χάρη υψηλότερου σκοπού. 
Τούτη η περίπτωση καλείται αυτοθυσία (Ματθ. κ’ 28).

Οι τόσοι χριστιανοί μάρτυρες πήραν φωτοστέφανα 
προσφέροντας τη ζωή τους για το Χριστό. 

Πνεύμα αυτοθυσίας π.χ φανερώνει η στάση του 
Μ. Βασιλείου απέναντι στον Μόδεστον, επίτροπο του 
Ουάλεντος. 

Επίσης, η στάση του ιερού Χρυσοστόμου απέναντι 
στην αυτοκράτειρα Ευδοξία. 

Αναγκαία λοιπόν η αυτοθυσία. Αποτελεί μάλιστα 
υπέρτατο καθήκον στη ζωή. Πότε;

l Όταν κινδυνεύει η όλη ηθική υπόσταση και η αρετή 
των ανθρώπων.

l Όταν απειλείται η ζωή και η τιμή προσώπων 
προσφιλών. Ή ακόμη βρίσκεται σε κίνδυνο η πατρίδα. 
Και η σωτηρία της εξαρτάται από τη θυσία της ζωής μας. 

Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, αν μια πράξη 
στοιχειοθετεί αυτοθυσία και όχι αυτοκτονία; 

Δύσκολο το ερώτημα.
Διακριτικό σημείο: Η διάθεση. Με ποια διάθεση 

προχωρεί ο άνθρωπος στην πράξη την επικίνδυνη; 
Θέλει ν’ αφαιρέσει τη ζωή του; Τότε είναι αυτοκτονία. 
Την προσφέρει για ένα ιδανικό; Για ένα σκοπό ιερό; 

Μιλούμε για αυτοθυσία τότε.
Προβληματική η αυτοκτονία.
Αξιόλογη πολύ η αυτοθυσία.                                                    ζ.α.
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Καιρός να μάθεις να κατανοείς. 
Δεν ενεργούν όλοι με τον ίδιο 
τρόπο. Πάρε αυτά που έχει να σου 
δώσει. Και ζήσε.
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Νύχτα.
Το πλοίο κλυδωνίζεται.
Ενάντιος ο άνεμος. 
Μια μορφή κινείται στα νερά. 
Βαδίζει κανονικά. 
Φάντασμα; Όχι βέβαια. 
Ο Χριστός δεν αργεί. 
Δεν αφήνει τους μαθητές στην αγωνία τους. 
Τους καθησυχάζει.
Θάρρος λοιπόν. 
“Πνιγμένοι” οι μαθητές; Όπως ακριβώς εμείς.
Άγχος. Μέριμνες. Κανονική καταβύθιση.
Τι θα γίνει λοιπόν; 
Ήλθε το τέλος; 
Ναι, μα “ευθέως”. Ήλθε ο Κύριος σε συνάντησή μας. 
Η παρουσία Του γαληνεύει τους ανθρώπους. Τη φύση. Τα 

πάντα. 
Χωρήσαμε ίσως στο βάδισμα. Ναι. Πάνω στο νερό. 
Δρόμο μας ανοίγουν τα κύματα.
Παρά ταύτα, όμως; 
Η απειλή μεγαλώνει. 
Κλονίζεται η πίστη. 
Υποκύπτουμε. Τότε... Ω ναι...
Αφηνόμαστε στων νερών τη δράση; 
Υπάρχει άραγε λύση; 
Ναι. Μια αλλαγή προσανατολισμού. 
Η πυξίδα μας στο Χριστό δείχνει. 
Μόνιμα.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Λύση;
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Όχι ν’ αφεθούμε στα κύματα. Τον αέρα. Τον κίνδυνο. Τον 
πειρασμό. 

Είναι λύση η λιποψυχία; 
Του δικού Του βλέμματος αναζήτηση. 
Ιδού ο στόχος. 
Κι αμέσως ηρεμούν τα πάντα. 
Ας μαίνεται η θάλασσα.
Προχωρούμε εμείς.
Μαζύ Του.                                          +ο π. Γ.

      Μικρές

“Τελικά ο κορεσμός είναι ο κλήρος μας. Ένα γέμισμα, ένα 
παραχόρτασμα, που προκαλεί αναστάτωση σ’ όλη μας την 
ύπαρξη, είναι το αποτέλεσμα τόσων κόπων. Τόσων θυσιών.
Τόσων αναζητήσεων. 

Προσκολλημένοι στο τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα 
φορέσουμε, τι θ’ αγοράσουμε. Γίναμε τυφλοπόντικες. Σέρνονται 
στα σκοτεινά λαγούμια αδιαφορώντας για τον ήλιο που 
λάμπει...”

Τί κάμνουμε λοιπόν;                                     γ. αναδύσε ι ς
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  Πριν κάμποσα χρόνια είχαν επαναστατήσει οι νεαροί κρατούμενοι 
στον Κορυδαλλό. Τους επισκέφθηκε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
και προσπαθούσε να τους ηρεμήσει.
  -Τί θέλετε επί τέλους; Να αλλάξω τους επόπτες; Να σας φτιάξω 
τούτο ή το άλλο. Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης;
  - Θέλουμε τον παπά, απάντησαν  όλοι με ένα στόμα. Αυτός μονάχα 
μας καταλαβαίνει.
  Ο παπάς αυτός, που υπηρέτησε την εκκλησιαστική εκπαίδευση 
επιτυχώς στην Τήνο και στην Ανωτέρα Σχολή Κηφισιάς. Όργωσε 
ιεραποστολικά την Αφρική. Εσχάτως αναμόρφωσε ως ηγούμενος τη 
Μονή Πετράκη. Έγινε Μητροπολίτης Γλυφάδας. Πρόκειται για τον 
Σεβ. Παύλο Τσαούσογλου.
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“Η νεότητα είναι δυσκολοκυβέρνητη, άστατη, εύκολα 
εξαπατάται, εύκολα ξεγεύγει από το πρέπον και έχει 
ανάγκη από χαλινό ισχυρό. Μοιάζει με φωτιά, η οποία 
μεταδιδομένη σ’ όλα τα γύρω, τα κατακαίει και έτσι 
εύκολα και γρήγορα μεγαλώνει.

Είναι δυσκολομεταχείριστη η νεότητα. Γι’ αυτό έχει 
ανάγκη επιστασίας και φροντίδος πολλών παραγόντων, 
διδασκάλων, παιδαγωγών, βοηθών και οδηγών. Και παρ’ 
όλα αυτά μόλις είναι δυνατόν να χαλιναγωγηθεί. Μοιάζει 
με ίππο αδάμαστο και θηρίο ατίθασο. 

Αν, λοιπόν, από την αρχή, βάλουμε στην ψυχή της 
καλούς κανόνες ζωής, δεν θα παραστεί ανάγκη κατόπιν, 
να κοπιάσουμε πολύ. Η συνήθεια στο καλό θα γίνει σ’ 
αυτήν μόνιμη. Γι’ αυτό δεν πρέπει ν’ αφήνουμε τα παιδιά 
να κάνουν κάτι το ευχάριστο σ’ αυτή, το οποίο ωστόσο 
τα βλέπτει, ούτε να κάνουμε το χατήρι τους, επειδή είναι 
παιδιά. Προ παντός να φροντίζουμε να διάγουν βίο αγνό, 
γιατί η ακολασία είναι η κυριώτερη αιτία της καταστροφής 
της νεότητας.                                          Ιερός Χρυσόστομος

Της αλήθειας...

...εδραιώματα

05

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον 
κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι 
οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων συγχρόνων κρατών της 
γης είναι ανίσχυροι. 

Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος 
είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία. Τη λύση  να μην ζούμε 
σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να 
ακολουθούμε το Χριστό.  

Αρχ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ
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Κατά τον π. Ιουστίνο Πόποβιτς “ο Ντοστογιέφσκυ είναι μάρτυς... 
απόστολος... ποιητής... φιλόσοφος, διότι είναι πανάνθρωπος”. 
Αποκαλύπτει πάντοτε και τώρα, τον εαυτό μας, το αιώνιο μυστήριο 
του ανθρώπου και της ζωής του. 

