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Υπακούει o Παύλος.
Η εντολή ήταν σαφής. “Σήκω και πήγαινε στη 

Δαμασκό”. (Πραξ. κβ’ 10).
Μπορούσε βέβαια να μην πάει.
Να μην υπακούσει.
Ήταν ελεύθερος.
Η ελευθερία του δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. 

Υπακούει χωρίς να τη χάνει.
Χωρίς προβλημαατισμούς.
Ούτε να διερωτάται τι θα γίνει μετά.
Εμπιστεύεται τον Κύριο. 
Προχωρεί λοιπόν.
Εμείς;
Τί να ζητήσουμε εμείς σήμερα;
Είναι δυνατή μια τέτοια υπακοή;
Μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να δοκιμάσει, έστω;
Θα προβάλει χίλιες δικαιολογίες.
Δεν θα φθάσουμε τον Παύλο βέβαια.
Χάνει όμως η υπακοή την αξία της;
Οι αρετές εξαρτιώνται από τους ανθρώπους;
Ή και το αντίθετο;
                                                    ζ.α.
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Η αίσθηση του αρχαίου με το 
σύγχρονο. Του οικείου με το άγνωστο.
Του ωραίου με το άσχημο. 

Όπου κι αν πας, σαν την αύρα που 
σου δίνει ο ελληνικός αέρας, δεν έχει. 

Όσα χρόνια και να περάσουν, η 
αίσθηση είναι πάντα η ίδια.
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Φυγομαχούμε λοιπόν οι άνθρωποι;
Αναζητούμε συνεχώς. Τι άραγε; 
Η εκλογή. Σε πρώτη, μα και τελευταία φάση της ζωής μας. Κι είναι 

αληθινή διακινδύνευση τούτη η ενέργεια. 
Για να είναι όμως πραγματικά καθολική, πρέπει να είναι ριζική. 
Κι η χριστιανική εκλογή - το ξέρουμε - είναι πλήρης. 
Εδώ όμως είναι το παράξενο. Και αδικαιολόγητο βέβαια. 
Στην εποχή μας, τούτη η επιλογή παραμερίζεται για χάρη άλλων 

παρόμοιων. Λιγώτερο ριζικών. Συχνά εφήμερων. 
Και δεν είναι λόγος απλός τούτος. Απώλεια βάθους πολιτισμού είναι. 
Και πάλι η απορία μπροστά μας: 
- Γιατί τότε δεν αλαφιάζονται αυτοί, που εμμένουν στη χριστιανική 

εκλογή; Γιατί αρκούνται να μένουν απλώς σ’ επίπεδο θεωρητικό;  
Χωρίς ικμάδα; Νόημα; Ουσία; 

Περίβλημα λοιπόν η πίστη; 
Πρόκειται γι’ απώλεια ασφαλώς. Κι είναι τούτη μια λαμπρή ευκαιρία 

να υπερμαχήσουμε.
Αφήνουμε όμως το πρόσωπο να κινδυνεύει. Και με διάφορα 

καλύμματα το περιβάλλουμε. 
Τι είναι λοιπόν για μας το πρόσωπο; 
Βιολογική μονάδα; Φυλετική μονάδα; Κοινωνικό άτομο; Πολίτης; 

Κάτι άλλο μήπως; 
Η χριστιανική εκλογή ευαγγελίζεται ως σωτηρία του προσώπου 

την Ανάσταση. Την ακύρωση δηλ. του ριζικού κακού. Που για το 
πρόσωπο τελικά είναι ο θάνατος. 

Όλες οι άλλες “σωτηρίες” είναι πεπερασμένες. Άκυρες. 
Η χριστιανική σωτηρία κείται εκείθεν του θανάτου. Τον ξεπερνά. 

Τον νικά με του Χριστού την Ανάσταση πάντα. 
Γιατί όμως ο άνθρωπος ο σύγχρονος απομακρύνεται από την 

άπειρης αξίας τούτη λύση; 
Και το κατρακύλισμα τούτο έχει οπωσδήποτε τις επιπτώσεις του. 

Πολυσήμαντες μάλιστα. Και με εκβάσεις απρόβλεπτες. 

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Προς το φως
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Συμφωνούμε, πως, τελικά, τούτη η λύση μετανοηματίζει με τον 
τρόπο της. Αλλά και μετασχηματίζει τον πεπερασμένο κόσμο ολόκληρο. 

Έσχατες οι συνέπειές της λοιπόν. 
Η απεμπόλησή της από της ιστορίας το πλήρωμα πρέπει, 

αναμένεται να συνταράξει όσους πιστεύουν αταλάντευτα στη σημασία 
της ευαγγελίας, που κομίζει. Γι’ αυτό και πρέπει δρόμους νέους να 
χαράξουν. Που στην αποκατάσταση του όλου θέματος απαραίτητα 
θα βγάζουν. Χωρίς περιορισμούς ορίων ψυχής. Ούτε ν’αφήσουμε την 
ιστορία στις δικές της αυτόματες (;) εξισορροπήσεις.

Μυστικοί δρόμοι προς τη σωτηρία λοιπόν; Ή χάσιμο οριστικό στις 
οντολογικές ερημιές; 

Επανάπαυση, αδράνεια, λήθαργος δεν χωρούν. 
Αναζήτηση νέας γλώσσας. Ναι. Επικοινωνίας όμως.
Σε νέους πάντα ορίζοντες ανύψωση. 
Σωστή εμβίωση στης ιστορίας το πλήρωμα. 
Ιδού οι στόχοι για της όποιας αμηχανίας το ξεπέρασμα.
Η παραμονή στης στάνης την ασφάλεια είναι λωτοφαγία. Απευκταία 

οπωσδήποτε. Και προδοσία συνάμα. 
Ρίζες λοιπόν βαθειές. Είναι τελείως απαραίτητες. Για να μην 

παρασυρθούμε. 
Πυξίδα. Μα και άγκυρα. “Ασφαλής και βεβαία”.
Χωρίς προφάσεις και δικαιολογίες.
Κινούμε με την πίστη στη φαρέτρα μας. Αναζητώντας. Ψάχνοντας 

για λίγο ουρανό.
Βάση μας; Όχι κάτι. Μα κάποιος. Ο Χριστός.  Το θεμέλιό μας. Το 

μόνιμο.     
Το ξέρουμε πια. Η “δε πέτρα ην (είναι και θα είναι) ο Χριστός”.
Κατά μέρος λοιπόν τις πυγολαμπίδες ν’ αφήσουμε.
Με της Πίστης τον πυρσό προχωρούμε προς το Φως. Τ’ αληθινό. 

Το παντοτεινό.                                               +ο π. Γ.

      Μικρές

Δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων, αλλά στο Θεό 
του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. (Blaire Pascal)

                                  γ.

 αναδύσε ι ς
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Με είχε ιδιαίτερα εντυπωσιάσει η σχετική προσπάθεια 
ενός συμπατριώτη μου Θηραίου, του Μηνά Μάινα, που είχε 
καταφέρει να δημιουργήσει πριν από χρόνια το πιο δυναμικό 
και αποτελεσματικό κίνημα εθελοντών αιμοδοτών με έδρα τη 
Σαντορίνη, αλλά με εμβέλεια προσφορά αίματος και εκτός του 
νησιού χάρις στις μεγάλες ποσότητες αίματος που κάθε χρόνο 
συγκέντρωνε. 

Πλήθος ασθενών των νοσοκομείων Ερυθρός Σταυρός και Παίδων 
Αγίας Σοφίας είχαν ευεργετηθεί από το αίμα των αιμοδοτών της 
Σαντορίνης. Και η προσπάθεια αυτή, που έχει πια εξελιχθεί σε 
θεσμό, συνεχίζεται κάθε χρόνο από τον άξιο διάδοχο του Μάινα, 
Βαγγέλη Σιγάλα, ο οποίος και εφέτος καλεί τους εθελοντές αιμοδότες 
της Σαντορίνης να προσφέρουν το αίμα τους, ιδιαιτέρως 
αναγκαίο και για τη σωτηρία των εχόντων ανάγκη , έστω και 
αν δεν προέρχονται από το νησί.                  Γιάννης Μαρίνος

‘‘Ας τρέξουμε, αδελφοί, τον δρόμο της αρετής. Ας αγωνιστούμε 
να αποκτήσουμε τα παντοτινά και άφθαρτα. Γιατί όλα τα 
πράγματα του κόσμου φθείρονται και περνούν σαν όνειρο και δεν 
είναι κανένα στερεό ή βέβαιο. Γι’ αυτό ας μισήσουμε τον κόσμο 
αυτό, ας γλυτώσουμε από την πλάνη του και τη θεωρούμενη 
ψευδώς, χαρά αυτής της ζωής και ας προστρέξουμε μόνο στον 
Χριστό, τον Λυτρωτή των ψυχών. Και ας ζητήσουμε να τον 
βρούμε, γιατί είναι παντού. Κι αφού τον βρούμε, ας πέσουμε στα 
πόδια Του και ας τα αγκαλιάσουμε και ας τα φιλήσουμε και ας 
τα  βρέξουμε με τα δάκρυά μας’’.  

