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Μια ιδιότυπη προτροπή του Παύλου. 
Τους προτρέπει να ευθυμούν. (Πραξ. κζ, 22). 
Δεν υπάρχει λόγος να είναι απαισιόδοξοι. Στενοχωρημένοι.
Ο Θεός είναι μαζύ τους. 
Θα τους βοηθήσει.
Γιατί να στεναχωρούνται λοιπόν; 
Κάτι που πρέπει ιδιαίτερα να μας προβληματίσει. 
Γιατί να στενοχωρούμαστε;
Η λύση θα προέλθει από το Θεό. 
Μας αγαπά. Θέλει το καλό μας. Θέλει να ευθυμούμε. 
Με το χαμόγελο στα χείλη λοιπόν προχωρούμε.
Χωρίς ανακοπές. Αμφιβολίες. Και τα σχετικά.
Εκείνος θα μας παρακολουθεί.
Θα μας εμπνέει. Θα μας κατευθύνει. Θα μας εμψυχώνει.
Θέλουμε καλύτερο;                                ζ.α.
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Είναι τοποθετημένος στα πλαίσια της ζωής ο 
άνθρωπος, όταν είναι ενωμένος με την Πηγή της ζωής, 
τον Χριστό. Έτσι είναι δημιουργικός, προοδευτικός 
και πάντοτε σύγχρονος. Αλήθεια! Πόσοι δεν μένουν 
άγονοι και άκαρποι, γιατί δεν συνεργάζονται με τον 
Θεό! Δεν απαιτούν λοιπόν, οι καιροί από μας μια 
ανώτερη προσωπική τοποθέτηση; 

Ο Μέγας Φώτιος έγραφε: “Ο Χριστός δεν χρήζει 
συνηγόρων, αλλ’ υπηρετών”. Και ο κόσμος σήμερα, 
έχει ανάγκη από ανθρώπους με χαρακτήρα, που να 
είναι στερεοί, άδολοι, αποφασιστικοί. Για να ενεργούν 
θαρραλέα. Ν’ ανεβαίνουν ψηλά. Να βλέπουν μακρυά. 
Να διακρίνουν τους καλούς και τους κακούς δρόμους. 
Να επισημαίνουν και τις στάσεις, που μπορεί να 
κάνει κανείς, για να ξεκουραστεί. Ναι, έχουμε ανάγκη 
από τέτοιους ανθρώπους, που υπηρετούν τον Θεό 
και τον άνθρωπο. Να ζουν ειλικρινά τον Χριστό. Να 
εφαρμόζουν τις εμπνεύσεις του Αγ. Πνεύματος.                           

Ο. Παπατζανάκης    
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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“νήφουσαν”

Οι μαθητές από το καΐκι τους, το σχολείο του μόχθου, μεταγράφηκαν 
στου Πνεύματος το Πανεπιστήμιο. 

Καθηγητής ο Παντογνώστης. 
Θρανίο ο Σταυρός. 
Εκεί που έμαθε το Α και το Ω. 
Έκανε μεταπτυχιακό στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Πρώτη εικόνα του η μαθητεία. 
Εκεί που ψιθυρίζει η Εκκλησία ότι είσαι μαθητής. Αφού σπουδάζει την 

αιωνιότητα. Άφησες τα πάντα, για να γνωρίσεις όλα. 
Απέκτησες της χάρης τη γεύση. Για να τη μεταδώσεις σ’ όσους 

πείνασαν για Θεό. Ενώ θα εκπέμπεται ευωδία πνευματική. 
Πολλοί, βρέθηκαν δίπλα στον Κύριο. Πόσοι πήραν ευλογία;  

Απετύπωσαν τα θεοχάρακτα γράμματα του Ευαγγελίου. 
Έζησαν αυτήν την εμπειρία. Τη μοναδική. Την τόσο συγκλονιστική. 
Αφέθηκαν στη Χάρη; 
Όπως η βαρκούλα στου ανέμου τη διάθεση. Και να κινεί καρδιά. 

Νου. Χέρι. Την ύπαρξη ολόκληρη. 
Ξέρεις τι είναι να γράφεις εσύ και το σύγγραμμα ν’ ανήκει σε άλλον; 
Να γίνεσαι Ευαγγελιστής; 
Μια σχέση πιο μόνιμη;
Πιο στερεή; 
Η ψυχή. 
Αρπάζει την επιθυμία, όπως το ψαροπούλι την τροφή.
Τρέχει κοντά τους και μάλιστα στον “ηγαπημένο”. 
Πώς τον πλησιάζει λοιπόν; Αφού μεγάλο είναι το ύψος. Τα φτερά 

αδύναμα. 
Γυρεύει κλειδί. Πού να βρεθεί; 
Ψάχνεις παντού. 
Για σένα ο δρόμος είναι άγνωστος. Επικίνδυνος. Αδιάβατος ίσως. 

Τα πετάγματα ακολουθώντας των δύο μαθητών (προς Εμμαούς) 
την πορεία μένουμε έκπληκτοι.  
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      Μικρές

Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να συμφιλιώσει κόσμο 
και πίστη, κόσμο και Εκκλησία, είναι άνθρωπος μη 
συμφιλιωμένος με τον εαυτό του.

 π. Βασίλειος Θερμός  

 αναδύσε ι ς

Μαζύ τους ήταν ο Χριστός. Τα μάτια τους; “Εκρατούντο του 
μη επιγνώναι αυτόν”. 

Αργότερα ευαισθητοποιούνται.
Τι κάνουνε λοιπόν;   
Ανοίγει της ψυχής τους η πόρτα. Και ήταν καιομένη. 
Η ανία τους η αρχική εξαφανίζεται τώρα. Ναι. Ήταν ο 

Χριστός. Αναστημένος. Μαζύ τους. 
Να συλλάβουν προσπαθούν το μέγα θαύμα. 
Δεν ανταλλάσουν απόψεις.
Μια πραγματικότητα τους συνέχει. Οι στιγμές εκείνες είναι 

ανεπανάληπτες.  
Έντονη η χαρά τους. Τη θέλησή τους ενισχύει.
Ο ενθουσιασμός τους γίνεται η βάρκα, που στο υπερώον του 

φέρνει.
Και το μήνυμα έρχεται. 
Αναστήθηκε ο Χριστός.
Τον είδαμε. Τον ζήσαμε. Τον χαρήκαμε. 
Συναισθήματα πρωτόγνωρα. Με το δικό τους στίγμα το 

πνευματικό στις καρδιές τους μέσα. 
Για πόσο; Για πάντα. Ναι. “έως της συντελείας του αιώνος”.
Ίσαλος ζωής. Γραμμή πλεύσης μοναδική.
Ευτυχής όποιος πήρε τούτο το μήνυμα. 
Και είναι διαχρονικό.
Προσφέρει και σ’ εμάς την ευκαιρία για αναβαπτισμό.

ο +π. Γ.



g  h

Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Πού είναι λοιπόν ο αδελφός σου;
Ρωτά ο Θεός τον Κάϊν.
Η απάντησή του; Εξωτερίκευση του εσωτερικού εαυτού του.
Τελείως αρνητικά συναισθήματα. Λέει λοιπόν:
- Μη ει φύλαξ του αδελφού μου ειμί εγώ;
Είναι και είρωνας.
Η όλη του στάση δίνει το στίγμα του το πνευματικό.
Η λεωφόρος που άνοιξε, καταλήγει τόσο πολυσύχναστη τελικά.
Συναισθήματα; Ενδιαφέρον; Αγωνία; Έκφραση αγάπης;
Δεν βλαστάνουν στη ψυχή του. 
Μίσος λοιπόν.
Τα όπλα του; Ανήθικα. Εγκληματικά.
Θηρία λοιπόν οι άνθρωποι; Λύκοι;
Τί περιμένουμε; 
«Άνθρωπον ουκ έχω».
Πού να βρεθεί; Και πώς; Με φανάρι; Τηλεσκοπικό 

μοιρογνωμόνιο;
«Κλαίμε επί ερειπίων», λοιπόν;
Ναι αλλά «ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι».          γ.