Δεν είναι τα ειδικά επιστημονικά (ή λογοτεχνικά) ενδιαφέροντα 
που σε ωθούν να συναντήσεις τον Ντοστογιέφσκυ: Είναι η βαθιά 
δίψα για τον άνθρωπο, η άβυσσος της ανθρώπινης καρδιάς, η 
ανάσταση του ανθρώπινου προσώπου δια του πόνου, της μετάνοιας 
και της αγάπης. Ο Ντοστογιέφσκυ είναι ο καθημερινά δικός μας 
άνθρωπος, εκείνος στον οποίο αναγνωρίζεις την περιπέτειά σου, την 
τραγικότητα της ζωής σου, και από τον οποίο παίρνεις ευφρόσυνη 
απάντηση, που συνοψίζεται στους λόγους που ο Στάρετς Σιλουανός 
δέχθηκε από τον Κύριο: “Μείνε με επίγνωση στην κόλαση και μην 
απελπίζεσαι”. 

Για να καταλαβαίνεις ή να σε συγκινεί ο Ντοστογιέφσκυ δεν 
χρειάζεται παρά να πιστεύεις στον άνθρωπο, αφού βέβαια πρώτα 
πιστεύεις στο Χριστό, να είσαι πάντοτε έτοιμος να τον αποδεκτείς 
και να τον υποδεκτείς στην οδύνη του και στη χαρά δια της 
οδύνης του... να είσαι βέβαιος, πως με τον Ντοστογιέφσκυ παίρνεις, 
δε δίνεις, πως κάθε βαθιά μελέτη του δημιουργεί κι ένα γεγονός, 
κεντρίζει την ψυχή και της παρέχει ένα βάπτισμα μέσα στη φωτιά. 
Ένας άνθρωπος που μυείται στον κόσμο του Ντοστογιέφσκυ, 
γίνεται νέος και μπροστά του ανοίγονται νέες διαστάσεις του όντος. 

Η Ντοστογιέφσκικη θεολογία του 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. 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 ασκητική οδός της μετάνοιας και της χαράς, δηλαδή της

Διαυγάσεις Οριακές

 Μέγας(;)
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υπερβάσεως της αποτυχίας και της απελπισίας, που είναι η 
μεγαλύτερη αμαρτία και το μοναδικό αδιάξοδο. Η “μετάνοια και 
η απελπισία είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά”. Η αληθινή 
αυτογνωσία και αυτοδικαίωση 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 παρόλο που αμάρτησες. Για 
ένα μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για 
χίλιους αναμάρτητους, είπεν ο Χριστός. Πήγαινε λοιπόν και μη 
φοβάσαι. Μην πικραίνεσαι με τους ανθρώπους, μη θυμώνεις με τις 
προσβολές... Αφού μετανοείς, θα πει πως αγαπάς. Και θα ‘σαι τέκνο 
του Θεού. 

Η αγάπη εξαγνίζει τα πάντα, σώζει τα πάντα, αφού εγώ 
που είμαι όπως εσύ, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, συγκινήθηκα και 
σε συμπόνεσα, πόσο περισσότερο ο Θεός. Η αγάπη είναι κάτι 
ανεκτίμητο και μ’ αυτή μπορείς όλο τον κόσμο ν’ αποκτήσεις... 
Πήγαινε και μη φοβάσαι”. 
Η κόλαση δεν είναι πια για τους αμαρτωλούς, γιατί ο Υιός του 
Θεού κατέβηκε σ’ αυτήν και απελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς. 
Η κόλαση είναι για τους αμετανόητους, για κείνους που δεν 
αισθάνονται την αναξιότητά τους, που δεν έχουν καλωσύνη, δεν 
γνωρίζουν την ομορφιά της συγγνώμης, που δεν χαίρονται στις 
θλίψεις τους. Είναι για κείνους, που ο “υποχθόνιος” άνθρωπος τους 
εμποδίζει να μαθαίνουν, πως ο Κύριος τους αγαπά. Και κατευθύνει 
μυστικά τη ζωή τους, να γιορτάσουν την κάθοδο του αναστάντος 
στον άδη, να χαίρονται το μυστήριο του θείου γνόφου, την ελπίδα, 
πως, αφού το Θεό δνε μπορούμε να τον αντέξουμε στο φως, Εκείνος 
φανερώνεται στο σκοτάδι μας. Η Κόλαση, είναι για κείνους που 
τοποθετούν την αυτοδικαίωση και τα αξιόμισθα έργα τους πάνω 
από την φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού”.                                                

+ο π. Γ.
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Ρ ηγματώσεις

08

Κτίστε

Με την αφιέρωση μιας ιδιαίτερης ημέρας στους χανσενικούς 
φίλους μας, η αγάπη σας φωτεινή και θαρραλέα θα συνηθίσει να 
αμύνεται και σ’ άλλες θλίψεις και σ’ αλλες ντροπές και σ’ αλλους 
πόνους...

Κι όταν σας έρχεται η επιθυμία να φάτε, μην πείτε πια “πεινώ”.
...Στην αρχή αισθάνεσθε μεγάλη αδυναμία... Ύστερα ένα είδος 

μυστηριώδους νάρκης, που ανεβαίνει ύπουλη και αδυσώπητη από 
τα πόδια στην κοιλιά. Τότε επακολουθούν, άλλοτε τερατώδεις 
υδρωπικίες και το δέρμα πάει να σκάσει ή σκάει καμμιά φορά.
Άλλοτε, αντιθέτως, ολόκληρο το σώμα ξηραίνεται. Τα νεύρα 
λυώνουν, σαν να τα κατατρώγει ένα αχόρταγο σκουλήκι...

Και, τέλος, μετά από μακρούς τρομερούς πόνους, έρχεται ο 
θάνατος.

Ποιά είναι ή φρικτή αρρώστεια;
Είναι το “μπέρι - μπέρι”. Η αρρώστεια της πείνας.
Την είδατε ποτέ;
Την είδα, όμως, εγώ για σας. Μόνο που όταν την αντικρύσει 

κανείς, δεν ξαναβρίσκει για καιρό τον ύπνο του.
Τώρα, νομίζω, με καταλάβατε.
Δεν αρκεί μόνο να σφογγίσετε κάποιο δάκρυ: Αυτό γίνεται 

πολύ γρήγορα.
Ούτε αρκεί η συμπόνια. Είναι να συνειδητοποιήσει ο καθένας 

τη φρίκη αυτή και να μην αρκεσθεί απ’ εδώ κι εμπρός σ’ ένα 
στριφογύρισμα γύρω απ’ τον εαυτό ΤΟΥ. Γύρω απ’ τους δικούς 
ΤΟΥ... Που Του ανήκουν, περιμένοντας να τακτοποιήσει κάποτε 
τη θεσούλα ΤΟΥ στον Παράδεισο.

Ν’ απαρνηθεί τον μεσημβρινό του υπνάκο, όταν υπάρχουν 
άνθρωποι που ουρλιάζουν από πόνο και απελπισία γύρω του.
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Να μην παραδεχθεί πια αυτό το είδος της υπάρξεως, που 
είναι μια συνεχής κατάπτωση του ανθρώπου.

Να μην ανέχεται πια αρνητικό Χριστιανισμό, που ασφυκτιά, εξ 
αιτίας των μικροαστών της Αιωνιότητας, μέσα σ’ ένα λαβύρινθο 
από τύπους και απαγορεύσεις.

Κανείς ας μην ανεχθεί να ευτυχή μόνος του.
Μπρος στην αθλιότητα, την αιδκία, τη δειλία μη παραιτηθήτε 

ποτέ, μην συνθηκολογήσετε ποτέ, μην υποχωρήσετε ποτέ. 
Παλαίψτε, αγωνισθήτε.

