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Προσηλωμένοι λοιπόν. Στη γη. 
Στα υλικά προσκολλημένοι. Μόνιμα. 
Σταθερή η βάση μας. 
Έτσι λέμε. 
Ο φόβος όμως του σεισμού; Της υποχώρησης 

της γης; Της πλημμύρας; Της καθόδου των (όποιων) 
μυρίων;

Συντρέχουν όλα. Και άλλα πολλά. 
Ασφάλεια; Πού;
Κίνδυνοι παντοίοι.
Ρόχθοι θανάτου διαρκείς. 
Καταιγίδες. Πολλών ειδών και ποιοτήτων.
Κι οι άνθρωποι; 
Πλάνητες. 
Αναζητητές.
Αγωνιζόμενοι αγωνιώντες.
Η ερώτηση λοιπόν είναι:
Μα θα μείνουμε εδώ για πάντα; 
Πλανεμένοι είμαστε, αν τρέφουμε τούτη την 

ψευδαίσθηση.
Μήπως ξεχάσαμε κάτι; 
“Καινούς ουρανούς και καινήν γην”. 
Δώρο. Για μας. Για όλους. 

ζ.α.

02

Μήπως τελικά, αυτές οι προσδοκίες 
είναι και η μεγαλύτερη απειλή μας; 
Μπορεί, όλα αυτά και οι τέλεια προ-
σαρμοσμένες ιστορίες να διαλύσουν τη 
σχέση μας;
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Να ετοιμαστούμε
Ο ποιητής το διατυπώνει έντονα:
Ρωτάς ποιος είμαι
Ψάχνεις να βρεις την ταυτότητά μου
......
Κοιτάζεις μέσα μου                 (Γ. Πετούσης)

Και συνεχίζει:

Ζητάς... μέσα από τα χρωμοσώματα 
της σύνθεσής μου 
να βρεις ποιος είμαι.

Το θέμα της ταυτότητας βέβαια δεν προβληματίζει μόνο τον 
ποιητή. Υποτίθεται, πως απασχολεί τον καθένα μας που κατοικεί 
σ’ αυτή την εσχατιά του Ελληνισμού.

Μπορώ εύκολα να επαναλάβω τα τελευταία του πιο άνω 
ποιήματος λόγια; 

Μπορώ να πω κι εγώ σήμερα
Έλλην 
κάτοικος Κύπρου
εδώ και τριάντα αιώνες;
Και μάλιστα με μια διόρθωση:
Έλλην Ορθόδοξος;                               (του ιδίου)

Κι αυτό γιατί αυτά τα στοιχεία ταυτότητας προϋποθέτουν 
μερικά πράγματα. Προϋποθέτουν προβληματισμό. Αγωνία. 
Αναζήτηση. Ανησυχία.

Περισσότερο όμως προϋποθέτουν (σωστή) διάθσεη για (σωστή) 
εμβάθυνση. Για (σωστή) στροφή προς τον έσω άνθρωπο. Οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι το είπαν ξεκάθαρα: “ένδον σκάπτε”.

Αν είμαι λοιπόν  Έλληνας Ορθόδοξος, σημαίνει ότι έχω
Ελληνική ορθόδοξη συνείδηση.
Ελληνικούς Ορθόδοξους στόχους.
Ελληνικές Ορθόδοξες αναζητήσεις.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις

03
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Συναδέλφωση με τους άλλους Έλληνες και τους Ορθόδοξους. 
Σημαίνει ότι αγωνίζομαι Ελληνικά και Ορθόδοξα. Είναι όμως 

τούτο πραγματικότητα;
Μήπως τα ενδιαφέροντά μου ως ανθρώπου είναι συνηθισμένα; 

Κοινά; Ξένα; Αλλοτριωμένα; 
Αν ναι, τότε πώς περιμένω την αλλαγή; 
Τα πράγματα αλλάζουν - είναι πια δεδομένο - μόνο με τον 

αγώνα τον πνευματικό. Κάτι που έντονα καλλιεργείται στο 
μεγάλο γυμναστήριο που λέγεται ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

Αν λοιπόν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την κατάσταση 
(την όποια κατάσταση) σήμερα, τι κάμνουμε για ν’ αλλάξει; 
Και, πρώτιστα, θέλουμε την αλλαγή; Και αλλαγή σημαίνει και 
προϋποθέτει ξύπνημα πνευματικό. Το φως μας επιτέλους να 
στηθεί ψηλά. Πέρα από κάθε μόδιο. (Ματθ. ε’ 15).

Ψηλότερα λοιπόν το φως της αγρύπνιας μας. Η ιδιότητα 
του Έλληνα και του Ορθοδόξου είναι θέμα ζωής. Καρδιάς. 
Αισθημάτων. Συνέπειας. 

Τα λόγια μας χόρτασαν πια. Ζούμε στον καιρό της πράξης. 
Και της συνέπειας. 

Καιρός να σκεφθούμε Ελληνικά και Ορθόδοξα. 
Δεν έχει σημασία ο τόπος προέλευσής μας, αλλά ο τρόπος 

ζωής μας. 
Πάμε λοιπόν για εξετάσεις. Αλλαγή. Συνέπεια. 
Ας εκμεταλλευθούμε κι εμείς (γιατί όχι;) τις μεγάλες ευκαιρίες 

που μας προσφέρονται. Θα μας δώσουν πολλά. 
+ο π. Γ.

      Μικρές

“Ζούμε σε μια κοινωνία γεμάτη αγαθά. Ότι ζητήσουμε, εύκολα 
μπορούμε να τ’ αποκτήσουμε. Δυστυχώς όμως η απόλαυση 
τόσων αγαθών δεν κατάφερε να μας χαρίσει την ευτυχία που 
ονειρευτήκαμε. Δεν μας έδωσε τη βαθιά ικανοποίηση των 
μυστικών μας πόθων. Οι ανέσεις, μεγαλώνουν το κενό της 
ψυχής μας και σκοτώνουν πολλές από τις ελπίδες μας”. 

Και μετά;                   γ.
 αναδύσε ι ς
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Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά χρήματα, ούτε 
εκείνος που περιβάλλεται από πολλά αγαθά. Αλλά εκείνος 
που δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Έτσι διαπαιδαγώγησε το γιο 
σου. Αυτό δίδαξέ του. Μην επιδιώκεις να διακριθεί στην κατά 
κόσμον σοφίαν και να τον κάμεις ένδοξο. Αλλά φρόντισε πώς 
θα τον μάθεις να περιφρονεί τη δόξα αυτού του κόσμου. Μ’ 
αυτό τον τρόπο θα γίνει λαμπρότερος και ενδοξότερος. 

Αυτά μπορεί να τα κατορθώσει και ο φτωχός και ο πλούσιος. 
Αυτά όμως δεν τα μαθαίνει από κάποιον δάσκαλο, ούτε από 
κάποια επιστήμη, αλλά από θεία λόγια. 

Μην κουράζεσαι να τον κάμεις ρήτορα, αλλά παιδαγώγη-                                                                                                                  
σέ τον έτσι, ώστε να ζήσει κατά Θεόν. Μην ακονίζεις τη γλώσ-                                                                                                             
σα του, αλλά καθάρισε την ψυχή του.                                                                           (Χρυσόστομος)

Της αλήθειας...

...εδραιώματα
Επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την 

αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των 
αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε, για ν’ αγαπιέστε κι εσείς από 
τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μείνετε 
στην αγάπη. “Όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζε μέσα στο Θεό, κι 
ο Θεός μέσα σ’ αυτόν”. (Α’ Ιω. 4, 16)

Οφείλετε να έχετε πολλή προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και 
να σέβεστε ο ένας τον άλλον, ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του 
Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, 
αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί, όταν 
η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη 
κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτίσει το 
νου και να κατακάψει την καρδιά. 

