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Ο άνθρωπος νιώθει δυνατός. Αυτάρκης. Ανεξάρτη-
τος.

Νομίζει ότι έχει λύσει όλα τα βασικά του 
προβλήματα. Τροφής. Καταφυγίου. Υγείας.

Ξέρει να χτίζει μεγάλα σπίτια, για να προ-
στατεύεται από τα “κακά”(!) της φύσης. Είναι εύκολο 
να αγοράσει ότι χρειάζεται για την επιβίωσή του. 
Γνωρίζει ότι ο γιατρός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει 
όποιες αρρώστιες τον ταλαιπωρούν.            

Έτσι ξεχνιέται. Νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Και 
δεν χρειάζεται κανέναν.

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Όσο μεγάλες 
κι αν είναι οι δυνάμεις του, δεν είναι απέραντες. 

Συχνά αρνούνται να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει 
τις δυσκολίες. (Ανίατες ασθένειες. Αναποδιές στη ζωή. 
Ο θάνατος).

Η πολλή μας αυτοπεποίθηση, μας κάνει κακό.  
ζ.α.
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Είναι πολύ σπουδαίο να κατανοήσουμε τους 
καιρούς μας και να γνωρίσουμε τι απαιτούν οι νέες 
αυτές εποχές από μας.

Ο Χριστός θέλει να μελετούμε, εκτός από την 
διδασκαλία Του και την καρδιά μας, και τους 
καιρούς μας. Και πράγματι! Είναι αξιολύπητος ο 
άνθρωπος εκείνος, που δεν στρέφει το βλέμμα, για 
να δει τί γίνεται γύρω του: Στην εκκλησία του και 
τον κόσμο.

Είπαν, ότι οι νέες εποχές επιβάλλουν και “νέα” 
καθήκοντα. “Διότι τον ρόλο που παίζουν στα 
σώματά μας οι ψυχές, παίζουν και στα πράγματα οι 
καιροί. Τα κινούν και τα εμπνέουν. Τα εξουσιάζουν 
και τα κατευθύνουν”.     Ν. Ο. Παπατζανάκης

γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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“...χαρά μου”

Ο αιώνας τούτος θα είναι αυτός της φθήνιας.(!)
Θα ψάχνουμε. Με το φανάρι στο χέρι. Στη  βουή του 

πλήθους. Για τον άνθρωπο. Για έ ν α ν  Άνθρωπο.
Πρέπει να σώσουμε την ευθύνη. Ένα μόριο ευθύνης 

αποτελεί τη ζύμη για το σχηματισμό του νέου ανθρώπου.
Όσο λοιπόν υπάρχει κόκκος ευθύνης. Υπάρχουν άνθρωποι 

με έρμα. Πρέπει να ελπίζουμε λοιπόν.
Οι λαοί δεν σώζονται με τον αριθμό. Μα με την ποιότητα 

ζωής. Σ’ αυτή να στοχεύσουμε.
Αυτοί που στον κατακλυσμό του 21ου αιώνα θα παίξουν 

το ρόλο του Νώε.
Ο Victor Frankl γράφει κάπου:
“Απέναντι από το άγαλμα της Ελευθερίας στην Αμερική, 

πρέπει να στηθεί το άγαλμα της Ευθύνης”. 
Πόσο δίκιο έχει!
Σήμερα τ’ ανθρώπινα μας είναι ξένα.
Ο καθένας έκαμε τον εαυτό του τον ομφαλό της γης.
Νόμισε, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, πως έγινε 

υπεράνθρωπος.
Τελικά, κατάντησε απάνθρωπος. Ή ακόμη μισάνθρωπος.
Φαίνεται ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας αυτών που 

απλώς επιβιώνουν. (!)
Του “σαν” (σαν άνθρωποι. Όχι: Ως άνθρωποι). Του 

τεχνητού. Των υποκαταστάτων.
Το ανθρώπινο είδος χωρεί σε μια παγκοσμιοποίηση. Τυ-

ποποίηση. Ομοιοποίηση.
Θα λείπει όμως η ευθύνη.
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      Μικρές

“Ο άνθρωπος... παλεύει να βρει το πρόσωπό του, με 
τα δεδομένα όμως της Θείας δωρεάς που υπάρχουν από 
πίσω”. (π. Βασίλειος Θερμός)

γ.

 αναδύσε ι ς

Και τούτο γιατί ο νέος αιώνας δεν θα βρει ανθρώπους. 
Μέτρο πνευματικής ευαισθησίας. Με τα σωστά μέτρα.

Ο Toybee, o Ranciman είπαν βέβαια κάποιες σκέψεις. 
Τελειώνει όμως εδώ το θέμα;

Ο εφησυχασμός δεν αποδίδει. Σεισμός χρειάζεται. Να 
συγκλονίσει συνειδήσεις.

Εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος λοιπόν. 
Τα γεγονότα μιλούν μόνα τους. Δεν ακούουμε το θόρυβο; 

Ναι. Ο βράχος σηκώθηκε. Και τώρα; “Νεκρός ουδείς επί 
μνήματος”. 

Η Ανάσταση του Χριστού φέρνει και τη δική μας. Γιατί 
διστάζουμε; 

Χριστός Ανέστη, Χριστιανοί. Μας περιμένει.   +ο π.Γ.

Ακολουθώντας το Χριστό δεν κάνουμε κάτι 
ιδιαίτερο, ξεχωριστό ή παράδοξο.

... δεν κάνουμε κάποια χάρη στο Θεό ή κάποιο 
πνευματικό ή ηθικό κατόρθωμα. 

... ακολουθούμε αυτό που Είναι, έτσι όπως 
όντως Είναι.

... διεισδύουμε στις βαθύτερες διαστάσεις 
του όντως Αληθινού.

... απλά ακολουθούμε την Αλήθεια και γινό-
μαστε και εμείς Αληθινοί.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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“Οδηγηθήκαμε από τον τρόπο, με τον οποίο κατανόησαν 
τη διδασκαλία της Εκκλησίας οι Πατέρες, αλλά λάβαμε 
υπόψιν τη σημερινή εμπειρία των δογμάτων και τις 
πνευματικές ανάγκες της ψυχής που αναζητεί τη σωτηρία 
σήμερα, στην εποχή μας, μετά το πέρασμα δια μέσου 
πολλών και νέων εμπειριών ζωής κατά τη διάρκεια τόσων 
αιώνων που μας χωρίζουν από την εποχή των Πατέρων. 

Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τη διδασκαλία της 
Εκκλησίας σύμφωνα με το πνεύμα των Πατέρων, αλλά 
ταυτόχρονα, να την κατανοήσουμε έτσι όπως πιστεύουμε 
ότι θα την κατανοούσαν εκείνοι σήμερα. 

Επειδή, οι Άγιοι Πατέρες θα λάμβαναν υπόψιν την 
εποχή μας, όπως έκαναν και με τη δική τους. [...] 

Πιστεύω ότι η χριστιανική πίστη μπορεί με τον πλούτο 
και το βάθος της να ανταποκρίνεται σε κάθε εποχή στις 
πνευματικές ανάγκες της ανθρωπότητας, χωρίς να αλλάξει 
τίποτα από την ουσία της... 

