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Δοκιμάζουμε; 
Πώς εκδηλώνεται άραγε η Μετάνοια; 
Πώς θα φανεί ότι κάποιος μετανόησε; 
Τα λόγια δεν είναι αρκετά. 
Χρειάζονται έργα. 
Αγώνας. 
Τα έργα είναι η απόδειξη της σωστής 

μετάνοιας. 
Αν δεν υπάρχουν αυτά (Πραξ κστ’ 20), τότε 

πως αποδεικνύεται ότι κάποιος μετανόησε; 
Χωρίς αυτά, τίποτε δεν γίνεται αποδεκτό. 
Θα πιστέψουμε στα λόγια; 
Είναι δυνατό; 
Έργα μετάνοιας λοιπόν. 
Περισσότερο βέβαια για μας. Για κανέναν 

άλλο. Προσωπικό δηλ. το θέμα. Αμεταβίβαστο.
Και η ικανοποίηση στο τέλος κι η χαρά θα 

είναι όλες δικές μας. 
Δοκιμάζουμε λοιπόν;   

ζ.α.
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“Έγραψαν ζωηφόρο το όνομά τους 

πάνω στον Σταυρό και δεν γίνεται να     

σβήσει”.                                   (Κ. Γκαμούρας)

Και έρρευσεν η Χάρη. Σε όλους τους 

ανθρώπους. Ναι.   γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Θαύματα

Μια παράξενη αυταρέσκεια παρατηρείται.
Ο άνθρωπος στηρίζεται στον εαυτό του. Ο κόσμος άραγε 

είναι αρκετός, ώστε να τον ικανοποιήσει;
Άλλος δεν μας χρειάζεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος 

συμπλήρωσης του κενού μας.
Είμαστε ευχαριστημένοι με τα δεδομένα της λογικής.
Της σκέψης μας.
Αποφεύγουμε έτσι της ζωής μας τα σκοτεινά τ’ ακρογιάλια.
Είμαστε το παν. (Ή δεν είμαστε τίποτα).
Ξέρουμε τον προορισμό μας.
Υποτασσόμαστε στις υλικές εκφάνσεις της επίγειας ζωής.
Αφομοιωνόμαστε λοιπόν.
Το παν είναι η απόλαυση(!)
Μετά το θάνατο; Τίποτε.
Αγωνιζόμαστε για την επικράτησή μας.
Τις ανέσεις αναζητούμε διαρκώς.
Άσχετο, αν η ζωή ερειπώνεται.
Ουδείς οίκτος για τον άλλο.
Αποβολή όποιου χαλινού.
Η πίστη; Μα είναι πλάνη. Ειδικά σήμερα.
Χρησιμοποιείται σε ώρα απόγνωσης.
Είναι τόσο ακαθόριστος ο δρόμος της.
Ουδείς σοβαρός(!) άνθρωπος την αποδέχεται. 
Τι γίνεται όμως με τους γκρεμούς της αμφιβολίας; Της καρδιάς 

το πάγωμα; Τις τόσες απορίες μας;
Την άγνοιά μας σε τόσα θέματα;
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      Μικρές

Αγαπάμε με ιδιοτέλεια. Κτητικά. Ναρκισσιστικά... 
Αγαπάμε ορισμένους μόνο.

* * *
Ο άνθρωπος... παλεύει να βρει το πρόσωπό του, με 

τα δεδομένα όμως της Θείας δωρεάς που υπάρχουν από 
πίσω. * * *

Αν λοιπόν είμαστε πολίτες του κόσμου, μπαίνει το 
ερώτημα, εάν μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Εάν είναι αποδεκτή 
η ιδιώτευση ως στάση.                  π. Βασ. Θερμός

Ποιά η θέση μας τελικά; γ.

 αναδύσε ι ς

Την υπερκόσμιαν σοφίαν;
Την αναζήτηση της αλήθειας;
Το πέρασμα από του κλαυθμώνος της ζωής τούτης την 

κοιλάδα; 
Το θέμα της ευδαιμονίας;
Χρειάζεται φως τελικά;
Προβολέας δυνατός.
Πυρσός.
Για να βρούμε το δρόμο προς τις κορφές.
Προς την νίκη. Την ευτυχία.
Με τον Χριστό πάντα.
Και τότε, γίνονται θαύματα. Ναι. Και ο μικρός Δαβίδ νικά 

τον τεράστιο Γολιάθ.
Αυτή, η αλήθεια διατρανώθηκε. Για πολλοστή φορά. Και οι 

λίγοι Έλληνες νίκησαν τα θηρία.
Σημαία μας; Τα ιδανικά της φυλής. Και σ’ έπαρση πάντα. 

Όπως τότε.
+ ο π.Γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα

05

Όχι ιδιώτευση στην υπαρξιακή εγρήγορση που 
πρέπει να έχει ένας άνθρωπος απέναντι σε όλα τα 
στοιχεία που συνιστούν τον κόσμο... Τις οικογενειακές 
σχέσεις. Την κοινωνία... Τη γη ολόκληρη στην εποχή 
που ζει...

Είναι πολίτης του μικροκόσμου του. Του κόσμου 
γενικά.  

Ισορροπία λοιπόν εξωστρέφειας και εσωστρέφειας. 
          π. Βασ. Θερμός

Κ
Α
Θ’

ΟΔΟΝ

Τόσον είναι αναγκαία η Θεία Μετάληψη εις τον χριστιανό, 
όσον είναι αναγκαίο και το Βάπτισμα. Επειδή την ίδιαν διπλή 
απόφαση όπου είπε δια το Βάπτισμα, την ίδια και δια την 
Θείαν Μετάληψη. Διά το Βάπτισμα είπε: “Αμήν, αμήν λέγω  
σοι, εάν μη τις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται 
εισελθείν εις την Βασιλείαν του Θεού”. 

Και δια την Θείαν Μετάληψη ομοίως: “Αμήν, αμήν λέγω 
υμίν, εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και 
πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς”. Και λοιπόν, 
καθώς χωρίς το βάπτισμα είναι αδύνατο να ζήσει κάποιος ζωή 
πνευματική και να σωθεί, έτσι είναι αδύνατο να ζήσει κάποιος 
και χωρίς την Θεία Μετάληψη. 

Όταν δε πάλι παρέδιδε το Μυστήριον τούτο ο Κύριος εις 
τους μαθητές του δεν είπε συμβουλευτικά, όποιος θέλει ας φάγει 
το σώμα μου και όποιος θέλει ας πιεί το αίμα μου. Προστακτικά 
εξεφώνησε: “λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα μου” 
και “πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου”. Ήγουν, 
αναγκαίως πρέπει να φάγετε το σώμα μου και αναγκαίως πρέπει 
να πίετε το αίμα μου. 