Πρέπει να εξετάζουμε καθημερινά, μήπως η αγάπης μας δεν 
απορρέει από το σύνδεσμο της κοινής μας αγάπης προς το Χριστό. 
Μήπως δεν πηγάζει από το πλήρωμα της αγάπης μας προς τον 
Κύριο. Αυτός που αγρυπνεί να διατηρήσει αγνή την αγάπη, θα 
φυλαχθεί από τις παγίδες του πονηρού, που προσπαθεί 
σιγά-σιγά να μετατρέψει την χριστιανική αγάπη σε αγάπη 
κοινή και συναισθηματική. (“Η Φωνή των Πατέρων”)   

05
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Προτείνει ο Μέγας Ιεροεξεταστής στο Χριστό, (στη φυλακή της 
Σεβίλλης). 

“Εσύ έβαλες υπερβολικά ψηλά τον άνθρωπο. Και τούτο είναι 
ανεδαφικό. Δεν καταλαβαίνεις τη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος 
θέλει να του δώσεις ψωμί, αυθεντία, εντυπωσιακότητα, θαύμα, εξουσία 
και θα γίνει πιστός οπαδός σου. Κατόπιν θα θυσιασθεί για σένα, θα 
σ’ αγαπάει, θα κάνει ότι θέλεις. Ξέρω ότι εσύ προτιμάς την Ελευθερία 
και θέλεις μόνο ελεύθερα ν’ ακτινοβολείς την αγάπη στην καρδιά του 
ανθρώπου. Εμείς γνωρίζουμε τον άνθρωπο καλλίτερα”. 

Ο Ιεροεξεταστής του μιλάει ως ασκητής, ως άνθρωπος της θυσίας, 
που θέλει το καλό και τη σωτηρία όλων (όπως οι σοσιαλιστές). 
Δεν μιλάει ένας χοντροκομμένος. Κάτι τέτοιο θάταν άδικο, και ο 
Ντοστογιέφσκυ δεν θάταν ο Ντοστογιέφσκυ αν τον παρουσίαζε σαν 
έναν απάνθρωπο. Παρουσιάζει λοιπόν πολύ ευαίσθητη τη θέση του 
Μεγάλου Ιεροεξεταστή. Ο Χριστός, βέβαια, δεν απαντάει τίποτα - 
αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό - ήθελε όμως ο Ντοστογιέφσκυ να 
συζητήσει με τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή το ίδιο θέμα... μήπως δηλαδή 
δεν υπάρχει πράγμα, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει λογική, δεν 
υπάρχει καλό ή ηθικό που να μπορεί ν’ αναμετρηθεί με την ελευθερία 
που να μπορεί νάναι τιμή (= τίμημα) της ελευθερίας του ανθρώπου, 
που μπορεί δηλ. ν’ αγορασθεί με αυτό η ελευθερία;” 

Το μήνυμά του;
“Πρόκειται για καθρέφτη που καθρεφτίζει καθρέφτη - κι αυτό, σε 

μιαν ατελεύτητη σειρά, με το ίδιο πάντα είδωλο. Αλλοίμονο στον 
καθρέφτη που θα νομίζει πως αυτός πάντως είναι το “πραγματικό”, ή 
έστω πως αυτός καθρεφτίζει το “πραγματικό”. Το πραγματικό είναι, 
ακριβώς το καθρέφτισμα καθρέφτη”.

Εκεί λοιπόν στον καθρέφτη προτείνεται, αλλά και προκύπτει μια ανάγκη 
για ψηλάφηση του Προσώπου του ανθρώπου. Αλλά “προϋποθέτει διαρκή 
άκρα ταπείνωση. Ένα δίδαγμα που ακόμη δεν έχουμε οικειωθεί.” 

Κι αυτό, γιατί ο Ντοστογιέφσκυ στα έργα του, “βυθίζεται 
περιπαθώς εις τας αβύσσους της ανθρωπίνης υπάρξεως και μετά 
πόθου αναζητεί παν ό,τι είναι αθάνατον και αιώνιον εντός αυτής... 

Διαυγάσεις Οριακές

Συ!..

06
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Δεν αρκείται στην επιφανειακήν, σχετικήν, ανθρώπινην, θεϊκήν 
επίλυσίν του... Διέρχεται την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους, όταν 
διατρέχη το χάος της, όταν βιώνη την ανατριχιαστικήν τραγικότητά της, 
διότι απορρίπτει το εφήμερον, πρόσκαιρον, ανθρωποκεντρικόν νόημα 
της ιστορίας και ιδιοποιείται το αθάνατον, αιώνιον, θεανδρικόν νόημά 
της... Έχει ριφθή μετά κλαυθμώνος εις τους πόδας του μυστηριώδους 
Θεανθρώπου. Δι’ αυτόν ο Θεάνθρωπος είναι το νόημα και ο σκοπός 
του ανθρώπου, το νόημα και ο σκοπός της ιστορίας.” 

Γι’ αυτόν, “Ο άνθρωπος είναι γνήσιος άνθρωπος, όταν ειλικρινώς και 
ρηξικελεύθως θέση εις τον εαυτόν του προβλήματα. Ουδέν πρόβλημα 
έχει τεθή ως αληθώς, εάν δεν είναι τεθειμένον αφόβως και ριψοκινδύνως, 
τόσον μάλιστα ριψοκινδύνως, ώστε να πυρέσσουν απ’ αυτό και η 
διάνοια, και η ψυχή, και η καρδία του ανθρώπου.”

Και: “Δεν πρέπει να απατώμεθα:. Η αγάπη είναι η εφηρμοσμένη 
αίσθησις του Θεού και της προσωπικής αθανασίας. Δύναμαι να αγαπώ 
δι’ αιωνίας αγάπης μόνο εφ’ όσον είμαι αθάνατος και εφ’ όσον η 
αθανασία μου αντλεί την δύναμίν της εκ του Θεού του Ζώντος, του 
αϊδίου.”

Αφού “η αιώνιότης δίδει νόημα εις τον χρόνον”, έτσι “ο Ντοστογιέφσκυ 
συνάγει το συμπέρασμα, ότι η ιδέα του Θεού είναι έμφυτος εις την 
ανθρωπίνην συνείδησιν. Η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου είναι μέσα 
εις τον ενδότατον πυρήνα της θεοσυνειδησίας. Διότι η συνείδησις είναι, 
κατ’ ουσίαν, δώρον του Θεού εις τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος δεν θα 
ηδύνατο καν να συνειδητοποιή τον εαυτόν του, εάν τούτο δεν τω είχε 
δοθή υπό του Θεού.” 

Παρά ταύτα, οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των 
αιώνων αθετούν αρχές. Εκμηδενίζουν νόμους. Καταδικάζουν δήθεν τη 
διδασκαλία του Χριστού μέσω της σύγχρονης επιστήμης. “Εν όμως 
πράγμα μένει, το οποίον ουδέποτε δύνανται ούτε να κατακρημνίσουν 
ούτε να εξολοθρεύσουν. Τούτο δε είναι η “υπέρλαμπρος μορφή του 
θεανθρώπου, το ηθικόν άφθαστόν του, το θαυμαστόν και θαυματουργόν 
κάλλος του.” 

Το δυσκολώτερον είναι να μάχηται κανείς όχι κατά της διδασκαλίας, 
αλλά κατά του  φωτεινού και πράου του προσώπου του Χριστού. Να 
νικήσει κανείς αυτά, είναι απολύτως αδύνατον. 

“Γαλιλαίε, συ νενίκηκας!”   
+ο π. Γ.
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Ρ ηγματώσεις
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Μετάνοια: Μια μεγάλη κατανόηση
Τί σημαίνει μετάνοια; Συνήθως θεωρείται ως θλίψη για την αμαρτία, 

ένα αίσθημα ενοχής, μια αίσθηση στεναχώριας και τρόμου για τις 
πληγές που προκαλέσαμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Μια 
τέτοια άποψη όμως είναι επικίνδυνα ατελής. Η στεναχώρια και ο 
τρόμος υπάρχουν πράγματι συχνά στη βίωση της μετάνοιας, αλλά δεν 
είναι ολόκληρη η μετάνοια, δεν αποτελούν καν το σπουδαιότερο τμήμα 
της. Αν θεωρήσουμε όμως κατά τρόπο κυριολεκτικό τον όρο μετάνοια, 
τότε θα βρεθούμε πιο κοντά στην καρδιά του ζητήματος. 