π. Δ. Στανιλοάε

“Την ευθυμίαν, την ευφροσύνην και την χαράν της ζωής, 
δεν δύναται να την εξασφαλίσει ούτε το υψηλόν αξίωμα, ούτε 
το πλήθος των χρημάτων, ούτε το μέγεθος της εξουσίας, 
ούτε του σώματος η υγεία, ούτε η πολυτέλεια των τροφών, 
ούτε τα καλά μας ενδύματα, αλλά η ευθυμία, η ευφροσύνη 
και η χαρά είναι κατόρθωμα πνευματικόν και καρπός της 
αγαθής. Της ήσυχης συνειδήσεως”.

Ιωαν. Χρυστόστομος
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Διαυγάσεις Οριακές

Πες μου ...
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Με ένα κλικ και η αγορά μου έγινε. Διάλεξα κόκκινο, εκείνο 
το έντονο του αίματος. Χωρίς ταλαιπωρία. Το πλήρωσα και 
η αγορά μου έγινε κάνοντάς με αυτόματα έναν ευτυχισμένο 
άνθρωπο. 

Το αν αγοράζεις κάτι είναι σα να βεβαιώνεσαι για το ότι ο 
χρόνος μέχρι την πρώτη βουτιά πλησιάζει. Ούτε καν σκέφτηκα 
αν θα μου ταιριάζει ή όχι. 

Η αίσθηση και μόνο που σου δίνει η αγορά ενός καλοκαιρινού 
είδους μου αρκεί. Αν είναι άνετο θα δείξει. Αν θα μου ταιριάζει.
Οπότε αυτό που έμεινε είναι να μετράω τις ώρες. Ξυπνώ από 
τον λήθαργο, αλλάζω, με το νερό, την αλμύρα, το ιώδιο, την 
απίστευτη στιγμή που νιώθεις όλο το νερό να ξεπλένει τη 
βαρεμάρα ενός ατελείωτου χειμώνα που απλά υπάρχει για να 
σου δείχνει πόσο πολύ πρέπει να εκτιμάς αυτό όλο που ζεις 
στο νερό. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις τη μαγεία του αν δεν το 
στερηθείς έστω και για λίγο. Η διάθεση, η αναμονή είναι κάτι 
το μοναδικό. 

Μόνο εκεί μπορεί κανείς να λογαριάσει ότι αυτό που ζει 
εδώ σε αυτή τη ζωή είναι μοναδικό. Μόνο εκεί νιώθεις πόσο 
μικρός είσαι μπροστά στην απεραντοσύνη της θάλασσας και 
πόσα πολλά θες να κάνεις. Και αναρωτιέσαι αν θα προλάβεις. 
Εκεί μόνος, αλλά όχι μόνος. Όλες οι αισθήσεις μιλούν τη δική 
τους γλώσσα κι εσύ νιώθεις πως μαζί τους έχεις την καλύτερη 
συντροφιά του κόσμου.

Ν.Τ.
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Πολλές...
οι παραλλαγές του ύμνου. Της φωνής γνώριμες. Που όλο και 

αναπέμπουν τα πουλιά στον Πατέρα. Χωρίς να κουράζονται.
Χωρούν σε μια μυστική Θεία της χαράς συμφωνία.
Η “κόρη από τα ουράνια”.
Της ελπίδας η πύλη.
Ανάσταση το τέρμα της.
Ίσο στο τραγούδι των δύο μαθητών. Τότε στην Εμμαούς. Και 

η Ελπίδα έρχεται πάλι τόσο κοντά μας.
Βαδίζει μαζί μας. Στο δρόμο μας.
Μας βρίσκει πάλι ανόητους και βραδείς τη καρδία.
Πολλοί ωστόσο προσκαλούν, όπως τότε και σήμερα, τη μεγάλη 

ελπίδα στο βραδινό τους τραπέζι.
Τότε τα σημάδια της τα συστατικά αποκαλύπτονται πάλι. 

Διακριτικά.
Κι οι μαθητές δεν διστάζουν, νύχτα, να πάρουν το δρόμο. Για 

την Ιερουσαλήμ.
Με την άγια να τους οδηγεί φωτοβολή. Αυτήν που φέρνει η 

ευτυχία μιας ελπίδας.
Ελπίδα λοιπόν. Η πιο γλυκειά προσμονή στη ζωή.
Τ’ αστέρι, της υπέρλαμπρο οδηγεί τους καταφρονεμένους. Τους 

ταπεινούς. Τους απλούς. Και τους γνήσιους.
Κι αυτοί ζούνε στης θαλπωρής τούτης την χάρη.
Κι ευχαριστούν.
Και ύμνους αναπέμπουν στον Δωρεοδότη.
Για τα πάντα. Για πάντα. 
Χωρίς να επηρεάζονται από τις όποιες σειρήνες. Τις αφήνουν 

στο νησί τους. Απομονωμένες.
Δεν πλανώνται απ΄ τα τραγούδια τους, όσο γλυκόλαλα κι αν 

ακούγονται.
Στης ελπίδας τ’ αστέρι (έγινε δικό τους τώρα) πάντα στραμμένοι.
Ως το τέλος.

+ο π.Γ.
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Ρ ηγματώσεις

Κραυγή ελευθερίας... 

Είναι
Ο ανθός της αμυγδαλιάς μεσ’ στο καταχείμωνο.
Ο κόκκος του σίτου που σπάει το χώμα του Μάρτη
Το κλάμα του μωρού όταν έρχεται στον κόσμο.
Το τραγούδι του σπίνου στ’ ανθισμένο κλαδί.
Το κελάρισμα του ρυακιού την άνοιξη.
Το τραγούδι του ανέμου πάνω από τις ανοιχτές θάλασσες.

Είναι
Η απαλλαγή από τα πάθη.
Η ήρεμη συνείδηση.
Ο σεβασμός του άλλου.
Η αντικειμενική πληροφόρηση.
Η εκπλήρωση του χρέους.
Η επίγνωση ότι “επιλέγεις εσύ”.
Η ευγένεια του λόγου.
Η ευγένεια της σκέψης.
Η λελογισμένη χρήση εξουσίας.
Το “Αγαπάτε αλλήλους”.
Το “πράττω ότι πρέπει”.
Η ευγενής άμιλλα για πρόοδο όλων.

Κραυγή ελευθερίας είναι
Η υψωμένη σημαία στην Ακρόπολη.
Οι βιγλάτορες στις Θερμοπύλες.
Το “Μολών λαβέ”.
Το “Νενικήκαμεν”.
Το “Εμπρός Ελλήνων τέκνα” από τους “Πέρσες” του Αισχύλου.
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Το “Ως πότε παλληκάρια”.
Το “Ελευθερία ή θάνατος” του 21.
Το “Όχι” του 40.
Και το “Μολών λαβέ” του Μάτση.

Δεν είναι
Η καταδυνάστευση από τα πάθη.
Η κακοποίηση της συνείδησης.
Το στραγγάλισμα του άλλου.
Η πλύση εγκεφάλου.
Η άρνηση του χρέους.
Η επιλογή αυτών που επιλέγουν άλλοι για σένα.
Η κακοποίηση του λόγου.
Η κακοποίηση της σκέψης.
Η κατάχρηση της εξουσίας.
Η ελευθερία του μίσους.
Το κάνω ότι θέλω ή ότι μου αρέσει. 
Η ασυδοσία των συμφερόντων.

