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Στον Σταυρόν.
Ο ληστής:
“μνήσθητί μου...”
Και τούτο το “κλειδί” άνοιξε του Παραδείσου τις 

πύλες.
Λόγια απλά ο Μυριήλ. Ο επίσκοπος (βλ.Β. 

Ουγκώ, Άθλιοι)
Κι ο “νεκρός” δραπέτης ανασταίνεται.
Ο Διονύσιος, της Ζακύνθου ο άγιος, σε παρόμοιο 

σκηνικό.
Ναι. Ο δολοφόνος σκότωσε του Διονυσίου τον 

αδελφό.
Δύσκολη του Αγίου η θέση. Αναντίρρητα.
Δεν προβληματίζεται.
Καλύπτει τον ένοχο.
Κι εκείνος ξυπνά. Μετανοεί.
Καινούργιος άνθρωπος τώρα, μένει με τον Άγιο. 

Ως το τέλος της ζωής του. Στης Αναφωνήτριας το 
μοναστηράκι. Στα βουνά της Ζακύνθου.

Εκεί και τα τεκμήρια. Ο σκοτεινός χώρος - 
κρυψώνα του... δολοφόνου. Μέχρι σήμερα.

Για να θυμίζει... …ζ.α.

02

Δεν χωράει εγωϊσμούς. Το να σε 
αγαπά κάποιος δεν σημαίνει ότι 
διαβάζει το μυαλό και τα θέλω σου.

Δείξε του τι θέλεις, χωρίς να τον 
οδηγήσεις σε αδιέξοδα.
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Αδιάσπαστη αλυσίδα οι μαίανδροι γύρω.
Πολλά επιμένουν νέφη να μας σκιάζουν τη ζωή. Τις στιγμές 

μας τις ανθρώπινες να μας σπιλώνουν.
Δωρικές της, οι γραμμές της. Xωρίς όποιους βόμβους ή 

φθόγγους παιδικούς τριγύρω.
Η μόνη μας “χλιδή”, των όπλων οι εξάψεις και των σπαθιών. 

Σε τόνο αλλότριο χωρίς ακτιδοβόλες μετουσιώσεις. Αρμονίας 
όνειρα.

Των ουρανίων σφαιρών αναζήτηση.
Καταστάσεις ξένες σ’ εμάς.  Όχι φίλιες.
Και κατακλείδα; Ποιά; Και πότε; Με ποιές εκατόμβες; 
Παραλύει και καταργείται κάθε λογικής προσμονή.
Κι ο άνθρωπος,  ο φτωχός του σήμερα, διερωτάται;
Τί είμαι εγώ τελικά; Παιγνίδι στα χέρια κάποιων; 
Όποιων αγριμιών κυνηγός;
Με τη ζωή διαβρωμένη από τις κακοκαιρίες της;
Με σταυρούς ξύλινους να στέκουν στην ανασκαμμένη γύρω 

γη μας; 
Ανοιχτό κοιμητήρι σκελετών; Μα κι αισθημάτων; 
Με πρωτόγονες νεροσυρμές να διαρρέουν το χώρο;
Μια ζωή- περιπέτεια λοιπόν; Ανήφορος παντού; Μέρη 

δύσβατα; Χωρίς τ’ αστέρια να σπιθοβολούν; Συγκεχυμένα 
παντού αντικείμενα; Θηρία που δεν επιτρέπουν σε κανένα να τα 
δαμάσει; Όλο παράθυρα σφαλιστά;

Αναζητείται λύση. Modus vivendi (τρόπος επιβίωσης)
Πώς θα ξεπεράσουμε τούτες όλες τις καταπακτές ;
Πώς θα ψηλώσουμε τον ήλιο; (Σικελιανός). Για “θ’ ανεβάσουμε 

ψηλότερα το φως της αγρύπνιας μας;” (Κ. Τσιρόπουλος)

[Ανα] - Ψηλαφήσεις

03

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΖΩΗΣ
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Ξέφωτα αναζητούμε. Λόγο ν΄ αρθρώσουμε σωτήριο. Λουλούδια 
παντού να φυτρώσουν. Στη γη τούτη, ναι, την άνυδρη. Ο 
μαύρος ο πέπλος που τη ζωή μας καλύπτει, να φύγει επιτέλους. 
Για να ράνουν τις στιγμές οι θησαυροί των αγαθών.

Ιδιορρυθμίες της εποχής; Μα πότε έλειψαν;
Μαθητεία λοιπόν χρειάζεται.
Στο σημείο αφετηρίας.
Ξανατονισμένη μουσική (έστω) ν’ ακούσουμε.
Σπουδή στην Ορθοδοξία λοιπόν. Την πίστη.  Την αγάπη. 

Τη θυσία.
Με την ελεύθερή μας πάντα σκέψη αναπεπταμένη, τη ψυχή 

ν’ αφήσουμε να φυλλορροήσει. Με πολλά μηνύματα να τη 
διανθίζουν.

Ξεφεύγουμε έτσι από της ζωής της ερημιές. Και τις χαράδρες. 
Τις τόσο αγριωπές.

Χωρούμε σε μια ευσταθή, μια βροντόφωνη κρούση, την τόσο 
πολύφθογγη και μελωδική.

“Ίτε παίδες”.
Πάμε λοιπόν;
Όσοι πιστοί!...   
Χριστός Ανέστη!                                    +ο π. Γ.

      Μικρές

“Στις στέγες εκρεμάστη το φεγγάρι
σκυμμένο προς τα δάκρυά του
κι η μυρωμένη λύπη των τριαντάφυλλων
το δρόμο της θα πάρει.
Ολόρθο το φανάρι μας σωπαίνει [...]” 
                            (Μάρω Βαμβουνάκη)

Κι αν ναι, ως πότε;   γ.

 αναδύσε ι ς

04
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«Τι είναι η ενότης του πνεύματος; Όπως ακριβώς στο σώμα 
το πνεύμα είναι που συνέχει τα πάντα και ένα είναι αυτό 
που πράττει στα διάφορα μέλη, έτσι κι εδώ. Γιατί γι’ αυτό 
εδόθη το Πνεύμα, για να ενώση αυτούς που διαχωρίζονται 
ως προς το γένος και τους διαφορετικούς τρόπους. Γιατί ο 
ηλικιωμένος και ο νέος, ο πτωχός και ο πλούσιος, το παιδί 
και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άνδρας, και κάθε ψυχή ένα 
πράγμα γίνεται, και περισσότερο παρά εάν ήταν σώμα. Γιατί 
αυτής της συγγενείας είναι πολύ μεγαλύτερη εκείνη και (είναι) 
μεγαλύτερη η ακρίβεια της ενώσεως. Γιατί η σύνδεση της 
ψυχής είναι μεγαλύτερης ακριβείας καθ’ όσον είναι (η ψυχή) 
απλή και μονοειδής. Πώς δε φυλάσσεται αυτή η ένωση; Με 
τον σύνδεσμο της ειρήνης. Δεν είναι δυνατό να είναι αυτή 
μέσα στην έχθρα και στη διάσταση. Όπως ακριβώς η φωτιά, 
όταν βρη ξερά ξύλα όλα τα κάνει μια φωτιά, όταν δε βρη 
υγρά ούτε ενεργεί ούτε κολλάει μαζί τους. Έτσι συμβαίνει κι 
εδώ. Τίποτα από τα ψυχρά δεν μπορεί να συσφίγξη αυτήν 
(την ενότητα), μόνο κάθε τι από τα πολύ θερμά. 