Και πάλι λέγει: “Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν”, δηλα-
δή τούτο το μυστήριο σας το παραδίδω να το κάμετε όχι μίαν, 
ή δύο και τρεις φορές, αλλά παντοτινά και καθ’ εκάστην εις ενθύ-
μησιν των παθών μου, του θανάτου μου και όλης της οικονομίας.                        

Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης
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Διαυγάσεις Οριακές

 Ένας
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 Ένας δρόμος μονάχα οδηγεί έξω από την αποπνικτική και 
πυκνή ζούγκλα, όπου τόσος αγώνας για δόξα, δύναμη και 
προνόμια - ανάμεσα σε παγίδες και εμπόδια, που ο ίδιος έχεις 
στήσει. Και ο δρόμος τούτος είναι: Να αποδεχθείς το θάνατο.

Όσο πιο πιστά αφουγκράζεσαι το εσωτερικό σου, τόσο 
πιο καλά ακούς κάθε ήχο γύρω σου. Και μόνο, όποιος ακούει, 
μπορεί να μιλάει. Πάει άραγε αυτός ο δρόμος στη συνένωση δυό 
ονείρων: Να μπορεί να καθρεφτίζεται η ζωή με διαύγεια; Να 
μπορεί να διαμορφώνεται η ζωή με αγνότητα; 

Η ανοικτοσύνη στη ζωή δίνει τη δυνατότητα μιας αστραπιαίας 
ενθεώρησης στην κατάσταση της ζωής των άλλων. Ένα αίτημα: Το 
πρόβλημα να κατευθύνεται από τον συναισθηματικό ερεθισμό προς 
ένα λαγαρό διανοητικό μόρφωμα - και να επακολουθεί η ενέργεια 
σύμφωνα με αυτό. 

Ραγίζεται η καρδιά διαπιστώνοντας πολύ καλά, πως κάποιος 
δόθηκε με όλη του την ψυχή σε κάτι, που την ατέλεια και τη 
μηδαμινότητά του δεν την αντιλαμβάνεται αμέσως μοναχός του. 
Δεν πρόκειται όμως για διαφορά βαθμού. Το γεμάτο πάθος 
μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής δεν είναι δεμένο εν μέρει μ’ 
αυτήν ακριβώς την αιώνια δυσαναλογία ανάμεσα στην ευγένεια 
της προσπάθειας και τη μηδαμινότητα του αποτελέσματος; - σ’ 
αυτό βρίσκεται ό,τι συγκρατεί στη ζωή σε τούτον τον κόσμο 
της αυταπάτης. Το να παίρνουμε όλοι μας - ο καθένας μας - τον 
εαυτό μας στα σοβαρά, δεν είναι μόνο γελοίο.                       

Ντάγκ Χάμμερσγκελντ  
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“Ακόμη κι όταν η πόρτα μένει κλειστή, υπάρχει κάποιο 
βέλος που δείχνει μια άλλη. Καλύτερη πόρτα πιο κάτω”. 

Πολλές οι φορές που βλέπουμε μπροστά μας πόρτες 
κλειστές. 

Τι κάνουμε τότε. 
Απογοητευόμαστε συνήθως. 
Στενοχωρούμαστε. Νιώθουμε να χάνεται το έδαφος κάτω 

από τα πόδια μας.
Νιώθουμε πικραμένοι. Απελπισμένοι ίσως. 
Όλα για μας, τότε, είναι μαύρα. 
Δρόμοι κλειστοί. Χωρίς διεξόδους φυγής.   
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 
Οι δικοί μας οι ορίζοντες αυτά μας δείχνουν; Φαινομενικά 

ίσως.
Μήπως όμως πρέπει να προχωρούμε στο βάθος; Μήπως 

μας περιμένουν εκπλήξεις εκεί;
Ήδη πρέπει να το έχουμε διαπιστώσει.
Αύριο όλα θα είναι καλύτερα. 
Γιατί; Μα αυτό καθορίζει ο Κυβερνήτης. Και πάντα προς 

το καλό μας. 
Ας μη βιαζόμαστε λοιπόν. Πέτυχε κανείς κάτι με τη βια-

σύνη;
Η εξέλιξη θα φανεί. Ναι. 
Δεν θα αργήσει...
Ιριδίζει ήδη ο ορίζοντας.
Εμείς, εδώ θα μείνουμε; Στάσιμοι; Απαθείς; Με την 

απογοήτευσή μας περιβεβλημένοι;
   17 b
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Ρ ηγματώσεις

Έχει ειπωθεί πολλές φορές. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πεδίο 
από την παιδική χαρά, από την αυλή του σχολείου. 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από αυτήν έξω από την 
παρέα, πιο αμείλικτη φράση από το «δεν σε παίζουμε». 

Τα παιδικά παιχνίδια σχετίζονται με τους πιο μεγάλους 
φόβους μας. Αν δεν σε ψάξει κανείς στο κρυφτό; Αν σταματήσει 
η μουσική και δεν υπάρχει για σένα πια θέση; 

Αυτή τη μεγάλη φοβία, που μας ακολουθεί έως την ενήλικη 
ζωή, να μη βρεθούμε «έξω από το παιχνίδι», μην αποτύχουμε, 
μην απομονωθούμε κοινωνικά, φαίνεται ότι «ενεργοποιεί» 
το «Squid Game», η νοτιοκορεατική σειρά, στην οποία 
εκατοντάδες άνθρωποι διαγωνίζονται. Παιδικά παιχνίδια με 
έπαθλο εκατομμύρια δολλάρια, αλλά με ρίσκο να εξοντωθούν, να 
θανατωθούν με βάναυσο τρόπο.

Είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας του; Ο λόγος που μικροί 
και μεγάλοι σε όλο τον κόσμο το παρακολουθούν με τέτοια 
προσήλωση, λες και ακολουθούν έναν άλλο μαγικό αυλό; 

“Μας μοιάζει” σημειώνει στην «Κ» η κ. Βασιλική Κουνάλη, 
ψυχολόγος (MSc)-ψυχοθεραπεύτρια. «Είναι εντυπωσιακό το 
πώς ένα παιχνίδι με φανταστικά στοιχεία φτάνει τόσο κοντά 
στο πραγματικό και αντικατοπτρίζει εκφάνσεις του εσωτερικού 
και εξωτερικού μας κόσμου». 

Η κλινική ψυχολόγος Ασημίνα Κουλουκούρη παρατηρεί ότι 
σε ένα βαθμό λειτουργεί όπως τα βίντεο γκέιμ. «Η ακραία βία 
αυξάνει την αδρεναλίνη, και μάλιστα λειτουργεί εθιστικά. Οι 
ορμόνες παραμένουν στον οργανισμό. Πρέπει να το δεις έως 
το τέλος για να ηρεμήσεις. Οπως και στα βιντεοπαιχνίδια. Δεν 
σταματάς αν δεν ολοκληρώσεις την πίστα. 