Aλέξης

Ήταν... Ναι. Ήταν το μέγα θαύμα. Το ζωογόνο της 
Ανάστασης Φως. Το ενισχυμένο από τον Σταυρό.

Η αποκάλυψη στον κόσμο της ζωής της αληθινής.
Η πρόσκληση στους ανθρώπους ν’ αρνηθούν τα 

πρόσκαιρα. Και τα εφήμερα. Και ν’ αφοσιωθούν στα αιώνια.
Η κλήση, για να εγερθούν επιτέλους από τον ύπνο, στον 

οποίο τους έριξε η αμαρτία.
Και σ’ εμάς γίνεται.
Είμαστε έτοιμοι; 

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Δονήσεις

Μερικές φυλές των Ινδιών, όταν φθάσουν τα αγόρια τους στο 
15ον έτος, για να τους δώσουν ένα μάθημα ηθικής γυμναστικής  και 
αυτοκυριαρχίας, τα στέλνουν να ζήσουν επί δύο - τρείς βδομάδες σε 
κάποιο μέρος, όπου το κυνήγι είναι άφθονο.

Τα εφοδιάζουν με ακόντια και βέλη και τόξα. Τους απαγορεύουν, 
να φονεύσουν ή να πληγώσουν οποιοδήποτε θήραμα! Οι λαγοί, τα 
αγριοκάτσικα τους περιστοιχίζουν. Χοροπηδούν ολόγυρά τους.

Η επιθυμία του κυνηγιού τους πνίγει, και όμως πρέπει να την 
χαλιναγωγήσουν! Συμβαίνει βέβαια μερικοί να υποκύψουν στον 
πειρασμό και να παραβούν την εντολή. Αυτοί θεωρούνται ανάξιοι 
να φέρουν το τίτλον του “ανθρώπου”.

* * *
Ήθελε πριν από τρεις μήνες να γινόταν ξαφνικά “ένα μαγικό” 

και να ξανάβλεπε το μωρέλι που “είχε πιει το γάλα μονορούφι”. 
Το μαγικό δεν έγινε και χιλιάδες πρόσφυγες συνεχίζουν να ζουν σε 
άθλιες συνθήκες στη Μόρια και αλλού. 

Η Μαρίτσα Μαυραπίδου μια από τις γιαγιάδες εκεί στην 
Παναγιά τη Γοργόνα της Συκαμιάς που χάιδεψαν τον ανθρώπινο 
πόνο που έφθανε κατά κύματα στη Λέσβο, έφυγε. Λόγια αγάπης 
εθελοντών απ’ όλο τον κόσμο πλημμυρίζουν το Διαδίκτυο. 
Θυμούνται το ευγενικό χαμόγελο και τα ζεστά χέρια.

“Μας έδειξε ότι ο κόσμος είναι ακόμα όμορφος”.   (“Τα Νέα”)

* * *
Ο Μασιμιλιάνο Φεντρίγκο είναι επικεφαλής της 

κοινοβουλευτικής ομάδας της Λέγκας. Είχε δώσει μάχες εναντίον 
του νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών που 
αφορά 12 ασθένειες μεταξύ των οποιών και η ανεμοβλογιά. Ο 
Μασιμιλιάνο Φεντρίγκο κόλλησε ανεμοβλογιά. 

Νοσηλεύτηκε εσπευσμένα και, αφού δεν είχε κάνει εμβόλιο, οι 
γιατροί προχώρησαν στον αναγκαστικό εμβολιασμό του.

(“Τα Νέα”)

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Πολλούς δρόμους πήρα, για νάρθω σε Σένα, Κύριε. Δεν 
το κατόρθωσα. Αν και πίστεψα σε Σένα. Αν και έλπισα από 
Σένα. Αν και σοφία απέκτησα. Αν και βοηθός παραστάθηκα 
στους φτωχούς. Αν και ορφανά συνέδραμα. Αν και εγκράτεια 
επέδειξα. Αν και νίκησα τον εαυτό μου. Αν και δεν λύπησα 
κανέναν, όμως δεν Σε βρήκα.

“Αγάπησε περισσότερο τον άνθρωπο. Και θα Με βρεις”.
Θυμάμαι. Μου απάντησες.

Γεώργιος Κουρκούτας

Φύσα, αγέρα.
Τάρασσε τη θάλασσα και σήκωνε το άγριο κύμα 

που τρέχει παράφορα και τρελλά στην απόσταση. 
Αγνώριστο κομμάτι της γαλήνης. Αποσπασμένο 
από τη γλυκερή θωπεία της αγαπημένης της ακτής. 
Συ, του διακόπτεις ζηλόφθονα τα φιλιά του προς τον 
λατρευτό του βράχο. Του στερείς την αγκάλη του 
ήρεμου κολπίσκου. Και το κάνει να περιπλανάται 
απαρηγόρητα. Μανιασμένα. Νοσταλγικά. 

Αγέρα, φύσα. Θ.Κ. Μαρκουΐζος 
* * *

Να μη συλλογιζόμαστε ποτέ ένα πράγμα ή ένα 
πρόσωπο που αγαπάμε και που δεν το έχουμε 
μπροστά μας χωρίς να μας περνάει απ’ το νου 
ότι ίσως το πράγμα αυτό καταστράφηκε ή ότι το 
πρόσωπο πέθανε.

Η σκέψη αυτή να μη διαλύει το αίσθημα που 
έχουμε της πραγματικότητας, αλλά να το καθιστά 
πιο έντονο.            Σ. Βέιλ

11
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Πώς ...

Αυτός που θέλει να χτίσει ένα (υλικό) σπίτι, πρέπει να 
σιγουρέψει από όλες τις μεριές και να υψώσει την οικοδομή 
ταυτόχρονα και από τις τέσσερις πλευρές και όχι τον έναν 
τοίχο να φροντίζει και τους άλλους να τους παραμελεί, γιατί 
έτσι δεν κερδίζει τίποτα, μόνο κάνει άδικο κόπο και έξοδα. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Πρέπει ο άνθρωπος να υψώνει 
συμμετρικά.[...]

Να ρίξει το θεμέλιο που είναι η πίστη. Γιατί “χωρίς την πίστη 
είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς στο Θεό” (Εβρ.11,6). 

Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι υπακοής. Ένα λιθάρι μακροθυμίας. 
Ένα λιθάρι  εγκράτειας. Ένα λιθάρι συμπάθειας. Ένα λιθάρι 
εκκοπής θελήματος. Ένα λιθάρι πραότητας. Πρέπει να καλλιεργεί 
την αρετή της υπομονής και της ανδρείας. Αυτές είναι οι γωνίες 
και μ’ αυτές στερεώνεται η οικοδομή και ενώνονται οι τοίχοι 
μεταξύ τους, χωρίς να κάνουν ενδιάμεσα ρωγμές.[...]

Πρέπει να βάλει ενδιάμεσα στα λιθάρια λάσπη. Γιατί αν βάλει 
λιθάρι πάνω σε λιθάρι, σπάζουν τα λιθάρια και γκρεμίζεται η 
οικοδομή. Λάσπη είναι η ταπείνωση, επειδή γίνεται από χώμα 
και πατιέται απ’ όλους. 

Πρέπει η οικοδομή να έχει τα λεγόμενα ιμαντώματα.
Αυτά είναι η διάκριση που στερεώνει την οικοδομή και ενώνει το 
ένα λιθάρι με το άλλο. Τη δένει γερά και την ομορφαίνει.