Από αυτό λοιπόν γεννιέται και η θερμότης της αγάπης, 
από τον σύνδεσμο της ειρήνης θέλει να συνδέση όλους μας.                           

                                        Ιωάννης ο Χρυσόστομος      

Της αλήθειας...

...εδραιώματα

Αυτό το Πάσχα μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστικώτερο από 
τα προηγούμενα, από εκείνα του τρεχαλητού και του θορύβου. 
Ίσως σε αυτή την ψυχική συνθήκη του σκότους από ώρας 
έκτης έως ώρας ενάτης, ακραγγίξουμε και το πραγματικό νόημα 
της ελπίδας, όπως το διατύπωνε ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ: 

“Ελπίζω σε Σένα για μας”. “Ελπίζω σε” και όχι ελπίζω 
ότι”. Ελπίζω σε Σένα ότι θα μου δώσεις να ζήσω μέσα 
στην αγάπη για όλους μας”.             Σταύρος Ζουμπουλάκης  

05
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Η εποχή μας έχει το                         
θλιβερό δικαίωμα να καμα-                            
ρώνει για την απεριόριστη 
βαρβαρότητα και την απί-                            
στευτη υποκρισία της. 

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

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

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

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

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

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος                          

* * *
Το πού βρισκόσουν πριν 

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

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

Διαπλεύσεις
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Προσπελάσεις...
“Νιώθω βαριά την υποχρέωση 

να σου απαντήσω, σ’ όσα 
γράφεις. Χωρις να σημαίνει, πως 
οι απόψεις μου είναι οι σωστές ή 
οι μόνες σωστές.

Πιστεύω ακράδαντα στην 
ελευθερία του ανθρώπου. Σε 
λόγια και έργα.

Υπάρχουν κι οι νοσταλγοί 
του παρελθόντος. Οι αναποφάσι-
στοι. Αυτοί που θέλουν να 
σέρνονται από το άρμα της 
γνώμης κάποιου άλλου.

Έλλειψη προσωπικότητας 
ή έλλειψη ευθύνης; Ποιός ξέρει. 
Πάντως, και τούτοι χρειάζονται 
βοήθεια.

Οι αντιρρήσεις υπάρχουν.
Εάν ο άλλος συμφωνεί μαζύ 

μου, χωρίς ουσιαστικά να 
συμφωνεί, τότε υποκρίνεται. Και 
θα πρέπει να διερωτηθώ: 

Μήπως είναι ο ηθικός 
αυτουργός;

Δεν είσαι πρόβλημα για μένα.
Αντιδρώντας έτσι, αποδεικνύ-

εις ότι αποζητάς την Αλήθεια. 
Το Φως.

Ο αληθινός Χριστιανός είναι 

ελεύθερος. Δεν δεσμεύεται. 
Δεν είναι φερέφωνο. Δεν 
συσχηματίζεται. Άφησε λοιπόν 
τους αντίθεους κήρυκες. 
Ξεφτίζουν μόνοι τους. “Έασον 
αυτούς ζην”, μέχρι να πεθάνουν 
(πνευματικά) μόνοι.

Για να πάψουν οι άλλοι να 
λένε “είστε μικροί”, πρέπει εσάς 
να πάψει να σας απασχολεί ως 
πρόβλημα.

Ο Χριστιανισμός θέλει τους 
ανθρώπους Προσωπικότητες. Όχι                                
αντικείμενα.

Να καταλαβαίνουμε τον άλλο, 
αν θέλουμε να είμαστε Χριστιανοί 
ζωντανοί. Όχι συμβατικοί.

Μ’ όλα τούτα μπορεί 
να μη συμφωνείς. Δεν είσαι 
υποχρεωμένος.Τα συζητούμε 
όμως”.

                        17 b
Υ.Γ. Στάλθηκε το γράμμα.
Ένας καλοδιάθετος παραλή-                                     

πτης μπορεί να πάρει το 
μήνυμα.

Όποιος εθελοτυφλεί...
(από “το ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

07g  h
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Ρ ηγματώσεις
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Αγωνιακή...(;)
“Εκείνοι που συλλαμβάνουν τη σταύρωση μονάχα ως προσφορά, 

της αφαιρούν το σωτήριο μυστήριο και την σωτήρια πίκρα. Να 
εύχονται το μαρτύριο να είναι ελαχιστότατο. Ο σταυρός είναι άπειρα 
περισσότερο από το μαρτύριο.” (1)

Θέση - Κατάθεση- Καταπέλτης. Και: 
“Σταυρός σαν ζυγαριά, σαν μοχλός. Κάθοδος, ως όρος της ανόδου. 

Ο ουρανός που κατεβαίνει στη γη, ανυψώνει τη γη στον ουρανό.
Μοχλός. Να χαμηλώνουμε, όταν θέλουμε να υψωθούμε. Με τον ίδιο 

τρόπο “ ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται”. (2)
Λέξεις αγιασμένες. Έντονες. Απευθείας από την ψυχή. 
Ν’ αδράξουμε, θέλουμε, μερικές από τις απειροπληθείς λάμψεις του 

συγγραφικού της ύφους. Του αεικίνητου στοχασμού της. Πιο πολύ 
όμως του ζωντανού της παραδείγματος. 

Τα διαμάντια από τ’ ορυχείο ν’ αρπάξουμε. Και την προθήκη τη 
χρυσή να βάλουμε. Στης ζωής μας το βάθος. Μα και το ύψος. 

Μετριοπαθής η Σιμόνη Βέϊλ. Με αυτογνωσία πλήρη. 
Θέλησε να βγει έξω από τις εντυπώσεις τις θαμπωτικές. Άφησε 

πίσω της πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Κάτι που, γι’ αυτήν, ήταν 
καθήλωση. Κι ακινησία (!) Να συνταξιδέψει θέλησε στη ζωή της. Σε 
μια πορεία ατελείωτη. Χωρίς γυρισμό. 

Αγωνίστηκε ν’ ανέβει στων καταρρακτών τους ιριδισμούς. Βάδισε σε 
ρυάκια. Βυθίστηκε στης ζωής τα σπλάγχνα. Πεθύμησε να δει το νερό, 
σταγόνα - σταγόνα, να συσσωρεύεται. Για να αναβρύσει ολόδροσο. Να 
ξεδιψάσει τους ανθρώπους. Ξεχνώντας τον εαυτό της δούλεψε για τους 
άλλους. Τους στερημένους. 

Εργάζεται σ’ ένα παρισινό εργοστάσιο μεταλλουργίας. Ήθελε να 
βιώσει την κατάσταση του εργάτη (!) (3)

Αισθάνεται μέσα της το Θεό να σπαρταρά. Τότε που “στις 
ερημικές σουρουπωμένες, ακρογιαλιές” (4) της Πορτογαλλίας, 
ακούει των πάμπτωχων ψαράδων το τραγούδι. Κι οι ήχοι 
τούτοι αισθάνεται “σαν να της μαχαιρώνουν την καρδιά” (5).

Πολέμησε στην Ισπανία. Λόγω ατυχήματος επιστρέφει στο Παρίσι. 
Συλλαμβάνει, με την ψυχή της περισσότερο, αποκρίσεις στα οριακά 

της ερωτήματα. Φωτίζεται το πνεύμα της το έξοχα στοχαστικό. 
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Επισκέπτεται την Ιταλία. 
Ιδιαίτερα δεμένη αισθάνεται με την Ελλάδα. Γονατίζει στον ναό. 