Κάμετε έφοδο!
Εμποδίστε τους αρμοδίους να κοιμούνται!
Σεις που είσθε η αύριον, απαιτήστε την ευτυχία για τους 

άλλους, κτίστε την ευτυχία των άλλων.
Ο κόσμος πεινά για στάρι και συμπόνοια.
Πρέπει να δουλέψουμε. Ραούλ Φολλερώ

Aλέξης

Στην πλάνη λοιπόν. Η ζωή μας ολόκληρη.
Ήλθε, παρά ταύτα, ο ήλιος της δικαιοσύνης.
Το φως το αληθινό.
Η καταύγαση όλης της οικουμένης.
Το φως  που μεταλαμπαδεύεται σ’ όλα της γης τα πέρατα.
Διαλύει τα σκοτάδια.
Φωτίζει τις διάνοιές μας.
Θερμαίνει τις καρδιές μας.
Στηρίζει τις ψυχές μας.
Μας οδηγεί από τον θάνατο στη ζωή. Του Θεού η Χάρη.
“Εωράκαμεν”, είπαν οι μαθητές στον ανάδελφό τους 

Θωμά.
Εμείς τί θα πούμε;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Δονήσεις

Εκείνος που συχνά μας αποκαρδιώνει είναι το 
ούρλιασμα της ύαινας που ακούγεται από την μια άκρη 
στην άλλη άκρη της ιστορίας. Που αν προσέξουμε 
ακούγεται και τώρα. Έτσι αναγνωρίζουμε πόσο λίγος 
χρόνος, πόσο λίγος τόπος έχει μείνει. Ο άνθρωπος δεν έχει 
απαλλαγεί ακόμη από την επιθυμία, να κατασπαράξει 
τον συνάνθρωπό του και δεν είναι καθώς το κτήνος που η 
πείνα το οδηγεί. 

Η πείνα είναι ένα περιστατικό κίνητρο. Τις 
περισσότερες φορές πρόκειται για ην επιθυμία να αυξήσει 
την υπεροχή του, να κατοχυρώσει την ατομική του 
προβολή. Να εξουσιάσει και να νιώσει πως εξουσιάζει, 
συντρίβοντας και καταδυναστεύοντας τους άλλους. 

Το πνεύμα του κακού δεν υπάρχει στη ύαινα. Η 
θηριωδία της δεν έχει ατομικό βάρος. Είναι ηθικά ουδέτερη. 
Οι ανθρώπινες πράξεις δεν είναι ηθικά ουδέτερες. 
Ολωσδιόλου συνιστούν ευθύνη και πηγάζουν είτε από 
μια πλήρη, είτε από μια ελαττωμένη αυτοσυνείδηση. 
Αν δεν αποδεχθούμε την ευθύνη, φυσικά περιορισμένη, 
καταλύουμε την ηθική προσωπικότητα.   

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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Δονήσεις

Απαντήσεις δεν υπάρχουν, μόνο χρόνος άπλετος που λες 
και δεν κυλά. Δεν πιέζεται από κάποια δουλειά ή πρόγραμμα. 
Οι άνθρωποι εκτεθειμένοι, ακάλυπτοι από υποχρεώσεις. 
Επιβιώνουν απλώς. Ήταν ανάμεσα στους τυχερούς που 
δεν σκοτώθηκαν. “Και λοιπόν;” μοιάζει ν’ αναρωτιούνται. 
Διασταυρώνονται σαν σκιές, σαν φαντάσματα. Περίκλειστοι  
μέσα σε νωπές, αταξινόμητες, μνήμες. 

Ο “Κ.” δεν είναι μόνο μια μεταπολεμική συνθήκη. Είναι μια 
μετα-κατάσταση. Σημαδεύει στην καρδιά του προβλήματος. 
Έτσι είναι σήμερα τα Βαλκάνια. Πώς θα είναι η Ευρώπη 
αύριο, βιώνοντας τον δικό της ιδιότυπο πόλεμο; 

Μαρία Κατσουνάκη       

“Από τη μητρική συμπαράσταση στις 
φυλακισμένες, και ιδιαίτερα στις φυλακισμένες για 
ναρκωτικά, μια εικόνα και ένα μήνυμα. Είμαστε σε 
θάλαμό τους, στη Β’ πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού.

- Δεν ξέρω τί έχουμε όλες, είπε η Σάσα. Θέλουμε 
να πεθάνουμε. Να τελειώνουμε.

Η Σοφία πιστεύει στο Θεό, είπε η Δώρα, για να 
σπάσει την πένθιμη σιωπή που βασιλεύει.

- Ναι, πιστεύω, ομολόγησε η Σοφία, αλλά δεν 
πιστεύω όσο πρέπει. Γι’ αυτό ξανάπεσα. Εννιά 
χρόνια τώρα η ηρωΐνη με έχει σκλάβα. Ε, λοιπόν, 
από αυτή τη σκλαβιά ένας και μόνον μπορεί να με 
ελευθερώσει. Ο Χριστός.

Όσα παιδιά από μας Τον πίστεψαν και Τον 
αγάπησαν, ελευθερώθηκαν.  Δεν ξαναπήραν 
ναρκωτικό” Ε. Αντωνοπούλου

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Καταργεί
Εφ’ όσον ο άνθρωπος μπαίνει στο χώρο της πνευματικής ζωής, 

υπερβαίνει τη φθορά και το θάνατο. 
Ανακαλύπτει την πραγματική ζωή. 
Ο πραγματικός θάνατος δεν είναι ο βιολογικός. 
Μπορεί να βιώσει την αιωνιότητα. 
Αν θελήσει με τη δυνατότητα που του δίνει ο Θεός, μπορεί να 

υπερβεί τη φθορά μέσα στο χρόνο.
Αποκτά ευκαιρίες. 
Ο χρόνος τώρα ως “χρήμα” γίνεται μέσον παγίωσης της φθοράς. 

Του θανάτου. 
Παρουσιάζεται στον άνθρωπο σαν ευκαιρία για “κτήση” και 

“χρήση”. Έτσι μας παρουσιάζει το χρόνο ο σύγχρονος πολιτισμός. 
Ο άνθρωπος αναζητεί τα αξιώματα.
Την αντικειμενικοποιημένη γνώση. 
Όσο όμως χρησιμοποιεί το χρόνο σαν “χρήμα”, σαν ευκαιρία 

“κτήσης” και “χρήσης”, τόσο πιο πολύ μπαίνει στο χώρο της ανάγκης. 
Δεσμεύεται με την ύλη. Γίνεται συνάρτησή της. Εξαρτάται απ’ αυτήν. 
Από το “έχειν” και όχι από το “είναι”. Μπαίνοντας όμως στο χώρο 

της πνευματικής ζωής, βλέπει το χρόνο σαν “σχέσεις” με τον εαυτό του. 
Το συνάνθρωπο. Το Θεό. Πράγματα, που αλληλοσυνδέονται. Αλλη-
λοεξαρτώνται αναπόσπαστα. Η καθεμιά ενισχύει τις άλλες δύο. 

Ο Θεός μάς δίνει το χρόνο σαν ευκαιρία υπέρβασής του. Κατάκτησης 
της αιωνιότητας.

Όταν ο άνθρωπος την αξιοποιεί, καταργεί τη φθορά. 
Η ευκαιρία τούτη προσφέρεται για συνάντηση με το Χριστό. 
Έτσι πρέπει να δούμε το “απαρνησάσθω εαυτόν”. 
Να μπορέσουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να δεχθούμε τους 

καρπούς, που μας προσφέρει. 
Να δεχθούμε τις αλλαγές του χρόνου. Να λειτουργήσουμε 

αφυπνιστικά. Να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες.
Να μην παγιωθεί η φθορά με τα οδοφράγματα και τ’ αδιέξοδά της.                                                           

+ο π.Γ.
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Προσπελάσεις...
Με το αλεξίπτωτο. Ναι. 

Όσο και να φαίνεται πράξενο.
Ήλθε στην... Κατασήνωση, 

Πού; Πώς;
Δεν έχει βέβαια σημασία.
Μιλά Αγγλικά και Ελληνικά.
Προέρχεται από τη Μόσχα.
Θα κάνει μεταπτυχιακό 

στην Κύπρο.
Ζητά άδεια να μείνει στην  κα-                              

τασκήνωση. Να βοηθήσει. Να 
εξασκήσει και λίγο τα Ελληνικά 
της.

Η εξέλιξη με έπαιρνε από 
έκπληξη σε έκπληξη.