Η στέγη είναι η αγάπη, που είναι η τελείωση όλων των 
αρετών, όπως ακριβώς και η στέγη του σπιτιού. (Κολ.3.14). 
Μετά τη στέγη το περιτείχισμα της ταράτσας. Η ταπείνωση. 
Είναι και οι λογισμοί που γενιούνται στην ψυχή.

Τελείωσε το σπίτι. Έχει και τα δοκάρια του. Έχει και τη 
στέγη του. Να και το περιτείχισμα του δώματος και μ΄ένα λόγο 
είναι έτοιμο το σπίτι. Μήπως όμως του λείπει τίποτα; Να είναι ο 
οικοδόμος τεχνίτης. Τεχνίτης είναι εκείνος που χτίζει με επίγνωση. 

Δημήτρης Αργυρόπουλους (Επιμ.)
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Διέξοδοι

Xριστός Ανέστη και ο χείμαρρος του θεϊκού φωτός, πλημμυρίζει 
τον ουρανό, τη γη και τα καταχθόνια. Η παραδείσια χαρά βασιλεύει 
και συνέχει όλους τους ανθρώπους, φτωχούς και πλούσιους, 
αρρώστους και υγιείς, καταφρονημένους και δοξασμένους. Ο 
ανθρώπινος πόνος και ο φόβος, κονιορτοποιούνται μπροστά στο 
μυστήριο της νικής επί του θανάτου. 

Η χαμερπής ταπεινότητα της καθημερινής κουτοπονηριάς 
μεταβάλλεται σε πλησμονή σοφίας, προσφοράς και αγάπης. Η 
σκληροκαρδία των ανθρώπων μετατρέπεται σε γλυκό χαμόγελο. 

Το καταραμένο μίσος μετατρέπεται σε ευλογημένη αγάπη. 
Τα επίγεια ενώνονται με τα επουράνια. Η ασυγκράτητη χαρά 
της Αναστάσεως βασιλεύει σε όλη την πλάση. Ο άνθρωπος 
οδηγείται από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίωσιν. 

“Χριστός Ανέστη, χαρά μου”, έλεγε ο άγιος παππούλης της 
Ρωσσίας και όλου του κόσμου, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Η 
Ανάσταση του Χριστού και η νίκη επί του θανάτου, γεννά την 
αληθινή χαρά. 

“Χαρά μου”, το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο, στο μυστήριο 
της ζωής και του θανάτου. Ζωή χωρίς Χριστό οδηγεί στον 
θάνατο. Η συνάντηση με τον άλλο, τον διπλανό, τον αδελφό, 
ακόμη και τον εχθρό, φέρνουν τελικά την αληθινή χαρά. Αυτή 
είναι και η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στους αγίους από τους 
αμαρτωλούς ανθρώπους. 

Οι άγιοι ζώντας εν Χριστώ βλέπουν παντού τη χάρη και 
τα θαύματα του Θεού. Ο παράδεισος αρχίζει από αυτή τη ζωή 
και συνεχίζεται στην άλλη, στην ατελεύτητη, την πλημμυρισμένη 
από χαρά και φως. 

Παναγιώτης Καπαρής

Xριστός Ανέστη, χαρά μου
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Μονάχα μια πίστη είναι ικανή να οδηγήσει τον 
άνθρωπο ψηλά. Πίστη οδηγητική, που θα του χαράξει 
την πορεία και θα οδηγεί “από δυνάμεως εις δύναμιν 
και από δόξης εις δόξαν”. 

Η πίστη αυτή θ’ αποτελέσει την κινητήριο -κάτι 
παραπάνω, την ωστική- δύναμη που θα φτάσει τον 
άνθρωπο στο ύψος της τελειότητος και του ιδεώδους. 

Αν λείπει αυτή, λείπει κι η προϋπόθεση της αρχής 
του τέλους, δηλαδή της τελειότητος. 

Έχοντάς την, όμως, σύντροφο της πορείας μας, 
μπορούμε να ‘μαστε σίγουροι πως βρισκόμαστε στο 
σωστό δρόμο, σ΄ αυτόν ακριβώς που θα μας οδηγήσει 
στην πιο ψηλή κορφή. Έτσι η πίστη, αν βέβαια είναι 
“ζώσα και ενεργός”, γίνεται το προζύμι που ζυμώνει 
το φύραμα της ζωής μας και την κάνει άξια του 
ονόματός της.

Δεν φτάνει όμως το ξεκίνημα. Ούτε το προζύμι 
μονάχα, για να μπορέσουμε να γευτούμε το ψωμί.

Ο άνθρωπος που αποφασίζει να τραβήξει ένα 
τόσο δύσκολο δρόμο, πρέπει να’ χει δυνάμεις πολλές. 
Αλλιώς θα μείνει μακρυά από το τέρμα. Κι αυτές τις 
εσωτερικές δυνάμεις και τις εφεδρείες ανάγκη είναι 
να τις χρησιμοποιεί ακατάπαυστα σε τέτοιο βαθμό 
εντάσεως όσο κι ένας ήρωας.

Παναγής Χατζηεμμανουήλ

14
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Γλώσσα είναι η σκέψη μας, η διαδρομή μας από το εγώ 
στο εμείς. Γι΄ αυτό γλώσσα είναι μόχθος, ήθος, αυτογνωσία.

Μάρω Δούκα* * *
Παράλληλα με τις ιατρικές επιστημονικές επιτροπές που 

οργανώνει η κυβέρνηση θα χρειαζόταν και μια επιτροπή με 
ειδικούς  στην  προώθηση ιδεών, στον ψυχολογικό πόλεμο, 
στην προπαγάνδα.                      

Νίκος Δήμου* * *
Ένας Πέρσης ευγενής, συνελήφθη αιχμάλωτος. Ο Μέγας 

Αλέξανδρος διέταξε να τον μεταχειρίζονται καλά και να μη 
του λείψει τίποτε. Τον κάλεσε μπροστά του. Του μίλησε 
με ευγένεια και καλωσύνη. Αλλ΄ ο Πέρσης αποκρίθηκε 
βάναυσα και με περιφρόνηση.

Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος είπε στους αξιωματικούς του: 
“Πάρτε τον απ’ εδώ, για να μη με κάνει και θυμώσω με 

την αυθάδειά του. Νίκησα αυτόν τον άνθρωπο στη μάχη. 
Αλλά τώρα - πράγμα πολύ δύσκολο - πρέπει να νικήσω 
τον εαυτό μου στην πρόσκλησή του”. 

αγάπης

λόγια

Κόρη μου,

“Δεν υπάρχουν αξεπέραστοι αθλητ
ές.

Υπάρχουν μόνο 
αξέχαστοι αθλ

ητές”.

15
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Διαπλεύσεις
Μια “ανώνυμη ιντερνετική” 

μας μιλάει για τα καλά και τα 
κακά του εθισμού της:

Στο twitter αυτή τη στιγμή 
έχω 1415 followers και  
ακολουθώ 1734, ενώ έχω 647 
φίλους στο facebook.

Κάνω ακριβώς το ίδιο 
πράγμα και προτού κοιμηθώ 
και αφού ξυπνήσω: μπαίνω 
στο Twitter για να δω “τι 
παίζει”, από το κινητό μου, το 
οποίο εννοείται ότι μένει πάντα 
ανοιχτό δίπλα μου.