 Ταυτίζεσαι αλλά όχι και πάρα πολύ. Η Νότια Κορέα είναι 
μακριά. Το βλέπεις από θέση ισχύος, δεν είσαι εσύ στην αρένα, 
εσύ είσαι ασφαλής».
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Το ίδιο επισημαίνει και η κ. Κουνάλη. “Μας εκθέτει 
στα πιο δύσκολα συναισθήματά μας από μια απόσταση 
ασφαλείας καθιστώντας τα λιγότερο οδυνηρά. Οι άνθρωποι 
μπορούν εύκολα να ταυτιστούν με την αίσθηση ότι δεν είναι 
κυρίαρχοι, ότι άλλοι κινούν τα νήματα της ζωής τους».

Αν και ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 16 ετών, (αφού 
περιέχει σκληρές εικόνες, εκτός από σκηνές σεξ, απειλές σεξουαλικής 
βίας, φόνους και βασανιστήρια), είναι κοινό μυστικό ότι την 
παρακολουθούν και πολύ μικρότερα παιδιά, αναπαράγοντας 
μάλιστα τα «παιχνίδια» στο σχολείο.

 «Ως παιδοψυχολόγος», συνεχίζει η ίδια, «θεωρώ σημαντικό 
να επισημάνω πως η παρακολούθηση της σειράς από ανηλίκους 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους. 

Αφενός, μιλάμε για ένα οπτικό περιβάλλον ιδιαίτερα οικείο 
για τα παιδιά μας και απενοχοποιημένο ταυτόχρονα, αφού 
είναι απλώς ένα παιχνίδι. Αφετέρου, ο παρορμητισμός και η 
ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των εφήβων, που είναι συνυφασμένη με 
το αναπτυξιακό τους στάδιο, ενδέχεται εύκολα να οδηγήσει στη 
μίμηση και αναπαραγωγή όσων βλέπουν».

«Για μένα το πιο ανησυχητικό», λέει (στην «Κ») ο ψυχίατρος 
Νίκος Πλυτάς, «είναι ότι για να το παρακολουθούν με τέτοια 
ζέση τα παιδιά, κάτι τους έχουμε περάσει εμείς». 

Η σειρά παραλληλίζει το κυνήγι της επιτυχίας με ένα ανελέητο, 
εξουθενωτικό κυνηγητό. 

Οι ήρωες παίρνουν το ρίσκο να διαγωνιστούν, διότι 
τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κανόνες. Αφήνεται να εννοηθεί 
ότι, εκεί έξω, η πραγματική ζωή είναι ακόμη πιο σκληρή. «Ή, 
τουλάχιστον, οι όποιοι κανόνες δεν τηρούνται. Είναι φοβερό νέοι 
άνθρωποι να ξεκινάνε με κάτι τέτοιο στο κεφάλι τους», τονίζει 
ο κ. Πλυτάς. «Παίζεις σε παιχνίδι στο οποίο δεν δικαιούσαι να 
χάσεις. Φαίνεται όμως ότι έχουμε αποδεχθεί ότι έτσι είναι η ζωή. 
Ενα πεδίο που τα παίζεις όλα για όλα χωρίς καμμία σιγουριά».

Η ερώτηση που κανείς δεν θέλει να θέσει, (ο ελέφαντας στο 
δωμάτιο): αναρωτιέται η κ. Κουλουκούρη. 

Λίνα Γιάνναρου (“Η Καθημερινή”)
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Δονήσεις
Δύο ξεχωριστά τηλεφωνήματα και στα δύο κινητά. “Μαμά, 

μπαμπά, σήμερα μας δίνουν ελέγχους.” Πανικός, χυμένοι καφέδες, 
ποδοβολητά, πάλι καλά που ο χρόνος το επέτρεπε και το ραντεβού 
με τον δάσκαλο έγινε κανονικά. 

Οι τύψεις, βέβαια, δεν υποχώρησαν εύκολα, τόσα χρόνια δεν 
είχα ξεχάσει απολύτως τίποτε που να αφορά τα παιδιά (προ ετών 
μάλιστα, είχα γίνει περίγελος όταν από το άγχος μου να μη χάσω 
κάτι από την ατέρμονη “to do list” μου, έφτασα περιχαρής σε 
παιδικό πάρτι μία ημέρα νωρίτερα!). 

Βοήθησαν φυσικά και οι ακόλουθες οχλήσεις του μικρού: 
“Μαμά, είχες ξεχάσει τους ελέγχους;” Για να είμαι δίκαιη, η ίδια 
ερώτηση απευθύνθηκε και στον έτερο γεννήτορα. Σε εμένα όμως 
οι τύψεις επωάστηκαν επί ημέρες. Γιατί ενώ ήρθε σε αμφότερους 
το ειδοποιητήριο από το σχολείο, εγώ έπρεπε να το τοποθετήσω 
στη μνήμη μου: “Έλεγχοι μικρού, 16 Δεκεμβρίου, 1 μ.μ.”. Εγώ 
έπρεπε να το κάνω. Μία φορά που δεν το έκανα, όλα οδηγήθηκαν 
με μαθηματική ακρίβεια στον όλεθρο”. (“Το Βήμα”)   

* * *
Επιτέλους βγήκε ο ήλιος. Αγωνιώ και πάλι για το πότε θα 

φτάσω σε κείνη την παραλία που δεν έχει κανένα, αλλά κάθε 
φορά που πάω είναι λες και πηγαίνω για πρώτη φορά. 

Λίγο πριν το χάραμα, περπατώ με τα πόδια γυμνά στη λευκή 
άμμο και μιλώ με του ήχους της σιωπής. 

Λευκή άμμος, λευκή ψυχή για τους τυχερούς που μπορούν 
και τα βρίσκουν με το μέσα τους και καταφέρνουν να φωτίζουν 
με χρώμα λευκό τα σκοτάδια τους. Δεν είναι συνετό να μην 
το κάνουν. Δεν επιτρέπεται να μην το κάνουν. Οι μέρες της 
αλμύρας δεν αργούν να έρθουν και να ξεκαθαρίσουν και πάλι την 
ψυχή όσων θέλουν. (“Καθημερινή”)

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

“Νιώθω πολλά συναισθήματα. Θυμό δεν έχω νιώσει 
ακόμα. Δεν ξέρω με ποιον να θυμώσω. Με τον Θεό; Με τους 
ανθρώπους; Με τον εαυτό μου;” 

Ο πυροσβέστης Ανδρέας Δημητρίου, που έχασε τη σύζυγό 
του Μαργαρίτα και τον 6 μηνών γιο τους στη φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι, μας θύμισε ότι εκείνοι που βρίσκονταν 
στα πρωτοσέλιδα το καλοκαίρι τραβούν τώρα τον δικό τους 
ανήφορο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Χωρίς δάκρυα. Σε 
βαθύ σοκ. 