Άγιος Συμεών, ο νέος Θεολόγος
* * *

‘‘Ο Ιησούς λοιπόν, σε παρακαλώ, ας είναι γλυκύ εντρύφημα 
της γλώσσης σου. Ο Ιησούς ας είναι τερπνό μελέτημα της καρδιάς 
σου. Ο Ιησούς ας είναι εντρύφημα και η ιδέα του νου σου. Ο Ιησούς 
ας είναι η αναπνοή σου και ποτέ να μη χορταίνεις επικαλούμενος 
τον Ιησού·γιατί από αυτή τη συνεχή και γλυκύτατη μνήμη του 
Ιησού θα φυτρώσουν και θα αυξηθούν και θα γίνουν σαν μεγάλα 
δένδρα στην καρδιά σου, οι τρεις εκείνες μεγάλες και θεολογικές 
αρετές: Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.       

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Δεν φοβήθηκα τον Covid. Όχι επειδή είμαι ατρόμητη, αλλά 
διότι εργάζομαι σε νοσοκομείο λοιμώξεων και όλοι οι εργαζόμενοι 
είμαστε, κατά κάποιον τρόπο, εκτεθειμένοι σε μικρόβια. Οι 
ασθενείς μας προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα. 
Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κορωνοϊός αποφάσισα, όπως 
και οι περισσότεροι συνάδελφοι, να δώσουμε μάχη γιατί αυτό 
πρόσταζε το καθήκον μας. Δεν ήταν εύκολο. Ο καθημερινός 
αγώνας που δίνουμε, είναι σκληρός και για τον περισσότερο 
κόσμο αθέατος. 

Παίρνω κάθε μέρα το λεωφορείο, για να πάω στη δουλειά μου: 
Τον τελευταίο χρόνο οι άνθρωποι που αντικρύζω, δεν είναι σε 
καμμία περίπτωση ίδιοι. Έχουν όμως αλλάξει και οι φίλοι και οι 
γνωστοί. Το επάγγελμά μου τους κάνει ίσως να σκέφτονται δύο 
φορές τη συναναστροφή μαζί μου και είναι απολύτως κατανοητό. 

Έχω παραβεί τον κανόνα, διότι ήθελα να κάνω μπάνιο τον 
ασθενή. Το θεώρησα υποχρέωσή μου, έστω και αν δεν ήταν η 
κίνηση αυτή συμβατή με τους κανόνες που ίσχυαν και ισχύουν 
φυσικά. Άλλες πάλι φορές έχω πει σε συγγενείς ασθενών να πάνε 
στο πίσω μπαλκόνι και να τους τραβήξω την κουρτίνα, για 
να μπορέσουν να δουν τον άνθρωπό τους, έστω για λίγο, από 
μακριά. Είναι σκληρές οι στιγμές που περνάμε όλοι και κυρίως 
εκείνοι που νόσησαν. 

Όμως δεν μπορούμε να παραμερίσουμε το ότι πρόκειται για 
μια εργασία, που βασίζεται κυρίως στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Πριν από λίγο καιρό ένας ασθενής στη μονάδα είχε γενέθλια. 
Του πήραμε τούρτα, για να σβήσει τα κεράκια του. Ήταν μια 
χαραμάδα ελπίδας. Αυτή που όλοι ψάχνουμε καθημερινά. 

Νίκη Σταματέλου, Νοσηλεύτρια        

Διαυγάσεις Οριακές

Η... Χαραμάδα
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Στο 5’ . . .

Το πρώτο διάστημα, παράλληλα με όλα τα λειτουργικά 
προβλήματα της μετατροπής του νοσοκομείου σε Covid, είχες να 
αντιμετωπίσεις και ορισμένα ζωτικότατης σημασίας. Οι άνθρωποι 
διασωληνώνονταν κι έπρεπε να εξασφαλίσεις αναπνευστήρα για 
μία ακόμα μονάδα. 

Μέσα σε όλο αυτό, καθώς βιώνεις το επείγον και η 
αδρεναλίνη σου είναι στα ύψη, μπορεί να σου πει κάποιος την 
πιο απίστευτη λεπτομέρεια που κανονικά υπό συνθήκες πολέμου 
δεν τη διανοείσαι. Αυτό που είναι πιο επιβαρυντικό και από τη 
διασωλήνωση, και από το ντύσιμο, και από τον άπειρο ιδρώτα που 
λούζεσαι κάτω από αυτή τη στολή, τα κακά υλικά και τον κίνδυνο. 
Όλα αυτά μοιάζουν ασήμαντα, αλλά όταν η ασημαντότητά τους 
σου φορτώνεται μέσα σ’ ένα οκτάωρο, σου φορτίζει το θυμικό 
σου. Είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. 

Στο νοσοκομείο ήμουν πάντα σε μάχιμα τμήματα και κατά 
κάποιο τρόπο ήμουν εξοικειωμένη με την αίσθηση του επείγοντος. 
Έτσι, ξεκινούσα και δεν αγωνιούσα ότι δεν θα κάνω διάλειμμα. Το 
ήξερα. Αγωνιούσα να προλάβω μέσα στη βάρδια των οκτώ ωρών 
να βγάλω τη δουλειά που απαιτείται και δεν μετατίθεται στην 
επόμενη. Η κάθε στιγμή που θα σε σταμάταγε για ν’ ασχοληθείς 
μ’ έναν άρρωστο, σήμαινε ότι έχεις χάσει δουλειά από όλους τους 
ασθενείς. 

Ενώ χαλαρώνω με μια ταινία στην τηλεόραση που συνήθως 
είναι μετά τις 10 το βράδυ ή μια χιουμοριστική εκπομπή όπως το 
“Ράδιο Αρβύλα”. Έκανα υπομονή, να τα προλάβω όλα στο σπίτι, 
για να μπορέσω να αφιερώσω τον χρόνο μου σ’ αυτό, αλλά επειδή 
ηρεμούσα, στο πεντάλεπτο αποκοιμόμουν. 

Γεωργία Λυμπεροπούλου

Ρωγμές...
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Ρ ηγματώσεις
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Covid-19
Πρόκειται για μια καθημερινότητα επιφορτισμένη από μια 

αλληλουχία δύσκολων αποφάσεων, που όμως δεν παύουν να 
είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη και αποδοτικότερη 
λειτουργία του νοσοκομείου. 

Πιστεύω ότι το κομμάτι της ψυχολογίας δεν είναι εύκολα διαχει-
ρίσιμο και σίγουρα είναι δύσκολο να μείνει κανείς ανεπηρέαστος, 
ιδίως όταν βιώνει επί μακρόν καταστάσεις έντονου άγχους και 
πίεσης. Φυσικά ούτε κι εγώ θα μπορούσα να αποτελώ εξαίρεση. 

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ανθρώπους να βιώνουν την                                                   
απόλυτη μοναξιά, νοσηλευόμενοι σε τμήματα Covid-19, όντας 
απομονωμένοι από συγγενείς και φίλους και με μοναδική συντρο-
φιά τους εργαζομένους του νοσοκομείου. Επίσης βλέπουμε συνα-
δέλφους να νοσούν και να νοσηλεύονται στις κλινικές και μονάδες 
Covid-19. 

Δεδομένων των συνθηκών, θα μπορούσα να πω ότι δεν 
υπάρχουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, διότι λειτουργούμε σε 
24ωρη βάση. 

Tο αίσθημα ευθύνης είναι υψηλό και τελούμε σε διαρκή επιφυ-
λακή και ετοιμότητα. 