Βιώνει τη χριστιανική μεταρσίωση. Ζει τον χριστιανισμό με τον τρόπο 
της. Προσφέρεται συνεχώς με την ελευθερία της αγάπης της στους 
δυστυχισμένους.

Δεν βαπτίζεται. Διατηρεί πάντα την εσωτερική της τιμιότητα. 
Εργάζεται στους αγρούς της Μασσαλίας. Ψιθυρίζει διαρκώς το 

“Πάτερ ημών” (στα Ελληνικά).
Στο Λονδίνο, με κλονισμένη την υγεία, αρνείται να φάει περισσότερο 

από τους εργάτες. Παρά την εντολή του γιατρού. 
Αδιαφορεί πλήρως για τον εαυτό της. Ζει με το Θεό και τους 

δυστυχισμένους μέχρι το τέλος (24 Αυγούστου 1943).
Απόλυτη στην αγάπη της. Της ελευθερίας του Θεού μάρτυρας. 
Κατ’ αυτήν “η Εκκλησία αληθεύει. Στο μέτρο και μόνον που δια-

χειρίζεται (και προβάλλει την έσχατη αλήθεια του εσταυρωμένου  
Κυρίου” (6). 

Αυτοπαράδοση λοιπόν. 
“Το κλειδί της κατανόησης έχει του σταυρού το σχήμα. 
Καταθέτει: “ Η πρώτη σιωπή, που διαρκεί μόλις μια στιγμή και που 

συντελείται μέσω όλης της ψυχής υπέρ της υπερφυσικής αγάπης, είναι 
ο σπόρος που ρίχνει ο Σπορέας, είναι ο σχεδόν αόρατος κόκκος του 
σινάπεως που μια μέρα θα γίνει το Ξύλο του Σταυρού”. (7)

Βασικό της μήνυμα: “Η ταπεινότητα είναι η άρνηση να υπάρξουμε 
έξω από το Θεό. Βασίλισσα των αρετών”. (8)

“Ένιωθε πως θα μπορούσε να πεθάνει για την Εκκλησία, αν 
χρειαζόταν” (9)

“Η διάνοιά της... έβρισκε το ισοδύναμό της στο μεγαλείο της ψυχής 
της . Έζησε ως αγία και με όλη την οδύνη του κόσμου” (10)

Η πνευματική αυτοβιογραφία της: “Ο ίδιος ο Χριστός κατέβηκε και 
με πήρε” (11) Και: “Υιοθέτησα πάντοτε ως μόνη δυνατή στάση, τη 
χριστιανική στάση: Μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκα, μεγάλωσα και 
παρέμεινα πάντοτε εντός του χριστιανικού πνεύματος”. (12) 

+ ο π.Γ.
            Σημειώσεις: 
(1) - (5) Σιμόνης Βέϊλ, Η βαρύτητα και ηα χάρη, Εκδ. Αστρολάβος/Ευθύνη, Αθήνα, 

1989, Σελ 92, 95, 8, 88.
(6), (7) Σιμόνη Βέϊλ, Επιστολή προς έναν ιερέα, Εκδ. Ευθύνη/Αναλόγιο, Αθήνα, 

2007, Σελ. 16, 64.
(8), (9) Simone Weil, Εκλογή από το έργο της, Εκδ. Μήνυμα, Αθήνα, 1982, Σελ. 67.
(10) - (12) Σταύρου Ζουμπουλάκη, Ποιος Θεός και ποιος άνθρωπος, Εκδ. Πόλις, 

Σελ. 34, 35, 36, 40, 45, 48, 49, 31, 32, 31.       
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Δονήσεις

«Η ταπείνωση δεν είναι μια συνεχής προσπάθεια να υποβιβάζουμε τον 
εαυτό μας και ν’ απαρνούμαστε την αξιοπρέπεια που μας δίνει ο Θεός και 
την οποία αξιώνει από μας, γιατί είμαστε παδιά Του και όχι δούλοι Του. Η 
ταπείνωση, όπως τη βλέπουμε στους Αγίους, δεν γεννιέται αποκλειστικά 
από τη συναίσθηση της αμαρτωλότητάς τους, αφού ακόμα κι ένας 
αμαρτωλός μπορεί να προσφέρει στο Θεό μια συντετριμμένη και γεμάτη 
μετάνοια καρδιά και μια λέξη συγγνώμης είναι αρκετή να εξαφανίσει όλο 
το κακό του παρελθόντος και του παρόντος. 

Η ταπείνωση των Αγίων ξεκινάει από τη θεά της δόξας, του μεγαλείου 
και της ομορφιάς του Θεού. 

Δεν είναι καν το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ ανθρώπου και 
Θεού που φέρνει ταπείνωση στους Αγίους, αλλά η συνειδητοποίηση ότι 
ο Θεός είναι τόσο Άγιος, και ταυτόχρονα μια τέτοια αποκάλυψη ομορφιάς 
και αγάπης εκπληκτικής, ώστε το μόνο πράγμα που μπορούν να κάνουν 
στην παρουσία Του είναι να προσπέσουν μπροστά Του με λατρεία, χαρά 
και θαυμασμό. 

Δεν έχουμε το αίσθημα βαθιάς ταπεινοφροσύνης, όταν κάποιος μας 
αγαπάει, χωρίς, ως συνήθως, να το αξίζουμε; 

Ξέρουμε ότι την αγάπη με κανένα τρόπο δεν την κερδίζουμε, δεν την 
εξαγοράζουμε, δεν την επιβάλλουμε, δεν την αποκτάμε - την δεχόμαστε σαν 
δώρο, σαν θαύμα. Αυτή είναι η αρχή της ταπεινοφροσύνης. “ Ο Θεός μας 
αγαπάει χωρίς αντίκρυσμα”, λέει ο Άγιος Τύχων του Ζαντόσκ. 

Ταπείνωση είναι ο τρόπος που στέκεται κανείς μπροστά στο Θεό και 
μπροστά στον άνθρωπο. 

Η ταπείνωση  αποζητάει, εντελώς φυσικά, τη χαμηλότερη θέση σαν το 
νερό που αυθόρμητα κυλάει στο χαμηλότερο επίπεδο. Είναι εντελώς ανοικτή 
στο Θεό, παραδομένη, έτοιμη να πάρει από Κείνον (είτε από το ίδιο Του το 
χέρι, είτε μέσα από τους άλλους ανθρώπους), χωρίς ποτέ να προσβάλλει τη 
χαμηλή της θέση, αφού αυτή δεν αποτελεί υποβιβασμό, αλλά φυσική στάση 
θαυμασμού, χαράς κι ευγνωμοσύνης μπροστά στο Θεό.                                

Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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Δονήσεις

Έχουμε αναλογισθεί το πόσο αξίζει η ψυχή; Δεν 
υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο από την 
ψυχή του. 

Αυτό και μόνο, δηλαδή η αξία της ψυχής, ήταν 
αρκετό και οδήγησε τους Αγίους της Εκκλησίας μας στον 
Παράδεισο. 