Ευγενικός χαρακτήρας. Με 
ήθος. Άνθρωπος πολύ αξιόλο-                                       
γος. Μετρημένος. Εξυπηρετικός.

Προσαρμόστηκε αμέσως.
Όλοι την εκτιμούν και την 

αγαπούν.
Βοήθησε και σ’ άλλους 

τομείς την Κίνησή μας.
Οι σπουδές της προχώρησαν.
Χρειάστηκε ανανέωση της 

άδειας παραμονής της.
Με πολλή προσπάθεια βρέ-

θηκε εργοδότης.
Είναι πολύ ευχαριστημένη, 

Την ικανοποιεί η δουλιά της.
Τώρα έχει και δικό της 

μισθό.
Οι σχέσεις της μαζύ μας 

είναι πολύ στενές.
Τη θεωρούμε κόρη μας. 
Εξομολογείται.
Ρωτώντας την πώς πάει, 

απάντησε θετικά.
Πριν φύγει από το 

εξομολογητήρι, είπε:
Αν κάποιο  παιδί έχει 

οικονομικές ανάγκες, μη 
διστάσετε. Πέστε μου να 
βοηθήσω.  Ότι μπορώ, θα 
κάνω.

Την ευχαρίστησα.
Αυτή τη στιγμή εργάζεται 

στη Λεμεσό. Μένει στην Πάφο.
Αν εξαιρέσουμε τον τρόπο 

που μιλά, είναι καθ’ όλα δική 
μας. Ελληνίδα.

Θέλει να μείνει μόνιμα στην 
Κύπρο. Για να δούμε...

Διερωτήθηκα παράλληλα.
- Οι δε εννέα (οι συνεργάτες) 

πού;    
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Aυτό το αναλλοίωτο “εγώ” που είναι το αναλλοίωτο 
βάθος της οδύνης μου, το κάνει οικουμενικό.

Τί πειράζει ότι δεν υπάρχει ποτέ χαρά μέσα μου, 
αφού υπάρχει συνεχώς τέλεια χαρά στον Θεό! Τό ίδιο 
για την ομορφιά το νου κι όλα τα άλλα.[...]

Νομίζω πως δεν αγαπώ σωστά: αλλιώς, τα 
πράγματα δεν θα περνούσαν έτσι για μένα. Η αγάπη 
μου δεν θ’ αφοσιωνόταν σε κάποια όντα. Θα ήταν 
διαθέσιμη για ότι αξίζει ν΄ αγαπηθεί.

“Να είστε τέλειοι  όπως ο ουράνιος πατέρας σας...” 
Να αγαπάτε όπως φωτίζει ο ήλιος. 

Πρέπει να ξαναφέρετε την αγάπη σας στον εαυτό 
σας για να την διασκορπίσετε στα πάντα. Ο Θεός 
μόνος αγαπά τα πάντα και δεν αγαπά μόνο τον εαυτό 
του.

* * *
Ντροπή ανάκατη μ’ ευγνωμοσύνη. Ντροπή για όλες 

τις προσβολές ματαιοφροσύνης, ζήλειας και αδυναμίας. 
Ευγνωμοσύνη για όλα,που μόνον η καλή διάθεση 
προσφέρει. 

Ο Θεός μας τιμάει μερικές φορές, για το έργο του. Ή 
κρατάει την τιμή στη μοναξιά του. Για τα καμώματά 
μας πάνω στη σκηνή γελάει ειρωνικά, όσο δεν ζυγίζουμε 
με ψεύτικα ζύγια.                           

Σιμόνη Βέϊλ 
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Οι άγιοι ζουν σ’ άλλον κόσμο κι εκεί βλέπουν με το Άγιο 
Πνεύμα τη θεία δόξα και την ομορφιά του προσώπου του 
Κυρίου. Αλλά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή 
και τα έργα μας. 

Γνωρίζουν τις θλίψεις μας κι ακούνε τις θερμές προσευχές 
μας. Ζώντας στη γη διδάχθηκαν την αγάπη του Θεού από 
το Άγιο Πνεύμα. Κι όποιος απέκτησε στη γη την αγάπη, 
διαβαίνει μαζί της στην αιώνια ζωή. Στη Βασιλεία των 
Ουρανών. Εκεί η αγάπη αυξάνει ώσπου να γίνει τέλεια. 
Κι αν στη γη ή αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει τον 
αδελφό, πολύ περισσότερο στους ουρανούς οι Άγιοι δεν μας 
λησμονούν και δέονται για μας.           Παντελής Ισιδώρου 

* * *
Θάρρος; υπάρχει στο πεδίο, όπου το μόνο που ισχύει 

είναι η πιστότητα ενός ανθρώπου στον εαυτό του χωρίς τη 
λέξη “νόημα”. 

“Ήταν θαρραλέος; - Όχι λογικός”.

λόγια

αγάπης

Γιέ μου, 
Την έχθρα πρέπει να τη γράφ

ουμε στο 

νερό. Έτσι θα φύγει 
αμέσως. 

Τη φιλία να τη
 γράφουμε στ

ο χαλκό, για 

να μένει πάντα. (Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)

Συμφωνείς;

15
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις

“Η εποχή μας έχει το                         
θλιβερό δικαίωμα να καμα-                            
ρώνει για την απεριόριστη 
βαρβαρότητα και την απί-                            
στευτη υποκρισία της. 

Είναι μια εποχή που 
ανερυθρίαστα όλη την ώρα 
και κάθε στιγμή αναφέρεται 
στα μεγάλα λόγια και στις 
μεγάλες ιδέες χωρίς να σέβε-                            
ται καμμιά, χωρίς να εφαρ-
μόζει καμμιά, χωρίς να πραγ-      
ματοποιήσει καμμιά.

Όταν ακούμε να γίνεται 
άφθονος λόγος για τα 
μεγάλα ιδανικά, πρέπει να 
είμαστε βέβαιοι, πως ήλθε η 
ώρα για να πεθάνουν. 

Τα ιδανικά μας γίνονται 
προσφιλέστατα μόνο στο                    
επιθανάτιο κρεβάτι και 
όσα λέμε για χάρη τους 
αποτελούν τον επιθανάτιο 
ρόγχο τους ή μια προκατα-
βολική νεκρολογία.

Και έπειτα έχουν το θάρ-   
ρος να τα εγκωμιάζουν οι 
ασυλλόγιστοι και να διατυ-
μπανίζουν πως χύνουν το 
αίμα τους για τούτο, ενώ 

θα έπρεπε να λένε πως στη                                          
θέση των ιδανικών που κρα-                                                          
δαίνονται σαν βενετσιάνικα 
φαναράκια, υπάρχουν τα                
πιο στυγνά και αρπα-        
κτικά συμφέροντα, οι πιο                        
μικροί υπολογισμοί, η θη-                                                              
ριωδέστερη απληστία, η                  
συντριπτικώτερη ακολασία,                                       
όλο αυτό το συνονθύλευμα  
αθλιοτήτων, που σαν τον                                                         
αλευρωμένο παλιάτσο διεκ-                                                                                                                              
δικεί την ιπποδρομιακή 
επευφημία μας καθώς και                        
στους καιρούς της αρχαίας 
Ρώμης”.

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος                          

* * *
Το πού βρισκόσουν πριν 

ξεκινήσεις, θα το ανακαλύψεις, 
όταν γυρίσεις πίσω. Η εστία 
μας, το σπίτι και η πατρίδα 
μας κατανοούνται δια της 
επιστροφής. 
Το έπος της Οδύσσειας δεν 

είναι τυχαίο που διαβάζεται 
με αιώνια δίψα και σαγηνεύει 
τα όνειρα του εσωτερικού μας 
βυθού.       Μάρω Βαμβουνάκη
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              20.6.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Οι φωνασκούντες και οι οιηματίες πολλοί. Και θέλουν να μας 

παρασύρουν .
Είναι λοιπόν παρατηρημένο. Η άνυδρη πνευματική γη με το λίβα 

της ύλης ρημάζουν τη χλωρίδα της ψυχής και του νου. Ο κουρνιαχτός 
των καμένων ιδανικών και αξιών, πνευματικών και κοινωνικών, 
δημιουργεί ασφυξία στις ψυχές.