“Είναι κάτι που δεν αντέχεται. Που εύχεσαι να μην το 
ζήσει ούτε ο εχθρός σου”.                           (“Τα Νέα”)

* * *  
Θυμηθήτε την περίπτωση του Μπεν Τζόνσον στη Σεούλ 

και τις καταγγελίες που είχαν γίνει από το περιβάλλον του: 
“Τον έβγαλαν ντοπαρισμένο για οικονομικούς λόγους. 

Λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς είχε σπάσει το 
συμβόλαιό του με την πιο ισχυρή εταιρεία αθλητικών ειδών, 
προκειμένου να επισυνάψει συμφωνία με άλλη. 

Θα χάσεις, του είχαν πει άνθρωποι της παλιάς του 
εταιρείας. Αλλά εκείνος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσαν. Ήταν 
όμως ήδη αργά... (“Τα κρίνα”)

11

Η επιμονή στην άποψη, ότι και οι κληρικοί των 
Χριστιανικών Εκκλησιών και μάλιστα των Ορθοδόξων 
έχουν δικαιώματα ανάλογα με τους άλλους επαγγελματίες 
να είναι μισθωτοί γίνεται αμαρτία θανάσιμη. 

Μετατρέπουν τη διακονία τους σε πληρωμένη ευσέβεια 
(“πορισμόν έχοντες την ευσέβειαν”) 

πρωτ. Γεώργιος Πυρουνάκης
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Διέξοδοι

Η αρχή...
Μια από τις λιγώτερο φωτισμένες ημερομηνίες στην ιστορία 

του πιο αιματηρού πολέμου που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, 
του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου, είναι η 16η Ιανουαρίου, 
1945. 

Ήταν η ημέρα που ο Αδόλφος Χίτλερ αποφάσισε να 
εγκατασταθεί μόνιμα στο υπόγειο καταφύγιο της Καγκελαρίας 
στο Βερολίνο, το Φύρερμπανκερ. 

Όσο κι αν δεν ήθελε να το παραδεχτεί, ήταν πλέον φανερό 
ότι ύστερα από πεντέμισι χρόνια ανελέητων συγκρούσεων στα 
πεδία των μαχών, αλλά και αδιανόητων θηριωδιών ο ναζισμός 
διένυε τις τελευταίες ημέρες πριν από την ολοσχερή συντριβή 
του. 

Ο ένδοξος αρχηγός (φύρερ) της πανίσχυρης στρατιωτικής 
μηχανής που θα καταλάμβανε ολόκληρο τον κόσμο ήταν τώρα 
υποχρεωμένος να κοιμάται, να τρώει και να διοικεί τον στρατό 
του, εγκλωβισμένος 2,5 μέτρα κάτω από το έδαφος. 

Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι ο Χίτλερ είχε περιοριστεί σε ένα 
και μόνο αντικείμενο: στην μάταιη προσπάθεια να σταματήσει 
ο στρατός του να υποχωρεί και να προχωρήσει σε αντεπίθεση. 
Όλα όμως είχαν πια κριθεί. 

Οι σύμμαχοι έσφιγγαν τον κλοιό γύρω από το Βερολίνο. 
Ήδη από τον Ιούνιο, η επιτυχής έκβαση της απόβασης της 
Νορμανδίας έδειχνε ότι η ώρα του τέλους για τον Χίτλερ και 
τον Ναζισμό δεν θα αργούσε να φτάσει. Έτσι, η 16η Ιανουαρίου, 
1945 έμελλε να είναι η πρώτη από τις 105 τελευταίες ημέρες της 
ζωής του Αδόλφου Χίτλερ και ουσιαστικά του Γ’  Ράιχ. 

Ήταν η αρχή του τέλους αυτού του αδίστακτου και παρανοϊκού 
ηγέτη, η οποία όπως και να επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί, μόνο 
ηρωική δεν ήταν. 

Γιάννης Θ. Διαμαντής
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Προσπελάσεις...
Τυχαία (τυχαία;) βρέθηκα 

μπροστά στην τηλεόραση.
Συζητούσαν δύο κύριοι. Ο 

ένας είπε: 
- Φίλε μου, το παιχνίδι δεν                           

τελειώνει εδώ. Όχι. Δεν τέλει-
ωσε. 

Προβληματίστηκα. 
Είναι γεγονός, πως συχνά 

αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν 
ένα παιχνίδι. Και σ’ ένα 
παιχνίδι μερικοί κερδίζουν, 
ενώ άλλοι χάνουν. Είναι κάτι 
άλλο όμως. Μπορεί στη μια 
περίπτωση να κερδίζουμε. Σ’ 
άλλη όμως να χάνουμε. Αυτά 
συμβαίνουν. Τι κάνουμε τότε; 

Πολλοί σπεύδουν. Αρπάζον-                                      
ται από κάτι. Και απογοητεύ-
ονται. Νομίζουν πως χάθηκαν 
τα πάντα. Είναι έτσι όμως τα 
πράγματα;

Η (βιαστική) απογοήτευση 
άραγε οδηγεί πουθενά; Και 
πού; 

Η απάντηση είναι οπωσδή-
ποτε αρνητική. 

Μια ένσταση θα μπορούσε 
να προβληθεί εδώ: 

- Μα είμαστε άνθρωποι αδύ-                                    
νατοι. Μερικές φορές δεν ελέγ-
χουμε τα συναισθήματά μας. 

Στεναχωρέθηκα λοιπόν. 
Αυτά ισχύουν. Ναι. 
Πρέπει όμως ν’ αφήνουμε 

τον εαυτό μας να κατρακυλά 
στην κατάρρευση; Κι αν, ναι, 
κερδίζουμε τίποτε; 

Κι αύριο αν προκύψουν 
καλύτερες συνθήκες; Αν έλθουν 
αλλιώτικα τα πράγματα; 

Να το αποκλείσουμε; 
Γιατί να μένουμε στην 

κατήφεια; 
Δεν είναι ηττοπάθεια τού-

το; Δεν είναι λιποταξία; 
Είναι και κάτι άλλο: Τον 

παράγοντα “Θεός” πού τον 
βάζουμε; 

Μπορεί να μας βοηθήσει. 
Φτάνει να Του το ζητήσουμε.    

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Στις μάχες των στρατευμάτων τούτου του 
κόσμου, πάνε πάντα μπροστά οι προφυλακές. 
Στις μάχες που διεξάγουν οι ψυχές μας στον 
κόσμο τούτο, θα πάμε μπροστά αν είμαστε 
ασκηταί.

Βαρύς ακούγεται ο λόγος και δυσβάστακτος. 
Σ’ άλλους προκαλεί μειδίαμα και σ΄ άλλους 
δισταγμό. Γιατί ο ασκητής είναι πριν απ’ όλα 
ελεύθερος κι εμείς λαχταράμε τη δουλεία. Τί 
τραγικό σημείο! 

Στην εποχή που τ’ αυτιά μας γέμισαν 
από “λόγους υπέρ της ελευθερίας και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου”, να γινόμαστε 
δούλοι του εαυτού μας(!) 