Όμως αυτό μας οδηγεί και σε ένα άλλο συμπέρασμα. 
Πόση μεγάλη είναι η ευθύνη μας; Έχουμε θέσει την 
ψυχή μας υπέρ των προβάτων; Μήπως λόγω αμελείας 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο “ο λύκος αρπάζει αυτά και 
σκορπίζει τα πρόβατα;” (Ιωαν. ι’ 12).    

Ο Χριστός προσέφερε τη θεία Του ζωή σ’ αυτούς που είναι 
πλασμένοι κατ’ εικόνα Του, αλλά έλαβε ως απάντηση το 
μίσος. 

Σήμερα, μετά από δύο χιλιάδες χρόνια Χριστιανισμού, τι 
βλέπουμε; Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο 
το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των 
αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, οι 
πόλεμοι όλων των ειδών, διαμορφώνουν την γήινη 
ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση ο Χριστός 
δίνει σ’ αυτούς που αποφασίζουν να Τον ακολουθήσουν 
την εντολή: “Αγαπάτε τους εχθρούς υμών”. 

Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό; Μπορεί 
κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή: “Ευλογείτε 
τους καταρωμένους υμάς, αγαπάτε τους εχθρούς υμών”.

Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης    
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Συγκλονιστικά τα γεγονότα της ζωής Του.
Απεριόριστα σε αριθμό.
Δυσπρόσιτα στον αγύμναστο νου.
Συνθέτουν ένα μοναδικό πολύ σύνθετο πίνακα θεανδρικής 

παρουσίας.
Αποκαλύπτουν. Φανερώνουν ταυτόχρονα άλλα μεγέθη.
Περιγράφουν άλλα περιστατικά.
Ξεδιπλώνουν γεγονότα.
Έχουν τη σφραγίδα και το δυναμισμό της υπερούσιας 

παρέμβασης.
Ενσωματώνονται στην ιστορική οικοδομή.
Δεν ιχνηλατούνται εύκολα από την ανθρώπινη. Τη 

φιλοπερίεργη διάνοια.
Δεν αφομοιώνονται από τα αισθητήρια όργανα. Μα και τις 

καρδιές των ανθρώπων.
Πρόσκληση λοιπόν.
Να δώσουμε εξετάσεις.
Να συνοδεύσουμε τον Κύριο σε κάθε Του βήμα.
Στην αποκαλυπτική και κοσμογονική Του πορεία.
Να μαθητεύσουμε με πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο  κοντά 

Του.
Ν’ ανοίξουμε την πνευματική μας ακοή στο λόγο Του.
Να ζήσουμε από κοντά τα πολλά και συνταρακτικά θαύματά 

Του.
Τις δυναμικές Του παρεμβάσεις στη νομοτέλεια της Δημιουρ-                   

γίας. Και τη ροή των ιστορικών εξελίξεων. Να θησαυρίσουμε μέσα 
τους γεγονότα. Και φανερώσεις έσχατης αγαπητικής “κένωσης” 
και ασύλληπτης θεϊκής δύναμης. 

Να  μετρήσουμε την ευγνωμοσύνη των ευεργετημένων. 

12
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Aλέξης

“Aς τολμήσουμε να αναστηθούμε κι εμείς μαζί Του!
Σταυρώνοντας τον παλαιό μας άνθρωπο μαζί με όλες 

του τις αμαρτίες.
Να μπορέσει να γίνει βίωμά μας αυτό που περιγράφει ο 

Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος: 
“Χτες σταυρωνόμουν μαζί με τον Χριστό, σήμερα 

δοξάζομαι μαζί Του. Χτες γινόμουν νεκρός μαζί Του, 
σήμερα γίνομαι ζωντανός μαζί Του. Χτες θαβόμουν μαζί 
Του, σήμερα ανασταίνομαι μαζί Του” (“Παρεμβολή”).

Να τολμήσουμε λοιιπόν.
Χριστός Ανέστη!

Α ν α β α θ μ ο ί . . .

Τη μανιακή αντίδραση των κατά συνθήκην ανθρώπων της 
εξουσίας.

Να γίνουμε αποδέκτες και μάρτυρες όλων των λυτρωτικών 
μηνυμάτων. Αυτών  που σηματοδότησε η ενανθρώπηση.

Να γευθούμε την έξαρση και τη συγκίνηση του Μυστικού 
Κενού.

Να ποτιστούμε με την πικρία, που προκάλεσε η αυτομόληση 
ενός μαθητή στο συρφετό της προδοσίας.

Ν’ αντικρύσουμε τον αγαπημένο Δάσκαλο Σταυρωμένο.
Στεφανωμένο με τ’ αγκάθια της περιφρόνησης. Του μίσους.
Λογχισμένο στην πλευρά Του την πανάχραντη.
Να τυλιχθούμε στη θλίψη. 
Την απογοήτευση, καθώς Τον απέθεταν στο ψυχρό μνημείο.
Να πιστέψουμε ότι όλα τούτα δεν είναι όνειρο.
Καμμιά ελπίδα δεν θα σβήσει.
Τα μάτια και οι καρδιές θ’ ανοίξουν σ’ έναν άλλο κόσμο.
Αληθινά. 
Και Πάντα                                            +ο π.Γ.
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Υπάρχει πίστη a la carte; Γίνεται να πιστεύεις στον 
Θεό λιγώτερο ή περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες; 
Ζητώντας από την Εκκλησία εξορθολογισμό είναι σαν 
να ξεχνάμε τι σημαίνει πίστη. Μας το υπενθύμισε με την 
ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο: “πίστη 
στον Θεό, ως υπέρβαση και όχι ως κατάργηση της 
ανθρώπινης λογικής ανιχνεύει τον πνευματικό αγώνα 
του Χριστιανού”.

Σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο η θεία μετάληψη συνιστά 
“έμπρακτη κατάφαση αυτοπαράδοσης στον ζώντα Θεό 
και τρανή φανέρωση αγάπης”. Ενδιαφέρουσα λέξη: 
αυτοπαράδοση. Σε άλλη γλώσσα, πολιτικής ευθύνης και 
συμπαράστασης, η Μέρκελ δήλωσε ότι η πανδημία του 
κορωνοϊού είναι “δοκιμασία για την αλληλεγγύη, την 
κοινή λογική  και το ενδιαφέρον του ενός στον άλλον”.

Δυο διαφορετικοί ορισμοί της αγάπης για τον εαυτό 
και τον πλησίον.             Αμάντα Μηχαλακοπούλου

*  * *
Η κάθε σου ειδική ενασχόληση, πνευματική ή καλ-

λιτεχνική, σε ένα πρέπει να αποβλέπει: Να σε κάνει 
άνθρωπο. Από κει και πέρα, αν ο σκοπός πετύχει, δεν 
σου χρειάζεται καμμιά ειδικότητα. Συντήρησε μόνο την 
ανθρωπιά σου!                    Μενέλαος Παλλάντιος
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Οι άνθρωποι πονούν σήμερα πολύ και αυτό το ήξερε 
η Αγία Μαρία Σκομπτσόβα. Στεκόταν κάτω απο μια 
σκάλα ενός φτωχόσπιτου της οδού Λουρμέλ και ανακούφιζε 
εκατοντάδες υπάρξεις αναγκεμένες και δυστυχισμένες, μη 
ρωτώντας καν το θρήσκευμα ή αν πιστεύουν στον Θεό. 
Κοιτώντας κατευθείαν μέσα στην καρδιά τους. Κάτι που 
λείπει σε μας. Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι μας χωρίζει. 