Προσωπικά, τις ώρες που βρίσκομαι εκτός υπηρεσίας και 
όσο υπάρχει η δυνατότητα επιλέγω την άθληση στη φύση ως 
διέξοδο. Επίσης η παρουσία λίγων καλών φίλων και κοντινών 
σε εμένα ανθρώπων λειτουργεί αποσυμφορητικά και ενισχύει τη 
διάθεση και την ψυχολογία μου. Παράλληλα υπάρχουν στιγμές 
που βρίσκω καταφύγιο σε ένα καλό λογοτεχνικό ή ιστορικού 
περιεχομένου βιβλίο. 

Δημήτρης Πιστόλας, Διευθυντής της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας “Ευαγγελισμού”
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Είναι ευνόητο, ότι η επικοινωνία ως πράξη χριστιανικής 

αγάπης δεν εξαντλείται στην πιο απλή ανταλλαγή γνώσεων 
και πληροφοριών, αλλά αποβλέπει περισσότερο στη βαθύτερη 
ψυχοπνευματική υποστήριξη του άλλου προσώπου. Σ’ αυτόν 
συντελούν ορισμένα θετικά στοιχεία που ακολουθούν:

Αποδοχή του συνομιλητού, δηλαδή ενδιαφέρον γι’ αυτόν 
χωρίς όρους και μέτρα. Ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά και 
τις αντιδράσεις του, στη δεδομένη στιγμή. Κι ακόμη, δημιουργία 
επιεικούς ατμόσφαιρας που αναστηλώνει την αυτοπεποίθησή 
του και τον ενθαρρύνει να ζητήσει και να δεχθεί βοήθεια ακόμη 
και πνευματική. Να διαβάσει ένα χριστιανικό έντυπο. Να πάει 
στην Εκκλησία. Να συναντήσει έναν πνευματικό.

Θερμό ενδιαφέρον για τον συνομιλητή. Αυτό εκφράζεται σαν 
ειλικρινής μέριμνα για το καλό του. Σαν καλωσύνη και ανθρώπι-
νη θαλπωρή. Σαν αγάπη και ετοιμότητα για εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη. Η αγάπη είναι η βάση της θετικής επικοινωνίας με 
το άλλο πρόσωπο. Αυξάνει την αγάπη του και την ελπίδα στη 
ζωή. Ενισχύει δε και την πίστη του στον Θεό.

Σεβασμός  προς τον συνομιλητή. Εκδηλώνεται ως λεπτή 
ευαισθησία και διακριτικότητα έναντι των αδυναμιών και των 
δυνατοτήτων του, ακόμη και της τυχόν υπαιτιότητάς του 
για νόσηση. Ο σεβασμός μας βεβαιώνει το άλλο άτομο ότι 
αναγνωρίζουμε και κατανοούμε τον πόνο του και συμμετέχουμε 
ολόψυχα σ’ αυτόν, σαν να ήταν δικός μας. 

Ετοιμότητα για παροχή βοήθειας. Αυτό σημαίνει παρουσία 
και διάθεση αυτοπροσφοράς. Να βοηθήσουμε το άλλο πρόσωπο 
με την επικοινωνία την δεδομένη στιγμή, να προχωρήσει σε 
βαθύτερη αντίληψη και επίγνωση του εαυτού του. Και να χειρα-
γωγηθεί στο δρόμο του Θεού. Στη χριστιανική ζωή. Δηλαδή, 
δεν πρέπει να κερδίσουμε την συζήτηση, αλλά τον συζητητή.                                    

Δρ. Αφροδίτη Ραγιά
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Δονήσεις

Η μελέτη της Αγίας Γραφής μοιάζει με την αναζήτηση 
διαμαντιών. Στην αρχή, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν λίγα διαμάντια 
στον κιτρινωπό άργιλο. Σκάβοντας ακόμη πιο βαθιά, φτάνουν στον 
γαλαζωπό άργιλο και ανακαλύπτουν σε μια μέρα τόσα διαμάντια, 
όσα πριν είχαν βρει σ’ έναν χρόνο.

Στην έρευνα της Αγίας Γραφής μην επαναπαυθείς στον κιτρινωπό 
άργιλο. Να επιμένεις για τον πλούσιο γαλαζωπό άργιλο. Κάτω από 
αυτόν υπάρχουν πλουσιότερα στρώματα. Περιέχουν το άγγιγμα της 
πνευματικής κατανόησης.

Το να είναι κανείς ‘‘πτωχός τω πνεύματι’’ δε σημαίνει χαζός, αλλά 
ότι έχει αδειάσει τον εαυτό του από κάθε επιθυμία να επιβάλλει την 
ατομική του θέληση. Έχει απαρνηθεί κάθε διαμορφωμένη γνώμη 
μπροστά στην ολόψυχη αναζήτηση του Θεού. Είναι πρόθυμος να 
εγκαταλείψει τα πρότυπα σκέψης, τις απόψεις και προκαταλήψεις. 
Και αν χρειάζεται, τον τωρινό τρόπο ζωής.

Σημαίνει την απόρριψη όλων των πραγμάτων που μπορούν να 
σταθούν εμπόδιο στο δρόμο για την ανακάλυψη του Θεού.

* * *
Όταν μιλάει ένας καρδιοχειρουργός που πραγματοποιεί περίπου 

759 επεμβάσεις καρδιάς, τον χρόνο, με ποσοστό επιτυχίας περί το 
99%, καλό είναι να τον ακούς. “Λυπάμαι αν θα απογοητεύσω τους 
ποιητές”, λέει ο Στρατής Πατττακός, “αλλά παρόλου που η καρδιά 
είναι  το ζωτικότερο όργανο για την επιβίωσή μας, δεν έχει καμμία 
σχέση με την ψυχή ή με την ποίηση που έχουν ως έδρα τους τον 
εγκέφαλο. 

Η καρδιά είναι μια ωραιότατη αντλία αίματος. Αντλία. Και 
τίποτε περισσότερο. Δεν αγαπώ, λοιπόν με την καρδιά μου. Αγαπώ 
με την ψυχή μου. Με τον εγκέφαλό μου”.

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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Δονήσεις

11

Μην αφήνεις να σε φυλακίσουν τα αισθήματά σου. 
Διατήρησε τη μόνωσή σου. Τη μέρα, αν έλθει ποτέ αυτή η 
μέρα, που ένα αληθινό αίσθημα θα σου δοθεί, δεν θα υπάρξει 
αντίθεση ανάμεσα στην εσωτερική μόνωση και τη φιλία. Το 
αντίθετο. Από αυτό το αλάνθαστο σημάδι θα την αναγνωρίσεις. 
Τα άλλα αισθήματα πρέπει να πειθαρχούνται αυστηρά.

*  * *
Κράτησε αδιατίμητη την προσφορά σου. Όταν ζητάς 

ή δέχεσαι να “εξοφληθεί με όποιο τρόπο, την φτηναίνεις, 
κατατάσσοντάς την στα εμπορεύσιμα είδη.

Σήμερα βρέθηκα στο Κοιμητήριο που αναπαύεται 
ο κατά σάρκα πατέρας μου. Υπήρχε μια αναστάτωση. 
Κάποιοι πήραν από τους τάφους όλα τα μπουκάλια 
με το ελαιόλαδο που ανάβονται τα καντήλια των 
κεκοιμημένων.

Έγινε ένας διάλογος στη ‘‘γειτονιά’’ των τάφων 
με τους λοιπούς παρισταμένους. Ανάλυση του περι-
στατικού ο ένας. Κακιούλες ο άλλος... Τα γνωστά! 