Το πρωϊ μπαίνω για να δω τι 
έχει συμβεί ενώ κοιμόμουν, ενώ 
το βράδυ ανανεώνω με μανία 
το timeline για να προλαβώ τα 
τελευταία μοναχικά “tweets”.

Συχνά πιάνω τον εαυτό 
μου να καθυστερεί ακόμη και 
σε σοβαρά επαγγελματικά 
ραντεβού ή και να αναβάλλει, 
αφού κάποιες φορές απλώς δεν 
μπορώ να ξεκολλήσω.

Είμαι εθισμένη, γιατί επικοι-
νωνώ με πολύ κόσμο - συχνά 
περισσότερο από τόσο μπορώ 
να  διαχειριστώ.

Για να μιλήσω με τις ώρες 
με κάποιον, δεν χρειάζεται να 
πλυθώ, να  βαφτώ, να βγω 
από το σπίτι, να πληρώσω 
καφέδες, ποτά, φαγητά.

       

Μαθαίνω τις ειδήσεις με 
την ταχύτητα της αστραπής 
και κάνουμε απέραντη πλάκα 
ακόμη και και με τις άδειες 
τσέπες μας.

Ότι ώρα και να μπεις θα 
βρεις διαθέσιμο κόσμο, αφού 
στα social media δεν υπάρχουν 
ώρες κοινής ησυχίας!

(“Το Βήμα”)

“και... ήλθεν ο κατακλυσμός”.(!)
+ο π. Γ.  * * *

”Για τα παιδιά του 20ου 
αιώνα, ένας από τους πιο 
αγαπημένους ήρωες ήταν ο 
Oliver Twist  του Dickens. Στις 
αρχές του 21ου αιώνα τη θέση 
του πήρε ο Χάρυ Πότερ της 
G.K. Rowling. 

Στην ιστορία του Oliver 
Twist, το Καλό και το Κακό 
προσδιορίζονται σε μεγάλο 
βαθμό με κοινωνικούς όρους. 
Στις περιπέτειες του Χάρυ 
Πότερ, αυτά ανήκουν στη 
σφαίρα της μεταφυσικής και 
εκπορεύονται από τη μοίρα. Η 
εκκοσμίκευση και  η θρησκευτική 
αδιαφορία, σε παγκόσμια 
κλίμακα συνοδεύεται από 
την αναζωπύρωση του 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος για                                       
τον Υπερβατικό Θεό”.

Αρχιεπ. Τιράνων Αναστάσιος

18
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              20.5.2022

Αγαπητέ μου Τάκη,
H πνευματική μας όραση έχει φοβερά ατονήσει. Τα πάντα 

σκούρα.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της τραγωδίας.
Δεν διαθέτουμε την πνευματική ζυγαριά.
Οδοιπορούμε προβληματισμένοι.
Πορευόμαστε μεταξύ Σίσυφου και Τάνταλου. 
Αισθανόμαστε ένα κενό. Μιαν ανάγκη αδιόρατη.
Στο παρελθόν κάμαμε τις αναζητήσεις μας. Τα πειράματά μας. 

Τις υποθέσεις μας. Αλλά... “άνθρακες ο θησαυρός”. Τρωγλοδύτες 
λοιπόν προχωρούμε. Κάτι θέλουμε. 

Ποιόν αναζητούμε; Ίσως να μην το παραδεχόμαστε. Μα αν 
ζητούμε τη μυστική ανάπαυση, την άδολη χαρά, την αρετή, τη 
φιλία πού θα στραφούμε;      

Ένας ήταν που χάραξε την πορεία για τον ουρανό.
Μας έδωσε την ελευθερία μας πάλι.
Σ’ Εκείνον να πάμε λοιπόν.
Σκλαβιά; Ή ελευθερία;
Η απάντηση;
Δική μας βέβαια.
     Με την αγάπη μου,

                                                a.G. 
στην έρημο
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Προσπελάσεις...
Στην αρχή νόμιζα πως ήταν 

διαφήμιση.
Πλησίασα. Είδα.
Το περιοδικό, στο πίσω εξώ- 

φυλλο, παρουσίαζε έναν πίθηκο.
Είχε τα μάτια κλειστά με τα 

χέρια.
Το στόμα ανοικτό σε κραυγή.
Η συνοδεύουσα φράση έλεγε:
“Όχι άλλη βία στις ειδήσεις”.
Μιλούσε για την τηλεόραση 

ασφαλώς.
Για τις ειδήσεις της.
Είναι γεγονός, πως οι ει-                                   

δήσεις στην τηλεόραση δια-                         
φημίζουν τη βία, παρά να                     
ενημερώνουν. Αίματα. Σκοτω-
μοί. Απάτες. Κλοπές. Όλα τα 
κακά εκεί.

Και είναι τόσο αποκρου-
στικά, που κι ένας πίθηκος 
ανατριχιάζει. Αντιδρά. Διαμαρ-
τύρεται.

Συμπέρασμα; Ο άνθρωπος 
είναι χειρότερος από τα ζώα.(!)

Υπάρχουν πράγματα, που      
κάνει ο άνθρωπος, που τα ζώα 
αηδιάζουν.

Οι ειδήσεις  λοιπόν. Το μεγά-                                             
λο “Πανεπιστήμιο”. Ένα πανε-                       
πιστήμιο που δεν δίνει πτυχία.

Κάνει τον άνθρωπο χειρότε-
ρο όμως.

Και τούτα εξ ονόματος και 
εν ονόματι της πληροφόρησης.

Ένας αφελής ίσως προβάλει 
το ερώτημα:

Καλά, δεν γίνεται να έχουμε 
ενημέρωση, χωρίς βία;

Και δεν είναι αφελές. 
Λογικότατο είναι. Γιατί όμως 
συμβαίνει τούτο; Απλούστατα. 
Έτσι απεφάσισαν κάποιοι πριν 
από εμάς, για ... εμάς.(!)

Ως τότε όμως;
Να διαμαρτυρηθούμε λοιπόν;
Μήπως να προχωρήσουμε 

για ”παθητική” αντίσταση; 
Να θυμηθούμε ότι και η τελεό-
ραση έχει κουμπί;

Έρχεται στο μυαλό μας 
αυτό που συγχρονος ποιητής 
έγραψε:
Οι βάρβαροι δεν θα ξανάλθουν 

απ’ τα σύνορα.
Θα ορμήσουν από τις 

τηλεοράσεις στα παιδικά 
δωμάτια.

Τί κάνουμε λοιπόν εμείς;
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

g  h
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Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ
Φτωχότερος όλων των ανθρώπων ο Κύριος. 

Εσκόρπιζε παντού την αγάπην Του, το έλεός Του, 
την φιλανθρωπίαν Του. Ολόκληρη η επίγεια ζωή Του 
ήταν μια συνεχής και αδιάκοπος ελεημοσύνη. Έδιδε 
πλουσιοπάροχα υλικά και πνευματικά αγαθά. Αυτό 
διακηρύττουν τα άπειρα θαύματά Του. Αυτό διδάσκει 
η συνεχής φροντίδα Του για τον άνθρωπον και την 
σωτηρίαν Του.