Φτάνει σε σημείο ο σημερινός άνθρωπος να επαναλαμβάνει 
το του Ψαλμωδού (76,3): “απηνήνατο παρακληθήναι η 
ψυχή μου”. Δηλαδή δεν θέλω ούτε να παρηγορηθώ! 

π. Εφραίμ Γ. Τριανταφυλλόπουλος

λόγια

αγάπης

Κόρη μου, 

Δυσκολεύεσαι ν
α μου γράψεις. 

Μη ξεχνάς, πάντως, ότι την πτώση πρέπει 

να τη διαδέχε
ται το σήκωμα. Μια προσπάθεια 

γι’ αποφυγή νέας.

Αν ο αγώνας τούτος π
αύσει να νοημ

ατίζει 

τη ζωή μας, τί ζωή θα είναι τότ
ε;
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                              Λευκωσία 
                                             10.5.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Δοκιμάζεται κάποιος.
Προσφεύγει σε πολλούς υποτιθέμενους θεραπευτές.
Απογοητεύεται.
Αποτείνεται στους μαθητές. Μετά στο Χριστό. Βρίσκει αυτό 

που χρειάζεται.
Αναπάντεχη η δυσκολία.
Ξυπνά τους ανθρώπους.
Τους συγκλονίζει.
Τους προσγειώνει.
Ανατρέπει τα πάντα.
Αναστατώνει ζωές. Συνθήκες. Καταστάσεις.
Συνιστά διαπιστώσεις. Δεδομένα.
Συρθήκαμε στην αμαρτία.
Στην απόρριψη των άλλων.
Δεν αναποδογυρίζει τη ζωή.
Μεγεθύνει τα λάθη μας.
Τις κακίες.
Την υποκρισία.
Την απιστία.
Το κατρακύλισμα.
Αγωνίζεται λοιπόν.
Δεν συγχύζει την ελευθερία με την ισχύ.
Δεν μετατρέπεται σ’ έναν τάφο. Περικαλλή κατά τα άλλα.
Η σιωπή κατισχύει κάθε μορφή πλάνης.
Φλογίζεται η καρδιά του από την αγάπη του Θεού.
Επιδιώκει μια αυτοσμίκρυνση. Μια απώλεια του “εγώ”
Στο Χριστό στρέφεται. Και μόνο.
                          Με την αγάπη μου,
                                      a.G στην έρημο
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Στην..
... αρχή της δικτατορίας είχαμε αποφασίσει όλοι να μη 

γράψουμε τίποτα. Συμφωνία που τηρήθηκε από όλους. Αλλά 
το 1971 συνήλθαμε στο Παρίσι όλοι οι Έλληνες και μαζί και ο 
Θεοδωράκης κι αποφασίσαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. 
Ν’ ακολουθήσουμε μια τελείως διαφορετική τακτική. Έτσι δεν 
βγήκαν μόνο “Τα ρω του έρωτα”, αλλά ο “Ήλιος ο ηλιάτορας” 
όπου έγραφε «Βγαίνουμε με το χακί και δικοί μας και ξένοι 
και αλίμονο και στους δυο», και το “Φωτόδεντρο” που έχει 
την έννοια ότι αυτό είναι η Ελλάδα και όχι η «Ελλάς Ελλήνων 
Χριστιανών». Έτσι λειτουργεί η ποίηση, όχι με προκαταλήψεις. 

Αν ήθελε κανείς να βγάλει πολιτικό συμπέρασμα, θα ‘βλεπε 
ότι θέλω να είμαι πάνω απ’ όλες τις εξουσίες, πράγμα που 
σημαίνει αναρχισμό. Όρος όμως που δεν μ’ αρέσει στο μέτρο 
που ταυτίζεται με την τρομοκρατική δράση. 

Το θέμα είναι ότι πρέπει τα πάντα να τίθενται υπό 
αμφισβήτηση, αν θέλουμε να μένουμε ζωντανοί. 

Επομένως, βάζω μια κοπέλα να αμφισβητεί τα πάντα, κι εγώ 
που θεωρήθηκα αισιόδοξος ποιητής να μιλάω απαισιόδοξα. 

Αισθάνθηκα σε μια ορισμένη στιγμή την ανάγκη να εκφράσω 
μια άλλη πλευρά του εαυτού μου. Η διαφορά για μένα είναι 
αισθητική. Δεν κάνω πια το απόσταγμα του λόγου, όπως στις 
“Τύψεις” ή στο “Φωτόδεντρο”, αλλά είμαι πιο αναλυτικός, γιατί 
υπακούω στους νόμους του θεατρικού λόγου.

Οδυσσέας Ελύτης

Ρωγμές...

20



g  h

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

Σ

Κ

Α

Β

Ο

Ν

Τ

Α

Σ

Ο Χριστιανισμός διαφέρει από τις άλλες θρησκείες. 
Είναι ανώτερος. Είναι η μόνη θρησκεία που 
προέρχεται από τον ουρανό. Που δεν επινοήθηκε από 
άνθρωπο. Αυτό διατρανώνει κι η προς Διόγνητον 
Επιστολή γράφοντας: «Οὐ μήν ἐπινοίᾳ τινί και 
φροντίδι πολυπραγμόνων ἀνθρώπων μάθημα τοῦτ’ 
αὐτοῖς ἐστίν εὑρημένου, οὐδέ δόγματος ἀνθρωπίνου 
προεστᾶσιν» (V 3). Κι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη 
αλήθεια. Τη σημασία της δεν καταλάβαμε. Δε 
συλλάβαμε. Μας απασχολεί η καθημερινότητα. Μας 
ελκύει. Μας απορροφά. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας 
ελεύθερο ν’ ανέβει ψηλά. Δεν αφήνουμε τον Χριστό 
να μπει μέσα μας. Να μείνει. Να κατοικήσει εκεί. 
Μας κρατεί η ύλη δεμένους. 

Αποδέσμευση δεν προσφέρεται απ’ έξω. Μόνο αν 
ο ίδιος ο άνθρωπος αγωνιστεί, θα νικήσει. 

Τέτοιες επιχειρήσεις όμως δεν τις αναλαμβάνουμε 
ποτέ. Έτσι παραμένουμε στην απελπιστική ήττα 
μας. 

Αν όμως προς στιγμήν θυμόμασταν πως είμαστε 
οντότητες πνευματικές θα ήταν διαφορετικά. Θα 
φέρναμε ασφαλώς στο μυαλό μας τα γεγονότα του 
ερχομού του Χριστού στη γη για τη δική μας 
σωτηρία. 

Θα πιστεύαμε στη θρησκεία μας. Θα καταλαβαίναμε 
την αξία της. Και θα είμαστε χριστιανοί συνειδητοί.
Αληθινοί. Η κοινωνία μας τότε θα άλλαζε. Θα 
γινόταν καλύτερη.

Ο Χριστιανισμός είναι η μόνη αληθινή θρησκεία. 
Παρέχει συνδιαλλαγή του ανθρώπου με το Θεό του.