Γίναμε, πραγματικά, δούλοι του “παλαιού 
ανθρώπου”, εκείνου που εμείς οι ίδιοι 
παραδώσαμε στη φθορά, ενώ θα ‘πρεπε να 
είμαστε υπήκοοι του ανθρώπου που “καλά 
λίαν” εδημιούργησεν η αγάπη του Θεού.

Παναγ. Χατζηεμμανουήλ

14
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Όποιος πονάει, γυρεύει να μεταδώσει τον πόνο του - είτε 
κάνοντας κακό, είτε προκαλώντας τον οίκτο - έτσι ώστε να τον 
ελαττώσει, και πραγματικά με τον τρόπο αυτό το καταφέρνει. 
Αυτόν που βρίσκεται πολύ χαμηλά, που κανείς δεν τον λυπάται, 
που δεν έχει εξουσία να κάνει κακό σε κανένα (αν δεν έχει παιδιά 
ή κάποιον που να τον αγαπά), ο πόνος μένει μέσα του και τον 
δηλητηριάζει. * * *

Αν από υπερβολική αδυναμία, δεν μπορούμε ούτε να 
προκαλέσουμε τον οίκτο, ούτε να κάνουμε κακό στον άλλο, κάνουμε 
κακό στην εικόνα του κόσμου που έχουμε μέσα μας.

Κάθε όμορφο και καλό πράγμα είναι τότε σαν μια βρισιά.
* * *

Να αποδεχθούμε ένα κενό μέσα μας, είναι κάτι το υπερφυσικό. 
Πού να βρούμε τη δύναμη για μια πράξη χωρίς ανταπόδοση; 

Η δύναμη θα έρθει από αλλού. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να 
προηγηθεί κάτι σπαρακτικό, κάτι απελπιστικό, για να προκληθεί  
στην αρχή ένα κενό. Κενό: σκοτεινή νύχτα. Σιμόνη Βέϊλ

αγάπης

λόγια

Κόρη μου,

“Όλα θα πάνε καλά. Θα δεις. Με τη βοήθεια 
του 

Θεού θα ξεπεραστούν, όπ
ως και τόσα ά

λλα πριν...

Και συ το πιστεύεις αυτό.
.. ξέρω”.

Χρυσάφι ελπίδας που τόνωνε τη μέρα.

(“Κόσμος της 
Ελληνίδος”) 

15
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              21.3.2022

Αγαπητέ μου Τάκη,
 Άδολος. Μπήκε στον ιερό όμιλο. Αναγνωρίστηκε κατάλληλος. 

Άξιος, για να γίνει μύστης. Φίλος στενός.
Απονήρευτος. Απλός. Καθαρός στη ψυχή και τη διάνοια. 

Χωρίς στριφογυρίσματα. Ούτε προκαταλήψεις στην καρδιά.
Ενεργεί δυναμικά. Αποκαλύπτει. 
Φανερώνει την ποιότητα του εδάφους, στο οποίο πέφτει.
Διαπιστώνει την πραγματική εσωτερική κατάσταση του εδάφους.
Διερευνά τους διαλογισμούς και τις αγωνίες της καρδιάς του 

ανθρώπου.
Προσφέρει ένα πνευματικό καρδιογράφημα δηλ.
Τί δείχνει τούτο;
Την σκληρή καρδιά.
Είναι αδιαπέραστη.
Η αλήθεια κι η ζωή δεν μπορούν να εισχωρήσουν. Δεν 

εντυπωσιάζονται από τον Λόγο.
Αισθάνονται ότι ο Λόγος δεν τους αφορά.
Πιστεύουν ότι είναι εντάξει.
Δεν έχουν ανάγκη ταπείνωσης. 
Η λίθινη καρδιά του σημερινού αθρώπου μπορεί να γίνει 

σάρκινη;
Οπωσδήποτε ναι. Με του Θεού τη χάρη.

        Με την αγάπη μου,

                                 a.G. 
στην έρημο
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Ιδού...
Φαντάσματα σήμερα; Και πολλά μάλιστα.
Βλέπεις συνεχώς οι άλλοι να διαβάλλουν. Να θέλουν να σε 

κλέψουν. Να σε κακοποιήσουν. Να σε προσβάλουν. Να μη 
σου δώσουν σημασία. Ν’ αδιαφορούν για όλα. Τις ανάγκες 
σου. Την παρουσία σου. Την ευτυχία σου. Να νιώθεις ότι 
προσποιούνται. Σου δημιουργούν μια κόλαση. Σε υποχρεώνουν 
να κρατείς στάση αμυντική.

Προς τί αυτή η φοβία;
Μια αντιστροφή της θέσης λοιπόν.
Πώς βλέπουμε τους άλλους;
Πώς τους αντιμετωπίζουμε;
Τους αγαπούμε;
Τους συμπαραστεκόμαστε;
Τους προσφέρουμε τις δυνατότητες για πνευματική και 

υλική επιβίωση; Και...συμβίωση;
Τους υποδεικνύουμε κάποιους κινδύνους που καραδοκούν; 

Κακοτοπιές. Παγίδες.
Τους φωτίζουμε το δρόμο;
Τη χαρά της ζωής;
Της ήσυχης συνείδησης;
Της σωτηρίας;
Στόχος ζωής; Ιδανικά; Αξίες; Πίστη στο Χριστό; 
Ξέρουν επιτέλους τι θέλουν από τη ζωή;
Τους προσφέρουμε το κατάλληλο για να ξεδίψασουν, νερό;
Θυμίζουμε του διπλανού την παρουσία; Και την ανάγκη 

για σωστή μαζύ του σύνδεση;
Τονίζουμε τη στροφή στου Πατέρα Θεού την αγκαλιά; 
Ιδού η Ρόδος λοιπόν.
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Aλέξης

Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
Η Εκκλησία δεν μας προσφέρει άκαιρην ενασχόληση. 

Ούτε διέξοδο φυγής από την πραγματικότητα.
Υπηρετεί, τελικά με ζήλο τις ανάγκες και τους σκοπούς 

του παρόντος.
Προσβλέπει στο  μέλλον.
Δεν μένει προσκολλημένη στο παρελθόν.
Δεν αντιμετωπίζει θέμα προγονολατρίας.
Με τα στοιχεία του παρελθόντος και τη ζύμη του 

παρόντος χτίζει το μέλλον. Το δικό μας και των άλλων.
Από εμάς εξαρτάται η αξιοποίησή τους.

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

... Η αμετακίνητη ενόραση της ανάστασης του 
Γένους περνά μέσα από την πίστη της Ρωμιοσύνης στη 
Μητέρα του Θεού. Και είναι λες μια αμφίδρομη κίνηση 
αυτό. 

Ο ραγιάς, που αντλεί θάρρος και καρτερικότητα απ’ 
την εικόνα της. Μα και που εγκαρδιωμένος, ο ίδιος 
νιώθει ότι μπορεί να “παρηγορήσει” και τη Θεοτόκο. 
“Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις. Πάλι 
με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θά ‘ναι”. 