Όποιος κατέφευγε με πίστη στον “Πανελεήμονα” 
Κύριον, δεν έφευγε με αδειανά τα χέρια. Εκείνος που 
ζητούσε την βοήθειά Του, την έπαιρνε. Όταν άκουγε 
από το στόμα του πονεμένου ανθρώπου το “ελέησόν 
με, Κύριε...” έδινε αφθόνως τη χάρη και το έλεός Του.

Ελεούσε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Τον πτω-
χόν, τον πλουσίον, τον αξιωματούχον, τον ιδιώτη, τον 
γνωστόν, τον άγνωστο. Μα πιο πολύ τον αμαρτωλόν. 
Στεκόταν στο πλάϊ του με περισσότερη συμπάθεια. 
Εκουβέντιαζε με απλότητα και δίδασκε. Ελεούσε την 
αμαρτωλήν ψυχήν δίνοντας συγγνώμην και έλεος. 

Έτσι αμαρτωλοί και τελώνες, άσωτοι και 
παραστρατημένες γυναίκες, τρέχουν με πόθον 
στον Ελεήμονα Κύριον. Πέφτουν στα πόδια Του. 
Συγχωρούνται και αποκαθίστανται με τα καυτά της 
μετανοίας δάκρυα. Αφήνουν εκεί το δισάκι με το φορτίο 
της αμαρτίας. Ζητούν τη χάρη Του. 

Και το αποτέλεσμα; Έφευγαν από κοντά Του 
ελεημένοι. Καινούργιοι άνθρωποι. “Ξαλαφρωμένοι” 
από τον τεράστιον όγκον της αμαρτίας. Στο αυτί 
του αμαρτωλού αντηχούσαν τα παρήγορα λόγια του 
Κυρίου: “αφέωνταί σοι οι αμαρτίαι σου”, “ύπαγε και 
μηκέτι αμάρτανε”. (Λουκ. 7, 48)

Μητροπ. Αιτωλοακαρνανίας Θεόκλητος
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Βεβαιώσεις

Μην σπέρνεις γύρω σου σκοτάδι

Μη σπέρνεις γύρω σου σκοτάδι, γίνε φως
για αυτούς που βλέπουν με τα μάτια σου το φως

και παίρνουν από σένα την ανάσα,
γι’ αυτούς που κάποτε θα γίνεις ίσκιος, 
μη θησαυρίζεις μαύρη νύχτα, γίνε φως,

κάνε να φαίνονται τα μάτια που αγαπούν,
να φέγγουνε στο νύχτωμα του κόσμου.

     Διονύσης Καψάλης

Μεσ’ απ’ των παθών την πλημμύρα

Μεσ’ απ’ των παθών την πλημμύρα,
που αχτίδες στην ψυχή μου εγέννα,
φυτρώνουν ρόδα ονειρεμένα
μ’ ουρανοστάλαχτη δροσιά.

Μεσ’ στην ψυχή μου αιθέρια λύρα,
π’ αγγελικά τονίζει πάθη,
μ’ ανάφτει στης καρδιάς τα βάθη
νειότης αγνής κληροδοσιά.

Κι ευθύς τα μάρματα τα στείρα,
συντρίμμια κάτω σκορπισμένα,
ράκη του βίου μου θλιμμένα,
σμίγουν ξανά ζωντανεμένα
σε μια φωτόπλαστη εκκλησιά
           Κορνηλία Ε. Ταβανιώτου - Πρεβεζιώτου
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Το γέλιο των παιδιών

Μ’ άνοιξη μοιάζει ολανθισμένη
γεμάτη μύρα κι ευωδιές
και με σκοπούς πλημμυρισμένη,
τραγούδια, γέλια και φωνές.

Με μια αναστάσιμη λαμπάδα,
που χύνει γύρω χρυσοφώς
και παίρνει τόση ευθύς λαμπάδα
ο μέσα κόσμος, ο κρυφός

Με μια απολλώνια μοιάζει λύρα,
που’ χει χορδές αρμονικές 
σκορπώντας όμορφες τριγύρα
νότες γλυκές, μεθυστικές.

Με την ολόγιομη σελήνη
μιάν αυγουστιάτικη νυχτιά,
που τρελλοπαίζει μεσ΄ στη λίμνη
μ’ όλα του κόσμου τα στοιχειά.
    Βασ. Γ. Γουδάς

Για έναν νέο κόσμο

Δροσεροί, ρωμαλέοι, γεμάτοι ζωή
με την πίστη στ’ αγνό και στ’ ωραίο
ξεκινούμε προτού καλοσκάσ’ η αυγή

έναν κόσμο να χτίσουμε νέο.

Μες στο θάμα της ώριας ετούτης αυγής
με τον πόθο πυρό μεσ’ στα στήθια 

προχωρούμε γερά στο στρατί της τιμής
μ’ οδηγό του Χριστού την Αλήθεια.

Όλ’ οι δρόμοι για μας ανοιχτοί
ποιός μπορεί την ορμή μας να κόψει;

Ένας πόθος βαθειά μας κινεί
να αλλάξει του κόσμου η όψη.

    Νίκος Φωτεινός
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Αυτό που μ’ αρέσει πολύ με τα παζλ, είναι πως 
χρειάζεται να βρω τις σωστές συνδέσεις, για να φτιάξω 
την μεγάλη εικόνα! Και αυτή η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα 
σε zoom in και zoom out, για να δω αν προχωρώ καλά.

Υπάρχει μια ιστορία, για ένα παιδί που έφτιαχνε ένα 
παζλ. Όταν τελείωσε είχε σχηματιστεί ένας άνθρωπος. 
Γυρνώντας το από την άλλη πλευρά, είχε σχηματιστεί 
ο κόσμος. “Φτιάξε τον άνθρωπο και θα έχεις φτιάξει τον 
κόσμο”!

Αυτές τις μέρες ακούμε πολλές άσχημες ειδήσεις. 
Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο, για τα 
παιδιά στην Πάτρα και όχι μόνο, για παιδιά που τα 
αναλαμβάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες, μακριά από τις 
οικογένειές τους, για να έχουν, με αυτόν τον τρόπο, 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον...

Αυτός είναι ο κόσμος μας;
Πολλές φορές εύχομαι να μπορούσαμε να φτιάχναμε 

έναν κόσμο, όπου όλα αυτά δεν θα υπήρχαν. Αλλά, το 
να φτιάξουμε αυτόν τον κόσμο, μοιάζει με ουτοπία.

Ίσως η απάντηση να μην είναι στο να φτιάξουμε 
τον κόσμο, αλλά να κάνουμε λίγο zoom in, ή zoom 
out, αναλόγως και δούμε τον άνθρωπο. Να δούμε τον 
άνθρωπο δίπλα μας, τον άνθρωπο απέναντί μας.

Μια από τις πιο ωραίες συμβουλές που μας έχει 
δώσει μια καθηγήτριά μας είναι το “να προσθέτεις αξία 
στους ανθρώπους. Να προσθέτεις αξία στους άλλους. Να 
τους συμπεριφέρεσαι με σεβασμό, να νιώθουν αποδοχή, 
να νιώθουν ότι εδώ ανήκουν, ότι έχουν θέση εδώ, να

Από
ένα
ημερολόγιο
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νιώθουν αξιοσύνη (υπέροχη λέξη!)”. Θα πρόσθετα να νιώθουν 
και αξιοπρέπεια.