Κάποιος δεν μιλούσε καθόλου. Ένας άλλος τον 
ρώτησε... ‘‘Μα δεν μιλάς’’. Ο Χριστιανός αυτός 
ανασήκωσε το κεφάλι και είπε:

 ‘‘Τώρα που μας πήραν τα μπουκάλια με το λάδι, 
θα σας παρακαλέσω να φέρνετε ακόμα μεγαλύτερα!!’’. 
‘‘Και γιατί;” τον ρώτησε κάποιος τρίτος. Και η 
απάντηση: ‘‘Για να βρεθούν άνθρωποι να πάρουν το 
λάδι από τα μνήματα, σημαίνει πως ο κόσμος πεινάει! 
Βοηθήστε έτσι διακριτικά’’.
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Θέλουμε;
Συγκλονιστικά τα γεγονότα της ζωής Του. 
Απεριόριστα σε αριθμό. 
Δυσπρόσιτα στον αγύμναστο νου. 
Συνθέτουν ένα μοναδικό, πολυσύνθετο πίνακα θεανδρικής 

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

παρέμβασης.
Ενσωματώνονται στην ιστορικήν οικοδομή.
Δεν ιχνηλατούνται από την ανθρώπινη. Τη φιλοπερίεργη 

διάνοια. 
Δεν αφομοιώνονται από τα αισθητήρια όργανα. Και τις καρδιές 

των ανθρώπων. 
Πρόσκληση λοιπόν. 
Μιλούμε γι ατο Χριστό.
Είναι μοναδικός. Ανεπανάληπτος
Να δώσουμε εξετάσεις. 
Να συνοδεύουμε τον Κύριο στο κάθε Του βήμα. Στην 

αποκαλυπτική και κοσμογονική Του πορεία. 
Ιδού ο στόχος. 
Δεν είναι βέβαια τόσο απλό.
Μετρά, πάντως, πάντα η προσπάθεια.
Θέλουμε λοιπόν;

12

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΓΗΤΩΝ
Διοργανώνουμε, Θεού θέλοντος, και φέτος Φιλανθρωπική Αγορά 

Φαγητών (Κυριακή, 7 Νοεμβρίου, 2021) στο προαύλιο του Ναού μας.
Η αγορά κλείνει στις 2:00 μ.μ.
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Προσπελάσεις...
Αναστοχασμοί: 
“Άραγε θα πέσω τρέμοντας, 

στο χέρι εκείνο που έπλασε το 
ρόδο;” (Τζωρτζ Μέρεντιθ)

Απορία; 
Απαντοχή; 
Επιθυμία; 
Πόθος βαθύς; 
Αναζήτηση; 
Ευχή; 
Προσευχή; 
Το ερωτηματικό δεν αναιρεί 

το βάθος του νοήματος. Αντίθε-
τα.

Βοηθά, ώστε της ψυχής οι 
αναρριπισμοί να εκδηλωθούν. 
Να εκφραστούν. 

Είναι και κάτι άλλο. 
Μια ομολογία. 
Μια βεβαιότητα. 
Ναι. Ο Θεός είναι ο 

Δημιουργός όλης της κτίσης. 
Μ’ επιμέλεια περισσή φρον-

τίζει τα δημιουργήματά Του.
Τη φύση. 
Τα λουλούδια. 
Το σύμπαν. 
Τον άνθρωπο. 
Δόξα στ’ όνομά Του λοιπόν.  

Ευτυχώς υπάρχουν κι οι 
“άνθρωποι π’ ανθίζουν”. Αυτοί, 
που πριν απ’ όλα, βλέπουν το 
καθήκον. Το καθήκον απέναντι 
στην πίστη και την πατρίδα.

Αυτοί που προχωρούν 
συνέχεια. Άσχετο, αν βρέχει. 
Αν χιονίζει. Ή αν ο ήλιος έιναι 
ιδιαίτερα καυτερός.

Βλέποντας τ’ ασφυκτικά 
της ενέργειας αποθέματα που 
κλείνουν μέσα τους οι νέοι 
σήμερα, παίρνουμε, με θαυμασμό 
πολύ, και εμείς θάρρος. Μα 
και παράδειγμα. Τασσόμαστε 
λοιπόν μαζύ τους.

Προχωρούμε με τούτους τους                               
στόχους. Και με την προσευχή:

“Δώσε, Κύριε, ένας ιερέας 
Σου, ένας θερμός πιστός να με 
δει. Να μαντέψει το μαρτύριό 
μου. Να βάλει το χέρι στον 
ώμο μου”. (Φρανσουά Μωριάκ)

(από το ημερολόγιο ενός 
πνευματικού) 
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αιων ιότητας
 ηφίδες

“Από τότε μ’ έχει μαγνητίσει. Γυρνάω πίσω εκεί που 
το πρωτόδα και το βλέπω ξανά, το κοιτάζω, το βλέπω 
στον ύπνο μου, ν’ ανατέλλει στρογγυλό κίτρινο αστέρι. 
Το βλέπω στο ξύπνιο μου, να με παίρνει το κατόπι, στο 
δρόμο, καρφωμένο πάνω μου, στη ράχη μου, που τη 
νιώθω να γίνεται τότε πιο καμπουριαστή. Μαντεύω πως 
έχει δημιουργηθεί μια σχέση ανάμεσα σ’ αυτό και μένα. 
Δεν ξέρω τι σχέση. Γιατί να νομίζουμε πως υπάρχει μόνο 
ό, τι έχει όνομα”.

Οι άνθρωποι του αιώνα μου, διαβάζοντας το 
προηγούμενο γράμμα, με κατηγόρησαν επί απαισιοδοξία. 
Όχι, δεν είμαι απαισιόδοξος όσο νιώθω απ’ επάνω μου 
ολάνοιχτα, ακοίμητα, τα πατρικά μάτια του Θεού. 
Νιώθω όμως τη γη να τρέμει, να συγκλονίζεται συθέμελα 
κάτω από τα πόδια μου. Πρέπει, λοιπόν, να το ειπώ, 
να το φωνάξω κι ας είναι τόσο λίγοι εκείνοι που θα με 
ακούσουν. 

Οι θόρυβοι ναρκώνουν στην εποχή αυτή. Αποκοιμίζουν, 
τα πνεύματα. Έχουν πάθει αγκύλωση από την ακινησία. 

Αυτός, ο εσωτερικός μας κόσμος πλάσθηκε, για να 
γεμίσει από φτερά. Έγινε ένα λιθάρι που μας βαραίνει.
Μας βαραίνει και μας παρασέρνει όλο και πιο χαμηλά.

14
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λόγια

αγάπης

Γιέ μου, 

“Ο Κύριος δεν υ
πόσχεται ανέσε

ις. Κοντά Του
 

ζεις τη μεγαλύ
τερη άνεση... 

Ειν’ η ειρήνη 
που 

σου χαρίζει”. 
(Κόσμος της Ε

λληνίδος)

15

Ήρθε σαν εξωγήινος να αφυπνίσει ένα κοιμώμενο είδος. 
Ξεκίνησε να κατακτά τον κόσμο μόνη της μπροστά από τη 
Βουλή της Σουηδίας φορώντας ένα κίτρινο αδιάβροχο. 

“Το κάνω εγώ γιατί εσείς οι ενήλικες δε δίνετε δεκάρα για 
το μέλλον μου”, έγραφαν τα αυτοσχέδια πλακάτ της. 

Ένα χρόνο μετά η Greta Thunberg είδε πάνω από 4 
εκατομμμύρια κόσμο σε περισσότερες από 163 χώρες να 
συμμετέχουν σε 2.500 διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις για 
την κλιματική αλλαγή. 

Η νεαρή Σουηδή στη Σύνοδο την Ηνωμένων Εθνών έβγαζε 
σπίθες στο λόγο της και καταφέρθηκε εναντίον των επικεφαλής 
κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες επαναλαμβάνοντας 
τα επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση 
του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Μοιάζει μικρότερη από την ηλικία της, αλλά είναι μια νέα 
γυναίκα που αξίζει το σεβασμό. Έχει τον άχαρο ρόλο του 
καταλύτη ενός εκ των μεγαλύτερων κινημάτων των τελευταίων 
χρόνων και δεν είναι παρά το σύμβολο του αγώνα για την 
κλιματική αλλαγή. (“Το Βήμα”)
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              21.11.2021
Αγαπητέ μου Τάκη,
Επαληθεύεται καθημερινά. 
Άλλοι Τον δέχονται. Άλλοι Τον πιστεύουν.Τον λατρεύουν. Τον 

αγαπούν. Τον υπακούουν. Τον ακολουθούν. 
Ενώ κάποιοι Τον απορρίπτουν. Αποκρούουν κάθε σχέση μαζύ 

Του.  
Ο Σταυρός Του άλλων δέχεται τον ασπασμό. Την προσκύνηση. 
Ή την καταφρόνηση. Τις ύβρεις. Τις βλασφημίες.
Ζωή που μαρτυρεί θρησκευτικήν αδιαφορίαν. Εξαλλοσύνες. 