Ο Παύλος επιζητούσε τον εξευτελισμό και την καταφρόνια για 
το κήρυγμα του Χριστού περισσότερο απ’ ότι εμείς την τιμή. 
Επεδίωκε το θάνατο περισσότερο απ’ ότι εμείς τη ζωή. Τη φτώχεια 
περισσότερο απ’ ότι εμείς τον πλούτο. Τις θλίψεις περισσότερα απ’ 
ότι εμείς τις ανέσεις. Γι’ αυτόν ένα μόνο πράγμα ήταν φοβερό, να 
βαδίσει εναντίον του θελήματος του Θεού. Και ένα πόθο μόνο είχε: 
Πώς να αρέσει στο Θεό...

Τα μάτια του δεν τα θάμπωνε η αίγλη του κόσμου. Όλα τα 
μεγαλεία του κόσμου και ολόκληρη την γήϊνη δύναμη τα θεωρούσε 
ως αραχνοΰφαντα. Γι’ αυτόν μία μόνο βασιλεία ήταν ζηλευτή, 
μία μόνο βασιλεία. Είχε αιχμαλωτίσει την καρδιά του: Η ουράνια 
Ιερουσαλήμ.

Η μεγαλύτερη αξία γι’ αυτόν ήταν η αγάπη του Χριστού. Μαζί 
με το Χριστό ήταν ο πλέον ευτυχής άνθρωπος. Τον παράδεισο 
δεν τον υπολόγιζε για τίποτε χωρίς το Χριστό. Και η κόλαση γι’ 
αυτόν ήταν μία: Να φανεί ανάξιος αυτής της αγάπης. Να τι ήταν 
γι’ αυτόν η γέεννα, η καταδίκη. Η δε απόλαυσή του ήταν να 
βρίσκεται μέσα σ’ αυτή την αγάπη. 

Μπροστά σ’ αυτή την αγάπη όλα τα άλλα δεν είχαν καμμιά 
σημασία. Τα σύνεργα των δημίων τα έβλεπε σαν παιχνιδάκια 

Ιερός Χρυσόστομος     
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Διαυγάσεις Οριακές

Αρκεί ...
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 Με τον καιρό αντίστοιχες αντιλήψεις επικράτησαν στην κοινωνία. 
Εθίστηκαν και οι πολίτες, ο καθένας έμαθε να κάνει τις δουλειές του 
με τον πολιτευτή, με τον βουλευτή και τον υπουργό του, με το κόμμα 
του, με τον ενδιάμεσο, με εκείνον που διαμεσολαβούσε ανάμεσα στην 
εξουσία και στους ψηφοφόρους. 

Ο διορισμός, η ρύθμιση στην Εφορία, η επαγγελματική άδεια, η 
οικοδομική, εκείνη του ταξί ή του φορτηγού, οι μετεγγραφές φοιτητών, 
οι μεταθέσεις στρατιωτών, όλα αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής 
με το κόμμα και την εξουσία και βεβαίως εστία παραβίασης των 
κοινών κανόνων. Το Π. ενσωμάτωσε περισσότερους στο παιγνίδι της 
διαμεσολάβησης, διεύρυνε τον κύκλο των προσώπων που μπορούσαν 
να απολαύσουν και η Ν. Δ. στη συνέχεια ακολούθησε - το πιθανότερο 
είναι ότι και οι νέες δυνάμεις θα υποκύψουν στον πειρασμό της 
εξυπηρέτησης των “συντρόφων”. 

Ωστόσο, το κυβερνάν δι’ εξαιρέσεων γέμισε τη χώρα στρεβλώσεις, 
κακοδιοίκηση, αναποτελεσματικότητα και ελλείμματα κάθε μορφής, 
προπάντων εμπιστοσύνης. 

Η διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τις περισότερες προηγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες έγκειται ακριβώς στην αρχή ότι οι κανόνες δεν είναι 
κοινοί για όλους. Ότι κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους και ότι 
οι κατά καιρούς ηγέτες ένιωσαν ηγεμόνες που όριζαν την τύχη των 
πολλών ανθρώπων και τον πλούτο των δικών τους, των φίλων, των 
εμπίστων, εκείνων που αναγνώριζαν ως υποστηρικτές, χρηματοδότες 
και συνοδοιπόρους. 

Τα τελευταία χρόνια, στον καιρό της μεγάλης κρίσης, αν κατέρρευσε 
κάτι, ήταν ακριβώς αυτό το καθεστώς της διακυβέρνησης δι’ εξαιρέσεων. 

Ουδείς πλέον μπορεί να υποστηρίξει τέτοια σχήματα διακυβέρνησης. 
Και όποιος πλανηθεί και επιμείνει στο παλαιό μοντέλο, θα χαθεί σε 
μια νύχτα. 

Σε τούτους τους καιρούς, που η αξιοσύνη μετράει και κερδίζει χωρίς 
ενδιάμεσους και διαμεσολαβητές, θα επιτύχουν μόνο όσοι καταλάβουν την 
αξία της επιβολής ενιαίων κανόνων και κοινών υποχρεώσεων για όλους. 

Αυτή η μεταρρύθμιση αρκεί, για να αλλάξει την Ελλάδα. 
(“Το Βήμα”)
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Εξακολουθεί τούτο το μικρόβιο να δραστηριοποιείται. Στη 
δική μας τώρα ζωή. 

Πανδημία. 
Μας αρέσει (;) να παραμένουμε πνευματικά τυφλοί.
Έτσι μπορούμε να φανταζόμαστε τους εαυτούς μας άψογους. 

Τέλειους. 
Ασχολούμαστε με την εξωτερική συμπεριφορά. 
Τονίζουμε την “έξωθεν μαρτυρία”. Και μάλιστα σε βάρος της 

“έσωθεν”. 
Ο άνθρωπος με πνευματική ευαισθησία, “καρδίαν νήφουσαν”, 

βλέπει την αμαρτωλότητά του, την τόσο αποκρουστική. 
Έχει επίγνωση της προσωπικής του κατάστασης. 
Γνωρίζει καλά το λόγο του Χριστού. Ότι ο πιο απάνθρωπος 

φόνος δεν γίνεται με ένα όπλο. Μα με την απόρριψη του άλλου.
Με το όπλο θανατώνεται βιολογικά. Η απόρριψη; Τον θανατώνει 
και πνευματικά. 

Η αμαρτωλότητα δεν είναι εξωτερική συμπεριφορά. Αλλά 
εσωτερική εμπάθεια. 

Η εξωτερική συμπεριφορά είναι ένα σύμπτωμα της εσωτερικής 
εμπάθειας. Τα συμπτώματα πολύ συχνά δεν είναι ανάλογα της 
εσωτερικής παθολογίας. 

Μπορεί να είναι κανείς γεμάτος καρκίνο και να μην αισθάνεται 
τίποτε. Άλλος να έχει ένα χαλασμένο δόντι. Και να υποφέρει. 

Από το χαλασμένο δόντι απαλλάσσεται πολύ εύκολα. Ο 
καρκίνος όμως φέρνει γρήγορα το θάνατο. 

Πώς, τώρα, όλοι εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε άψογοι; Και 
κάποιοι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί; 

Εν τω μεταξύ, προκύπτουν διάφορα. Ταπεινολογία. Τύπος.        
Ραθυμία. Υπερβολικός ζήλος. Φανατισμός. Υποκρισία. 
Υψηλοφροσύνη. 

Τι απαιτείται, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο 
μας; Ασφαλώς διάθεση για αλλαγή. Αυτογνωσία. Παρρησία. 
Αναζήτηση του θείου ελέους.

Ποια τα πρότυπά μας; Οι στόχοι μας;        +ο π.Γ.



g  h08

Ρ ηγματώσεις

Εύκολα κατανοητή... 