Κι ας είναι αυτοί οι “άλλοι” οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, 
οι συνάδελφοί μας, οι φίλοι και οι φίλες μας, η οικογένειά μας, 
οι άνθρωποι που συναντάμε στη δουλειά μας ή στο δρόμο. 
Δεν εξαιρείται κανείς και καμιά από αυτό.

Κάποιες φορές χρειάζεται συνέπεια και συστηματικότητα. 
Άλλες φορές, μια στιγμή είναι αρκετή. Μάλλον αυτή είναι και 
η ομορφιά της όλης προσπάθειας. Κάποια κομμάτια είναι πιο 
δύσκολο να τα ενώσεις, άλλα είναι πιο εύκολο.

Δεν ξέρω αν ή πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, 
και σίγουρα δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τα παιδιά αυτά.. 
Μπορούμε, όμως, να βεβαιωθούμε πως ένας συνάνθρωπός μας 
θα “αναπνεύσει” καλύτερα. Και, ίσως, αυτός να βεβαιωθεί για 
ακόμη έναν. Κι αυτός για ακόμη έναν. Και ποιος ξέρει. Ίσως 
μια μέρα, αυτό το παζλ του κόσμου να έχει τόσα κομμάτια 
στη θέση του, που να είναι ανθρώπινο!!

Ε.Κ.

Μια σταγόνα ξεκίνησε από ψηλά
κι είπε να πέσει κάπου,
να δροσίσει ένα στάρι, ένα χείλι.
Μα στο δρόμο βρήκε κι άλλες σταγόνες,
πρόθυμες και φιλόδοξες, όπως εκείνη.
Και ενώθηκαν και έφτιαξαν μια βροχή

και ένα ρυάκι, ένα ποτάμι ορμητικό
ικανό στάρια πολλά να θρέψει,
χείλη να ξεδιψάσει...
                            Αθαν. Αυγερινός



g  h26

Οι Σουηδοί κατεδίκασαν σε δεσμά ισόβια τον δούκα 
της Φινλανδίας Ζαν Βάζα. Η σύζυγός του, Αικατερίνη, 
παρεκάλεσε τον βασιλέα να της επιτρέψει ν’ ακολουθήσει 
τον σύζυγό της στη φυλακή.

- Αλλά, κυρία μου, απάντησε εκείνος, δεν γνωρίζετε ότι 
ο σύζυγός σας ποτέ πλέον δεν πρόκειται ν’ αντικρύσει το 
ηλιακό φως;

- Το γνωρίζω μεγαλειότατε.
- Γνωρίζετε και τούτο, ότι ο σύζυγός σας δεν θεωρείται 

πλέον δούκας, αλλ’ ως αιχμάλωτος, στασιαστής και ένοχος 
εσχάτης προδοσίας;

Το γνωρίζω επίσης. Είτε ελεύθερος είναι, είτε αιχμάλωτος, 
ένοχος ή αθώος, παραμένει σύζυγός μου.

Ο βασιλιάς συγκινήθηκε και είπε:
Αλλά, κυρία μου, πιστεύω, ότι μετά την καταδίκη του 

τίποτε πλέον δεν θα σας συνδέει με αυτόν. Είσθε και πάλιν 
ελεύθερη.

Η Αικατερίνη δεν απάντησε. Μόνο έβγαλε το δακτυλίδι 
της και είπε:

Διαβάστε, μεγαλειότατε.
Ήσαν χαραγμένες δυό λέξεις: “Mors sola”, δηλ. μόνο ο 

θάνατος. Η Αικατερίνη συναντήθηκε με τον σύζυγό της 
στην φυλακή. Έμεινε μαζί του 17 χρόνια, έως ότου ο Έρικ 
πέθανε και ο Ζαν Βάζα επανέκτησε την ελευθερίαν του.

(“Το Χαρούμενο Σπίτι”)

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Οι ιδέες του Σωκράτη γνώρισαν πολύ μεγαλύτερη 

διάδοση μετά το
 399 π.Χ., όταν υποχρεώθηκε να 

πιει το κώνειο, παρά πριν. Μέρος της φιλοσοφ
ικής 

γοητείας του μαθ
ητή του, Πλάτωνα (428/427π.Χ.), ο 

οποίος απηχεί ως ένα βαθμό τις θε
ωρίες του δασκάλο

υ 

του, είναι το λεγόμενο “σωκρατικό πρόβλημα”- το 

αίνιγμα του κατά
 πόσο ο Σωκράτης των “Διαλόγων” 

αντιστοιχεί στο 
ιστορικό πρόσωπο και κατά πόσο 

αποτελεί όχημα των εννοιών που ο διάδοχός του 

διατύπωνε στην Αθήνα του 4ου αι
. π.Χ.

Επιστρέφοντας το 3
87π.Χ.στην Αθήνα έπειτα από 

μακρά απουσία στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την 

τότε Μεγάλη Ελλάδα (Ιτ
αλία και Σικελία)

, ο Πλάτων 

ίδρυσε τη σχολή
 του στην συνοι

κία της Ακαδημίας 

(δεξιά της σημεριν
ής λεωφόρου Αθηνών), τον προσφιλή 

τότε τόπο περιπάτου για τους Α
θηναίους και όνο

μα 

που καθιερώθηκε έκτοτε για τα ιδρύματα υψηλού 

επιπέδου γνώσης. 

Κατάληξη του δρόμου εκατέρωθεν του οποίου 

βρισκόταν το λεγ
όμενο Δημόσιον σήμα” (ν

εκροταφείο 

των επιφανών πολιτών και των νεκρών του πολέμου) 

η περιοχή κοντά στ
ον Κηφισό ποταμό ταυτίστηκ

ε 

με τον φιλόσοφο
 που δίδαξε επί 40 χρόνια, ως τον 

θάνατό του, το 3
47 π.Χ.

Καθιστώντας κεντρική φιγούρα του έργου του 

τον Σωκράτη, ο Πλάτων δημιουργεί “ένα
 είδωλο, ένα 

πρότυπο φιλοσόφου”.  
    (“Το Βήμα”)
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Ο Έριχ Φρόμμ έγραψε πως η θέση στην οποία βρίσκεται το άτομο 

στην εποχή μας είχε προβλεφθεί από τους στοχαστές και οραματιστές 
του 19ου αιώνα. Ο πρύτανης ενός τσέχικου Πανεπιστημίου δήλωσε: 
“το υπαρξιακό κενό περνά τα σύνορα χωρίς βίζα”. 

Έτσι γίνεται σαφές πως το σύνδρομο της μοναξιάς δεν είναι υπόθεση 
κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, αλλ΄ ο καρπός μακράς διεργασίας 
που γίνεται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Γι’ αυτό και δεν εξοβελίζεται 
με ευφυείς συνταγές ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, συγγραφέων και 
κηρύκων. 

Θέλει προσωπικόν αγώνα, εσωτερική τακτοποίηση, μετωπική 
σύγκρουση με την υπαρξιακή άγνωστη ταυτότητά μας, ανδρεία 
ενδοσκαφή προς ανεύρεση του πρωτόκτιστου κάλλους, ταπεινή 
προσκύνηση του Θεού προς μαθητεία και βοήθεια, ειλικρινή και 
τίμια έξοδο προς συνάντηση του άλλου με διάθεση κατανοήσεως και 
παραδοχής, αλληλοσυμπληρώσεως και αλληλοβοηθείας.                     