Ηθικό εκτροχιασμό. Έλλειψη συναίσθησης.
Ναι, αλλά ο Χριστός “υπέρ ημών απέθανεν”. 
Οι αρνητές συχνά παραπαίουν.
Γλυστρούν στους δρόμους της κακίας. 
Στα έργα του σκότους. 
Μακριά από τη Χάρη Του. 
Μακριά από την Εκκλησία. Και τα Μυστήρια.
Έρμαια της πλάνης. Της αποχαλίνωσης. Της εξαχρείωσης.      
Και το καλό;
Δεν θ’ αφήσει ο Θεός να χαθεί. 
Η σπίθα θα παραμείνει κάτω από τη στάχτη. 
Κάποιος άνεμος θα φυσήξει. Και η στάχτη θα φύγει.
Τότε; 
Θ’ ανάψει η φλόγα της παιδικής ευσέβειας. 
Θα βρει την οδό της μετάνοιας ο άνθρωπος. Θα γυρίσει στην 

αγκαλιά της Εκκλησίας.Θα εγκαταλείψει την αμαρτία. Θα στραφεί 
στη ζωή. 

“Εις πτώσιν”; Ή “εις ανάστασιν”, λοιπόν; Ή Χριστός; Ή...;
Εμείς αποφασίζουμε. 
                            Με την αγάπη μου,
                                                                                       a.G.

στην έρημο
19
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Πέρυσι τον Σεπτέμβριο νόσησα από Covid-19 και παρόλο 
που θεωρητικά ήμουν προετοιμασμένη, ήταν μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία. 

Εργάζομαι στο “Σωτηρία” τέσσερα χρόνια και τον τελευταίο 
χρόνο σε μονάδα κορωνοϊού. Δεν είχα νοσηλευτεί ποτέ στη ζωή 
μου και αναγκάστηκα λόγω του ιού να μείνω στο νοσοκομείο 
για δύο εβδομάδες. Μπήκα στα “παπούτσια” όσων πάσχουν 
από τον ιό κι αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. 

Είμαι 34 ετών, απολύτως υγιής, χωρίς υποκείμενο νόσημα.Δεν 
καπνίζω και παρ’ όλα αυτά έμεινα στο κρεβάτι του νοσοκομείου 
για δύο εβδομάδες με πολύ πυρετό, βήχα, διάρροια, πόνο στα 
κόκκαλα. Φοβήθηκα πολύ. 

Αντιλήφθηκα την αφόρητη μοναξιά που βιώνουν οι ασθενείς, 
αφού απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε επισκεπτήριο. Οι 
συγγενείς τους φέρνουν αυτά που χρειάζονται, τα παραλαμβά-
νουμε εμείς και τους τα πηγαίνουμε στον θάλαμο ντυμένοι κα-
τάλληλα. Τι σημαίνει αυτό; Μάσκα υψηλής προστασίας, σκουφί, 
φόρμα, προσωπίδα και ολόσωμη στολή, γάντια τριπλά. Παρά 
τα μέτρα προστασίας, εγώ κατάφερα και κόλλησα Covid. Το 
πιθανότερο είναι να προσβλήθηκα από τον ιό έξω από το 
νοσοκομείο. 

Δουλεύω από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Από τη 
στιγμή που έφεραν στο νοσοκομείο τα πρώτα κρούσματα. 
Στην αρχή σε ΜΕΘ και έπειτα σε κλινική για ασθενείς Cov-
id. Η κόπωση ήταν στα όρια της κατάρρευσης. Για πάρα 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόμασταν διπλοβάρδιες. Τι 
σημαίνει αυτό; Από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Από 
τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Δηλαδή είχες ουσιαστικά - 
αν εξαιρέσεις τον χρόνο μετακίνησης μέχρι να φτάσεις στο σπίτι 
σου- δύο ή τρεις ώρες για να κοιμηθείς και να πας ξανά πίσω 
στη δουλειά. Ούτως ή άλλως ήμασταν λίγοι νοσηλευτές.  

Διέξοδοι

22
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Ο κορωνοϊός όμως έφτασε τα πράγματα στα όριά τους.  
Δεν έχουμε πάρει άδεια για περισσότερο από ένα χρόνο,καθώς 
είμαστε σε αναστολή επ’ αόριστον. Δεν γνωρίζουμε πότε θα 
επιστρέψουμε στην επαγγελματική κανονικότητα. 

Έχουμε κουραστεί σωματικά και ψυχολογικά. Υπάρχει 
μεγάλη ένταση, κάτι που δημιουργεί πολλές φορές εκρήξεις και 
δεν συμβάλλει στην καλή συνεργασία. 

Όλο αυτό που ζούμε στο νοσοκομείο το κουβαλάμε και στο 
σπίτι, όπου οι άνθρωποί μας περιμένουν να τους δώσεις. Όμως 
έχεις εξαντληθεί τις περισσότερες φορές. Τα δίνουμε όλα στους 
ασθενείς. 

Είμαστε γι’ αυτούς όχι μόνο εκείνοι που τους φροντίζουν 
και προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για την πορεία της 
υγείας τους, αλλά και ο συνδετικός κρίκος με τους δικούς τους 
ανθρώπους. 

Η περιπέτεια αυτή θα τελειώσει όμως. Και τότε θα κρατήσω 
για πάντα τα ξέπνοα “ευχαριστώ” και τα στοργικά βλέμματα.

          Χριστιάνα Παπακωνσταντίνου  

Aλέξης

Ο κόσμος δεν θα σωθεί, παρά από τους 
ανυπότακτους.

Χωρίς αυτούς, δεν θα υπήρχε ούτε πολιτισμός, 
ούτε τίποτε απ’ όσα αγαπούμε και δικαιώνουν την 
ύπαρξή μας πάνω στη γη.

Αυτοί οι ανυπότακτοι είναι το άλας της γης.
Αυτοί είναι οι πράκτορες του Θεού.
                                                          Αντρέ Ζιντ
Τι να προσθέσουμε οι φτωχοί εμείς; 

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Δεν αποτελούν οι χριστιανοί εξαίρεση του κανόνα. 
Υπάρχει μια σαφής διαφορά στα κριτήρια. Άλλα 
κριτήρια θα χρησιμοποιήσει ο κοσμικός. 

Άλλα ο Χριστιανός. Άλλα προτερήματα ο ένας. 
Άλλα ο άλλος. 

Είναι άγνωστοι κάποτε οι μελλόνυμφοι. Προσβλέ-
πουν με δέος στο μυστήριο. 

Πολλοί αναζητούν περιουσίες. Μεγάλα ονόματα. 
Μπορεί να είναι φτωχοί. Ζητούν όμως πλούτη. 
Κοιτάζουν και την εξωτερική εμφάνιση. Τότε; Απο 

έκπληξη σ’ έκπληξη 
Και αρχίζει το μαρτύριο. 
Και καταντά ο γάμος βραχνάς. Πρόβλημα άλυτο. 

Άγχος. 
Τι θα επακολουθήσει; Καθημερινοί τσακωμοί μ’ 

εκτροχιασμό της γλώσσας. Σκηνές. Πιθανό και δια-
ζύγιο. 

Γίνονται λοιπόν δυστυχισμένοι εκείνοι, αλλά και 
τα βλαστάρια τους. 

Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει και η περίπτωση της 
κοπέλλας που αναζητά σύζυγο ‘‘σπουδαγμένο’’. Και 
στο τέλος αποδεικνύεται αγροίκος. Και ανάγωγος.
   Τι θα έπρεπε να γίνεται; 

Να γονατίσουν να προσευχηθούν. Να ζητήσουν 
τη βοήθεια του Θεού στη δύσκολη τούτη στιγμή. 

Το επόμενο βήμα θα είναι ν’ αναζητήσουν πρό-
σωπο με φόβο Θεού και ψυχικά χαρίσματα.

Κι αυτά θα τα πιστοποιήσουν από ανθρώπους 
ακέραιους, τους οποίους εμπιστεύονται.

Μπορεί να μην υπάρχει καθόλου περιουσία. Θα 
ζήσουν. Θα εργασθούν. Θα φτιάξουν οι ίδιοι. Θα 
κάνουν ό, τι μπορούν. 