Μετάνοια σημαίνει “αλλαγή του νου”: Όχι απλώς λύπη για το 
παρελθόν, αλλά θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, ένας τρόπος 
να βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον Θεό- Σύμφωνα με 
τον Ποιμένα του Ερμά, είναι “μια κατανόηση και όχι αναγκαστικά, μια 
συναισθηματική κρίση. 

Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξυσμός τύψεων και αυτοοικτιρμού, 
αλλά επιστροφή, επανατοποθέτηση του κέντρου της ζωής μας στην 
Αγία Τριάδα.

Ως “νέος νους”, ως μεταστροφή και επανατοποθέτηση του κέντρου 
της ζωής, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό, και όχι αρνητικό. “Μετάνοια 
εστί θυγάτηρ και άρνησις ανελπιστίας”, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της 
Κλίμακος. Δεν είναι απελπισία, αλλά σφοδρή αναμονή, δεν είναι το 
αίσθημα πως κάποιος έφτασε σε αδιέξοδο, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο θα βγει απ’ αυτό. Δεν είναι αυτομίσος, αλλά επιβεβαίωση του 
αληθινού μου εαυτού, του δημιουργημένου κατ’ εικόνα Θεού.

Μετάνοια σημαίνει πως κοιτάζω, όχι προς τα κάτω, στις δικές 
μου ελλείψεις, αλλά προς τα πάνω, στην αγάπη του Θεού, όχι προς 
τα πίσω αυτομεμφόμενος, αλλά προς τα εμπρός με εμπιστοσύνη. 
Μετάνοια είναι να βλέπω όχι το γιατί απέτυχα να γίνω κάτι,αλλά τι 
ακόμα μπορώ να γίνω με τη Χάρη του Χριστού.

Όταν η μετάνοια ερμηνευτεί μ’ αυτήν την θετική έννοια, δεν 
θεωρείται πλέον μια απλή πράξη, αλλά  μια συνεχής στάση. Στην 
προσωπική εμπειρία κάθε ανθρώπου υπάρχουν αποφασιστικές 
στιγμές μεταστροφής. Στην παρούσα όμως ζωή το έργο της μετάνοιας 
παραμένει πάντα ανολοκλήρωτο. Η μεταστροφή ή η επανατοποθέτηση 
του κέντρου της ζωής μας πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, μέχρι τη 
στιγμή του θανάτου: Όλο και πιο βαθιά.                   Επίσκοπος Κάλλιστος Ware
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Προσπελάσεις...
Πόσο μπορεί να κουραστεί 

κανείς; Ποιες οι αντοχές μας; 
Υπολογισμοί δεν χωρούν. 

Στην πράξη θα δούμε.
Στο πρώτο μας ταξίδι για 

Βαρσοβία(1993), το βράδυ δεν 
κοιμηθήκαμε. Νυχτερινή ήταν η 
πτήση. 

Εκεί μας παρέλαβε ο Βλαδί-
μηρος.

Μας πήρε στη Θεολογική 
Ακαδημία, για να ξεκουρα-
στούμε. Δεν ήλθαμε, άλλωστε 
εδώ, για να... κοιμηθούμε.

Κάθοδος στην παλιά πόλη. 
Πεζή. Και η κούραση; Την... 
ξεχάσαμε.

Όπου πάει κανείς, οι απο-
στάσεις είναι μεγάλες. Πτήση: 
3 1/2 ώρες. Με τραίνο: 2 1/2 
ώρες. Στις εξορμήσεις; Ώρες. 
Σούπρασλ. Μονή Γκραπάρκα. 
Βρότσλαβ. Τσεστοχόβα. Χαϊνού-                                                       
φκα. Μπιαλοβιέζα. Μπιαλουΐ-
στοκ.

Πριν κάποια χρόνια ήλθε 
μήνυμα. Χρειάζονται τη βοή-
θειά μας. Δεν μας είπαν συγκε-
κριμένα.

Απαντήσαμε λοιπόν: “Παρό-
ντες”.

Από Βαρσοβία για Τσεστο-
χόβα: 3 ώρες.

Εκεί οι Καθολικοί ήταν τώρα 
πιο φιλικοί. Ημέρεψαν.

Για Μπιαλουΐστοκ; Με τραί-
νο. 6 1/2 ώρες. 

Ποιος μπορούσε να μας 
βεβαιώσει, ότι θα αντέχαμε;

Σε τελική ανάλυση, η κούρα-
ση δεν σημαίνει τίποτα.

Όταν είμαστε εκεί, προσπα-
θούμε ν’ απολαύσουμε κάθε 
στιγμή.

Όταν γυρίζουμε στην Κύ-
προ, αναζητούμε τις όμορφες 
εκείνες ώρες. Νιώθουμε, πως 
ζούμε (σ’ επανάληψη) μια περι-
πέτεια στη νοσταλγία του 
Παραδείσου.

Γιατί τι άλλο μπορούσαν να 
είναι εκείνες οι ώρες; 

Μα στιγμές Παραδείσου. Τι 
άλλο; 

Είναι και τούτο ένα ιδιαίτερο 
δώρο. Μια ευλογία, που μας 
παραχωρεί ο Θεός. 

Τον ευχαριστούμε ολόψυχα. 
 (από “το ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)
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Δονήσεις

Ο...
... Ρόνυ Λογκ ήταν συνταξιούχος. Για τους γείτονες ήταν εκείνος 

που νοιαζόταν μήπως άφησαν την πίσω πόρτα τους ανοικτή. Για τα 
παιδιά ήταν εκείνος που θα κοίταζε τον έλεγχο με τους βαθμούς τους 
και θα τους έλεγε ένα καλό λόγο, αυτός που θαύμαζε τις ζωγραφιές, 
που είχαν κάνει με τα δάχτυλα. Για τους περαστικούς ήταν ο άντρας 
με το ΣΤΟΠ που βοηθούσε τα παιδιά να περάσουν το δρόμο και 
σταματούσε τους διαβάτες. 

Όποτε περνούσα, έβλεπα τον Ρόνυ και τα παιδιά να περνούν 
τρέχοντας. Εκείνος έβαζε τις φωνές και χτυπούσε τον ουρανό των 
αυτοκινήτων, σε μια διάβαση γεμάτη με παιδιά του σχολείου.

Ο Ρόνυ επαινούσε ένα καλό έλεγχο. Ενθάρρυνε εκείνα τα παιδιά 
που δεν είχαν τόσο καλούς βαθμούς. Κοίταζε τις κατασκευές του 
μαθήματος της καλλιγραφίας και κάποιο βάτραχο που είχαν πιάσει 
στην αυλή. Άκουγε κάθε ανέκδοτο, που του έλεγαν τα παιδιά και 
γελούσε, κι ας το είχε ακούσει πολλές φορές. Ενδιαφερόταν για τα 
παιδιά. Μερικών οι γονείς δεν έδειχναν το ενδιαφέρον που έδειχνε. 

Εκτός από τους επαίνους και το απαραίτητο σπρώξιμο προς τη 
σωστή κατεύθυνση, ο Ρόνυ Λογκ γέμιζε την ψυχή των παιδιών 
με θάρρος. Πίστευε πάντα ότι μπορείς, αν προσπαθήσεις αρκετά. 
Και αυτό έλεγε στα παιδιά: ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, αν 
πιστέψουν στον εαυτό.

Το Μάιο του 2001 ο Ρόνυ Λογκ πέθανε. Στο σταυροδρόμι, 
που στεκόταν κάθε μέρα με το μεγάλο κόκκινο σήμα του, είχαν 
αποθέσει εκατοντάδες λουλούδια κι επιγραφές. Κάθε φορά που 
περνούσα από κει, δάκρυζα βλέποντας τα ονόματα των παιδιών 
και των γονέων που είχαν υπογράψει σε μια τεράστια παντιέρα 
κρεμασμένη στη μάντρα της αυλής του σχολείου.