... γίνεται μόνο μία δολοφονία χωρίς πολλές σάλτσες και με 
διακριτούς τους ρόλους του θύτη και του θύματος: ο ληστής και 
ο μαγαζάτορας. Ο διαρρήκτης και η γριούλα στο διαμέρισμα. 
Ο σύζυγος και η άπιστη, η ζηλιάρα, το πρεζόνι, ο κλέφτης, ο 
αλλοδαπός, ο βιαστής, ο εκβιαστής, ο εκβιαζόμενος. Ο Άθλιος 
του Ουγκώ. Ο άθλιος σκέτο. Ξεκάθαρα πράγματα, τακτικά και 
νοικοκυρεμένα. 

Όταν η βία είναι άσπρη ή μαύρη, παίρνουμε θέση. Στις 50 
αποχρώσεις του γκρι τα κάνουμε λίγο μαντάρα: τι φρούτο είναι 
αυτό τώρα; Πού θα το κατατάξουμε, πώς θα τοποθετηθούμε - 
διότι πρέπει να τοποθετηθούμε, ο κόσμος να χαλάσει. 

Είναι γεγονός πως μας αποσυντόνισε ο φόνος μεταξύ φίλων 
στο “καλοστεκούμενο” Νεό Ψυχικό. Το ιστορικό της τραγωδίας, 
γνωστό. Ο φαρμακοποιός με τον αρχιτέκτονα - που είχε δική 
του κατασκευαστική εταιρεία, χρεοκοπημένη, προφανώς - ήταν 
φίλοι. Όταν ο αρχιτέκτονας βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη, ο φίλος 
του τού δάνεισε χρήματα. Πολλά χρήματα - 300.000 ευρώ.

Πέρασε καιρός κι ο οφειλέτης δεν μπορούσε να τα επιστρέψει. 
Η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε, από φίλοι έγιναν εχθροί 
θανάσιμοι κι ούτε στα δικαστήρια δεν κατόρθωσαν να λύσουν 
τις διαφορές τους. Το σπίτι του αρχιτέκτονα βγήκε στο σφυρί.

Ο φαρμακοποιός το αγόρασε στον πλειστηριασμό και σε λίγες 
μέρες θα τον πέταγε στον δρόμο. Τότε ο αρχιτέκτονας πήγε σε 
ένα κτάστημα όπλων κι επειδή δεν είχε χρήματα, αντάλλαξε ένα 
όπλο του 1880 οικογενειακό κειμήλιο, με ένα περίστροφο. Πήρε 
το όπλο και σκότωσε τον φαρμακοποιό. Αργότερα ομολόγησε 
πως ήταν έτοιμος να βάλει τέλος και στη δική του ζωή. 
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Ιστορίες τραγικές, ακατάλληλες για εγκεφάλους που έχουν 
γίνει πολτός από πνευματική ακινησία. Ποιος φταίει εδώ; 

Ο φαρμακοποιός που δάνεισε τον φίλο του όμως μετά του 
πήρε το σπίτι; Ο αρχιτέκτονας που δεν μπόρεσε να επιστρέψει 
τα χρήματα και θα βρισκόταν στον δρόμο; Ποιος έχει δίκιο, 
ποιος άδικο, τι δουλειά έχουν τόσες γκρίζες ζώνες μεσ’ στα 
πόδια μας; Ένα δάνειο 300.000 είναι μια περιουσία ολόκληρη. 

Τι γίνεται λοιπόν; Αλλάζει το ηθικό πρόσημο ανάλογα με 
το χρηματικό ποσό; Κι ένας πλειστηριασμός ίσα μετράει αν ο 
οφειλέτης έχει εναλλακτική κάπου να μείνει ή αν θα κοιμάται στο 
παγκάκι;         Ελ. Ακρίτα

Aλέξης

Το πιο σπουδαίο πράγμα στον δρόμο της σωτηρίας 
είναι να προσεγγίσουμε με πίστη την παρουσία του 
Κυρίου. Να τη νοιώσουμε.

Μερικές φορές μμας παοκαλύπτεται ο ίδος ο 
Κύριος, όπως:

Στη Μάρθα και τη Μαρία στη Βηθανία.
Στον Απόστολο Παύλο! Έξω από τη Δαμασκό.
Σ΄αλλους Αποστόλους στη θάλασσα της Γαλιλαίας.
Στον δρόμο προς Εμμαούς.
Στην οικία που μπήκε “κεκλεισμένων των θυρών”.
Στη ζωή μας άραγε;
Να το σκεφθούμε λιγάκι;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Δονήσεις

Η επίδοση που επιδιώκετε, βρίσκεται ήδη μέσα σας. Ακριβώς. 
Μπορείτε ήδη να πετύχετε το στόχο σας. Είναι δυνατό . Το έχετε 
αποδείξει στην προπόνηση· ακόμη κι αν δεν έχετε προπονηθεί 
ιδανικά για τον αγώνα σας, μπορείτε παρ’ όλα αυτά να τρέξετε 
πολύ, πολύ καλά. Το έχω δει να συμβαίνει ξανά και ξανά. 

Το κλειδί είναι απλά να σταματήσετε να εμποδίζετε τον εαυτό 
σας. Εσείς είστε εκείνος που βάζει όρια στον εαυτό σας. Όλοι οι 
υπόλοιποι που δεν ασχολούνται με το τρέξιμο πιστεύουν ούτως 
ή άλλως πως είστε φοβερός που τρέχετε τόσα χιλιόμετρα, οπότε 
γιατί να μην το πιστέψετε κι εσείς; 

Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεστε ότι εσείς είστε 
εκείνοι που έχετε τον έλεγχο όλου αυτού του “διαλόγου” μέσα στο 
κεφάλι σας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε γράψτε το δικό 
σας σενάριο για ένα θετικό αποτέλεσμα [...].

Είστε πιο δυνατοί από όσο χρειάζεται για να ανταποκριθείτε 
στην πρόκληση. Το δικό μου είναι πάντα “Για να γίνει, θα το κάνω 
εγώ!”. Όταν λέω κάτι τέτοιο, απλά βάζω το κεφάλι κάτω και κάνω 
ό,τι πρέπει να κάνω στον αγώνα, καθώς συνειδητοποιώ ότι κανείς 
άλλος δεν θα το κάνει για μένα. Βασίζομαι στις δυνάμεις μου 

Greg McMillan

* * *
Το κολιμπρί είναι ένα μικρό, έξυπνο πουλί που ατύχησε να 

το ταυτίσουν με την κωδική ονομασία που έδωσε ο Χίτλερ στην 
επιχείρηση εξόντωσης εκατοντάδων συνεργατών του, τη γνωστή 
και ως Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών. Ούτε νύχτα βέβαια, 
ήταν ούτε μαχαίρια χρησιμοποιήθηκαν, αλλά αυτό είναι μια άλλη 
ιστορία. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διακρίνει το συγκεκριμένο 
πτηνό είναι η επεισοδιακή του μνήμη. Η ικανότητά του να διατηρεί 
μια νοητική αυτοβιογραφία. Δεν θυμάται μόνο το “τι” και “πού” 
αλλά και το “πότε”. 

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Ο πραγματικά μεγάλος και ικανός δεν αποκτά αίγλη 
από το αξίωμα που κατέλαβε. Αντίθετα, αιτιολογεί με την 
παρουσία του την αίγλη του αξιώματός του.

 * * *
Κάνε ότι μπορείς μόνος σου. Μην αντιγράφεις ποτέ 

κανένα και σε τίποτα. Μακάρι να πετύχεις τόσο, ώστε να 
ζητούν να σε αντιγράφουν οι άλλοι.

... Και η πρόοδος συνεχίζεται!... Διαβάζω 
κάπου ότι σε πειράματα για την κλωνοποίηση, 
δημιουργήθηκαν έμβρυα- τέρατα. Μισό άνθρωποι 
και μισό αγελάδες! Η επιστήμη ενήργησε εδώ ως 
προξενήτρα. Γιατί έτσι μόνο θα βρουν το ταίρι 
τους οι υπάρχουσες περιπτώσει κατά το ήμισυ 
ανθρώπων και κατά το ήμισυ... βοδιών!