Αρχιεπ. Χριστόδουλος
* * *

Όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος στον κόσμο υπήρχαν δύο βασικές 
φιλοσοφίες: (α) του Στωικισμού και (β) του Γνωστικισμού. Ο πρώτος 
έλεγε: “Ο κόσμος, όπως τον βλέπουμε είναι καλός και δεν χρειάζεται 
καμμιά αλλαγή. Δεν μένει στον άνθρωπο παρά να το ζήσει όπως το 
βρίσκει”. 

Ο Γνωστικισμός, αντίθετα, έλεγε: “Ο κόμος που ζούμε είναι απόλυτα 
διεστραμμένος. Αλλά κάθε προσπάθεια να τον αλλάξουμε είναι μάταιη. 
Γι’ αυτό, το μόνο που μας μένει είναι να γνωρίζουμε τις μαγικές μεθόδους 
που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια, μεταθανάτια, στη λύτρωση σ’ έναν 
άλλο κόσμο”. 

Απέναντι στα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα, ο Κύριος τήρησε μια 
ολότελα ριζοσπαστική στάση. Συγκεκριμένα είπε: “Ο κόσμος που ζούμε 
είναι πράγματι διεστραμμένος. Αλλά η λύτρωση δεν είναι άσχετη μ’ 
αυτόν τον κόσμο. Αντίθετα, αρχίζει εδώ και τώρα, και συνεχίζεται και 
ολοκληρώνεται στην αιωνιότητα”. (“Συνάντηση”)     
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Ανεβαίνοντας

Στέφανα από λυγαριά
[Μυρσίνη Βιγγοπούλου, εκδ. Θύρα]

… Το μετάξι θέλει τάξη κι άνθρωπο να το κοιτάξει… 

Μέσα σ’ ένα μήνα τέσσερις φορές ο μεταξοσκώληκας αλλάζει το 
δέρμα του. Στη διάρκεια αυτής της αλλαγής μένει ακίνητος για ένα 
μερόνυχτο. Αυτή θα ήταν η τελευταία φορά. 

Η Γεωργία περιμένει ανυπόμονα να τον δει να τυλίγεται στο 
κουκούλι του, να γίνει χρυσαλίδα και μετά πεταλούδα. Αχ, πότε θα 
‘ρθει η ώρα ν’ ανοίξει κι αυτή τα φτερά της και να πετάξει λεύτερη; 

  Πόσο με συγκινούν οι ιστορίες που ταξιδεύουν την καρδιά 
πίσω στον χρόνο… Σε εποχές τόσο διαφορετικές και τόσο ίδιες. 

 “Με ενέπνευσε ο τρόπος ζωής καθημερινών ανθρώπων, που έζη-
σαν κατά τα χρόνια του Μεσοπολέμου και της προσφυγιάς, της Κα-
τοχής και του Εμφυλίου στην αφάνεια, αθόρυβα, με πνεύμα θυσίας και 
άθελά τους βρέθηκαν να τους παρασύρει η δίνη της Ιστορίας.” (Μ. Β.) 

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το πρώτο μυθιστόρημα της αγαπημένης 
γιαγιάς Μυρσίνης για ενηλίκους. Ψηλαφώντας βιώματα ανθρώπων 
που μαρτυρούν τον πόθο για ελευθερία, την πίστη στην αγάπη, 
την πίστη στην πρόνοια του Θεού… 

     Κ. Χ. 
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Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής της Oprah Winfrey (αμερικανίδα 
παρουσιάστρια, φιλοξενούμενος ήταν ο Tommy Hilfiger (αμερικανός σχεδιαστής 
μόδας). 

Τον ρώτησε αν οι δηλώσεις του για τις φυλετικές διακρίσεις, για τις οποίες 
τον κατηγορούν, ήταν αλήθεια. Του ζήτησε να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει 
δηλώσεις που έκαμε, όπως: 

«Αν ήξερα πως αφρο-αμερικάνοι, ισπανοί, εβραίοι και ασιάτες θα αγόραζαν 
τα ρούχα μου, δε θα τα έφτιαχνα τόσο ωραία. Επιθυμία μου είναι αυτοί οι 
άνθρωποι να μην αγοράζουν τις δημιουργίες μου. Επειδή έχουν δημιουργηθεί 
για τους ανώτερης κατηγορίας λευκούς ανθρώπους.

Η απάντησή του Tommy Hilfiger ήταν ένα απλό ΝΑΙ! 
Τότε η Oprah του ζήτησε να εγκαταλείψει αμέσως την εκπομπή της.

* * *
Σε μια πτήση των Βρετανικών Αερογραμμών.
Μια λευκή γυναίκα, γύρω στα 50, καθόταν δίπλα από έναν μαύρο άντρα. 
Φανερά ενοχλημένη από αυτό το γεγονός, κάλεσε μια αεροσυνοδό.
- Τι συμβαίνει κυρία; ρώτησε η αεροσυνοδός.
- Πράγματι δεν το βλέπεις; απάντησε η γυναίκα. Με τοποθέτησες δίπλα 

από έναν μαύρο άντρα. Δε θέλω να κάθομαι δίπλα από κάποιον, που ανήκει 
σε μια τέτοια σιχαμερή φυλή... Να μου δώσετε άλλη θέση. 

- Ηρεμήστε, παρακαλώ. Όλες οι θέσεις σ’ αυτήν την πτήση είναι 
κατειλημμένες. Θα κοιτάξω αν υπάρχει άλλη διαθέσιμη θέση.

Η αεροσυνοδός επέστρεψε σε λίγα λεπτά.
- Κυρία μου, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Υπάρχει μόνο μια θέση 

πρώτης κατηγορίας. Δεν είναι σύνηθες για την εταιρεία μας να επιτρέπει σε 
κάποιον από την οικονομική κατηγορία να καθίσει στην πρώτη. Ο καπετάνιος 
νιώθει πως θα ήταν σκανδαλώδες να υποχρεώσει κάποιον να καθίσει δίπλα από 
κάποιον άλλο, τόσο αηδιαστικό.

Και προς τον μαύρο άνδρα είπε:
- Κύριε, παρακαλώ πάρτε τις αποσκευές σας. Μια θέση πρώτης κατηγορίας 

σας περιμένει.
Οι υπόλοιποι επιβάτες, που παρακολουθούσαν εμβρόντητοι, ξέσπασαν σε 

χειροκροτήματα!!!
Τα σχόλια περιττεύουν.                                 9 Νοεμβρίου, 2009

ΔΔ

Υπάρχουν;

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.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο 
του μεγάλου Ναού μεταξύ 5:30 - 6:30 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 π.μ. - 11:00 π.μ. και 
5:30 μ.μ. - 7:30 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθήτε στα τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής,    
(22459760,  22459763), από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  καθημερινά.
Την 13 Μαΐου, 2022, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία. 
Την Τρίτη, 31 Μαΐου, 2022, (Απόδοσις της εορτής του Πάσχα) , 
(9:00 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 161 l  Μάιος, 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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Νεαρή μαμά παιδοψυχολόγος στο πρώτο παιδι-
κό πάρτυ (προ κρίσης) μου εξηγεί, γιατί ο δίχρονος 
γιος της μυρίζει τόσο ωραία: “Bulgari” παιδικό. 

(“Το Βήμα”)
Ούτις
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