Πρόσφατα πήγα μ’ ένα φίλο να επισκεφθούμε τους παλιούς μας 
δασκάλους κι ο φίλος μου ρώτησε έναν, αν τον συμβουλεύει να 
γίνει δάσκαλος. Ο δάσκαλός μας τον κοίταξε και είπε: 

“Αν νοιάζεσαι, μη γίνεις δάσκαλος. Σήμερα κανείς δεν νοιάζεται. 
Ούτε τα παιδιά - και πολλές φορές ούτε και οι γονείς. 

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10



g  h

Δονήσεις

Είναι δυνατό να επιζήσει ο άνθρωπος δίχως φαντασία, 
αλλά μόνο με γνώση; Οι αλλεπάλληλες επιτεύξεις και 
ανακαλύψεις της τεχνολογίας, ενώ είναι βέβαιο ότι αποτελούν 
τεχνική πρόοδο, αχρηστεύουν σιγά - σιγά την στηριγμένη στη 
φαντασία - επινοητικότητα του ανθρώπου, μεταβάλλοντάς τον 
τελικά σε πειθήνιο όργανό τους.

Ο Αλ Σπέερ (υπουργός του Χίτλερ:) “... ο Χάνκε μού είπε 
ότι μόλις είχε επισκεφθεί ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως 
της Άνω Σιλεσίας και προσπαθούσε να με πείσει πως 
δεν θα ‘πρεπε ποτέ μου, να αποδεχθώ πρόσκληση για να 
επιθεωρήσω στρατόπεδο συγκεντρώσεως. 

Είχε δει τρομερά πράγματα εκεί, - που δεν μπορούσε 
ο ίδιος ούτε να αναφέρει καν. Ποτέ μου δεν είχα δει τον 
Χάνκε σε τέτοια κατάσταση. 

- Τι κάνατε τότε; 
- Τίποτε. Καθόταν στο γραφείο μου και υπαινισσόταν 

πράγματα, που καθήκον μου, σαν υπουργού του Ράιχ 
ήταν να διερευνήσω. Αλλά δεν τον ρώτησα. Ούτε ρώτησα 
τον Χίτλερ. Ούτε και μίλησα γι’ αυτά με οποιονδήποτε 
από τους γνωστούς μου στην κυβέρνηση ή το κόμμα. 

Ο Χανκε, βεβαίως, μιλούσε για το Άουσβιτς. Από τη 
στιγμή εκείνη είχα καταδικάσει τον εαυτό μου αμετάκλητα. 
Η ηθική μου μόλυνση ήταν πλήρης. Και αυτή ακριβώς 
η στιγμή κυριαρχούσε στις σκέψεις μου, όταν στη δίκη 
της Νυρεμβέργης  αποδέχθηκα την ευθύνη μου για τα 
εγκλήματα του Ράϊχ. 

Έκτοτε ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Και εξ αιτίας εκείνης 
της πλήρους ηθικής αδράνειάς μου εξακολουθώ να νιώθω 
άμεσα υπεύθυνος για το Άουσβιτς κατά έναν εντελώς 
προσωπικό τρόπο.        

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Γρήγορα...

Η στιγμή ήταν δύσκολη.
Της αλήθειας. Της ευθύνης.
Της απόρριψης όποιου προσωπείου. Όποιας διάθεσης για 

μετάθεση των ευθυνών των μαθητών.
Της προσγείωσης. Της συνειδητοποίησης της συγκεκριμένης 

κλήσης. Της ανάγκης προσωπικής αντιμετώπισης με το 
συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Της απόφασης “Τέλειωσαν τα ψέματα”. Της “ενώπιος ενωπίω” 
συνάντησης.

Συχνά συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να προσποιείται. 
Να κρύβεται πίσω από πλασματικά. Ανύπαρκτα αναχώματα. 
Να υποφέρει από στρουθοκαμηλισμό. Μια εξομοίωση προς το 

περιβάλλον. Μια προσαρμοστικότητα.
Να προσβάλλει και να λατρεύει το ε γ ώ . Να ταυτίζεται με 

τους άλλους. 
Ρεύματα. Σχήματα. Καταστάσεις. Απόψεις ξένες. 
Να αρνείται να δει την πραγματική του εικόνα.
Να αισθάνεται ότι έχει πείσει τους άλλους για το τι είναι. 
Ν’ αγνοεί κατά βάθος την ταυτότητά του.
Να μην καλλιεργεί την αυτογνωσία.
Να μη δέχεται, ότι δεν είναι τέλειος. Ωραίος. Ανεξάρτητος. 

Αυτάρκης. Ειλικρινής. 
Να μην αποδέχεται τις ελλείψεις του. Τις αδυναμίες. Τα κενά 

του. 
Πόση, αλήθεια, μοναξιά ταλαιπωρεί τον δήθεν τέλειο; Τον 

αυτάρκη; Τον παντογνώστη; Τον αλάνθαστο;

12
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Aλέξης

Εν τη αποβάθρα παρίστατο και ο γέρων πρόκριτος 
ιερεύς παπα - Οικονόμος, ον (τον οποίον) ιδών ο 
Κιουταχής, ήρπασεν από της μακράς και λευκής γενειάδος 
του και διασείων ισχυρώς ταύτην τον ύβρισε μετά θυμού 
και οργής, ειπών προς αυτόν, ότι “σεις οι παπάδες τα 
κάμνετε όλα τούτα τα κακά”, εννοών βεβαίως την υπό 
των ιερέων παρόρμησιν των επαναστατών εις τον υπέρ 
πίστεως και πατρίδος αγώνα.

(Ν. Δ. Μακρή, “Ιστορία του Μεσολογγίου)

Σχόλια δεν χρειάζονται.

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

 Πόσο κουραστικό είναι να θέλεις να κρατάς το κύρος του 
ειδώλου σου διαρκώς ακμαίο; 

Να ζεις με το φόβο μήπως πέσεις από το βάθρο σου; 
Όλα τα ξέρεις. Τα μπορείς. Μετράς κα τα βρίσκεις λειψά. 
Μα τα χρόνια περνούν. 
Χάνονται τα νειάτα. Η ομορφιά. Η δύναμη. Η θέληση να 

κρατήσεις τα κεκτημένα. 
Φθάνει, αργά ή γρήγορα, η στιγμή της αλήθειας. Της 

ανώμαλης προσγείωσης. Της καθίζησης ίσως. 
Τότε;                                                +ο π.Γ.
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Η ελληνική επανάσταση αδελφέ μου, κι ο αγώνας 
που ακολούθησε ήταν κάτι εντελώς ξεχωριστό. Δεν 
έχει τίποτε κοινό  με τη γαλλική επανάσταση και τους 
ταξικούς αγώνες άλλων λαών. 

Ο έλληνας απ’ την αρχή της υπάρξεώς του μάχεται 
“υπέρ βωμών και εστιών”, υπέρ πίστεως και πατρίδος 
και τότε περισσότερο, “για του Χριστού την πίστη την 
αγία και της πατρίδος την ελευθερία”. 

Αυτό είναι και το σύνθημα που κυριαρχεί σε 
προκηρύξεις, όρκους, έγγραφα, λόγους και διαγγέλματα. 
Κι όχι σαν ένα σύνθημα που διεγείρει, αλλά και σαν 
πράξη περισσότερο και το έργο που το επαληθεύει και 
το καταξιώνει. Κι αυτό ξεσηκώνει τους πάντες. Κι αυτό 
τους κάνει υπερανθρώπους και τους οδηγεί στις πιο 
μεγάλες θυσίες. 

Ο λαός κι ο αγώνας του τότε, είναι κάτι το μοναδικό, 
που δεν υπάρχουν αναλογίες σ’ άλλο λαό και σ’άλλο 
ξεσηκωμό. Και πρέπει αυτό να τόχουμε καμάρι μας και 
να μην ντρεπόμαστε να το λέμε. 