* * *
Η καλλίτερη απόδειξη της σχέσης λόγω 

συνέχειας, του παρελθόντος με το παρόν και το 
μέλλον, βρίσκεται μπροστά μας, μέσα μας:

Πήραμε τα φυσικά στοιχεία από τους γονείς 
μας και δώσαμε τα δικά μας στα παιδιά μας. 
Χρειάζεται άλλη απόδειξη, όταν η ίδια η φύση 
μας την παρέχει;

11
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
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Το αυτοκίνητο. 
Μεγάλο δώρο για το παιδί. 
Προσπαθεί να το οδηγήσει. 
Πηγαίνει στη μία ή την άλλη πλευρά. 
Έκδηλος ο ενθουσιασμός του. Ζει την ψευδαίσθηση ότι 

εκείνος είναι ο κυβερνήτης. 
Άραγε όμως αυτό ισχύει μόνο στα παιδιά; 
Τι θα γίνει το αυτοκίνητο, εάν διακοπεί η παροχή 

ρεύματος; 
Απλό. Ίσως και αφελές το ερώτημα. 
Συχνά όμως το συναντούμε στη ζωή την καθημερινή. 
Πολλοί νομίζουν ότι τα πάντα στη ζωή τους είναι 

καθορισμένα. 
Τα ρυθμίζει η... τύχη. Εκ των προτέρων. 
Είναι γεγονός ότι εμείς είμαστε οι οδηγοί του αυτοκινήτου 

της ζωής μας. 
Πώς οδηγούμε λοιπόν; 
Ποια η σε κάθε στιγμή εκλογή μας; 
Γιατί δεν Του ζητούμε (του Πατέρα μας) να μας κατευθύνει 

Εκείνος; 
Κι εμείς θα υπακούουμε.
Αν είναι να κάνουμε αλλιώς, γιατί να του ζητήσουμε 

καθοδήγηση; 
Τούτο όμως σημαίνει ανταρσία. Άρνηση. Και τότε “μύρια 

κακά έπονται”.
Ειρήνη με το Θεό λοιπόν. Όχι βέβαια συμφεροντολογικά. 

Κάθε άλλο.
“Λάλει, Κύριε, και ο δούλος ακούει”, επομένως.     17 b
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Διέξοδοι

Άνθρωπος που σημαδεύεται από το σύνδρομο της μοναξιάς 
δεν μπορεί να ζει τις διαστάσεις της υπάρξεώς του. Το πρόβλημα 
έχει υπαρξιακές προεκτάσεις. 

Σε τελευταία ανάλυση, είναι αναίρεση της ανθρωπιάς, της 
ίδιας της φύσεως, όπως θα την προσδιόριζε ο Μ. Βασίλειος. 
Πλασμένος από το Θεό ο άνθρωπος με κοινωνικές αναγκαιότητες 
ασφυκτιά στη μοναξιά, όπως πεθαίνει χωρίς οξυγόνο. Η μοναξιά 
είναι “σφαλερά και επικίνδυνος” τονίζει ο Νικήτας Στηθάτος. 

Αυτό, που προσιδιάζει στη φύση μας, δηλ. το να επικοινωνούμε 
ψυχικά με τους άλλους, και το να έχουμε ανάγκη ο ένας τον 
άλλον και να αγαπάμε αλλήλους, όλα αυτά τα σαρώνει σε ερείπια 
η μοναξιά, που έτσι αποδεικνύεται όχι φυσική, αλλά παραφύσικη 
και καταχρηστική, απάνθρωπη και ανελέητη κατάσταση, που 
είναι ίδια κόλαση...

* * *
Μια κατεύθυνση αναζητήσεως του Θεού και του ανθρώπου 

δια της Εκκλησίας κάνει τον άνθρωπο όχι μόνον να ξεπερνά την 
μοναξιά, αλλά και να της δίνει καινούργιο νόημα. Γιατί γι’ αυτόν 
που αναζητεί το Θεό, η μοναξιά γίνεται πολύ συχνά άλλος 
δρόμος επικοινωνίας και κοινωνίας. Γίνεται δηλ. πλαίσιο για να 
μπορέσει ο άνθρωπος να συνομιλήσει περισσότερο με το Θεό, 
να ακούσει το Θεό, να τον ζήσει στην ψυχή του. Έτσι για το 
χριστιαννό η μοναξιά αποκτά θεϊκό περιεχόμενο γιατί γεμίζει με 
την παρουσία του Θεού. 

Και είμαστε ευγνώμονες στους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας 
μας που μας έδειξαν το δρόμο της νέας αυτής εμπειρίας, δρόμο με 
νέες προοπτικές, όπου η αξιοποίηση της μοναξιάς, αναφαίνεται 
σαν κάθαρση από το αδιέξοδο. Έτσι διακρίνεται η μοναξιά-
φυλακή, από τη μοναξιά-ελευθερία. Γιατί πολλή ειρήνη υπάρχει 
μέσα στη σιωπή.       

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Νέα
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Ακούγεται παράδοξο, αλλά το βιβλίο που συγκρατώ 
από την περασμένη χρονιά εκδόθηκε το 2001 από τη 
Διεύθυνση Ιστορίας του Στρατού. Είναι η “Επίτομη 
Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία το 1919-22”. 
Πρόκειται για συγκλονιστικό βιβλίο που περιγράφει 
με τρόπο “κλινικό” αλλά και γλαφυρό τις επιχειρήσεις 
του ελληνικού στρατού από την ώρα που έφτασε 
στη Σμύρνη έως τη στιγμή της αποχώρησης και της 
καταστροφής. Για όσους λατρεύουν την Ιστορία είναι 
μία σπάνια ευκαιρία να δουν καρέ καρέ, όπως θα λέγαμε 
στην σημερινή τηλεοπτική μας αργκό, την εξέλιξη ενός 
δραματικού επεισοδίου της σύγχρονης Ιστορίας μας. 

Αλέξης Παπαχελάς 

* * *

Οι τόποι είναι πλασμένοι από χώμα, νερό και πνοές, 
όπως κι εμείς. 

Είμαστε τόποι όπως και οι τόποι είναι πρόσωπα. 
Δίχως μνήμη ο άνθρωπος αποδομείται.

Μάρω Βαμβουνάκη

14
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Το “Eight Days at Yalta” είναι μια καθηλωτική περιγραφή 
της ομώνυμης Διάσκεψης, στη σοβιετική Κριμαία, τον 
Φεβρουάριο του 1945. Στη Διάσκεψη, με την κωδική 
ονομασία, “Αργοναύτης”, οι “Τρεις Μεγάλοι” επιχείρησαν 
να λύσουν τα μεγάλα ζητήματα της μεταπολεμικής τάξης 
πραγμάτων. 

Μεταξύ ενός εξασθενημένου Ρούζβελτ και ενός Τσιώρτσιλ 
που ηγείτο μιας υπερχρεωμένης, υπό διάλυση αυτοκρατορίας, 
το βιβλίο δείχνει πώς ο Στάλιν, δεινός διαπραγματευτής, 
βγαίνει κερδισμένος, και πώς η διαφωνία των συμμάχων 
για το μεταπολεμικό καθεστώς της Πολωνίας προοιωνίζεται 
τον επερχόμενο Ψυχρό Πόλεμο.        Γιάννης Παλαιολόγος        

* * *
Μην προσπεράσετε την ιστορία του Αλβανού Αγκίμ που 

παίζει κλαρίνο στους δρόμους της Αθήνας και μπλέκει με τη 
νύχτα. Με γρήγορο ρυθμό, γλώσσα καθημερινή, διανθισμένη 
με αλβανικές εκφράσεις, ευαισθησία και φαντασία φωτίζει 
την αγωνία ενός Αλβανού μετανάστη, συνομήλικού του, 
που σπάνια εκπροσωπείται στην ελληνική λογοτεχνία.

(“Καθημερινή”)

αγάπης

λόγια

Γιε μου, 
Να παρηγορείς την

 καρδιά σου 
και να 

διώχνεις μακριά α
πό σένα τη λύπ

η. Η λύπη έχει 

καταστρέψει πολλούς. 