Πώς θα θελήσει λοιπόν του αιώνα μας ο άνθρωπος, νι κινήσει για 
τον εκβραχισμό της ψυχής του, ώστε να μπορέσει να δει το φως το 
αληθινό; Να επικοινωνήσει με το Θεό; Να στραφεί προς τα πάνω. 
Λέμε - κι ίσως να είναι αλήθεια - πως θέλουμε κι επιζητούμε της ψυχής 
μας τη δροσιά. 

Γυρεύουμε το νερό το πνευματικό. Το δροσερό. Για να ξεδιψάσουμε 
επιτέλους. Μήπως όμως εκεί που ψάχνουμε, δεν υπάρχει; Μήπως 
αλλού χρειάζεται να τ’ αναζητήσουμε; Κι ας είναι τούτο το ψάξιμο 
έργο ζωής. 

Στην προσπάθεια τούτη τι ακριβώς γυρεύουμε, αλήθεια; 
Και κάτι άλλο. Τι νοσταλγούμε στην καθημερινότητά μας; 
Να το πούμε διαφορετικά. Ποια θέση δίνουμε στη ζωή μας μέσα, 

στην αιωνιότητα; 
Αξίζει εδώ να θυμηθούμε, για προσωπική αναμέτρηση, αυτό που 

ο Κίρκεγκααρτ είπε: 
“Μια μέρα ιστορικά θα λέγεται: Αυτός πέθανε από τραγικό 

ατύχημα. Αλλά ποιητικά θα νοείται: πέθανε από νοσταλγία για την 
αιωνιότητα”. 

Όλα αυτά πού βγάζουν; Μα πού αλλού; Στο μεγάλο Γεγονός. Στο 
κενό μνημείο. 

Ο Χριστός αναστήθηκε. Επιμένει και θέλει ν’ αναστήσει κι εμάς 
λοιπόν. 

Φίλε κι αδελφέ αγαπημένε, ας χαρούμε το μεγάλο θαύμα της νίκης 
της ζωής στο θάνατο.                                    

                           Με την αγάπη μου,

                                   a.G. στην έρημο
19
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Η επικοινωνία . . .
. . . αποκτά ευρύτερη σημασία, όταν μελετηθεί και η πνευματική 

της διάσταση, θεωρείται ευκαιρία χριστιανικής διακονίας με 
την εφαρμογή της αγάπης και φιλαδελφίας. Εκλαμβάνεται ως 
περίσταση για την επιδίωξη κοινωνίας με τους συνανθρώπους 
μας, για την πραγματοποίηση της υπέρβασης του εαυτού μας 
και επομένως της πνευματικής προόδου προς την τελειοποίησή 
μας.

Χωρίς το ορθόδοξο αυτό χριστιανικό ήθος, οι σχέσεις  μας 
με τους άλλους θα είναι “εφήμερες και εύθραστες, επιφανειακές 
και χαλαρές, τυπικές και συμβατικές, επίπλαστες και φαρισαϊκές, 
λογιστικές και υπολογιστικές”.

Το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούμε είναι ο “πλησίον”. 
Χαρακτηρίζεται δε ως “θεμέλιος” υπό την έννοια ότι προσφέρει 
ευκαιρίες για την άσκηση της αγάπης και φιλανθρωπίας. “Ο 
θεμέλιος, ο πλησίον εστίν... εις αυτόν γαρ κρέμονται πάσαι αι 
εντολαί του Χριστού” (Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός). Η επικοινωνία 
μπορεί να είναι και μορφή ελεημοσύνης. “Έστι γαρ και δια 
ρημάτων ελεημοσύνην ποιείν” (Ιωάν. Χρυσόστομος). Και χωρίς 
χρήματα γίνεται. “Καν μηδέν έχης εισενεγκείν τω κάμνοντι διά 
την πενίαν, σε αυτόν εισάγαγε, και την από των ρημάτων 
αυτώ παράκλησιν προσένεγκε... Ούχ έχεις χρήματα; αλλά πόδας 
έχεις και στόμα, και ρήματα. Είσελθε, παρακάλεσον, διόρθωσον 
την αθυμίαν, ευθυμώτερον ποίησον και καρτερικώτερον” (Ιωάν. 
Δαμασκηνός).

Η άσκηση δε της αγάπης και φιλανθρωπίας θεωρείται οδός 
της θεώσεως.

Επομένως καλούμεθα να αναπτύξουμε ευαισθησία και δεξιότητα 
στην επικοινωνία, ώστε να αυξήσουμε το δυναμικό της αγάπης 
και της διακονίας μας προς τους αδελφούς μας. 

Δρ. Αφροδίτη Ραγιά

Ρωγμές...
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Οι αληθινοί χριστιανοί είναι άνθρωποι απλοί. 
Χωρίς ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Δεν 
υπήρξε κανένας ως τώρα που να κατάφερε να 
ξεχωρίσει τους χριστιανούς από την εξωτερική τους 
εμφάνιση. Ούτε στο μέτωπό τους γράφει τίποτα 
σχετικό. Γιατί να ξερουν οι άλλοι ποιοί είναι οι 
χριστιανοί και ποιοί όχι; Αφού ο Θεός το ξέρει. Δεν 
ντύνονται διαφορετικά. Ούτε τρέφονται αλλιώτικα. 

Αυτό διαπιστώνει και ο συγγραφέας της προς 
Διόγνητον επιστολής: Γράφει: “Κατοικούντες δε 
πόλεις ελληνίδας τε και βαρβάρους, ως έκαστος 
εκληρώθη, και τοις εγχωρίοις έθεσιν ακολουθούντες 
εν τε εσθήτι και διαίτη και τω λοιπώ βιω”. 

Η όλη τους πολιτεία, ή όλη τους ζωή και 
συμπεριφορά είναι αλλιώτικες. 

Έχουν καταλάβει, πως ο Θεός είναι ο Θεός τους 
και Πατέρας τους. Αυτόν αγαπούν και Αυτόν μόνο 
λατρεύουν. Κι αφού έχουν όλοι οι άνθρωποι τον 
ίδιον πατέρα, ξέρουν, πως μεταξύ τους είναι αδέλφια. 
Γι’ αυτό κι αγαπά ο ένας τον άλλο. Μπορεί να μην 
είναι συγγενείς ή φίλοι. Αγαπιούνται όμως μεταξύ 
τους. 

Oι χριστιανοί αγαπούν και τους εχθρούς τους. 
Aυτούς που τους μισούν. Άλλωστε, τί αγάπη θα 
ήταν, αν δινόταν μόνο στους φίλους; Τους γνωστούς; 
Τους συγγενείς; 

Πολλές φορές οι μη χριστιανοί βασανίζουν. 
Ταλαιπωρούν. Στενοχωρούν τους χριστιανούς. 

Αυτοί όμως; Αντιδρούν  με αγάπη και μόνο. Η 
αγάπη νικά.

Με εμάς τους σημερινούς τί γίνεται; Μήπως 
χριστιανοί στην ταυτότητα ή και στη ζωή; 
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Πόσο ακατανόητη μας παρουσιάζεται σήμερα η ανθρώπινη ζωή! 
Παρακολουθώντας και μελετώντας τους ανθρώπους της εποχής μας 
αρχίζουμε ν’αμφιβάλλουμε για το αν στ’ αλήθεια γνωρίζουν πως ήλθε 
ο Χριστός στον κόσμο και πως με τα σεπτά Πάθη και την Ζωηφόρο 
Ανάστασή Του τους ελύτρωσε από το καταθλιπτικό βάρος του 
θανάτου. 

Άλλοι ξοδεύουν τις μέρες τους βιαστικά γλεντοκοπώντας μη 
πιστεύοντας παρά στο θάνατο και στην ματαιότητα των πάντων. 
Ακόμη και του Αγαθού, και της Αρετής. Άλλοι πάλι ζουν αγνοώντας 
τον θάνατο. Πιστεύουν σ’ αυτόν θεωρητικά και μελαγχολώντας 
ορισμένες στιγμές που θα τον σκεφτούν, αλλά ουσιαστικά ζώντας και 
παλεύοντας ερήμην του θανάτου. 