Μάλιστα, κυρίως “υπέρ πίστεως και πατρίδος” γιατί 
είμαστε Έλληνες!

(“Ο ανταποκριτής”)

14
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- Εις την Ζάκυνθο εμπήκα ναυτικός εις την μοίραν του 
Μωριά, κι αρχίσαμε να χτυπάμε τους Τούρκους. Έναν καιρό 
έμεινα ημέρες χωρίς να καπνίσω. Δεν  μπορούσα να βαστήξω. 
Παίρνω την πίπα μου κι άρχισα να ξύνω τη νικοτίνη, διά 
να φτιάξω τσιγάρο. Κάποια στιγμή όμως είπα εις τον εαυτό 
μου στενοχωρημένος:

- Όρσε άνθρωπος, που θέλει να λευθερώσει τον τόπο του 
και δεν μπορεί να  λευτερωθεί ο ίδιος από ένα συνήθειο, Θεέ 
μου, συγχώρεσέ με. 

Πέταξα τότε το τσιμπούκι μου στη θάλασσα και δεν ξανα-
κάπνισα.                            Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

* * *
“Έλάβομεν το γράμμα σου, εις το οποίον είδαμεν να μας 

φοβερίζης ότι, αν δεν σου προσφέρωμεν την υποταγήν μας, 
θέλεις εξολοθρεύσει τους μανιάτας και την Μάνην. Δια τούτο 
και ήμείς σε περιμένομεν όσας δυνάμεις θελήσεις. Οι κάτοικοι 
της Μάνης γράφομεν και σε περιμένουμεν”. 

Ο Μαυρομιχάλης στον Ιμπραϊμ

λόγια

αγάπης

Κόρη μου, 

Η Βασιλεία του
 Θεού έχει θύρα

 

χαμηλή. 
Για να μπεις, πρέπει να είσαι παιδί ή 

να σκύψεις. 
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             8.1.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Στην ιστορία περιγράφονται πόλεμοι και κατακτήσεις. 

Ήττες και νίκες. Αριστουργήματα της σμίλης. Δημιουργίες του 
χρωστήρα. Συνθέσεις μουσικές. Τεχνικά κατορθώματα.

Όλα αυτά συνθέτουν το μεγάλο βιβλίο της. Γεγονότα του 
πλανήτη μας.

Θέση όμως ο φτωχός Χριστός; Δεν έχει καμμιά.
Γιατί άραγε; 
Οι άνθρωποι τον απωθούμε έξω από το χώρο των αναζητήσεών 

μας. Κυκλοφορούμε συνεπαρμένοι από τα εγκόσμια.
Ο Χριστός βέβαια δεν εισόρμησε στο χώρο της ιστορίας σαν 

ένα γεγονός εντυπωσιακό.
Η τροχιά του παρουσιάστηκε σύντομη.
Συχνά συμβαίνει και τούτο το παράδοξο. Κάποιοι να γράφουν 

π.χ. Εκκλησιαστική ιστορία, χωρίς ν’ αναφέρονται στο θεμελιωτή 
της. (!)

Κάποιος τότε μπορεί  να πει, ότι δεν υπήρξε.
Το ερώτημα όμως είναι: Ποιός είναι Εκείνος που χώρισε την 

Ιστορία σε προ Χριστού και μετά Χριστόν;
Είναι ένα ορόσημο που χωρίζει σε αρχαίο και νέο το βιβλίο 

της ανθρώπινης ζωής.
Έτσι να το δούμε, πρέπει.           

                            Με την αγάπη μου,

                                      a.G. στην έρημο
19
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Η...
...γραφειοκρατία είναι αντικειμενική, ιεραρχική και εξειδικευ-                                                           

μένη. Οι γραφειοκρατικοί κανονισμοί, εν όψει μιας αυξημένης 
αποτελεσματικότητας, παραδέχονται κάποια δόση προσωποποί-
ησης. Η ιεραρχία είναι υποταγμένη στις προσφυγές.

Οι εξειδικεύσεις διορθώνονται από την προσωποποίηση, την 
οργάνωση των ανθρωπίνων σχέσεων. 

Η γραφειοκρατία, που σήμερα απομακρύνεται από τις 
μηχανιστικές κοινωνικές δομές και μετασχηματίζεται από αυτό-
ματες μηχανές πληροφόρησης, αναλύεται σαν μια δομή σχετικά 
σταθερή ανθρωπίνων σχεδίων. Που τίθεται σε κίνηση έτσι που τα 
πιθανά αποτελέσματα να αποκτηθούν με σκοπό να ελευθερωθεί 
ένα κοινωνικό σύνολο.

Αυτή η ενεργοποίηση των σχεδίων ανήκει στη στρατηγική 
ενός μεγάλου υποσυνόλου που περικλείει ως στρατηγική πιο 
μικρών υποσυνόλων και περικλείεται από τη στρατηγική όλης 
της κοινωνίας.Τη γραφειοκρατία την αντιλαμβανόμαστε ως ένα 
συνδυασμό εξουσιών που βρίσκεται μεν στην υπηρεσία της 
πολιτικής εξουσίας, αλλά και που ενεργεί, επίσης, επάνω της. 

Στην άκρη των αυτοματισμένων αλυσίδων βρίσκουμε ενεργά 
υποκείμενα. Κυβερνώντες που ασκούν πολιτική εξουσία. Σε όλα 
τα κλιμάκια και τα τμήματα της διοικητικής γραφειοκρατίας η 
πολιτική εξουσία μπορεί να ασκηθεί από το εξωτερικό προς το 
εσωτερικό και αντίστροφα.

Οι αλλοτριώσεις από τον γραφειοκρατικό μηχανισμό είναι, 
κατά πολύ, οι συνέπειες των αλλοτριώσεων της πολιτικής 
διαταγής που περιέχουν το ουσιώδες των αλλοτριώσεων.

 Φρανσουά Περρού

Ρωγμές...
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Προβλήθηκε το επιχείρημα: «Μα οι Χριστιανοί δεν 
είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. Ανήκουν σε ιδιαίτερη 
θρησκεία. Είναι διαφορετικοί». Γράφει η προς Διόγνητον 
Επιστολή: «Χριστιανοί… οὔτε γῆ οὔτε φωνῇ οὔτε ἔθεσι 
διακεκριμένοι τῶν λοιπῶν εἰσίν ἀνθρώπων» (V, 1). 
Τίποτα το ιδιαίτερο δεν τους χαρακτηρίζει. Δεν μπορεί 
δηλαδή κανένας να βρει εξωτερικά χαρακτηριστικά. Κάτι 
που θα έχουν μόνο οι Χριστιανοί. Ώστε, όταν το βλέπει, 
ν’ αντιλαμβάνεται αμέσως πως έχει απέναντί του ένα 
Χριστιανό. 

Εξωτερικά όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιοι. Εσωτερικά 
όμως διαφέρουν. Στο Χριστό είναι δοσμένη η καρδιά 
των χριστιανών. Στο χρήμα. Στην ψυχαγωγία. Στην 
ανηθικότητα. Στα είδωλα είναι δοσμένη η καρδιά των 
άλλων. 

Οι χριστιανοί μιλούν την ίδια γλώσσα. Έχουν τα 
ίδια ήθη και έθιμα μ’ όλους τους συμπατριώτες του. Δεν 
αποτελούν ιδιαίτερη φυλή ή γένος. 

Όλοι οι χριστιανοί κάθε τόπου ανήκουν στο έθνος 
που κατοικεί εκεί. 

Δε μιλούμε για τους χριστιανούς της ταυτότητας. 
Στις ταυτότητες όλων γράφει «Χριστιανός Ορθόδοξος», 
χωρίς όμως να σημαίνει, πως είμαστε κιόλας χριστιανοί 
ορθόδοξοι. Τις πιο πολλές φορές γράφει μόνο. Είναι 
λοιπόν οι χριστιανοί από την ίδια ύλη καμωμένοι, όπως 
όλοι οι άλλοι. 