  Προσοχή, λοιπόν.  

15
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Διαπλεύσεις
Μου έχει τύχει κι εμένα 

να συναπαντήσω απάνω 
στην Ακρόπολη τέτοιους αν-
θρώπους. Δεν ανήκουν σε 
μπουλούκια. Δεν παίρνουν 
μέρος σε “κρουαζιέρες” - τι 
κακόζηλος όρος, Θεέ μου! 
Είναι μοναχικοί. Φαίνονται 
φτωχοί. Ποιος ξέρει πόση 
στέρηση, πόσο μόχθο τους 
έχει στοιχίσει το ταξίδι! 
Κάθονται χάμου, σε μια 
πέτρα, στον βράχο τον ιερό-
τατο, και κοιτάζουν, ολοένα 
κοιτάζουν. Κοιτάζουν τη 
θάλασσα, τα βουνά, την 
πολιτεία στα πόδια του 
κάστρου και παραπέρα και 
παραπέρα. Ύστερα βυθί-
ζονται στην ενατένιση του 
μνημείου. Ζουν με την κάθε 
τους ίνα, με ψυχή και με νου, 
την ώρα τη μέγιστη, την 
Ακρόπολη: το μάρμαρο, το 
φως, το σκληρό θάμνο, την 
ιστορία, την παράδοση, την 
αιωνιότητα, το πάθος του 
πνεύματος. Όταν φεύγουν, 
ολοένα κοντοστέκονται κι 
ολοένα στρέφονται προς τα 
πίσω, να κοιτάξουν άλλη 
μια φορά, γιατί προσπαθούν 

να χωρέσουν μέσα τους όλη 
την παρουσία της ώρας, 
περίτρομοι, μη λάχει και 
απολησμονήσουν τίποτε. 
Γιατί, ο καθένας το αισθάνεται 
αντικρύζοντάς τους, η ώρα 
αυτή είναι η μοναδική σε 
μια ολόκληρη ζωή, είναι η 
κορυφαία. Και δε θέλουν να 
τη χάσουν. Θέλουν να την 
πάρουν μαζί τους, να ζουν 
μ’ αυτή, να χορταίνουν την 
πνευματική τους πείνα με τη 
βοήθειά της. Η αναχώρησή 
τους είναι ένας σπαρακτικός 
αποχωρισμός. Μπορεί και να 
μας φαίνονται απίστευτοι και 
απίθανοι αυτοί οι άνθρωποι. 
Αλλά είναι αληθινοί. Αλίμονο, 
αν δεν υπήρχαν! Τότε ποιο 
νόημα θα είχε η περιήγηση; 
Και πώς θα μπορούσε να 
διατηρήσει ακηλίδωτη την 
αξιοπρέπειά της η Ακρόπολη, 
ανάμεσα στα μπουλούκια που 
έρχονται και παρέρχονται, 
χωρίς καμμιά βαθύτερη 
σύνδεση, καμμιά βαθύτερη 
επαφή με τον κόσμο που 
εκφράζει το μνημείο; 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος

18
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              15.6.2022

Αγαπητέ μου Τάκη,
“Γράμμα προς τους ιερείς”.
“Σε σας απευθύνομαι πρώτα-πρώτα.
Η φωνή μου είναι προτρεπτική κι αγανακτισμένη και γεμάτη 

στοργή...
Βρίσκεσθε ανάμεσα στο θείο Ιδρυτή μου και τα πλάσματά 

Του. Ανάμεσα στον άνθρωπο που γλυστρά και φεύγει και στο 
Θεό που τον ακολουθεί μ’ ανοικτά χέρια. 

Από σας απαιτούνται πράγματα, που δεν βαρύνουν τους 
άλλους υιούς των ανθρώπων. Είστε να ζείτε σας επίγειοι άγγελοι. 
Ζείτε μέσα στη λάσπη και οφείλετε να μείνετε καθαροί κι άσπιλοι. 
Πατάτε επάνω στη γη κι όμως πρέπει να πολιτεύεσθε μονάχα 
στον ουρανό.

Υπάρχουν ανάμεσά μας μερικοί, που φυλάγοντας την καθαρή 
αίσθηση της κλήσεώς τους, κατορθώνουν και ζουν σαν λαμπεροί 
και τρεμάμενοι ίσκιοι μέσα στον απέραντο και έκπαγλο ίσκιο του 
Θεού. Αλλά αυτοί είναι λίγοι...

Το έργο που επωμισθήκατε είναι βαρύτατο, αλλά αυτό το 
γεγονός δεν σας απαλλάσσει. Η ευθύνη σας είναι πολύ μεγάλη. 
Δεν πρόκειται μόνο για την υπόθεση της ατομικής σας σωτηρίας, 
αλλά για τη σωτηρία χιλιάδων ψυχών, για τις οποίες θα δώσετε 
λόγο μπροστά στο βήμα της Κρίσεως...”      Τζοβάνι Παπίνι 

      
     Με την αγάπη μου,
                                    a.G. 

στην έρημο
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Προσπελάσεις...
Η Αγία Πετρούπολη παρου-

σιάζει τριών ειδών χτήρια. 
α. Τα μεγάλα. Με κολώνες 

Κορινθιακού, Ιωνικού κλπ. ρυθ-
μών. 

β. Μικρά καλυβάκια. Ξύλινα. 
Πολύ πρόχειρα. 

γ. Κάποιοι μαύροι όγκοι.                                               
Τους  ονομάζουν “πολυκατοικίες”.                                         
Χτίστηκαν επί κομμουνισμού. 
Χωρίς ανελκυστήρες και τα 
σχετικά. 

Βρεθήκαμε εκεί Σεπτέμβριο 
μήνα. 

Ο καιρός ήταν πολύ καλός. 
Ο Νέβας, ο ποταμός, διασχί-

ζει την πόλη. Δίνει έτσι στους 
καλλιτέχνες την ευκαιρία να                          
στήσουν πολύ όμορφα μεταλλικά 
γεφύρια. Το καθένα, διαφορετικό 
σχέδιο. 

Προσκύνημα στην Αγία 
Ματρώνα. 

Στην αυλή ο τάφος της. 
Στο υπόγειο το σπίτι του 

ιερέα. Υποτυπώδες. Φτωχικό. 
Χωρίς τ’ απαραίτητα. 

Στο πρόγραμμα είχαμε και 
επίσκεψη στα θερινά ανάκτορα 
του τσάρου.

Θαυμάσιο το τοπίο.
Στο κέντρο, ο Ναός της Αγίας 

Σοφίας. Μαζεύονται οι επίσημοι 
στις μεγάλες μέρες.

Δίπλα, ένα μεγάλο χτήριο 
με νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο και 
Λύκειο. 

Οι Ορθόδοξοι κατάφεραν να τα 
χτίσουν. 

Υπάρχουν και γραφεία, αλλά 
και κοιτώνες. 

Γίνονται διεθνή συνέδρια. 
Έχουν όλες τις εγκαταστάσεις 
(υπολογιστές κλπ.).

Πήγαμε σ’ ένα Δημοτικό κι ένα 
Γυμνάσιο. 

Τα παιδιά κατενθουσιασμένα. 
Έβλεπαν κληρικό και μάλιστα 

από την Κύπρο. 
Μας οδήγησαν στην τραπε-

ζαρία για γεύμα. 
Πριν καθίσουμε, ήλθαν αρκε-

τοί άνδρες. Έμειναν μαζύ μας. 
Τα τρόφιμα είναι βιολογικά. 

Δικής τους παραγωγής. 
Λειτουργεί συνεταιρισμός.
Εκεί εργάζονται οι κύριοι, που 

ήταν μαζύ μας. 
Έχει γίνει πολλή και αξιο-

θαύμαστη δουλειά. 
Υπεύθυνος είναι ο π. Λεόντι, 

προϊστάμενος του Ναού. 
Μας πρότειναν να ξαναπάμε 

και να μας φιλοξενήσουν εκεί. 
Όταν το βράδυ, γυρίζοντας, 

ρωτήσαμε το Σεβασμιώτατο”τι θα 
πληρώσουμε” απάντησε: 

Ο π. Γεώργιος και οι φίλοι του 
δεν πληρώνουν. 