Αγωνίζονται να θησαυρίσουν. Κλέβουν. Και θυσιάζουν τα ιερά και 
τα όσιά τους σαν να πρόκειται να ζήσουν ένα εκατομμύριο χρόνια 
στη γη. Η ψυχή τους λαχταρά την αιωνιότητα ίσως, αλλά η λαχτάρα 
αυτή είναι ξεστρατισμένη. Διεστραμμένη. 

Παρασταίνουν τον ρεαλιστή. Καταδικάζουν εκείνους που ζουν 
κάτω από το μεγάλο, άσβεστο και άτρεμο αστέρι της αιώνιας, μετά 
θάνατον ζωής. Η δραστηριότητά τους και η στάση τους στη ζωή είναι 
αναμφισβήτητα αντιρεαλιστικά. Παρασύρονται από την παντοδυναμία 
της ύλης. Λησμονούν πως ο θάνατος είναι ακόμη πιο δυνατός. 

Πόσο όμως αχάριστοι, πόσον άσχημοι και αδίστακτοι, πόσο ζωώδεις 
γίνονται οι άνθρωποι που λησμονούν τον θάνατο! Πρέπει πρώτα να 
πιστέψεις απόλυτα στο γεγονός του προσωπικού σου θανάτου. 

Όσο μένεις προσκολλημένος στην πραγματικότητα ετούτης εδώ 
της ζωής, τόσο δυσκολώτερο σου είναι να διακρίνεις και ν’ αφοσιωθείς 
στην πραγματικότητα της άλλης ζωής. 

Χρειάζεται, πιστεύω, μια αγωγή του θανάτου. Μια παιδαγωγική 
προσπάθεια που θα μας αλλάξει την ζωή. Θα διώξει την νέφωση των 
ψευδαισθήσεων. Θα μας αποκαλύψει τα πνευματικά γεγονότα που 
έχουν το χρίσμα της αιωνιότητας. 

Αυτό το έργο, τάχθηκε να πραγματοποιεί η Εκκλησία, ώστε 
ποδηγετώντας τον παραδομένο σ’ Αυτήν άνθρωπο να τον βγάλει 
από το σκότος του θανάτου και να τον οδηγήσει στην χαρμόσυνη 
βεβαιότητα της αιωνιότητας. Είναι ο Χριστός που αποκρίνεται στους 
στεναγμούς της καρδιάς μας.                 Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

Διέξοδοι

Όσο...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Συχνά βλέπουμε ανθρώπους του μόχθου και του 

ιδρώτα να ταλαιπωρούνται. Να υποφέρουν. Να 

υποκύπτουν κάτω απ΄ το βάρος όποιων καταστάσεων. 

Και δυσκολιών.

Να μείνουμε στις πολεμίστρες μας λοιπόν. Ν’ 

αφήσουμε μακριά
 μας όλες εκείνες

 τις αναιμικές ω
δές, 

που πίσω θέλουν να μας φ
έρουν.

Το χρέος μας; Έ
να και μόνο. Να στήσουμε ψηλά 

στις πολεμίστρες το φλάμπουρο. Του αγώνα του 

πνευματικού. Ένα τρόπαιο παντοτεινό. Και ακ
ατάλυτο. 

Μια σημαία. Να θροΐζει μέσα σ
τους αιώνες. Και να 

μεταδίδει αισιοδο
ξία. Κι αγάπη για τα ιδανικά.

Μπορεί να βρισκόμαστε συχνά σε σταυροδρόμια. 

Ίσως το χρέος να νιώ
θουμε, πως διασπαθίζεται να μας 

επηρεάζει ο όποιος φυσαει αέρας
. Ούριος ή όχι.

Στις πολεμίστρες λοιπόν. Εκεί είναι η θέση όσων 

αγωνίζονται. Και θέλο
υν ν’ αγρυπνούν.

Στα ιδανικά μας 
στραμμένη η προσοχή μας.

Αυτό είναι το καθή
κον μας.

Αυτή την αλήθεια τ
ην όμορφη τόσο, ν

α μεταγγίσουμε 

και στις γενιές τι
ς επόμενες. Αυτές που θα έλθουν.

Σκυτάλη να κάμο
υμε. Και να τους 

δώσουμε.

Αυτή του πνεύματος. Και το
υ αγώνα. Της θυσίας. 

Και του χρέους. Κ
αι του καθήκοντο

ς.

Προς τα πάνω λοιπόν η σκέψη μας. Κι η προσοχή 

μας. Η μέριμνά μας. Κι 
οι αναζητήσεις μα

ς.

Για πάντα.
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Σκεφτήκατε ποτέ τη σημασία των λέξεων; «Αν μπορέσεις 
να ονοματίσεις ένα πρόβλημα, έχεις καταφέρει να το λύσεις 
κατά το ήμισυ», μας είχε πει κάποια στιγμή ο καθηγητής σε 
ένα από τα μαθήματά μας. 

Όσο δύσκολο και επίπονο είναι μερικές φορές το να 
βάλεις κάποιες καταστάσεις σε λέξεις, γιατί πρέπει να τις 
δεις κατάματα, άλλο τόσο είναι ανακουφιστικό και λυτρωτικό. 
Παύεις να παλεύεις με φαντάσματα, γιατί πλέον «παίρνουν» 
μορφή. Μπορείς να αποδομήσεις αυτές τις καταστάσεις και να 
τις διαχειριστείς καλύτερα. Η δύναμη των λέξεων. 

Και έτσι ξεκινάς σιγά σιγά, με ειλικρίνεια, να χρησιμοποιείς 
τις λέξεις σε διάφορες καταστάσεις. Τις χρησιμοποιείς, για 
να ονοματίσεις γεγονότα, συναισθήματα, σωστά και λάθη, 
αλήθειες και να κάνεις αλλαγές, αν και όπου χρειάζεται. 

Ξανοίγεται μπροστά σου ένας ολόκληρος κόσμος. Φτάνει 
μονάχα να σταματήσεις για λίγο και να παρατηρήσεις τα 
πράγματα. Να τους αφιερώσεις χρόνο.

Κι όπως σκεφτόμουν όλα αυτά, ξανάκουσα τον Ed Sheeran 
να τραγουδά μια ιστορία για την αγαπημένη του γιαγιά. 
Σφήνωσε στις σκέψεις μου ένας στίχος του: “You got to see the 
person that I have become”.   

Αυτό κι αν είναι πρόκληση!
Να βάλω σε λέξεις τι άνθρωπος θέλω να γίνω, τι άνθρωπος 

θέλω να είμαι. Να το αποδομήσω και, όσο έχω χρόνο, να τα 
βάλω σε πράξη, κι ας είναι πολλά. 