Ζουν στον ίδιο κόσμο με τους άλλους ανθρώπους.
Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα μ’ αυτούς. Μιλούν 
την ίδια γλώσσα, χωρίς να ξεχωρίζουν σε τίποτα εξωτερικό. 

Κανένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο δεν υπάρχει. 
Πολύ λογικό είναι στους τρόπους τους να διαφέρουν. 

Οι πραγματικοί χριστιανοί θα συμπεριφέρονται διαφο-
ρετικά. Γιατί; Μα αγωνίζονται εναντίον του κακού. Να 
ζήσουν το Χριστό. Να γίνουν Χριστοί. Γι’ αυτό και θα 
διαφέρουν. 

Άλλος λίγο, άλλος πιο πολύ θα μυρίζουν Χριστό. Θα 
είναι Χριστοφόροι και Χριστοκίνητοι. 
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Οι λιγώτερο απλοϊκοί, δεν είναι κι αυτοί απαλλαγμένοι από το 
φόβο. Είναι όμως γι’ αυτούς αφηρημένος και δεν μπορούν να τον 
διατυπώσουν μέσα τους καθαρά. Τους τρομάζει το μυστήριο που 
σκεπάζει τις σατανικές “έρευνες” των Πυργοποιών. Βλέπουν να 
βάλλονται στην πράξη τα θεωρήματά τους, να γίνονται μηχανικές 
εφαρμογές, να εκτοξεύονται σ’ αυτό που το νομίζουν άπειρο. 
Και τούτο, γιατί οι Πυργοποιοί νέμονται μόνοι τους περήφανα 
τ’ απρόσιτα στον κοινό νου μυστικά τους. Τέρατα, σημεία, 
αλγεβρικές εξισώσεις, συβιλλικά ψηφία και αριθμοί, όλα κρυπτικά, 
είναι ακατανόητα για το πλήθος των αμύητων, και παίρνουν 
εφιαλτικές διαστάσεις, όταν τα βλέπουν στις θεαματικές εφαρμογές 
τους στη μηχανική και στο διάστημα. Ο φόβος τους, διάχυτος κι 
αόριστος, καταντά ουσιαστικά μεταφυσικός.

Απομένουν οι τολμηροί, αλλά λιγοστοί, που προσφέρουν, από 
πνεύμα θυσίας στην Επιστήμη ή από έλξη προς την περιπέτεια 
του άγνωστου και του πρωτοφανούς ή από ευγενική φιλοδοξία, 
τους εαυτούς τους σαν πειραματόζωα στις εφαρμογές των νέων 
Πυργοποιών. 

Είδαμε τις επιγραμματικές εμπειρίες του πιο πρόσφατου και πιο 
θαρραλέου να συνοψίζονται επιγραμματικά στην εντύπωσή του: 
“Το χάος της απεραντοσύνης”. Εδώ πια ο καθαρά και απόλυτα 
μεταφυσικός φόβος γίνεται δέος πραγματικό και συγκεκριμένο: Τα 
ηρωϊκά πειραματόζωα προπαιδευμένα σωματικά μ’ επιμέλεια για 
το άθλημά τους, συναποκομίζουν στην εκτόξευση, μαζί με τους 
σκαφανδρικούς θαλαμίσκους τους, την ψυχική τους κενότητα, και 
στο χάος που συνάντησαν, αυτό το δικό τους κενό νόμισαν πως 
ηύραν, ανίκανοι να ιδούν, πόσο πλήρες είναι εκείνο το χάος από 
την Ουσία της Δημιουργίας, του Νόμου και του Κανόνα.     

Τ.Κ. Παπατσώνης

Διέξοδοι

Πλήρες

22



g  h

ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Το έχεις προσέξει;

Πολλοί προσεύχονται με τ
α μάτια κλειστά.

Αισθάνονται, πως έτσι επικοινωνούν καλύτερα 

με τον Πατέρα.

Είναι γεγονός, ότι πολύ συχνά αμαρτάνουμε 

“δια των θυρίδων”. Με τα μάτια. Μας συμφέρει 

λοιπόν να τα έχουμε 
κλειστά.

Υπάρχει κι ο αντίλο
γος όμως.

Μπορούμε έτσι να δ
ιορθώσουμε κακίες; Λάθη; 

Πτώσεις;

Και κάτι άλλο.

Με τα μάτια κλειστ
ά, πώς θα δούμε τον π

όνο 

των άλλων; Τη σύγχυση, π
ου παντού επικρατεί; 

Του κόσμου τη φ
τώχεια; Και την ανά

γκη;

Πώς θα φέρουμε όπ
οιο μήνυμα στου

ς άλλους 

έτσι;
Ν’ αδιαφορήσουμε 

λοιπόν; Μα είναι λύση;

Πολλοί δοκιμάζοντα
ι γύρω. Θέλουν ανακούφιση

.

Τί κάμνουμε λοιπ
όν, συνάνθρωποι;

23



g  h

“Ένα παζλ από σκέψεις και στίχους τραγουδιών. 
Ξετρύπωσε από ένα συρτάρι καθώς συγύριζα τις προάλλες. 
Θυμάμαι τη μέρα εκείνη… που ένας στίχος έφερνε μια σκέψη 
κι αυτή η σκέψη έφερνε έναν άλλο στίχο. 

“Είναι ένα παράξενο, παράξενο ταξίδι να θέλεις να χαθείς 
στα όνειρά σου. Είναι ένα παράξενο, παράξενο ταξίδι να θέλεις 
να εξηγήσεις την καρδιά σου. Σ’ έναν κόσμο, που είναι 
σκληρός. Πρέπει να παλέψεις, να αγωνιστείς. Για την 
ψυχή σου να νοιαστείς. Έχει τους νόμους της αυτή η 
ιστορία. Εσύ θα αντισταθείς! Για ένα κομμάτι ψωμί, δεν 
φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις 
πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί 
σου. Το πιο σπουδαίο  είναι η ψυχή σου. Ναι, είναι άγριοι 
οι καιροί. Άγριος άνεμος, τον άγριο κόσμο χτυπάει. Άγριος 
ο καιρός, τη μέρα στα πέλαγα πάει. Άγριο ψέμα, τον άγριο 
κόσμο θερίζει, αλλά εμάς, κυρίες και κύριοι εμάς, «οι μύθοι κάθε 
Χαλιμάς» τη ζωή μας γεμίζουν ακόμα!

Το πλοίο των ονείρων μας, μας πάει σε κόσμους ξένους, 
μακρινούς. Μένω μονάχος στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε, 
αν σώζεται κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχο στον 
φόνο δεν θα μ’ έχετε”. 

Μόνο που… Δεν είμαστε μόνοι. Ένα αόρατο Χέρι 
μας οδηγεί. Κάτι ζωντανούς μας κρατά κι είναι μόνο ένα βήμα, 
ένα βήμα πιο πέρα! Ο αέρας της πόλης αλλάζει ξανά, τα χιόνια 
λιώνουν, γιορτάζει η μέρα! Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε 
να ‘ρθει. 

Έξω εκεί στην ερημιά, έμαθες χίλια μυστικά. Να τα φυλάξεις. 
Έπεσες τόσο χαμηλά, για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις. 
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό! Δεν είναι 
λόγια ωραία, στιχάκια στο χαρτί. Θα το δεις! Στους
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*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' 
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άγριους καιρούς, πόσα είδες ναυάγια, πόσες ζωές και θαύματα άγια; 
Πάρε τον φόβο σου αγκαλιά… Και αν στον δρόμο σου χαθείς και 
δεν ξέρεις πού σε πάει, ήλιο σύμμαχο θα βρεις. Ασ’ τον να σε οδηγάει. 
Ξέρω, ψάχνεις το γιατί και το ψέμα σ’ αρρωσταίνει. Σκέψου αυτό 
είναι η ζωή, καραβάνι που πηγαίνει. Σαν κι εσένα είμαι κι εγώ, κλαίω, 
γελάω, αγαπάω. Καραβάνι είναι η ζωή και μαζί σου προχωράω. 