Τα σα εκ των σων! Ο ελληνισμός της προσφυγιάς, ο 
ποντιακός ελληνισμός δείχνει οξύτερη αίσθηση αυτής 
της αλήθειας.                              Στέλιος Παπαθεμελής



g  h22

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

στουσ εχθρουσ Του
Φαινόμενον αγάπης προς τους εχθρούς Του υπήρξε ο 

Κύριος κατά την επίγειον ζωήν Του. Αντιμετώπισε την 
μεγαλύτερη κακότητα στον κόσμον. Επολεμήθη όσον κανένας 
άλλος από την ανθρώπινη κακία. Το άσπονδο μίσος των 
ευεργετημένων ανύψωσε τον Αναμάρτητον Ιησούν στο 
Σταυρό. Συνεχές μαρτύριο ολόκληρη η ζωή Του.

Κι όμως θαυμάζει ο άνθρωπος το μεγαλείον της αγάπης 
Του προς τους εχθρούς Του. Συγκινητική και διδακτική η 
Θεϊκή Του μεγαλοψυχία. Με λόγια και έργα δίδαξε ότι είναι 
“Θεός ελέους, οικτιρμών και φιλανθρωπίας”. Εδίδαξε πρώτος 
και εφάρμοσε την εντολήν της αγάπης στους εχθρούς.

Από αγάπη στον αμαρτωλό άνθρωπο ο Θεός στέλνει 
στον κόσμο τον Υιόν Του. Μέχρις ότου όμως ο Ιησούς φθάσει 
στην υπερτάτη θυσία του Σταυρού, η πορεία Του είναι 
συνεχής διωγμός. Φοβερό το μίσος των εχθρών Του. 

Οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του λαού 
υπήρξαν οι φοβεροί εχθροί Του. Τον παρακολουθούσαν με 
άγρυπνα μάτια και καρδιά γεμάτη μίσος. Επεδίωκαν την 
εξόντωσή Του. Και ο Ιησούς σ’ όλους αυτούς σκορπίζει 
αγάπη και στοργή. 

Αγάπη απέραντη με τη σταυρική Του θυσία έδειξε 
σ΄όλοκληρη την ανθρωπότητα που ήταν εχθρική προς Αυτόν. 
Αυτή η θυσία του Κυρίου συνεφιλίωσε τη γη με τον ουρανό. 
Ανύψωσε τον πεσμένο και βαρειά πληγωμένο άνθρωπο και 
του χάρισε την σωτηρία. 

Αδιαμαρτύρητα ο Κύριος δέχεται τον σταυρικό θάνατο 
καρφωμένος πάνω στο Σταυρό, “άφωνος, ουκ ανοίγει το 
στόμα αυτού” (Ησαϊου 53,7). Δεν απειλεί. Δεν οργίζεται, ούτε 
τιμωρεί. Τριγυρισμένος από τον όχλο που Τον ειρωνεύεται. 
Θυμάται τους σταυρωτές Του. Τους αγαπάει τόσο πολύ. 
Προσεύχεται γι’ αυτούς. “Πάτερ άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι 
τι ποιούσι” (Λουκ. 23,34). 

Αιώνιο υπόδειγμα αγάπης στους εχθρούς Του ο Ιησούς. 
Ο Κύριος εχθρούς έχει και σήμερα. Πολλούς! Τον πολεμούν 

και Τον αρνούνται.
Αυτή την αγάπη στους εχθρούς την ενέπνευσε ο Κύριος 

στους οπαδούς Του, όλων των εποχών και των αιώνων.
π. Μωϋσής Αγιορείτης
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Βεβαιώσεις

Ο Κολοκοτρώνης και η παρακμή μας

Όλοι, ωρέ, ψευτίσατε,
γενήκατε προδότες;
Το αίμα σας αλλάξατε
κι αυτή σας την ψυχή;

Δεν θέτε πια να λέγεσθε
Έλληνες και Ρωμιοί;
Νάσθε της αρετής οι δάσκαλοι,
του φωτισμού οι δότες;

Και τι προικιά θα δώσετε
εσείς, εις τα εγγόνια,
αν οι παπούδες σας λησμονηθούν
απ’ τα παλιά τα χρόνια;

Ντροπή σε σας που θάβετε
όλων μας τη θυσία.
Κρίμα σε μας που γράψαμε
μεγάλη Ιστορία!...
  π. Παρασκευάς Ζωγράφος
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Πόσο καλοί παραμυθάδες και παραμυθούδες είστε; Και 
δεν εννοώ πόσο καλά παραμυθιάζετε τον κόσμο.

Πόσο συχνά αξιοποιείτε ιστορίες για να μεταφέρετε ένα 
μήνυμα; 

Είμαι σίγουρη πως, αν είστε γιαγιά ή παππούς, θα 
έχετε αφηγηθεί μπόλικες ιστορίες στα εγγόνια σας. Αν είστε 
μαμά ή μπαμπάς, πόσες νύχτες διαβάσατε παραμύθια στα 
παιδιά σας μέχρι να αποκοιμηθούν; Αν είστε εκπαιδευτικός, 
οι ιστορίες είναι από τα μεγαλύτερα εργαλεία σας. Πόσες 
φορές στη δουλειά σας δεν χρησιμοποιήσατε μια ιστορία 
σε κάποια από τις παρουσιάσεις σας;

Νομίζω πως οι ιστορίες και τα παραμύθια, με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο μας έλυσαν τα χέρια αρκετές φορές. 

Πρόσφατα, μια αγαπημένη φίλη, με ρώτησε: “Αυτό το 
έχεις διαβάσει;” και εναπόθεσε στα χέρια μου ένα “παιδικό” 
βιβλίο. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που μου άλλαξαν τη 
ζωή! Στο εξώφυλλο του βιβλίου έγραφε: “Η Πηνελόπη της 
θάλασσας”. Μετροφύλλησα τις σελίδες και μέσα ανακάλυψα 
μια υπέροχη ιστορία, με καταπληκτική εικονογράφηση! 

Η Πηνελόπη, (σε έναν παραλληλισμό με τη γνωστή 
μας Πηνελόπη του Οδυσσέα) είναι η μοναδική ηρωίδα του 
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σε κάτι καλό και που θα την βοηθήσουν στο δρόμο της. 
Και ως μεγάλη που είναι, αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής 
της και χαράσσει το δρόμο της.

Πόσες φορές τολμήσαμε να αναλάβουμε την ευθύνη 
της ζωής μας; Συχνά φταίνε οι γονείς μας για το πώς 
μας μεγάλωσαν, οι παππούδες για τα γονίδια που μας 
μετέφεραν, η κοινωνία για την κατάντια της, τα συστήματα 
για τη διαφθορά και πάει λέγοντας. 