Γιατί, αλήθεια, να έχουμε παρωπίδες; 
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... που θέλει να μείνει αδέσμευτος, να δημιουργήσει σύμφωνα 
με τα αναλλοίωτα προσωπικά του πιστεύω, να ακολουθήσει 
σταθερά τις δικές του αρχές, να εκφράζει με παρρησία τις δικές 
του απόψεις, ο ελεύθερος άνθρωπος νιώθει την παγωνιά της 
μοναξιάς. Ο άνθρωπος αυτός έχει φίλους που τον συμπονούν 
αλλά δεν τον βοηθούν, έχει γνωστούς που του αναγνωρίζουν 
την αξία του αλλά δεν τον συντρέχουν για να την επιβάλει, 
ζητά στην κοινωνία τη θέση που δικαιωματικά του ανήκει αλλά 
δύσκολα του τη δίνουν. 

Η έντιμη και φιλελεύθερη μοναξιά θεωρείται σήμερα αδυναμία. 
Ο ανέντακτος άνθρωπος, επειδή δεν έχει κάποιον “πίσω του” 
να τον στηρίζει, λαμβάνεται υπ’ όψη. Τα πάντα κρίνονται όχι 
με το “ποιος είσαι”, αλλά με το “πού ανήκεις”. Πραγματικά, δεν 
θα το πίστευε κανείς ότι σ’ αυτό το τέλος του 20ου αιώνα, 
το να θέλεις να παραμείνει κάποιος ελεύθερος, ανεξάρτητος, κι 
απομαζοποιημένος θα τον οδηγούσε σε μια τέτοια ανελεύθερη 
υποτίμηση, σε μια τέτοια απάνθρωπη μοναξιά. 

Το αισιόδοξο όμως είναι ότι παρά την επικράτηση των 
συνθηκών που αναφέραμε, υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα 
άνθρωποι (ας είναι μικρός ο αριθμός τους) που εξακολουθούν να 
πορεύονται στο δύσβατο δρόμο αυτής της μοναξιάς. Είναι εκείνοι 
που μαζί με τον ποιητή, με ηρωϊκό πράγματι τρόπο, επιμένουν: 

“Λευτερία, Λευτεριά, σε νοσταλγούνε, 
όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη
σαν έπαθλο του αγώνος, και μοχθούνε,
και τη ζωή τους εξακολουθούνε,
νεκροί, που η καθιέρωσις τους λείπει. 
                      (Κ.Καρυωτάκης)

Διον. Κ. Μαγκλιβέρας    

Διέξοδοι

Ο άνθρωπος ...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Σύγχυση λοιπόν.

Αναζητητές εμείς, κ
υκλοφορούμε στη

ς ζωής τα 

στενορύμια. Χωρίς στόχο. Ούτε προορισμό.

Τρωγλοδύτες.

Φως ζητούμε. Στα 
σκοτάδια τα πυκνά όμως 

μέσα.
Τα μαύρα μας γ

ιαλιά δεν μας επ
ιτρέπουν να 

δούμε γύρω, την πραγματικότητα. Τ
η ζωή.

Υπαρξιακή η σύγχυσ
η.

Βλέπουμε τη ζωή μας να διακυβ
εύεται μεταξύ 

του “είναι” και το
υ “έχειν”.

Προσκόλληση στο 
δεύτερο. Επίμονη μάλιστα.

Θέλουμε τα πάντα δικά μας.

Ύλη είναι βέβαια.

Παραβλέπουμε όμως έτσι. Την ύπαρξή μας. Τη 

ζωή μας. Την πνευματική μας παρουσία.

Αδιαφορούμε.

Αναβάλλουμε. Έχουμε καιρό...

Όταν γεράσουμε... Βλέπουμε το τέλος όμως; 

Ξέρουμε πότε θα έλθει; Κι 
αν μας βρει σε τ

ούτη 

την τροχιοδρόμησ
η μέσα;

Τί κάνουμε τότε; 
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Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος. Ένας χρόνος από εκείνη 
την πρωτόγνωρη εμπειρία, να γίνονται οι ιερές ακολουθίες 
«κεκλεισμένων των θυρών» και όλοι εμείς πίσω από μια οθόνη 
να προσπαθούμε να νιώσουμε…

Οι αντιδράσεις ποικίλες. Πολλοί οι «μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν» 
ζηλωτές (μόνο ο Θεός γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί), πολλοί και 
οι πιστοί που στ’ αλήθεια «πεινούσαν»... (κι αυτούς μόνο 
ο Θεός τους γνωρίζει). Μάλλον οι δεύτεροι δεν χαλούσαν 
τον κόσμο, αλλά πονούσαν βαθειά που δεν μπορούσαν να 
συμμετάσχουν στο Μέγα Μυστήριο. Δεν το χωρούσε ο νους 
τους... Να επιτρέπεται να πάνε στο σουπερμάρκετ, για να 
γεμίσουν το στομάχι του σώματος, αλλά να μην επιτρέπεται 
να πάνε στον Ναό, για να γεμίσουν εκείνο το άλλο Στομάχι…  
Ακούστηκαν και πολλές ένθερμες απόψεις για την «κατά 
μόνας» προσευχή. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση... Όμως 
κάτι διαφορετικό. Και σε καμμία περίπτωση υποκατάστατο 
της κοινωνίας των ανθρώπων στη Θεία Ευχαριστία. 

Κι όταν οι συζητήσεις στέρευαν, έμενε στα χείλη των 
πιστών η προσευχή να ρίχνει ο Θεός φως στην έρημο του 
καθενός μας...

Ήταν Κυριακή του Θωμά. Όταν κοντοστάθηκε το μυαλό 
μου στα λόγια του Δοξαστικού: «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, 
ἐπέστης Χριστὲ πρὸς τοὺς Μαθητάς.»

Το ίδιο κεκλεισμένες ήταν οι πόρτες και τότε, όταν 
εμφανίστηκες Αναστημένος, Χριστέ μου, στους μαθητές Σου. 
Κεκλεισμένες λόγω του φόβου των Ιουδαίων τότε, κεκλεισμένες 
λόγω του φόβου ενός άλλου «εχθρού» τώρα. Και εμφανίστηκες 
πρώτα σ’ αυτούς. Για κάποιο χρονικό διάστημα μόνο σ’αυτούς.  
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Η σκέψη ότι ζούμε και σήμερα ακριβώς την ίδια σειρά των 
«γεγονότων» ησύχασε την ψυχή μου από τον θόρυβο των 
αντιδράσεων.

Ξαναπιστεύουν σ’ Εσένα οι Ιερείς-Μαθητές Σου αυτό τον καιρό, 
σκέφτηκα. Ξαναγγίζουν τις «πληγές» στο Σώμα Σου, για να 
βεβαιωθούν ότι είσαι Εσύ, ο Ένας. Ξαναγεύονται τον Λόγο Σου 
αυτοί, που λίγο αργότερα θα Τον σκορπίσουν στα πέρατα της γης, 
ώστε να φτάσει και σε όλους τους άλλους, σε όλους εμάς. 

Μέχρι τότε; Εμείς πώς ζούμε; Εκείνη την ώρα που θα Σε 
συναντήσουμε πάλι, θα σηκώσουμε το βλέμμα να Σε κοιτάξουμε 
στα μάτια; Θα φτάσει στην καρδιά μας το «ἀκολούθει μοι»; Θα 
επιθυμήσουμε την αλλαγή του Νου; Έχουμε μάλλον πολύ δρόμο 
μέχρι τότε… Όχι γιατί αργεί η ώρα της Συνάντησης, αλλά γιατί 
αργεί, ραθυμεί, κοιμάται η ψυχή μας. 