Θεέ μου, αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε 
σε Σένανε, στα μέρη τα παλιά. Στον γαλάζιο θρόνο Σου, χρυσό 
μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ανήμερα τα πόδια Σου ακουμπάς. 
όσα χρόνια πάλευα μόνος, στα τυφλά και ταξίδεψα κι αρρώστησα και 
πέρασα πολλά. Τώρα, όμως, πλάι Σου και πάλι περπατώ, μες στα 
χρώματα του κήπου Σου και δίπλα στο νερό.

Γέλα, λοιπόν, ψυχή μου! Και κοίτα ψηλά. Σαν έρθει η ώρα, θα 
έρθει απλά. Γέλα! Κυλάει ο καιρός. Γέλα, ψυχή μου, και πες δυνατά: 
Δεν ήμουν μόνη… Σε βρήκα ξανά!

Σβήσε τα δάκρυα κι άκου απλά τι σου λέει η καρδιά σου. Πέφτει τ’ 
αστέρι μας, κάνε μια ευχή, ελεύθερη να ‘ναι η ψυχή μας κι ό,τι περάσαμε 
πριν στη ζωή, να ‘ναι η κρυφή δύναμή μας… Κι όταν η ψυχή είναι 
ελεύθερη, μπορεί να αγαπήσει… τους ανθρώπους… τον 
Θεό! Η αγάπη είναι πουλί, πάντα βρίσκει μια γωνιά, για να κρυφτεί. 
Να ‘χεις πάντα ανοιχτά, χέρια σώμα και καρδιά… να χωθεί και 
στη δική σου αγκαλιά. Αν θες λουλούδι γύρω σου ν’ ανθίσει, μια 
πεταλούδα αν θες να φτερουγίσει, άσε τον θυμό σου. Άσε τον 
να σβήσει. 

Τελικά, οι άνθρωποι… Είμαστε σύννεφα που ψάχνουν μια 
μορφή. Όνειρα που ξεκινάνε το πρωί. Είμαστε θαύματα και λάθη. 
Είμαστε εκεί… Είμαστε φωτεινές κουβέντες, μα κι η σιωπή. Είμαστε 
εμείς και το γρανάζι κι η μηχανή. Είμαστε απάντηση σ’ άλλη μια 
ερώτηση που έχει χαθεί. Είμαστε καύσιμο σε μια τεράστια μηχανή. 
Είμαστε η φρίκη ενός πολέμου, μα κι η αφορμή. Είμαστε θαύματα 
και λάθη. Η πάλη γίνεται, για να επικρατήσει το Θαύμα… 
Υπάρχει αν έχεις μάτια να το δεις, αν έχεις χέρια να το αγγίξεις. 
Μπορείς να βρεις κλειδί να ξεκλειδώσεις τη σιωπή του. Αρκεί να πας 
ολάνοιχτος, γυρεύοντάς το.

Και κάτι τελευταίο. Καλύτερα να μη μιλάς, κακές αν κάνεις 
σκέψεις, μα αν συλλογάσαι όμορφα, είναι χρυσές οι λέξεις. Καλύτερα 
να μη μιλάς, αν δεν πολυκατέχεις, μα αν ξέρεις, μην κρατάς κρυφό τον 
θησαυρό που έχεις! 

Κ. Χ. 
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Στο χωριό λοιπόν. 
Κοντά στη θάλασσα. Σε μικρό σπιτάκι.
Χρειαζόταν κι αυτό την περιποίησή του, την καθαριότητά 

του. Κάτι που εμείς δεν μπορούσαμε να κάμουμε. Αναζητήσαμε 
λύση. Μας είπαν για κάποιαν κοπέλλαν. Επικοινωνήσαμε.

Ήλθε στην ώρα της. Ήταν από την Σρι Λάγκα. Ευγενική. 
Με λίγα ελληνικά. Και γρήγορη. Προσηλώθηκε στο έργο της. 
Οι δουλιές της τέλειες.

Βλέποντάς με, κατάλαβε την ιδιότητά μου. Ο σεβασμός 
της ήταν πολύ έκδηλος.

Η ταχύτητα της μοναδική.
Μας είπε πού μένει.
Ήλθε για δουλιά. Παντρεύτηκε εδώ. Κι έμεινε. Καλός ο 

σύζυγός της.
Πηγαίνει σε σπίτια. Καθαρίζει. 
Συμβάλλει με τον τρόπο της στην επιβίωση της οικογένειάς 

της.
Ήταν ενθουσιασμένη μ’ εμάς. Κι εμείς μαζύ της βέβαια.
Ήλθε ξανά αργότερα. Πάντα φιλική. Χωρίς λόγια περιττά.
Όταν πέρυσι αρρώστησα, το πληροφορήθηκε. Δεν ξέρω 

πώς. 
Μετά το εξιτήριο, πήγα σε ίδρυμα για φυσικοθεραπεία. 

Έμεινα κάπου δυό μήνες. Τότε ήλθε το μήνυμα. Το νέο.
“Τηλεφώνησε η Κάντη. Από το Μενεού. Ήθελε να δει πώς 

είσαι. Σου στέλλει τις ευχές και την αγάπη της”.
Έκπληξη λοιπόν.
Χωρίς να περιμένεις. 17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Για να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε τον χαρακτήρα της 

Επαναστάσεως του 1821 πρέπει να καταφύγουμε στις πηγές 
της και στα πρόσωπα που είχαν την πρωτοπορία σ’ αυτήν. 
Με μικρή, αλλά φιλότιμη προσπάθεια μπορούμε να δούμε, 
πως:

Η Επανάσταση εκείνη ήταν καθαρά ε θ ν ι κ ή , απέβλεπε 
δηλ. στην απελευθέρωση του Γένους από τον τούρκο και την 
αποτίναξη της δουλείας 400 χρόνων.

Στη διάρκειά της δεν έγινε καμιά διάκριση ανάμεσα σε 
πλούσιους και φτωχούς. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι στην κοινή 
προσπάθεια να διωξουν τον τούρκον, αγωνίσθηκαν μέχρι 
τέλους για την επιτυχία του ιερού σκοπού του.

Κανένας ταξικός αγώνας δεν άρχισε με το 1821. Αντίθετα 
μάλιστα. Την πρωτοβουλία για την Επανάσταση είχαν οι τότε 
πλουσιοι δηλ. έμποροι, οι καραβοκύρηδες, οι νοικοκυραίοι που 
είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Κοντά σ’ αυτούς πήραν 
θέση, όταν ήλθε η ώρα, τα παλληκάρια του λαού, οι μέχρι 
τότε ραγιάδες με σύνθημα “Για του Χριστού την πίστη την 
αγία και της πατρίδος την ελευθερία”.

Οι “δεσποτάδες” και η Εκκλησία στάθηκαν απ’ την αρχή 
στην πρωτοπορία του αγώνα. Απόδειξη οι εκατόμβες των 
θυμάτων και ο μακρύς κατάλογος των κληρικών αγωνιστών. 

Η Εκκλησία, με το έμψυχο υλικό και τα εφόδια των ναών 
και των μονών της, πρόσφερε όσα κανένας άλλος στον αγώνα 
αυτόν. 

(Ελπιδοφόρα νειάτα)
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Ανεβαίνοντας
«Άκουσε καλό μου παιδί»

Απαντήσεις σε νέους από έναν επίσκοπο αγάπης
 

[Ηλίας Λιαμής, εκδ. Αρχονταρίκι]

«Ηλία, χαίρε. Πώς πάει εκείνο που ηχογραφήσαμε; Προχωράει;» 
Έτσι ξεκίνησε μία από τις τελευταίες στιχομυθίες με τον μακαριστό 

Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλο, μια σχεδόν εβδομάδα 
πριν από την αδόκητη κοίμησή του.