Πόσες φορές, όμως, είχαμε το θάρρος να ακολουθήσουμε 
ένα όνειρό μας; Πόσες φορές παλέψαμε για ένα στόχο μας; 
Πόσες φορές πήραμε τη ζωή μας στα χέρια μας, αναλάβαμε 
την ευθύνη των επιλογών μας και των πράξεών μας; Κι ας 
κάναμε κάποιο λάθος. 

Μέχρι τώρα, δεν συνάντησα άνθρωπο δειλό, κλεισμένο 
στο καβούκι του, που να έχει μια αξιοζήλευτη ζωή. 

Αντίθετα, ο υπέροχος κύριος Κίτινγκ, στον “Κύκλο 
των Χαμένων Ποιητών”, προέτρεπε τους μαθητές του να 
αδράξουν τη μέρα και να κάνουν τη ζωή τους σπουδαία! 

Θέλει τόλμη και ανάληψη ευθύνης η ζωή! 
Αυτό έκανε και η Πηνελόπη της θάλασσας! Άφησε την 

στεριά και “το περίμενε” και άνοιξε πανιά! Έγραψε τη δική 
της αφήγηση! 

Σκεφτήκατε πως, κάποια στιγμή, η καλύτερη διδακτική 
ιστορία που θα έχετε να αφηγηθείτε, δεν θα είναι βγαλμένη 
από κάποιο παραμύθι, ούτε θα είναι κάποια ιστορία που 
διαβάσατε κάπου, αλλά μπορεί να είναι η μεγαλύτερη 
αλήθεια της δικής σας ζωής;

Τι, άραγε, έχει να αφηγηθεί η ζωή σας; Ε.Κ.
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Άτομο(;)

... Το “άνθρωπον ούκ έχω” του Ευαγγελίου έγινε σήμα 
κατατεθέν της εποχής μας. Κινδυνεύουμε να πεθάνουμε μέσα 
στο δρόμο και κανείς να μη μας πάρει είδηση. Πέφτεις θύμα 
ληστείας στη γωνία και φωνάζεις μάταια. Κανείς δεν σε 
βοηθάει. Και  παραπέρα, ζεις τη φτώχεια των διαπροσωπικών 
σχέσεων, την ανισορροπία της απομόνωσης, την έλλειψη 
της επικοινωνίας κι ας βαπτίζονται κολακευτικά σαν χώροι 
επικοινωνίας τα ντουβάρια που  φιλοξενούν περιοδικά, 
ατομικές υπάρξεις, κινούμενες σε διαφορετικές συχνότητες... 

Έτσι ο άνθρωπος της σημερινής μεγαλούπολης αγχωτικός, 
φοβισμένος και καταπιεσμένος, δεν μπορεί να αναχθεί στην 
ομορφιά της ζωής και το μυστήριο του κόσμου, όπου άλλοτε 
έφτανε συχνά. 

Μονήρης, ανέραστος, ανάδελφος και επιδερμικός βλέπει τη 
ζωή του χωρίς νόημα, παράλογη και τραγική. Έτσι έπαψε 
να είναι αυτοπροσδιοριζόμενο πρόσωπο και κατήντησε 
άτομο της ανάγκης.

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Ο τρόπος που γράφουμε, λέε
ι, αποκαλύ-

πτει τον χαρακτήρα μας. Είναι ιδιαίτερα 

προσωπικός, σαν τα δακ
τυλικά μας αποτυ-

πώματα και μας απ
οκαλύπτει. Είναι παρα-

τηρημένο, ότι κα
θώς η προσωπικότητά μας 

διαμορφώνεται, ο γραφικό
ς μας χαρακτήρα

ς 

αλλάζει.
Όταν το γράψιμο γέρνει προς τα δεξιά, 

δείχνει συναισθημ
ατική και αυθόρμ

ητη προ-

σωπικότητα.

Κάθετη γραφή δηλώνει ορθολογιστικό 

αντικείμενο και ή
ρεμο άνθρωπο.

Αριστερή κλίση υπ
οδηλώνει εσωστρέφεια.

Οι καμπύλες γραμμές στα γράμματα 

δηλώνουν λογική.

Τα μυτερά γράμμ
ατα δείχνουν ικα

νότητα 

σκέψης και αντίληψης.

Τα σφηνοειδή γράμματα αποκαλύπτουν 

ερευνητικό πνεύμα... (“Τα κρίν
α”)
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ...
“... οι ειδικοί προσανατολίζονται στην κατεύθυνση της 

“άπλετης” ειλικρίνειας προς το παιδί και όσον αφορά άλλους 
“ευαίσθητους” (όχι απαραίτητα οδυνηρούς) τομείς όπως π.χ. 
τα οικονομικά. 

Διαφωτιστικό το πρόσφατο άρθρο του Ρον Λίμπερ στους 
“New York Times” “Γιατί πρέπει να πεις στα παιδιά σου πόσα 
ακριβώς βγάζεις”. 

Η αλήθεια είναι, υπογραμμίζει ο Λίμπερ, ότι οι περισσότεροι 
γονείς διακατέχονται από μια κρυψίνοια με αποτέλεσμα 
η έννοια “χρήμα” να καλύπτεται αενάως από ένα πέπλο 
μυστηρίου (εξ ου και οι επίμονες παιδικές ερωτήσεις: “Είμαστε 
πλούσιοι;”, “Γιατί δεν έδωσες χρήματα στον κύριο που σου 
ζήτησε;” κ.ο.κ.). Όμως “το να προφυλάσσεις τα παιδιά από 
την πραγματικότητα της καθημερινής οικονομικής ζωής δεν 
έχει κανένα απολύτως νόημα δεδομένων των ευθυνών που θα 
κληθεί η γενιά τους να αναλάβει”.

Θυμάμαι το βλέμμα της κόρης μου όταν της μίλησα για 
την ασθένεια της δασκάλας της. Εμπεριείχε αμηχανία και 
περιέργεια. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις και πήρε κάποιες 
(ικανοποιητικές θέλω να ελπίζω) απαντήσεις. Έκλαψε στην 
αγκαλιά μου και λίγο αργότερα τσακωνόταν με τον αδελφό 
της στη Μονόπολη. Το βασικό μάθημα βέβαια το πήρα εγώ. 
Πως όταν έχεις να κάνεις με παιδιά το ψέμα ή τα μισόλογα 
είναι πιό δυσεπούλωτα από την αλήθεια. (“Το Βήμα”)
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Ανεβαίνοντας
Χαριτωμένα Θεολογήματα

Εύθυμα κείμενα για το ήθος και τη θρησκευτικότητα 
που ξεγελούν τον εαυτό τους

[Δέσποινα Ζαμάνη & Σωτήρης Κόλλιας, εκδ. Εν Πλω]
Προλεγόμενα: π. Χριστόδουλος Μπίθας

Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς με τρόπο αστείο για πράγματα πολύ 
σοβαρά; Επιτρέπεται να θεολογείς χαριτολογώντας και να υπαινίσσεσαι 
τις παθογένειες του εκκλησιαστικού χώρου με χιουμοριστικές ιστορίες; 
Από την εποχή του Αρχίλοχου και του Αριστοφάνη μέχρι τις πιο λαμπρές 
στιγμές της σύγχρονης σάτυρας έχουμε πάμπολλα παραδείγματα όπου 
σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας σχολιάστηκαν με τρόπο διασκεδαστικό, 
ρίχνοντας μια πιο ανάλαφρη ματιά στις στενάχωρες αποκλίσεις της 
ανθρώπινης πεπτωκυίας φύσης. Όταν η σάτιρα δεν είναι προσβλητική 
και χυδαία και το χιούμορ έχει σκοπό να θυμίσει τις πλάνες μας κι όχι 
να κρίνει δηκτικά, μπορεί να μας ευαισθητοποιήσει να καταλάβουμε «τα 
δικά μας πταίσματα και να μην κατακρίνουμε τον αδελφό μας», και να 
έχουμε ματιά αγαπητική πάνω στους άλλους, αφού έχουμε καταλάβει κι 
εμείς οι ίδιοι πόσο αδύναμοι είμαστε… (Από τα Προλεγόμενα) 

Είναι αρκετό να ρίξει μια ματιά ο αναγνώστης στα Περιεχόμενα του 
βιβλίου και χαμογελώντας θα διαπιστώσει αμέσως ότι μια αλλιώτικη 
φρεσκάδα έχουν αυτές οι σελίδες. Να κάποιοι τίτλοι:

Μη μου τα νεύρα τάραττε 
Γκρίνιας “Εγκώμιον“
Δεισιδαιμονίες με ολίγη πίστη, παρακαλώ!
Μοντέρνο προσκύνημα σε... Full HD, Ναρκη-σεισμός
Αρχή ή αναβολή μετανοίας
Θεολογία υψηλής ραπτικής
Κηδεία ή ακηδία;
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς;
Γιατί μέσα από το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό αντέχουμε 

μάλλον πιο εύκολα να δούμε την πραγματικότητα… 
Αυτή την πραγματικότητα που κάπως πρέπει να αλλάξει, αν 

θέλουμε να συμβαδίσει με την Αλήθεια...                       Κ. Χ. 
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Τον έχουν χαρακτηρίσει, όχι άδικα, σύγχρονο ιεραπόστολο της Ιατρικής. 
Δεν τον ενδιαφέρουν, ούτε οι τίτλοι, ούτε τα αξιώματα. Μαθητής του Μαγκτί 
Γιακούμπ, με τον οποίο στη συνέχεια συνεργάστηκε στενά, ο Αυξέντιος Καλαγκός 
κατέχει διευθυντική θέση στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου της Γενεύης.

Τι σημασία έχουν όμως όλα αυτά, μπροστά στις περισσότερες από 15.000 
επεμβάσεις που έχει κάνει σε άπορα παιδιά;

Το 1998 ο Αυξέντιος Καλαγκός ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Καρδιές 
για όλους» και από τότε πλαισιωμένος από μια ομάδα χειρουργών με κοινά 
ιδανικά, προσφέρει ανεκτίμητες ιατρικές υπηρεσίες στους ανθρώπους που έχουν 
την ανάγκη του ανά τον κόσμο.

Αποφοίτησε το 1984 από την Αμερικανική Ιατρική Σχολή της 
Κωνσταντινούπολης. Ειδικεύτηκε στη χειρουργική στο Λονδίνο και στη συνέχεια 
αφιέρωσε πέντε επιπλέον χρόνια σπουδών προκειμένου να αφοσιωθεί στην 
καρδιοχειρουργική παιδιών και νεογνών στο Παρίσι και στις ΗΠΑ.

Δημιούργησε το πρωτοποριακό δαχτυλίδι «Kalangos Ring» που τοποθετείται 
στην παιδική καρδιά για την επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας. Με αυτήν 
τη μέθοδο έχουν σωθεί χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Αγαπά τη μυρωδιά της κανέλας. Έχει πάντα ένα μπουκαλάκι στο γραφείο 
του. Ο ίδιος δηλώνει ότι τον αναζωογονεί. Παράλληλα όμως του θυμίζει και τον 
τόπο καταγωγής του. Την Κωνσταντινούπολη.

Ο πατέρας του ήταν παθολόγος αρχίατρος του παιδικού νοσοκομείου 
Μπαλουκλί στην Κωνσταντινούπολη. Ένας άνθρωπος, για τον οποίο οι Τούρκοι 
λένε ακόμη και σήμερα, πως «μπορούσε να γιατρεύει κάθε ασθένεια».

Ο Αυξέντιος Καλαγκός, ακολούθησε κατά γράμμα τα λόγια του, «να μην έχει 
ως σκοπό στη ζωή του τα χρήματα, αλλά το έργο».

Και η παράδοση συνεχίζεται. Ο γιος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα.
Το 2015 ο κ. Καλαγκός με την ομάδα του αποφάσισε να επεκτείνει τη 

δράση τους και στην Ελλάδα, με το ελληνικό Ίδρυμα «Καρδιές για όλους».
Χειρουργεί δωρεάν όλα τα παιδιά στις φτωχές συνοικίες του κόσμου, μόνο και 

μόνο για να ξαναδεί το χαμόγελο στα χείλη τους.
«Μπορεί να ακουστεί κοινότυπο, αλλά είναι αλήθεια: μόνη μου ανταμοιβή, 

είναι το χαμόγελο των παιδιών που έχω σώσει και η χαρά που νιώθουν οι 
οικογένειές τους».                     ΔΔ

                 

Για ένα χαμόγελο

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 (4:00 - 6:00μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 (π. 
Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοικτός 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 7:30π.μ. - 
5:30μ.μ. καθημερινά.
Την Παρασκευή, 4 Μαρτίου (4:00 μ.μ. - 5:00 μ.μ.) θα γίνει μνημόσυνο 
των τεθνεώτων.
Ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης θα εορταστεί την Πέμπτη, 3 Μαρτίου.
Από την Κυριακή της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυρινής, γίνεται 
κατάλυση σ’ όλα εκτός κρέατος.
Από την Δευτέρα, 7 Μαρτίου, αρχίζει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστής.
Κάθε  Παρασκευή  (5:00 - 5:45μ.μ.), θα τελείται μνημόσυνο των τεθνεώτων.
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή θα τελούνται οι ακολουθίες του Όρθρου και της 
Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
Στις 25 Μαρτίου γίνεται  κατάλυση ψαριού.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 
12” l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 159 l   Mάρτιος, 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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“Πολλά φαγών και πολλά πιών και πολλά 
κακ’ ειπών ανθρώπους, κείμαι”. (Σιμωνίδης ο 
Κείος, για τον σατυρικόν ποιητήν Τιμοκρέοντα 
τον Ρόδιον).

Είπατε τίποτε;          Ούτις
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