Πριν αναχωρήσουμε, αφήσαμε 
την εισφορά μας. 

      (από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h
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Δίδασκε συνεχώς τον λαόν. Ιδιαίτερα στις Συναγωγές, 
που συγκεντώνονταν οι Ιουδαίοι για να ακούσουν την 
ανάγνωση και ερμηνεία του Νόμου του Θεού. Το Σάββατο 
ήταν γι’ αυτούς ημέρα αργίας. Έπρεπε να δώσουν όλοι 
το “παρών”. 

Πέρασαν όμως τα προχριστιανικά εκείνα χρόνια. Ήλθε 
η περίοδος της Χάριτος με την γέννηση του Σωτήρος 
Χριστού. Τώρα πνέει νέος άνεμος. Ο Ιησούς ιδρύει την 
Εκκλησία Του. Καλεί κοντά Του τους πρώτους συνεργάτες 
Του, τους μαθητές Του. Μετά την σταυρική Του θυσία 
“διασπαρέντες” (Πραξ. 8,4) οι Απόστολοι σε όλο τον 
κόσμο, χειροτονούν Αρχιερείς και Ιερείς και ιδρύουν τις 
κατά τόπους Εκκλησίες. 

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα η Εκκλησία μας συνεχίζει 
την μεγαλειώδη πορεία της. Πολεμήθηκε πολύ. Διώχθησαν 
οι οπαδοί της. Εκατομμύρια οδηγήθηκαν στα φοβερά 
βασανιστήρια. Όμως εξακολουθεί να μένει ακατάλυτη. 
Καμμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να την κλονίσει. 
Ο Ιδρυτής και Αρχηγός της είναι ο Παντοδύναμος 
Κύριος. Την Εκκλησία Του “περιεποιήσατο δια του ιδίου 
αίματος” (Πραξ. 20, 28). Κεφαλή της είναι ο Ιησούς “ο 
μεθ’ ημών παρατεινόμενος εις τους αιώνας“ κατά τον Ιερόν 
Αυγουστίνο. 

Η Εκκλησία μας είναι για μας τους Χριστιανούς η 
μητέρα μας, η τροφός μας, η ζωή μας, η αναπνοή μας, 
η παρηγοριά μας. Μας τρέφει με την μυστηριακή ζωή 
της. Με την λατρεία της. Με τον λόγο του Ευαγγελίου. 
Ειδικώτερα με το Σώμα και το Αίμα του Σωτήρος Χριστού. 
Μας δίδει εφόδια πνευματικά για να πετάξουμε κάποια 
μέρα από την στρατευομένη επί γης στην εν Ουρανοίς 
θριαμβεύουσα Εκκλησία. 

Ανυπολόγιστη ανάμεσα στους αιώνες η αξία και η 
δύναμη της Εκκλησίας, για τον οδοιπόρο της ζωής. Είναι 
τόσο συνδεδεμένη μαζί του. Απαραίτητος ο Ναός για 
το Χριστιανό. Στις πόλεις και τα χωριά, στα όμορφα 
ακρογιάλια και τα πανύψηλα βουνά, παντού υψώνονται 
ναοί μεγαλοπρεπείς ή απέριττοι και ταπεινοί. 

Μητροπ. Αιτωλ/νίας Θεόκλητος  
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Βεβαιώσεις

“Στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός 
η απάγουσα εις την ζωήν”

Ο πόνος σου κι ο πόνος μου
σφιχτά αγκαλιασμένοι 

βαδίζουνε την τεθλιμμένη. 
Κι η πύλη είναι στενή...
Καλότυχο όπου θα μπει 

αιώνια λύτρωση εκεί θα βρει. 
Και πάνω απ’ όλα ένας Θεός 

αιώνιος, αληθινός, ωραίος
μας καρτερεί, ψυχή μου αδερφή...

Γιατί κι Εκείνος πόνεσε 
και μάτωσε σ’ αυτή τη γη. 

Κουράγιο, αδέρφι· τ’ όνειρο 
αλήθεια θα γενεί!... 

Π. Λοΐς 

Άνθρωποι

Αν έχεις ιδέα 
πως μονάχα 
η σπονδυλική μας στήλη
αρκεί
για να μένουμε όρθιοι! 
Γ.Π. 
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Υποψία

Ήταν ένας σωρός άχρηστα πράγματα
τρύπια και λερωμένα ρούχα
σίδερα σκουριασμένα
παλιά παπούτσια και καπέλα.
Μετά άρχισε κάτι να σαλεύει
κάτω από τα σκουπίδια, ένα
πλάσμα ζωντανό, μία υποψία
           Σπ. Κατσίμης

Στην Αγάπη

Μαζί θα περπατήσουμε χέρι 
       με χέρι,

σ’ αυτά τα κρύα και σκοτεινά 
         κι’ άγνωστα μέρη.

Τ’ ολόφωτό σου και παρήγορό 
     σου βλέμμα,

το πολικό μου και γλυκό μου 
   θάναι αστέρι.

Κράτα με, Αγάπη, και μιαν 
   ώρα μη μ’ αφήσης

αγκάθια, πέτρες  - και τα πόδια 
    στάζουν αίμα...

σαν να μ’ εχθρεύωνται και 
τ’ άψυχα της φύσης.

Κράτα με, Αγάπη, στον ανήφορο 
της ζήσης.

      Γ. Βερίτης
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«Το λάθος δεν κρύβεται. Ταπεινώνεσαι... Αντιμετωπίζεις 
την πραγματικότητα, θες δεν θες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον 
με τις χειρονακτικές εργασίες. Είτε θα πεις “είναι στραβό 
και δεν πειράζει” είτε θα το ξανακάνεις από την αρχή.» 

Μιλούσε για τη μεγάλη του αγάπη, την ξυλουργική 
και το «σμίλεμα» της ψυχής του μέσα από αυτήν. 
Μου τράβηξε αμέσως την προσοχή η κουβέντα για “το 
λάθος”. Ήταν μια από εκείνες τις περιόδους της ζωής 
μου που προσευχόμουν να ξεθυμάνει ο εγωισμός και 
να δω με άλλα μάτια την αποτυχία μου, να χαμηλώσω 
το βλέμμα και να πω «πάμε πάλι από την αρχή». 
Ναι, το είπε πολύ όμορφα. Μπροστά στο λάθος 
ταπεινώνεσαι, θες δεν θες. Αφήνεις τις «κορυφές» της 
επιτυχίας, της περηφάνιας, της αυταρέσκειας μάλλον, 
σηκώνεις τα μανίκια και ξαναπιάνεις δουλειά. Είτε για 
να διορθώσεις το λάθος είτε για να το αποδεκτείς και 
να πας παραπέρα... 

Το ξέρω, Ψυχή μου. Χρειάζεσαι δύναμη και ζεστή 
καρδιά την ώρα ετούτη. Ζεστασιά που θα σου 
χαρίσει ίσως η αγκαλιά του άλλου ακόμη κι αν έχεις 
«παραστρατήσει». 

Είχα κάνει πολλά λάθη στο ψάλσιμο εκείνο το πρωινό. 
Γαλλικό έδαφος. Μονή Αγίας Σκέπης. Θα γινόταν η Θεία 
Λειτουργία στα ελληνικά και οι αδερφές ζήτησαν τη 
βοήθειά μου. Πόσο ντράπηκα για όλα τα λάθη που 
έγιναν... Κι όμως. Όταν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, 
εκείνη την ώρα που ζητούσα συγγνώμη για το “άτακτο”
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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,
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ψάλσιμό μου, άκουσα τη φωνή της αδερφής Αγνής να μου λέει 
με γλυκύτητα: «La prière était là ! Η προσευχή ήταν εκεί... 
Δεν πειράζει για τα λάθη. Εμείς χαρήκαμε που ήσουνα μαζί μας 
και σε ευχαριστούμε.»