Η αλήθεια είναι πως η ιδέα του είχε φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα και μου το είχε εκφράσει επανειλημμένως. Επρόκειτο για ένα σχέ-
διο εκδόσεως ενός νεανικού βιβλίου, που θα στηριζόταν σε αληθινά 
ερωτήματα εφήβων και νέων, στα οποία θα καλούνταν να απαντήσουν 
πνευματικοί και παιδαγωγοί, ο καθένας από τη δική του σκοπιά.

Ξεκίνησα από τον πατέρα Παύλο. Ήταν ο πρώτος που μου ήρθε 
στον νου, όταν το εκδοτικό αυτό σχέδιο άρχισε να υλοποιείται.  

[…] Είχα ήδη καταγράψει ερωτήματα παιδιών, πολλά από τα 
οποία ήταν μακροσκελή και συνοδεύονταν από δικές τους εμπειρίες, 
διατυπωμένες με το ύφος και την ορολογία των σημερινών εφήβων. Ο 
πατήρ Παύλος μιλούσε σαν να είχε τα παιδιά μπροστά του και μια 
δυο φορές ξεκίνησε με τη φράση:

«Στην ερώτηση αυτή θα του έλεγα: Άκουσε καλό μου παιδί…»
Και συνέχιζε.
Ο λόγος του όπως πάντα άμεσος, γλυκός, καρδιακός. Και οι 

απαντήσεις του σχετικά σύντομες, αλλά και πλήρεις, λυτρωτικές, 
χωρίς ούτε μία λέξη περιττή. (από την Εισαγωγή του βιβλίου)

Σας ακούω… θα πει αυθόρμητα το νέο παιδί. 
Γιατί διψάει. Θέλει να μάθει. Ψάχνει. Αμφισβητεί και αντιστέκεται, 

αλλά την ίδια ώρα βαθιά μέσα του πιστεύει. 
Ένα βιβλίο συνάντησης των νέων με την ορθόδοξη πνευματική 

ζωή. Οδηγός ένας μακαριστός Επίσκοπος, που αγάπησε με όλη του 
την καρδιά τον Θεό και τη νέα γενιά.                         

 Κ. Χ. 
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Βεβαιώσεις

Ποιός

“Ποιός είμαι, Κύριε, εγώ
ώστε τέτοιο θαυμάσιο πράγμα

να ενεργείς μέσω εμού;”
                      (Ισαάκ ο Σύρος)

Γυναίκα
Περνούν οι μέρες κι’ όλο πλάθετ’ η γυναίκα.
χαριτωμένη, τρυφερή, στοχαστική.
Μελώνει η σκέψη στη στοργή και τη γαλήνη.
Γέρνει η ψυχή μεσ’ στο μυστήριο εκστατική.
Κάτι σαν πόνος και σα λύγισμα στο βλέμμα.
Κάτι σα φως και σα σκοτάδι μεσ’ στο νου.
Την ομορφιά της γης, τη δύναμη να κλείσει
βαθειά μαζί με το μυστήριο τ’ ουρανού. 
                              Άλκηστις Δικαιάκου

Τι;
Το αύριο το περιμένεις τόσο,
Κι όταν η βροχή, ήρεμη,
πέφτει στα κεραμίδια.
Τί θα γίνει λοιπόν αύριο;
“Πάμε γι άλλες πολιτείες;”
Με τ’ αρματά μας άραγε;
Κι ας είναι και το παιδικό σπαθί.
Για πού θα κινήσουμε λοιπόν;
Οι λαιστρυγόνες, ναι,
κι οι κύκλωπες
αργούνε να ξυπνήσουν.
Ακροποδητί λοιπόν;         ζ.α.
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«Η μάχη που δίνω τώρα, είναι σκληρή. Πολύ σκληρή.
Οι λοιμωξιολόγοι είπαν ότι, όταν μπήκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 

κανονικά έπρεπε να είχα πεθάνει. Ήμουν σε άσχημη κατάσταση.
Όμως, παρόλα αυτά, έζησα.
Οι πνεύμονές μου έχουν επηρεαστεί σε όλη τους την έκταση. Θα πάρει 

μήνες για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Αν ξεπεραστεί.
Με κράτησαν 17 μέρες και βρέθηκα μπροστά στον θάνατο ακόμα 5 φορές.
Αν δεν με έβγαζε μια συγγενής γιατρός, θα ήμουν ήδη νεκρός. Είμαι στο 

σπίτι.
Έχω οξυγόνο και 5 γιατρούς που με παρακολουθούν. (Παθολόγο, Λοιμω-

ξιολόγο, Πνευμονολόγο, Νευρολόγο, Γαστρεντερολόγο).
Το πρόβλημα που προέκυψε τώρα, είναι οι παράλογα ισχυρές δόσεις 

κορτιζόνης, που μου χορηγήθηκαν για 28 μέρες. Μου προκαλούν βήχα 
ασταμάτητο, ο οποίος δεν υποχωρεί και με φέρνει σε σημείο λιποθυμίας. 

Η κορτιζόνη προκαλεί αφόρητους πόνους στα μάτια και δεν βλέπω καλά. 
Μου παρέλυσε τα πόδια και δεν περπατώ. Κάνω φυσιοθεραπείες.
Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι στους πνεύμονες.
Τώρα καταλαβαίνω την αξία μιας αναπνοής. Την αξία μιας ζωής.
Τώρα προσπαθώ να καταλάβω και όλα αυτά, που μέχρι σήμερα δεν 

ήθελα να καταλάβω.
Τελικά, μέσα από τον πόνο, ο άνθρωπος μπορεί, κοιτάζοντας ξαπλωμένος 

το ταβάνι, να δει μέσα στην ψυχή του και όλα αυτά, που θα έπρεπε να 
έβλεπε όταν ήταν όρθιος».

«Ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον. Δεν ήξερα με ποιον.
Τι σου είναι, τελικά, η ζωή! Νομίζεις πως οι άνθρωποι χάνονται μέσα στα 

χρόνια. Και με έναν πόνο, μια δοκιμασία φέρνει τα πλάσματά Του ο Θεός 
κοντά. Δεν μας αφήνει ποτέ μονάχους.

Και ήλθε το μήνυμά σου. Και λευτερώθηκε η ψυχή μου. Δόξα τω Θεώ!».
Άνοιγμα καρδιάς. Μηνύματα αγώνα και ελπίδας. Πίστης στη δύναμη και 

την αγάπη του Θεού.
Μέσα από την οπτική αντίκρυση και διαχείριση του πόνου, ο άνθρωπος 

αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και τον Θεό.
Κοινωνεί. Γίνεται ένα μαζί τους!
Βάζει κλειδί στην κλειδαριά του Παραδείσου!                           ΔΔ

Κλειδί

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 4:00 - 6:00 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 4:00 - 6:00 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.
Στις 6 Μαρτίου είναι Ψυχοσάββατο. Την Παρασκευή (3:30 μ.μ. - 5:00 μ.μ.) 
θα γίνει μνημόσυνο των τεθνεώτων.
Την Παρασκευή, 12 Μαρτίου (4:00 μ.μ. - 5:00 μ.μ.) θα γίνει μνημόσυνο 
των τεθνεώτων.
Από την Κυριακή της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυρινής, (Τετάρτη 
και Παρασκευή), γίνεται κατάλυση σ’ όλα εκτός κρέατος.
Από την Δευτέρα 15 Μαρτίου αρχίζει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Κάθε  Παρασκευή  (5:00 - 5:45μ.μ.)  προ  του  Μικρού Αποδείπνου και 
της ακολουθίας των  Χαιρετισμών, θα τελείται μνημόσυνο των τεθνεώτων.
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τελούνται οι ακολουθίες του Όρθρου και της 
Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
Στις 25 Μαρτίου γίνεται  κατάλυση ψαριού.

Σπούδασα Φιλοσοφία, Νομική, Θεολογία 
και ιδού με τόσα φώτα, 
μωρός, τυφλός όπως και πρώτα.

Ούτις

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 147 l   Μάρτιος 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
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