Και ο Θεός θα ευλογήσει.
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

“Ο σύγχρονος άνθρ
ωπος, αν και τόσο 

φλύαρος 

σχολιαστής της ιστορικής του διαδικασίας, έχει 

παραιτηθεί από κάθε έμπρακτη κρίση. Αφήνεται 

στο ρεύμα που τον συνεπαίρνει είτε τραγο
υδώντας 

μεθυσμένος από ανεξέλεγκτες απ
ολαύσεις, είτε ζοφ

ερά 

αποθαρρημένος για 
την αδυναμία του

. Απέναντι στο 

κύριο γεγονός τη
ς ιστορίας του α

νθρώπου, είμαστε 

αφημένοι δίχως κανόνα ζωής, καλύτερα να πούμε 

δίχως ήθος. 

Αυτό τι φανερώνει; Φανερώνει πως μόλις οι μύθοι 

έπεσαν, έπεσαν και τα μέτρ
α που διεμόρφωναν την 

ηθική μας. Το εσω
τερικό μας ήθος ήτ

αν μια επιμέτρηση 

αποστάσεων και αναλογιών με βάση κάποιο σταθερό 

σημείο αναλογιών του σύμπαντος. 

Έτσι και έγινε παραδεκτό πως το σύμπαν δεν 

παρέχει σταθερό σ
ημείο αναφοράς. Κ

λίμακες. Μέτρα.

Αναλογίες. Όλα ρευστοποιήθηκαν. Διαλύθηκαν. 

Απορούμε για την ηθική χαλαρότητα του 

σύγχρονου κόσμο
υ. “Είναι η παραζάλη ενός γέν

ους 

δίχως σημέιο αναφορά
ς”. (Στοχασμοί)
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Τις αγαπάω τις λέξεις. Θεωρώ υπέροχη αυτή τη 
δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να βάζει τη σκέψη του σε 
λέξεις κι αυτές τελικά να μαρτυρούν πώς προσλαμβάνει την 
πραγματικότητα, πώς βλέπει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο. 

Στην καθημερινή γλώσσα των γαλλόφωνων ομιλητών 
υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα “trier”, που πάντα δυσκολεύομαι 
να το μεταφράσω στα ελληνικά. Όχι γιατί δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες ελληνικές λέξεις, που να αποδίδουν τη σημασία, 
αλλά γιατί στη δική μας γλώσσα, δηλαδή στον δικό μας 
τρόπο σκέψης, η έννοια αυτή δεν είναι τόσο εύχρηστη 
όσο στα γαλλικά, ώστε αυθόρμητα να τη μεταφράσω, 
χρησιμοποιώντας τη σωστή αντίστοιχη έκφραση. Σημαίνει  
‘διαλέγω/κάνω διαλογή (ξεσκαρτάρω)’, ‘ξεδιαλύνω’, ‘ταξινο-
μώ’, ‘ξεχωρίζω’, ‘διαχωρίζω’, ‘ξεκαθαρίζω’. Αλήθεια, πόσο 
εύχρηστα είναι αυτά τα ρήματα στη δική μας γλώσσα! 
Αλλιώς διατυπωμένο το ερώτημα, σε ποιο βαθμό έχουμε 
τη συνήθεια και τελικά την ικανότητα «να ξεδιαλύνουμε 
τα πράγματα»; Να «ταξινομούμε». Να «πετάμε» το 
χαρτί στον κίτρινο κάδο, το πλαστικό στον μπλε και 
το γυαλί στον πράσινο κάδο. Να βάζουμε στην άκρη 
τις φλούδες, τα κουκούτσια, τα χαλασμένα φρούτα και 
λαχανικά, ώστε, μετά από μια διαδικασία, να αξιοποιηθούν 
ως λίπασμα για τη γέννηση άλλων φυτών και καρπών. 

Όλες αυτές είναι συνήθειες βαθιά ριζωμένες στη 
γαλλική συνείδηση, εξού και η τόσο καθημερινή χρήση 
του συγκεκριμένου ρήματος. Κι αν η ταξινόμηση 
των «σκουπιδιών», φαίνεται να είναι απλώς μια 
συνήθεια περιβαλλοντικής φροντίδας, πολύ σπουδαίο 
και σημαντικό ούτως ή άλλως, δεν είναι μόνο αυτό...

Σκέφτομαι ότι είναι και ένα είδος μιας άλλης εξάσκησης... 

Απο
ένα
ημερολόγιο

!"#$%: !&'µ()"#* / +,)-*
.µ()$µ'/"*: 01µ23', 29-04-2010
4(5"#*: 38
617(8$%: 486 cm 9
61:' ;<;5$&$)"*: 6' #-*81:-µ'
!2-;$-/=/"* (/3,2$<: 210-6993130

>1?' ;5(-#": !+@A4!B4 0CDC+.

!"#$%&'! (\('& )*+ 
,- ./,*0+ 10 *23 24..5-67-+; 895* :-5;/ 1-0 2<µ*/=2* >,;0 :5*09?*;-0 ,- @75*0+ .0- ;< A0-A01-2/- -B> ;< 2;0.µC BD4 E- B5D2B-E*/+ ,- 1-;*F92*0+ 0A7*+ µ7:50 ;< µ75- BD4 E- *;D0µ9?*2-0 ,- B-+ 2;<, B5G;< 2D4 B-5D42/-2< - 1-0 >:0 =+ 1-H*2µ7,D+ '-,/,- ID4µBD4H91<: 8G+ ,- .59J*0+ ;D A01> 2D4 F0FH/D... 1. $5=;*3*2-0 9;DµD ;<+ 1-;<.D5/-+ «A321DHD+ -,-.,G2;<+». 85D2B-E*/+ ,- 5/@*0+ ;D 9;DµD µ* ;- 1*/µ*,- 2D4. To 9;DµD µBD5*/ ,- 2* 24,A7*0 µ* L905D 1-;9 ;- 9HH- - -, JD69*0 .  -4;9 BD4 .596*0+, */2-0 ok. 2. M69?*2-0 µ* ;D 9;DµD. N;4B072-0 1.HB. 3. (5/21*0+ 9HHD 9;DµD. O5*HC 1-JD35- >µ=+. P*+ B-,;D3 >;0 @*B75-2*+ ;D, A321DHD -,-.,G2;<. 4. Q0-F9?*0+ >,;0 7:*0 .5-6;*/* 2* *.:*05/A0D B*50.5-6C+, DA<.>, -BDµ,<µD,*3µ-;- 24..5-67=, 1.HB. 5. $,,D*/;-0, 7:*0+ A0-F92*0 ;D4+ 1H-201D3+. '9H02;- 1D,;*3*0+ ,- ;D4+ @*:92*0+ 1-0 */2-0 ;G5- 2;D4+ B5=;DBD50-1D3+ -µ*501-,D3+/9..HD4+ 24..5-6*/+. 6. (.-/,*0+ -B> ;D Internet. 7. L>F*0+ ;- ,;5-.1+. &0 beatnik  µBD5*/ ,- 7.5-6-, µ-2;D45=µ7,D0, -HH9 C;-, D0 ;*H*4;-/D0. 8. Q*, -6<.*/2-0 2* 1-,7,-, ;<, 4B>E*2< (2;<, *5G;<2< «.596*0+ 1-;0;» -B-,;9+ B9,;- «µB-...»). 9. L9E*2-0 µ* ;0+ G5*+ 2;D .5-6*/D 2D4 :=5/+ Internet. 10. )7H*0+ B95-, µ- B95- BDH3 ,- .59J*0+ F0FH/D. 0- ;<, -15/F*0-, A*, 4B95:*0 ;/BD;* 2;D, 1>2µD BD4 ,- BDE*/+ B*5022>;*5D. $1;>+ -B> ;D, A321DHD -,-.,G2;<, ;D, DBD/D 7:*0+ @*B*592*0 1-0 A*, 2D4 19E*;-0/A*, 2* A0-F9?*0 B0-, -HH9 ;D F0FH/D BD4 .596*0+ */,-0 ;>2D 4B75D:D BD4 )! TO '$O!R#SM$# 8#L%! '#! '$%!! 