Ευχαριστώ, Θεέ μου! Ευχαριστώ που με αγαπάς έτσι όπως 
είμαι... Μικρή και αδύναμη! Γεμάτη λάθη…             Κ. Χ. 

Σωσίβια ζητούνται για τον κουρασμένο ναυαγό. Μπαίνει μέσα 
ο άνθρωπος για να ζήσει στιγμές γαλήνης και ησυχίας. Να 
πετάξει σε κόσμους φωτόλουστους. Να βρεθεί “μόνος μόνω 
Θεώ”. Να κουβεντιάσει μαζύ Του. Να προσευχηθεί. Καθένας να 
Του μιλήσει με το δικό του τρόπο και με τα δικά του λόγια. Αλλά 
και για τα δικά του προβλήματα. 

Σπίτι Θεού είναι η Εκκλησία. Μέσα σ’ αυτή ο Χριστιανός 
αγιάζεται. Μεταφέρεται σε άλλους κόσμους. Όλα βοηθούν, για 
να σταθεί μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης ο άνθρωπος. 

Στις εικόνες του Ναού διαβάζεις την ιστορία των αγίων και 
εμπνέεσαι. Οι ιερές ψαλμωδίες σε μεταρσιώνουν. Σου φέρνουν 
στη μνήμη τον αγγελικό κόσμο που ακατάπαυστα δοξολογεί τον 
Θεό. Οι σεβάσμιες μορφές των ιερέων σε εμπνέουν. Οι ιερές 
ακολουθίες και τα μυστήρια σε αγιάζουν. 

Μέσα στο άγιο Βήμα, στον ιδιαίτερο αυτό χώρο του Ναού, 
είναι τοποθετημένη η αγία Τράπεζα. Την ονομάζουμε και άγιο 
Θυσιαστήριο. Γιατί πάνω σ’ αυτή, σε κάθε θεία Λειτουργία, γίνεται 
η αναπαράσταση και η επανάληψη της Μεγάλης Θυσίας του 

Λυτρωτή μας. Η αγία Τράπεζα είναι το ιερώτερο 
και αγιώτερο αντικείμενο εδώ στη γη. Είναι ο 
θρόνος του Κυρίου. Πάνω σ’ αυτήν βρίσκεται το 
Σώμα Του και είναι έτοιμο να δοθεί στον άρρωστό 
μας και να αποτελέσει το εφόδιο για την αιώνιο 
ζωή.                  Μητρολ. Αιτωλ/νίας. Θεόκλητος      



g  h26

Οι κορυφογραμμές που πατάς κι ο καθάριος άνεμος που αναπνέεις 
ύστερα από μια τραγική σιωπηλή πορεία, μια πορεία συνέπειας γραμμένη 
στο οδοιπορικό της ψυχής σου, ανήκουν στη χώρα της ελευθερίας. 

Μέσα στην πλατειά κι απέραντη έκσταση της Αγάπης για τον Θεό 
και τον Άνθρωπο είσαι αδέσμευτος κι ανεμπόδιστος να κινείσαι όπως 
θέλεις, σκέφτεσαι όπως θέλεις, να πράττεις προπαντός, ό,τι θέλεις. 

Εδώ συνοψίζεται καίρια το περιεχόμενο κι αποτιμάται η ποιότητα 
της Ελευθερίας. Κάτω από τέτοιο πρίσμα μπορούν να υπάρξουν 
ελεύθεροι πολιορκημένοι· δεν πρόκειται τότε για σχήμα οξύμωρο, μα 
για επιβεβαίωση της Αλήθειας. 

Στους ανθρώπινους ορίζοντες, πολλοί, πάρα πολλοί δούλοι 
υπάρχοντες ενός καταθλιπτικού αντεστραμμένου εσωτερικού κόσμου 
κυκλοφορούν με την ψεύτικη ετικέττα του φιλελευθέρου. Πρόκειται 
σίγουρα για αλλοίωση της φυσιογνωμίας του Πνεύματος. 

Είναι μερικές ιστορικές ώρες απ’ τις πιο κακοτράχαλες που περνά ο 
κόσμος· κυριαρχεί τόση σύγχυση ώστε οι άνθρωποι ηλεκτρισμένοι απ’ 
τη γοητεία ενός αγύρτη και την επιβολή του κόμματος ή διαποτισμένοι 
ως το μεδούλι από  φανατισμό, χρωματισμένο με θρησκευτική επίφαση 
σπεύδουν να καταθέσουν στο υποπόδιο των ειδώλων την ελευθερία τους. 
Είναι οι στιγμές που συντελούνται τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. 

 Σε κάτι ποιοτικά ταυτόσημες ώρες οι άνθρωποι πιθηκίζουν 
αδέξια, ιδέες, κινήσεις, φορεσιές κάποιων διάστροφων όμοιών τους. 
Συνάζονται στα σαλόνια, βαυκαλίζονται για την καταγωγή τους 
και πολιτογραφούνται προοδευτικοί! Ταυτόχρονα, στο όνομα του 
οικονομικού λιμπεραλισμού ρουφούν το αίμα των συνανθρώπων τους 
και δυναστεύουν τις μάζες των “υπανάπτυκτων”. Οι άνθρωποι τότε, 
περισσότερο κλάσματα μιας ιστορίας ανώριμης μάζας, και λιγώτερο 
προσωπικότητες υπεύθυνες κι αυτοδύναμες δεν αντέχουν για μια 
υπέρβαση του κονφορμισμού που συναπαντούν στη ζωή. 

Η αληθινή ελευθερία κοστίζει πανάκριβα σ’ αυτούς τους καιρούς. 
Γεύονται πολλή οδύνη οι ελεύθεροι άνθρωποι σήμερα. Ζουν στο κάθε τους 
βήμα τον τραγικό χαρακτήρα αυτής της επανάστασης και πληρώνουν 
συχνά με Διωγμό την αλύγιστη εμμονή στον αληθινό τους προορισμό, “ως 
ελεύθεροι και μη ως επικάλυμμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν”.        
               Στέλιος Παπαθεμελής       

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

“Στον Μπέκετ υπάρχει ένας κόσμος
 εσωτερικός 

και επικεντρωμένος εμμονικά στ
ο ίδιο σημείο, με 

επαναλήψεις και περιστροφές και δί
νες. 

Από την άλλη, ο Θερβάντες με τις 

φανταστικές περιπέτειες στις οποίες μπαίνει ο 

Δον Κιχώτης, προσπαθεί να αναπαραστήσει 

μια πραγματικότητα: 
πως η πίστη σε κάτι 

δίνει άλλο χρώμα και άλλον χαρακτήρα στα 

πράγματα [...]

Θέλει πίστη στο αδύνατο
, στο μη εφικτό [.

..]

Δεν προβληματίζομαι γ
ια το μετά, για 

τον 

θάνατο, για το ν
όημα της ζωής. Με ενδιαφέρει 

να εποπτεύω τον εαυτό μου σε
 αυτή την πορεία 

[...]
“Ο Δον Κιχώτης είναι ένας ιδ

εαλιστής που 

συνεχώς μπαίνει στη διαδικα
σία του παιχνιδιού, 

είναι ο ιππότης της πίστης και δείχνει
 πόσο 

σημαντικό είναι 
να πιστεύεις σε ένα π

αιχνίδι. 

Οι παίκτες που δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να 

αποδώσουν”. Αρ. Σερβ.
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

Μπορεί να νοηθούν θεσμοί που θα ορίσουν τι 
είναι αυτό που προκαλεί, χωρίς λογική επεξεργασία, 
πληρότητα και τέρψη;

Ερωτήματα σημαντικά, πέρα από τη στιγμή, που 
χάνονται μέσα στη σκηνοθετημένη φωταγώγηση του 
επίκαιρου. 

Το επίκαιρο είναι μια αποσυναρμολόγηση του 
παρόντος. 