Θέλω να είμαι άνθρωπος που βλέπει και ακούει. Που 
αφουγκράζεται. Με ενσυναίσθηση. Που δεν εγκλωβίζεται στο 
παρελθόν, ούτε το δικό μου ούτε των άλλων. Που αναλαμβάνει την 
ευθύνη του «τώρα». Που αποποιείται το ρόλο του θύματος και 
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6E0,>B=5D. !,;/2;D0:- 2*µ0,950- A0D5.-,G,D4, D 8DH4:G5D+ '*;-/:µ0D 1-0 ;D '015> 8DH4;*:,*/D. www.ekebi.gr - ;<H. 210 3248.341-2 www.metaixmio.gr - ;<H. 2113003.580 www.mikropolytexneio.gr - ;<H. 210 3252.998 TO !EFC C! +CB DGFC; !1DHD3E<2*+ 1-;9 .59µµ- ;0+ 24µFD4H7+ ;<+ '-,/,-+ ID4µBD4H91< 1-0 ;=, F0FH/=, BD4 @*1D19H02*+ 10 *B0;7HD4+ 1-;96*5*+ ,- DHD1H<5G2*0+ ;D B5G;D 2D4 24..5-601> A<µ0D35.<µ-. O0 ./,*;-0 -B> A= 1-0 B75-; Q3D *0A01D/ 2* 1-;*4E3,D4, 7;20 G2;* ,- µ<, 1-;-HC@*0+ ,- µD059?*0+ ;D 75.D 2D4 :750 µ* :750, *4*HB02;G,;-+ ,- B72*0 2;- :750- ;D4 1-;9HH<HD4 -,E5GBD4. !-)H/' 0$<)/I)*, !;#$3-;J% A)7*/-:µJ% 0I2<)$% 1. M;7H,*0+ <H*1;5D,019 C µ72= ;-:4A5Dµ*/D4 ;D 1*/µ*,D 1-0 µ0- B*5/H<J< ;D4. 2. O- 1*/µ*,- µD059?D,;-0 2* *B-..*Hµ-;/*+ -,-.,G2;*+ µ* ;D4+ DBD/D4+ 24,*5.9?*;-0 D *1AD;01>+ 1-0 FD<ED3, ;D, *1A>;< 2;<, B5G;< -@0DH>.<2< 19E* 75.D4. 8*5,9,* B*5/BD4 A3D µC,*+ .0- ,- B95*0+ µ0- B5G;< -B9,;<2<. 3. T;-, ;D 1*/µ*,D -@0DHD.<E*/ E*;019, ;D -,-H-µF9,*0 µ0- *2=;*501C Dµ9A- < DBD/- 15/,*0 ;D B>2D ;-0509?*0 2;0+ *B0HD.7+ 1-0 2;D B5>.5-µµ- ;D4 *1AD;01D3 D/1D4. 4. !, */,-0 ok, ;>;* @*10,9;* ;0+ 24?<;C2*0+, -BD6-2/?*;-0 D «$B0µ3E0D D;D >,Dµ- ;D4 5>AD4», &4µB75;D U1D, *1A>2*0+ $HH<,019 59µµ-;- :5>,D+ 71AD2<+ 1-0 ./,D,;-0 D0 B5G;*+ 24µ6=,/*+ 2:*;019 µ* 
*0FBK EFCL!B4,@BCMC4!! ((Aspectsof the novel , !.6. Forster, (;#J:(-% Penguin Books Ltd «Elmore's Leonard ten rules of writing , (;#J:(-% Weidenf e Id & Nicolson «. µI7-::* 31O/' , KJ)µ*/ 61-5(), (;#J:(-% +*:3*/-P3' 
«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 

www.clipnews.gr

 Τρίτη,
5.6.2021
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1

της μιζέριας. Που μπορεί να ζει ελεύθερα. Που βγαίνει από τη ζώνη 
ασφαλείας που έχει φτιάξει, όσο τρομακτικό και αν φαντάζει κάποιες 
φορές. Που ξέρει να οριοθετεί, αλλά και να «ποταβρίζεται». Που 
μπορεί και θέλει να έχει φωνή. 

Που κάνει λάθη, πολλά μάλιστα, αλλά έχει τη δύναμη να τα 
διορθώνει και να συνεχίζει. Που μαθαίνει από τους άλλους ανθρώπους 
και τις δικές τους πορείες. Οι άλλοι μπορεί να είναι απειλή ή 
προοπτική! Ανάλογα, πάντα, από ποια σκοπιά τους βλέπουμε. 
Ένας άνθρωπος, που έχει να δώσει, αλλά που μπορεί και να δέχεται. 
Ένας άνθρωπος που είναι ξεχωριστό πρόσωπο, αλλά και κομμάτι 
μιας ομάδας. (Πόσο εύκολα να κρατά κανείς ισορροπία μέσα σ’ 
αυτά τα παράδοξα;)

Ένας άνθρωπος που μπορεί να ονειρεύεται και να παλεύει για 
τον άνθρωπο που θέλει να είναι. Διορθώνοντας τα στραβά και 
αναπτύσσοντας τα καλά! 

Ένας άνθρωπος που, αν έχω την ευλογία να φτάσω στα 
γεράματα, θέλω να μπορώ να «γυρίσω» πίσω. Να με δω μέσα 
στο πέρασμα των χρόνων και των στιγμών. Και με κότσια να πω, 
πως ήξερα τι άνθρωπος ήθελα να είμαι. Και πάλεψα γι’ αυτό! Και 
να είμαι ήσυχη.

“You got to see the person that I have become”. Κι αν θέλετε να 
το δείτε να ζωντανεύει, για αρχή, ντύστε το με τις λέξεις σας! 

Ε.Κ.

Υ. γ. Και συνεχίζει ο Ed Sheeran με το υπέροχο:
Spread your wings as you go
And when God takes you back he’ll say 
“Hallelujah, you’re home” 
(Supermarket Flowers)

Ελεύθερη μετάφραση: 
Κατάφερες να δεις τον άνθρωπο που έχω γίνει.
Άνοιξε τα φτερά σου καθώς θα προχωράς
και όταν ο Θεός θα σε καλέσει πίσω, θα πει
Αλληλούϊα επέστρεψες σπίτι. 

2

1

2
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Το μικρόβιο προέκυψε μετά την τελευταία εγχείρηση.
Η κατάστασή μου ήταν πολύ δύσκολη. Στο νοσοκομείο της 

περιοχής για διάφορους λόγους δεν ήθελα να πάω.
Θα ερχόταν στο αεροδρόμιο ειδικό αυτοκίνητο με κάποιον 

άρρωστο, που θα έφευγε για το εξωτερικό.
Επικοινώνησε ο γιός μου. Με πήρε λοιπόν σε άλλο νοσοκομείο 

στη Λευκωσία.
Μας είπαν για κάποιο νοσηλευτή που έμενε σε γειτονικό χωριό.
Ο Μιχάλης (ο νοσηλευτής) κάποτε ήλθε. Με περιποιήθηκε. 

Ήξερε τη δουλιά του.
Ήταν πάρα πολύ καλός. Ευγενικός. Εξυπηρετικός. Μου έκαμε 

εντύπωση η ευσυνειδησία του. Η προσήλωσή του στο καθήκον. 
Τα λόγια του λίγα. Συμφώνησε με τις αποφάσεις μας. Ευχήθηκε και 
έφυγε.

Κάποτε ήλθε το αυτοκίνητο. Με έδεσαν. Και ... ξεκινήσαμε.
Τέτοιο ταξίδι δεν έχω ξανακάνει. Νόμιζα, πως βρισκόμουν σε 

αεροπλάνο... παλαιολιθικής εποχής (!). Από στιγμή σε στιγμή 
περίμενα την... απογείωση.

Χρόνος ακαθόριστος. Πότε και πώς φθάσαμε; Δεν ξέρω, ούτε 
μπόρεσα να υπολογίσω. Με παρέλαβαν οι νοσηλευτές. Ξεκίνησε η 
αντίστροφη μέτρηση. 

Δεν είχα χάσει τη διάθεσή μου. Θα μπορούσα να πω, ότι το... 
διεσκέδαζα.

Με έκλεισαν στην απομόνωση. Για να μπει κάποιος, χρειαζόταν... 
θωράκιση. Γάντια. Καπέλλο. Παπούτσια. Ρόμπα.

Ο Μιχάλης, πήρε τηλέφωνο. Ήθελε να μάθει, αν φθάσαμε καλά 
και πώς ήμουν.

Ομολογώ, ότι συγκινήθηκα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι. Ακόμη!...

                                                                              17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

 Όποιος έχει βιώσει μια τραυματική εμπειρία, υποφέρει 
για πολλά χρόνια μετά: Ένα από τα συμπτώματα είναι η 
έντονη και συχνή επαναφορά στη μνήμη του τραυματικού 
βιώματος. 

Ο ψυχολόγο Henrik Kessler ζήτησε από ανθρώπους με 
PTSD να γράψουν σε ένα χαρτί τις τραυματικές εμπειρίες 
τους και ύστερα να το σκίσουν. Έπειτα τους ζήτησε να 
παίξουν στον υπολογιστή για 25 λεπτά ένα κλασικό 
παιχνίδι - το Tetris - δηλαδή, να συμπληρώσουν κενά με το 
κατάλληλο σχήμα. Μετά το παιχνίδι ξαναέγραψαν για τις 
ίδιες εμπειρίες. Οι 16 από τους 20 είχαν πολύ λιγώτερες 
επαναλαμβανόμενες μνήμες απ’ ότι πριν. 