6E0,>B=5D. !,;/2;D0:- 2*µ0,950- A0D5.-,G,D4, D 8DH4:G5D+ '*;-/:µ0D 1-0 ;D '015> 8DH4;*:,*/D. www.ekebi.gr - ;<H. 210 3248.341-2 www.metaixmio.gr - ;<H. 2113003.580 www.mikropolytexneio.gr - ;<H. 210 3252.998 TO !EFC C! +CB DGFC; !1DHD3E<2*+ 1-;9 .59µµ- ;0+ 24µFD4H7+ ;<+ '-,/,-+ ID4µBD4H91< 1-0 ;=, F0FH/=, BD4 @*1D19H02*+ 10 *B0;7HD4+ 1-;96*5*+ ,- DHD1H<5G2*0+ ;D B5G;D 2D4 24..5-601> A<µ0D35.<µ-. O0 ./,*;-0 -B> A= 1-0 B75-; Q3D *0A01D/ 2* 1-;*4E3,D4, 7;20 G2;* ,- µ<, 1-;-HC@*0+ ,- µD059?*0+ ;D 75.D 2D4 :750 µ* :750, *4*HB02;G,;-+ ,- B72*0 2;- :750- ;D4 1-;9HH<HD4 -,E5GBD4. !-)H/' 0$<)/I)*, !;#$3-;J% A)7*/-:µJ% 0I2<)$% 1. M;7H,*0+ <H*1;5D,019 C µ72= ;-:4A5Dµ*/D4 ;D 1*/µ*,D 1-0 µ0- B*5/H<J< ;D4. 2. O- 1*/µ*,- µD059?D,;-0 2* *B-..*Hµ-;/*+ -,-.,G2;*+ µ* ;D4+ DBD/D4+ 24,*5.9?*;-0 D *1AD;01>+ 1-0 FD<ED3, ;D, *1A>;< 2;<, B5G;< -@0DH>.<2< 19E* 75.D4. 8*5,9,* B*5/BD4 A3D µC,*+ .0- ,- B95*0+ µ0- B5G;< -B9,;<2<. 3. T;-, ;D 1*/µ*,D -@0DHD.<E*/ E*;019, ;D -,-H-µF9,*0 µ0- *2=;*501C Dµ9A- < DBD/- 15/,*0 ;D B>2D ;-0509?*0 2;0+ *B0HD.7+ 1-0 2;D B5>.5-µµ- ;D4 *1AD;01D3 D/1D4. 4. !, */,-0 ok, ;>;* @*10,9;* ;0+ 24?<;C2*0+, -BD6-2/?*;-0 D «$B0µ3E0D D;D >,Dµ- ;D4 5>AD4», &4µB75;D U1D, *1A>2*0+ $HH<,019 59µµ-;- :5>,D+ 71AD2<+ 1-0 ./,D,;-0 D0 B5G;*+ 24µ6=,/*+ 2:*;019 µ* 
*0FBK EFCL!B4,@BCMC4!! ((Aspectsof the novel , !.6. Forster, (;#J:(-% Penguin Books Ltd «Elmore's Leonard ten rules of writing , (;#J:(-% Weidenf e Id & Nicolson «. µI7-::* 31O/' , KJ)µ*/ 61-5(), (;#J:(-% +*:3*/-P3' 
«V ;7:,< ;<+ .5-6C+», W,;D, O27:D6, *1A>2*0+ 8-;91< «8*5/ 24..5-6C+», M;/F*, L0,.1, *1A>2*0+ Bell/N-5H7,01 $HH9+ «8G+ ,- .59J*;* 7,- µ4E02;>5<µ-», 8-;5/;20- N902µ0E, *1A>2*0+ 8-;91< «8G+ ,- .59J*0+», '-,/,- ID4µBD4H91<, *1A>2*0+ Intro Book  4!6BKCFBC N5C20µD 1-0 *BD01DADµ<;01> */,-0 ,- B-5-1DHD4EC2*0+ 1-0 µ*5019 2*µ0,950- A<µ0D45.01C+ .5-6C+. To «$5.-2;C50 ;D4 F0FH/D4» D5.-,G,*;-0 -B> ;D $L$(# ;- ;*H*4;-/- B7,;* :5>,0- 1-0 -BD21DB*/ 2;<, *B-6C 1-0 ;<, *,;536<2< µ* ;< 24..5-601C A0-A01-2/-, 1-EG+ 1-0 2;< .,=50µ/- >HD4 ;D4 131HD4 *B-..*Hµ-;0G, BD4 2:*;/?D,;-0 µ* ;<, B-5-.=.C, 71AD2< 1-0 A0-1/,<2< ;D4 F0FH/D4. M4,;D,02;C+ */,-0 D 24..5-67-+ M;5-;C+ N-F0-59+, A0*4E4,;C+ ;D4 *5.-2;<5/D4 «Writing the novel» ;D4 8-,*B02;<µ/D4 ;D4 N95F-5,;. &0 ,7*+ -0;C2*0+ 4BDF9HHD,;-0 ;D 

3$<% $)$,% :</()7*:"*%. 5. O7HD+, 2* 24,*5.-2/- B9,;- µ* 27,-, -,-H-µF9,D4, ;<, *B0µ7H*0- 1-0 ;< A0>5E=2< ;D4 1*0µ7,D4, ;< 2*H0ADBD/<2<, ;D *@G64HHD ;D4 1-0 ;<, B-5-.=.C ;D4 (*1;3B=2< 1-0 F0FH0DA*2/-), ;< A0-,DµC ;D4 1-0 ;7HD+ ;0+ -B-5-/;<;*+ *,75.*0*+ .0- ;<, B5DFDHC ;D4. !, A*, B*;3:*0 1-0 -4;> µB*+ 2;- www.mavra-provata.gr www.e-diora i .gr www.kalogera.gr www.liga -book .gr 

www.clipnews.gr

!"#$%: !&'µ()"#* / +,)-*
.µ()$µ'/"*: 01µ23', 29-04-2010
4(5"#*: 38
617(8$%: 486 cm 9
61:' ;<;5$&$)"*: 6' #-*81:-µ'
!2-;$-/=/"* (/3,2$<: 210-6993130

>1?' ;5(-#": !+@A4!B4 0CDC+.

!"#$%&'! (\('& )*+ 
,- ./,*0+ 10 *23 24..5-67-+; 895* :-5;/ 1-0 2<µ*/=2* >,;0 :5*09?*;-0 ,- @75*0+ .0- ;< A0-A01-2/- -B> ;< 2;0.µC BD4 E- B5D2B-E*/+ ,- 1-;*F92*0+ 0A7*+ µ7:50 ;< µ75- BD4 E- *;D0µ9?*2-0 ,- B-+ 2;<, B5G;< 2D4 B-5D42/-2< - 1-0 >:0 =+ 1-H*2µ7,D+ '-,/,- ID4µBD4H91<: 8G+ ,- .59J*0+ ;D A01> 2D4 F0FH/D... 1. $5=;*3*2-0 9;DµD ;<+ 1-;<.D5/-+ «A321DHD+ -,-.,G2;<+». 85D2B-E*/+ ,- 5/@*0+ ;D 9;DµD µ* ;- 1*/µ*,- 2D4. To 9;DµD µBD5*/ ,- 2* 24,A7*0 µ* L905D 1-;9 ;- 9HH- - -, JD69*0 .  -4;9 BD4 .596*0+, */2-0 ok. 2. M69?*2-0 µ* ;D 9;DµD. N;4B072-0 1.HB. 3. (5/21*0+ 9HHD 9;DµD. O5*HC 1-JD35- >µ=+. P*+ B-,;D3 >;0 @*B75-2*+ ;D, A321DHD -,-.,G2;<. 4. Q0-F9?*0+ >,;0 7:*0 .5-6;*/* 2* *.:*05/A0D B*50.5-6C+, DA<.>, -BDµ,<µD,*3µ-;- 24..5-67=, 1.HB. 5. $,,D*/;-0, 7:*0+ A0-F92*0 ;D4+ 1H-201D3+. '9H02;- 1D,;*3*0+ ,- ;D4+ @*:92*0+ 1-0 */2-0 ;G5- 2;D4+ B5=;DBD50-1D3+ -µ*501-,D3+/9..HD4+ 24..5-6*/+. 6. (.-/,*0+ -B> ;D Internet. 7. L>F*0+ ;- ,;5-.1+. &0 beatnik  µBD5*/ ,- 7.5-6-, µ-2;D45=µ7,D0, -HH9 C;-, D0 ;*H*4;-/D0. 8. Q*, -6<.*/2-0 2* 1-,7,-, ;<, 4B>E*2< (2;<, *5G;<2< «.596*0+ 1-;0;» -B-,;9+ B9,;- «µB-...»). 9. L9E*2-0 µ* ;0+ G5*+ 2;D .5-6*/D 2D4 :=5/+ Internet. 10. )7H*0+ B95-, µ- B95- BDH3 ,- .59J*0+ F0FH/D. 0- ;<, -15/F*0-, A*, 4B95:*0 ;/BD;* 2;D, 1>2µD BD4 ,- BDE*/+ B*5022>;*5D. $1;>+ -B> ;D, A321DHD -,-.,G2;<, ;D, DBD/D 7:*0+ @*B*592*0 1-0 A*, 2D4 19E*;-0/A*, 2* A0-F9?*0 B0-, -HH9 ;D F0FH/D BD4 .596*0+ */,-0 ;>2D 4B75D:D BD4 )! TO '$O!R#SM$# 8#L%! '#! '$%!! 