Κάθε επομένη είναι ένας σπασμένος καθρέφτης. 
Μέσα του μόνο κομμάτια μιας αλλοιωμένης εικόνας 

επιβιώνουν.
Το επίκαιρο είναι παραπειστικό. Τρέφει την 

επανάπαυση, αποσπά από τα σημαντικά, σώζει τις 
κυβερνήσεις από τα δύσκολα. 

Μοιάζει μάταιο να προσπαθήσει να αποψιλώσει 
κανείς τη γοητεία του επίκαιρου. Την ίδια ώρα, αυτό 
είναι μια “προχειρογραφία”. 

Ως επιφανειακά μόνο συνδεόμενο με τη διαλεκτική 
κίνηση της ζωντανής ιστορίας. 

Έτσι κυλούν τα πράγματα στις κοινωνίες. Ιδιαίτερα 
μικρές, με χαρακτηριστικά οικισμού, που αγαπούν 
τον περίκλειστο εαυτό τους, προσπερνώντας ή 
αδιαφορώντας για τον μεγάλο έξω κόσμο. 

Λευτέρης Κουσούλης 



g  h29

Ανεβαίνοντας

Η δύναμη της ελπίδας κάνει θαύματα
[Αννέτα Τόλιου, εκδ. Άθως / Εφηβικά]

Όταν μετά από αρκετή ώρα, σηκώθηκε ο μελαμψός ναύτης από την 
Τζαμάικα, το βλέμμα του έπεσε στο κοριτσάκι, που θα ήταν περίπου 
δέκα, το πολύ έντεκα χρονών. [... ] Είχε ένα πρόσωπο όμορφο και 
στο μελαχρινό δέρμα της λαμπύριζαν μικρές σταγόνες νερού που, 
καθώς έπεφτε ο ήλιος πάνω τους, δημιουργούσε μικρά ουράνια-τόξα 
και την έκαναν να μοιάζει σαν νεράιδα, που μόλις ξέβρασε το κύμα.

Παραδίπλα ένα αγόρι, λίγο μεγαλύτερο από το κοριτσάκι, 
με καστανά, ίσια μαλλιά, ψηλό, χαριτωμένο, με τα μάτια ακόμη 
σφαλιστά από την κούραση, κοιμόταν αποκαμωμένο. Το βλέμμα του 
περιεργάστηκε τα παιδιά, ένιωσε ευθύνη γι’ αυτά και συνάμα μια 
τρυφεράδα. Πήγε να χαϊδέψει τα μαλλιά τους, αλλά το χέρι του έμεινε 
μετέωρο, δεν ήθελε να τα ξυπνήσει, καθώς ήταν εξαντλημένα.

Ο ναύτης έμεινε ακίνητος κοιτάζοντας τη θάλασσα, που είχε ησυχάσει 
και έλαμπε κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο. Ξαφνικά σταμάτησε να 
ονειροπολεί και γύρισε στην πραγματικότητα. Προσπάθησε να φανεί 
ψύχραιμος, γιατί ήξερε ότι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. [...] 
Καθισμένος στην άμμο, αφήνει για λίγο το μυαλό του να ανασύρει τα 
πρόσφατα γεγονότα. Προσπαθεί να θυμηθεί πώς ναυάγησαν...

 Ένα παράξενο ναυάγιο. Μια ιστορία, όπου μύθος και αλήθεια 
φαντάζουν να είναι ένα. Απομονωμένοι σε μια βραχονησίδα του 
Αιγαίου, οι τρεις ναυαγοί γίνονται «οικογένεια» και ο ένας δίπλα 
στον άλλον ζουν το δικό τους Θαύμα. 

Τα χρόνια και η κουλτούρα που τους χωρίζει καθόλου τυχαία! 
Είναι ένα «ναυάγιο»; Απλώς μια περιπέτεια;                Κ. Χ. 
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Αυτός ο Μίλτος Τεντόγλου είναι φαινόμενο προς διερεύνηση. Όχι ως 
αθλητής, αλλά ως άνθρωπος.

Λίγο μετά που κρέμασε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο στήθος 
του, στους Ολυμπιακούς τoυ Τόκιο, δηλώνει:

«Δεν έπρεπε να κερδίσω εγώ σήμερα. Έπρεπε να κερδίσει ο Ετσεβαρία, 
ήταν καλύτερος. Εγώ δεν ήμουν καλά, ό,τι και να έκανα. Μέχρι και τούμπα 
έφαγα. Πήγα στο τελευταίο άλμα και τους το έκλεψα. Δεν ένιωσα πως 
έδωσα τη μάχη που έπρεπε να δώσω».

Λίγο μετά τον θρίαμβό του στο Παγκόσμιο τoυ Βελιγραδίου, όπου πάλι 
κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του, σε συνέντευξη του δηλώνει:

«Πρώτα και πάνω απ’ όλα σέβομαι όλους τους αθλητές, ακόμη κι αν δεν 
είναι καλοί. Σέβομαι την προσπάθειά τους. Σέβομαι όλα τα επαγγέλματα 
γενικά.

Δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι πιο δύσκολο συγκριτικά με κάποιον 
που δουλεύει οκτάωρο στην οικοδομή. Αυτό που κάνει ένας οικοδόμος ίσως 
είναι πιο δύσκολο από αυτό που κάνω εγώ, άρα γιατί “να το παίξω κάποιος».

Ο “κολλητός” μου δουλεύει σε φούρνο, στα Γρεβενά. Ξέρω ότι είναι 
δύσκολη δουλειά, όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Σέβομαι όποιον προσπαθεί 
και δεν θέλω να το παίξω ιστορία».

Η κοινωνία μας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που οι δηλώσεις του 
Έλληνα, παγκόσμιου πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος, με χρυσά μετάλλια 
σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα, μπορεί να ηχούν 
παράξενα. Αν όχι περίεργα.

Κι όμως μένεις άφωνος και υποκλίνεσαι στο μέγεθος αυτού του 
ανθρώπου. Που ακούει στο όνομα Μιλτος Τεντόγλου. Που παραδίνει 
μαθήματα ανθρωπιάς, σεβασμού και συμπεριφοράς. 

Προσγειωμένα και ταπεινά δείχνει δρόμους επιλογής. Δύσκολους για 
τη σημερινή εποχή, αλλά πειστικούς με τον τρόπο που τους ακολουθεί!

Μακάρι να διαβάσουν τα λεγόμενά του όσο το δυνατόν περισσότεροι 
και κυρίως οι νέοι. 

Θα είναι όφελος γι’ αυτούς. Κυρίως όμως για την Ελληνική και την 
Κυπριακή Κοινωνία...                              ΔΔ

Προσγειωμένα!

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.

 7.

 8.

 9.

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.
Η εορτή του Αποστόλου Βαρνάβα θα εορταστεί εκ μεταθέσεως στις 10 
Ιουνίου.
Την Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν 
τελούνται μνημόσυνα.
Την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, θα γίνεται μνημόνευση των κεκοιμημένων 
(5:00 μ.μ. μέχρι τις 7:00 μ.μ.), επειδή την επομένη είναι Ψυχοσάββατον.
Από την Κυριακή της Πεντηκοστής (12 Ιουνίου) μέχρι την Κυριακή των 
Αγίων Πάντων (19 Ιουνίου) γίνεται κατάλυση σε όλα.
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων φέτος έχει διάρκεια 9 μέρες. (20 - 28 
Ιουνίου).
Κατά την νηστείαν αυτήν, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, γίνεται 
κατάλυση ιχθύος.
Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Πάυλου, θα γίνει κατάλυση ιχθύος.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” l 

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 162 l  Iούνιος, 2022  l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l   Οι 
συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l 

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

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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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Δύο νέες ρώτησαν ένα σοφό: 
Τι είναι για πολλές νέες ο γάμος; 
- Αποδημία με άγνωστο στο άγνωστο, απάντησε εκείνος. 
Τι λέτε;                  Ούτις



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΙSBN 1012-2613