Η θεωρία του πειράματος είναι η εξής: Επειδή το Tetris 
και η οπτική μνήμη απαιτούν τη λειτουργία του ίδιου 
ημισφαιρίου του εγκεφάλου, το παιχνίδι καταλαμβάνει κάθε 
χιλιοστό αυτής της χωρητικότητας, που, σε άλλη περίπτωση, 
θα καταλάμβανε η θύμηση της τραυματικής εμπειρίας. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να αποθηκεύει μια 
εξασθενημένη εκδοχή της ανάμνησης. 

Το πείραμα των 20 ατόμων έδωσε κάποιες πρώτες 
ενδείξεις. Γι’ αυτό, ο Kessler σκοπεύει να συνεχίσει την 
έρευνα. 

Στόχος του πειράματος είναι να μπορούν οι πάσχοντες 
από το σύνδρομο PTSD να νιώσουν μόνοι τους καλύτερα. 
Το Tetris δεν αντικαθιστά βέβαια μια θεραπεία. 

(GEO)          
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Ανεβαίνοντας
Η Πολυασχολούπολη και η Τεμπελοχώρα

 [Στέφανος Γανωτής, εκδ. Πορφύρα]
Εικονογράφηση: Δήμητρα Λαμπρέτσα

 
Στις όχθες μιας μεγάλης λίμνης βρίσκονταν χτισμένες δύο 

πολιτείες, η μια αντίκρυ στην άλλη: Η Πολυασχολούπολη και η 
Τεμπελοχώρα. 

Στη μέση της λίμνης ξεπρόβαλλε κι ένα νησί με τα τείχη ενός 
παλιού, μεγάλου κάστρου. Οι άνθρωποι στις δύο πολιτείες μοιάζανε 
με τ’ όνομά τους:

Οι Πολυασχολίτες το μόνο που κάνανε ήταν να δουλεύουν. 
Δούλευαν ακόμη και τη νύχτα. Ακόμα κι όταν σταματούσαν, για  
τη δουλειά πάλι μιλούσαν, σαν να ήταν αυτή η μοναδική τους 
ευχαρίστηση…

Στην Τεμπελοχώρα πάλι οι άνθρωποι δεν δούλευαν ποτέ. 
Κοιμόντουσαν μέχρι αργά το μεσημέρι και, μόλις έτρωγαν, έβλεπαν 
τηλεόραση κι έπεφταν πάλι να κοιμηθούν μέχρι την άλλη μέρα…

Και τα παιδιά;
Εμείς τα παιδιά και στη μια και στην άλλη πολιτεία δεν ήμασταν 

και τόσο χαρούμενα…

Μέσα από το τηλεσκόπιο ενός παραμυθένιου γίγαντα 
ταξιδεύουμε κι εμείς στις δύο πολιτείες. Δύο πολιτείες, μάλλον 
όχι και τόσο παραμυθένιες... Όπου γονείς και παιδιά ζουν 
αποξενωμένοι.  

Παιδιά που αναζητούν την αλήθεια.
Γονείς που «πεθαίνουν» μέσα στην καθημερινότητά τους.
Μια τρυφερή ιστορία, γεμάτη αγάπη και… πολλή μουσική!
Το βιβλίο συνοδεύουν οι όμορφες μουσικές του Γιάννη Ζαχα-

ρέλλη και η αφήγηση του παραμυθιού σε CD. 
Κ. Χ. 
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Βεβαιώσεις
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Σ’ Eκείνον

Έχω πιστέψει σ’ ετούτη τη νίκη
που θα μου δώσει καινούργια φτερά

για να γλυτώσω βαρειά καταδίκη,
για να προλάβω σκληρή συμφορά.

Όμως δηλώνω πως τούτη τη νίκη
ουράνιο τη φέρνει, γοργό χελιδόνι, 

γιατί η καρδιά μου σ’ Εκείνον ανήκει,
γιατί η ζωή μου σ’ Εκείνον τελειώνει!

Ν.Β. (Δράση)

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 (Δράση) 
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«Έχω βαρεθεί ν’ ακούω ανθρώπους να πολεμούν το Χριστό. Γιατί πολεμάς 
κάτι ενώ δεν πιστεύεις ότι υπάρχει;

Στη Γερμανία έγινε η μεταστροφή μου. Ζούσα μια μαυρίλα. Κάποιο παιδί 
μου μίλησε για τον Χριστό. Γέλασα. Τι μου λες τώρα!

Όμως θυμόμουν τα λόγια του. Μίλησα στο Χριστό και του είπα:
“Αν υπάρχεις, δείξε μού το και θα είμαι δικός σου σε όλη μου τη ζωή. 

Διαφορετικά άσε με ήσυχο. Σε ψάχνω σε όλη μου τη ζωή”.
Και μου το έδειξε. Αυτό δεν εξηγείται. Προηγήθηκε η γυναίκα μου και της 

έκανα πόλεμο. “Άσε με τώρα με τους σταυρούς και τον Θεό”. Είδα ότι άλλαξε 
η ζωή της. Ήταν άλλη απ’ αυτή που γνώριζα. Μεταμορφώθηκε. Δεν ήταν η 
δική μου που ήξερα. Η εικόνα της έπαιξε μεγάλο ρόλο.

Δεν άντεχα άλλο. Πήγα σε μια εκκλησία. Εκεί που άκουγα τη Θεία 
Λειτουργία, έπεσα κάτω και έκλαιγα. Έρχεται ο παπάς και με ρωτά: “παιδί 
μου...”;

Θέλω κι εγώ το Χριστό. Προσευχηθήκαμε όλοι μαζί, γιατί τα ‘χασε κι ο 
παπάς. Ένιωσα ένα πράγμα, σαν εσωτερική έκρηξη. Σηκώθηκα και ένιωσα 
χριστιανός. Ο Θεός να μας κάνει χριστιανούς. Γιατί όσο προχωράς τόσο πιο 
άχρηστος νιώθεις. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Όταν άρχισα να μελετώ την Αγία 
Γραφή, άρχισαν να μου απαντώνται όλα.

Γυρίσαμε στην Ελλάδα. Άλλαξε η ζωή μου. Πήγα για 15 μέρες στο Άγιον 
Όρος. Εκεί ήλθα σε επαφή με τη βυζαντινή μουσική. Ένα πράγμα μυστικό, 
χωρίς φώτα. Την αγάπησα πολύ. Και η μουσική μου έχει πολλά στοιχεία από 
βυζαντινή μουσική. Μπολιάστηκε.

Καθημερινά προσεύχομαι και για τους νεκρούς. Δυο δυνάμεις. Από τη μια 
να προσεύχεσαι για τους άλλους, με φέρνει σε μια επαφή μαζί τους. Συγχρόνως 
με συμφιλιώνει με το θάνατο.

Και νιώθω την παρουσία τους, ότι δεν έχουν πεθάνει.
Εύχομαι και για μένα το ίδιο: «μνήσθητί μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». 

Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Εύχομαι να είμαι μαζί Του.
Μόνο η μεγάλη αγάπη Του θα μας πάει κοντά Του».
(Σταμάτης Σπανουδάκης, μουσικοσυνθέτης).
Το πιο δυνατό κήρυγμα.
Η ομολογία της συνάντησής μας με το Χριστό!!!

ΔΔ

H oμολογία

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.

 4.
  
 5.

 6.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας 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), από  τις 
7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  καθημερινά.
Την Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 
δεν τελούνται μνημόσυνα.
Την Παρασκευή 18 Ιουνίου θα γίνει μνημόνευση κεκοιμημένων (5:00 μ.μ. 
μέχρι τις 7:00 μ.μ.), επειδή την επομένη είναι Ψυχοσάββατον.
Από την Κυριακή της Πεντηκοστής μέχρι των Αγίων Πάντων γίνεται 
κατάλυση σε όλα.
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων είναι μόνο μία μέρα.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 150 l   Ιούνιος 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
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Προσοχή!
Κίνδυνος δηλητηρίασης.
Δεν θέλουμε να δούμε τον ιό.
Μεταδίδεται, από τις... τηλεοράσεις.
Και η αγωνία κορυφώνεται γύρω.
Τί να κάμουμε;
Απλά, να... κλείσουμε τις... τηλεοράσεις. Ούτις
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