Ξύπνα, Ψυχή μου. Έρχεται ο Κύριος. Τρέξε να Τον δεις, να Τον 
ακούσεις, να Τον επιθυμήσεις.                                  Κ. Χ. 
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Τότε...
“Ύψωνε το βλέμμα στον ουρανό. Ζητούσε βοήθεια!
Τα σκυλιά αλυκτούσαν στις ερημικές αγροικίες.
Ένας δυνατός άνεμος ανακάτωνε τα μαλλιά του.
Η φωνή του, χανόταν ταξιδεύοντας ψηλά.
Πήγε να κάμε το Σταυρό του!
Προσπαθούσε να μιλήσει στο Θεό. Να του πει, πως ο κόσμος είναι 
τόσο αδιάφορος... Πως είναι τόσο μόνος. Σκεφτόταν πολλά... Μα 
δεν εύρισκε ούτε μια λέξη.
Κάθησε απελπισμένος κοντά στη φωτιά.  Σιωπούσε, κοιτάζοντας 
τις φλόγες. Τότε κατάλαβε, πως μέσα στη σιωπή δεν ήταν 
πεθαμένος. Γιατί άκουσε ένα γλυκόηχο ψίθυρο.
Έίμαι κοντά σου. Έίμαι κοντά σου...  Σα να ξύπνησε από όνειρο!...
Έρριξε στη φωτιά, όσες σκέψεις τον βασάνιζαν.
Έίδε τα ξύλα που έγιναν σιγα σιγά στάχτη.
Ένιωσε για πρώτη φορά μέσα του να φτερουγίζει ένα χελιδόνι.
Γύρισε το βλέμμα στον ουρανό...
Τότε ήταν που ένιωσε τους καινούργιους χτύπους της καρδιάς 
του!
Τότε ήταν που κατάλαβε πως είχε ανεβεί το πρώτο σκαλοπάτι...”
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Στην Εκκλησία του κοιμητηρίου είχα ξαναπάει.
Μετά τη Λειτουργία, είδαμε κόσμο να κατακλύζει την 

αίθουσα πίσω από τον ναό.
Η Ελένη ρώτησε.
Θα γινόταν βάπτιση ενηλίκων.
Πήγαμε μαζύ.
Παρακολουθήσαμε την όλη διαδικασία. Ήταν πολύ συγκινη-

τική.
Πολλοί δικοί μας έκλαιγαν.
Για εμάς ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο.
Η έντονη συγκίνησή μας ήταν στην Ομολογία Πίστης. 

(“Πιστεύω”).
Όλοι, (ήταν επτά) με μια φωνή, διακήρυξαν την πίστη τους.

Πρωτόγνωρο για εμάς το όλο γεγονός.
Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ιδιαίτερα φορτισμένη. Και 

συγκινητική.
Στο τέλος, ζήτησε η Ελένη να πει δύο λόγια. Δόθηκε άδεια.
Συγκηνητικές οι σκέψεις της. Ιδιαίτερα σ’ εμάς.
Έβγαλε από την τσέπη της κάποιους μικρούς σταυρούς. 

Αγιορίτικους.
Φόρεσε στον καθένα ένα. Είχαν συγκινηθεί κι εκείνοι.
Δεν μπορούσαν να φανταστούν, ότι στη βάπτισή τους θα 

υπήρχαν Ορθόδοξοι από την Κύπρο.
Μεγάλη χαρά τους έδωσε ο σταυρός.
Γι’ αυτούς ήταν δώρο ανεκτίμητο. Σταυροί από το Άγιο 

Όρος...
Χύθηκαν πολλά δάκρυα εκείνη την μέρα. Από τους 

βαπτισθέντες, τους συγγενείς τους. Μα και τους δικούς μας.
Το όλο γεγονός ανεξίτηλα χαράχθηκε σ’ όλων μας τη μνήμη.

17 b
26
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
ΘΑ ΠΕΙ...
Σ’ αυτή την απαίτηση χριστιανικής πληρότητας, χριστιανικής 

αγνότητας, σ’ αυτή την προσπάθεια πρόσδεσης της ανθρώπινης 
αγάπης, στο απόλυτο, εδώ ακριβώς πρέπει να αναζητήσουμε 
το μυστικό των αντιτιθεμένων βεβαιοτήτων  μας. Όσο πιο πολύ 
η υπόσχεση είναι θεσπέσια, τόσο πιο πολύ η αποτυχία είναι 
τερατώδης.  Περιφρονούμε ή ευλογούμε την αγάπη, ανάλογα 
εάν βρίσκεται εγγύτερα προς τον ειδωλολατρικό της πόλο ή τον 
θείο πόλο της. Εδώ τελικά βρίσκεται μια παράδοση τόσο παληά 
όσο η ανθρώπινη καρδιά.

Το σημαντικό έγκειται στο να ξέρουμε εάν η γυναίκα είναι 
μια πόρτα ανοιχτή προς το Θεό ή ένα είδωλο που κρύβει το 
Θεό. Επειδή ακλόνητα πιστεύουμε στην αλήθεια της αγάπης, 
γι’ αυτό και τόσο αυστηρά αντιμετωπίζουμε τα ψέματά της. Τα 
ύψη και τα βάραθρα αντιστοιχούν μεταξύ τους. Δεν πέφτουμε 
παρά μόνον από ψηλά. Και η κόλαση ίσως να μην είναι τίποτε 
άλλο παρά ένας παράδεισος κλειστός.

Το μοναδικό μας πρόβλημα είναι ν’ ανοίξουμε τον ταπεινό 
παράδεισο της αγάπης, δηλαδή κάπου στον τοίχο να κάνουμε 
μια πόρτα προς το Θεό. Και γι’ αυτό, να δημιουργήσουμε ένα 
κοινό δεσμό, ώστε να εξασφαλισθεί η αθανασία του αμοιβαίου 
δεσμού. “Αγάπη,” γράφει ο Saint-Exypery (και τόσο υπέροχα 
το γράφει), “δεν θα πει να κυττάμε ό ένας τον άλλο, αλλά να 
κυττάμε προς την ίδια κατεύθυνση”. Κι εμείς θα προσθέσουμε: 
Χριστιανική Αγάπη θα πει να κυττάμε και να βαδίζουμε μαζύ, 
κατά τη μεριά του Θεού.

Gustave Thibon
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Ανεβαίνοντας

Η Βαρβαρότητα και η Χάρη
 [Σιμόνης Βέϊλ, εκδ. Αστρολάβος-Ευθύνη, Αθήνα,1989]

Ποθεί “έναν καθαρό χριστιανισμό, μια θρησκεία της ακήρατης 
αγάπης, χωρίς ίχνος από τα στοιχεία του κόσμου τούτου” (1)

Και μια ένσταση: “... η δυστυχία της Ευρώπης δεν βρίσκεται μή-
πως στο γεγονός ότι ο χριστιανισμός δεν την ξερίζωσε αρκετά;” (2)

“Η οδύνη ήταν για αυτήν, σχεδόν αφ’ εαυτής, οδός σωτηρίας, 
η μόνη προϋπόθεση της επίσκεψης του Θεού”. (3) “Πρέπει να 
είναι κανείς τυφλός, για να αντιπαραθέσει τη διακαιοσύνη προς 
την αγάπη” (4)

Σαφέστατη η θέση της: “ Δεν πρέπει να επιθυμούμε τη 
δυστυχία. Είναι αφύσικο. Είναι διαστροφή. Και κυρίως, δυστυχία, 
είναι... αυτό που υφιστάμεθα παρά τη θέλησή μας. Αν δεν 
έχουμε βυθιστεί μέσα της, μπορούμε μόνο να ποθούμε ότι, στην 
περίπτωση που θα ερχόταν, συνιστά, μετοχή στο Σταυρό του 
Χριστού” (5).

Τελικά, η Σιμόνη Βέϊλ “δεν ήταν θηρευτής εμπειριών, ήταν 
απλώς ένας βαθειά τίμιος άνθρωπος” (6). “Διαβλέπει την ολότητα 
του χιτλερικού και του σταλινικού φαινομένου και τα στεγάζει... 
υπό την “ενότητα του ολοκληρωτισμού” (7). Κίνητρό της: “Να 
σηκώσει στους ώμους της τα βάσανα και τον πόνο του κόσμου” 
(8). Στα πλαίσια πάντα μια “αγωνιακής χριστιανικής πίστης”. (9)

+ ο π. Γ.
Σημειώσεις: 
(1) - (9) Σταύρου Ζουμπουλάκη, Ποιος Θεός και ποιος άνθρωπος, Εκδ. Πόλις, Σελ. 

34, 35, 36, 40, 45, 48, 49, 31, 32, 31.       
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Βεβαιώσεις
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Mην αποκάμεις
Μην αποκάμεις
Μόνο σαν περπατάς ξυπόλυτος, 
βλέπεις τ’ αχνάρια σου 
ν’ αποτυπώνονται στην άμμο. 
Και να χαράσσουν ένα μονοπάτι. 
Μαζί και τόσων άλλων,
που συντροφιά με σένα περπατούν. 
Κι όσο περνά η ώρα 
τ’ αχνάρια να πολλαπλασιάζονται. 
Να γίνονται αμέτρητα. 
Να μην μπορείς πια 
τα δικά σου να ορίσεις. 
Όσο και να το θέλεις. 
Όσο και να πασχίζεις, 
αδύνατο φαντάζει 
να συνεχίσεις να βαδίζεις 
στις δικές σου πατημασιές. 
Γιατί ο κόσμος, 
με το βάδισμά του, 
ποδοπατεί,
κρύβει αυτό που χάραξες. 
Ύστερα έρχεται το κύμα 
κι όλα τα σβήνει...
Και πώς, στ’ αλήθεια,
τον δρόμο σου θα βρεις ξανά; 
Μην στηριχτείς, διαβάτη, 
στα δικά σου τα πατήματα. 
Πριν από σένα Κάποιος 
χάραξε δρόμο μοναδικό...
Αυτά τ’ αχνάρια ψάξε για να βρεις. 
Μπορεί ν’ ανηφορίζουν στην αρχή. 
Να λαχανιάζουν την ανάσα...
Ο δρόμος, 
θα το δεις,
θ’ ανοίγει προχωρώντας. 
Γιατί το μονοπάτι τούτο,
μοιάζει μ’ αυτό του Γολγοθά, 
της Σταύρωσης,
του Τάφου. 
Όπου στο τέρμα,
ιριδίζει της Ανάστασης
το Φως!                      ΔΔ



g  h

Έμοιαζε μια μέρα σαν όλες τις άλλες… Οι κάτοικοι γύρω από το αεροδρόμιο 
στο Καστέλι της Κρήτης, είχαν εξοικειωθεί με τις εκπαιδευτικές πτήσεις των 
αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Για τα παιδιά το σκηνικό έμοιαζε 
βγαλμένο από παραμύθι. Έτρεχαν. Διασκέδαζαν. Χαιρετούσαν τους πιλότους.

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Αυγούστου, 1975. Όμως κάτι πηγαίνει στραβά. 
Ένα από τα αεροσκάφη κινείται σε διαφορετική πορεία. Σχίζοντας τον αέρα 
άφηνε πίσω του μια γραμμή πυκνού μαύρου καπνού…

Ένα από τα παιδιά περιγράφει τι αντίκρυσαν τα μάτια του τότε:
«Μας άρεσε να ανεβαίνουμε στις ταράτσες των σπιτιών και να αγναντεύουμε 

τα πολεμικά αεροπλάνα.
Εκείνη τη μέρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια στήλη μαύρου καπνού φάνηκε 

πίσω από ένα αεροπλάνο. Άρχισε να χάνει ύψος. Σε λίγο θα έφτανε πάνω 
από το χωριό Μουχτάρω. Και ξαφνικά χάθηκε… Ο μαύρος καπνός σηκωνόταν 
τώρα από το έδαφος… Αναρωτιόμασταν τι έγινε. Τελικά, το αεροπλάνο έπεσε. 
Και τι έγινε ο αεροπόρος;».

Τι είχε συμβεί; Το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη. Όμως 
η μορφολογία της περιοχής δεν επέτρεψε στον 25χρονο πιλότο να κάνει 
αναγκαστική προσγείωση.

Το σχέδιο Β προβλέπει να πατήσει ένα κουμπί και να εγκαταλείψει το 
αεροπλάνο αφήνοντάς το. 

Για τον Κωνσταντίνο, όμως, αυτό δεν ήταν διαθέσιμη επιλογή.
Από κάτω έβλεπε τις στέγες των σπιτιών και τους μικρούς δρόμους του 

χωριού. Τα παιδιά που είχαν υψώσει τα κεφάλια τους προς τον ουρανό, για 
να τον χαιρετήσουν. Εάν πατούσε το κουμπί, θα γλίτωνε την ζωή του. Αλλά 
η δική του σωτηρία θα ερχόταν με ένα ανυπολόγιστο κόστος.

Οι τραυματιοφορείς δεν είχαν την παραμικρή αμφιβολία. Ο Κωνσταντίνος 
δεν είχε λύσει καν τη ζώνη ασφαλείας. Βρέθηκε δεμένος στο κάθισμά του. 

Η τελευταία πράξη της ζωής του. 
Γνώριζε ότι θα πεθάνει στα επόμενα δευτερόλεπτα, Ήθελε να προστατεύσει 

τους πολίτες. Και το έκανε με τίμημα τη ζωή του.
Χρόνια αργότερα οι κάτοικοι τίμησαν την μνήμη του σε μια σεμνή τελετή. 
Όπως ακριβώς αρμόζει σε πραγματικούς ήρωες!                                     ΔΔ

Το... τίμημα

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.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού 
(μεταξύ 5:00 - 7:00 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. (Τηλέφωνο: 
22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και 
π. Λαυρέντιος 96457111).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός (7:00 - 11:00 π.μ. και 5:00 - 7:00 
μ.μ.) καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής (22459760, 22459763), 
(7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά).

Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και του Θωμά (Διακαινήσιμη 
Εβδομάδα) τηρείται κατάλυση σ’ όλα.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 149 l   Μάιος 2021l   Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου l   Οι 
συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l   Διανέμεται δωρεάν l   Συνδρομή προαιρετική. l  

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

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

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ

Θησυροφύλακες. Ναι. Έχουμε ο καθένας στην ψυχή 
του, πέντε πράγματα. Πολύτιμα. Ανεκτίμητης αξίας. 
Θ’ ανοίξουμε της ψυχής τις πόρτες λοιπόν; 
Όποιος ενδιαφέρεται, ας... προλάβει.
Όσοι “πιστοί”!  
                                          Ούτις
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