6E0,>B=5D. !,;/2;D0:- 2*µ0,950- A0D5.-,G,D4, D 8DH4:G5D+ '*;-/:µ0D 1-0 ;D '015> 8DH4;*:,*/D. www.ekebi.gr - ;<H. 210 3248.341-2 www.metaixmio.gr - ;<H. 2113003.580 www.mikropolytexneio.gr - ;<H. 210 3252.998 TO !EFC C! +CB DGFC; !1DHD3E<2*+ 1-;9 .59µµ- ;0+ 24µFD4H7+ ;<+ '-,/,-+ ID4µBD4H91< 1-0 ;=, F0FH/=, BD4 @*1D19H02*+ 10 *B0;7HD4+ 1-;96*5*+ ,- DHD1H<5G2*0+ ;D B5G;D 2D4 24..5-601> A<µ0D35.<µ-. O0 ./,*;-0 -B> A= 1-0 B75-; Q3D *0A01D/ 2* 1-;*4E3,D4, 7;20 G2;* ,- µ<, 1-;-HC@*0+ ,- µD059?*0+ ;D 75.D 2D4 :750 µ* :750, *4*HB02;G,;-+ ,- B72*0 2;- :750- ;D4 1-;9HH<HD4 -,E5GBD4. !-)H/' 0$<)/I)*, !;#$3-;J% A)7*/-:µJ% 0I2<)$% 1. M;7H,*0+ <H*1;5D,019 C µ72= ;-:4A5Dµ*/D4 ;D 1*/µ*,D 1-0 µ0- B*5/H<J< ;D4. 2. O- 1*/µ*,- µD059?D,;-0 2* *B-..*Hµ-;/*+ -,-.,G2;*+ µ* ;D4+ DBD/D4+ 24,*5.9?*;-0 D *1AD;01>+ 1-0 FD<ED3, ;D, *1A>;< 2;<, B5G;< -@0DH>.<2< 19E* 75.D4. 8*5,9,* B*5/BD4 A3D µC,*+ .0- ,- B95*0+ µ0- B5G;< -B9,;<2<. 3. T;-, ;D 1*/µ*,D -@0DHD.<E*/ E*;019, ;D -,-H-µF9,*0 µ0- *2=;*501C Dµ9A- < DBD/- 15/,*0 ;D B>2D ;-0509?*0 2;0+ *B0HD.7+ 1-0 2;D B5>.5-µµ- ;D4 *1AD;01D3 D/1D4. 4. !, */,-0 ok, ;>;* @*10,9;* ;0+ 24?<;C2*0+, -BD6-2/?*;-0 D «$B0µ3E0D D;D >,Dµ- ;D4 5>AD4», &4µB75;D U1D, *1A>2*0+ $HH<,019 59µµ-;- :5>,D+ 71AD2<+ 1-0 ./,D,;-0 D0 B5G;*+ 24µ6=,/*+ 2:*;019 µ* 
*0FBK EFCL!B4,@BCMC4!! ((Aspectsof the novel , !.6. Forster, (;#J:(-% Penguin Books Ltd «Elmore's Leonard ten rules of writing , (;#J:(-% Weidenf e Id & Nicolson «. µI7-::* 31O/' , KJ)µ*/ 61-5(), (;#J:(-% +*:3*/-P3' 
«V ;7:,< ;<+ .5-6C+», W,;D, O27:D6, *1A>2*0+ 8-;91< «8*5/ 24..5-6C+», M;/F*, L0,.1, *1A>2*0+ Bell/N-5H7,01 $HH9+ «8G+ ,- .59J*;* 7,- µ4E02;>5<µ-», 8-;5/;20- N902µ0E, *1A>2*0+ 8-;91< «8G+ ,- .59J*0+», '-,/,- ID4µBD4H91<, *1A>2*0+ Intro Book  4!6BKCFBC N5C20µD 1-0 *BD01DADµ<;01> */,-0 ,- B-5-1DHD4EC2*0+ 1-0 µ*5019 2*µ0,950- A<µ0D45.01C+ .5-6C+. To «$5.-2;C50 ;D4 F0FH/D4» D5.-,G,*;-0 -B> ;D $L$(# ;- ;*H*4;-/- B7,;* :5>,0- 1-0 -BD21DB*/ 2;<, *B-6C 1-0 ;<, *,;536<2< µ* ;< 24..5-601C A0-A01-2/-, 1-EG+ 1-0 2;< .,=50µ/- >HD4 ;D4 131HD4 *B-..*Hµ-;0G, BD4 2:*;/?D,;-0 µ* ;<, B-5-.=.C, 71AD2< 1-0 A0-1/,<2< ;D4 F0FH/D4. M4,;D,02;C+ */,-0 D 24..5-67-+ M;5-;C+ N-F0-59+, A0*4E4,;C+ ;D4 *5.-2;<5/D4 «Writing the novel» ;D4 8-,*B02;<µ/D4 ;D4 N95F-5,;. &0 ,7*+ -0;C2*0+ 4BDF9HHD,;-0 ;D 

3$<% $)$,% :</()7*:"*%. 5. O7HD+, 2* 24,*5.-2/- B9,;- µ* 27,-, -,-H-µF9,D4, ;<, *B0µ7H*0- 1-0 ;< A0>5E=2< ;D4 1*0µ7,D4, ;< 2*H0ADBD/<2<, ;D *@G64HHD ;D4 1-0 ;<, B-5-.=.C ;D4 (*1;3B=2< 1-0 F0FH0DA*2/-), ;< A0-,DµC ;D4 1-0 ;7HD+ ;0+ -B-5-/;<;*+ *,75.*0*+ .0- ;<, B5DFDHC ;D4. !, A*, B*;3:*0 1-0 -4;> µB*+ 2;- www.mavra-provata.gr www.e-diora i .gr www.kalogera.gr www.liga -book .gr 

www.clipnews.gr

 Δευτέρα,
 1.11.2021
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Μιας εκπαίδευσης του νου και της ψυχής. Εκπαιδεύεται και 
μαθαίνει ο μπερδεμένος νους να βάζει το καθετί στη θέση που 
του ταιριάζει, μαθαίνει να διακρίνει τι θα κρατήσει και τι θα 
αφήσει στην άκρη, γιατί δεν το χρειάζεται ή δεν τον βοηθά να 
αναπτυχθεί. Μαθαίνει να «ταξινομεί» τις υποχρεώσεις του σε 
“επείγουσες” και “δευτερεύουσες”. Μαθαίνει να «τακτοποιεί» τα 
πράγματα μέσα του...

Θυμήθηκα και τους πιο κάτω παλιούς μου στίχους:
Όλα έχουν τη θέση τους
Στο εσωτερικό ενός κουτιού
Στο ερμάρι μιας ντουλάπας
Στη γωνιά ενός δωματίου
Όλα έχουν το δικό τους σημείο.
Μέχρι να το βρουν τριγυρνάνε αλαφιασμένα από ‘δώ κι από ‘κεί
Μα κάποτε το βρίσκουν
Κι αν απομακρυνθούν ξέρουν πού να επιστρέψουν
Αν χρειαστεί να κάνουν στην άκρη, για να πάρει τη θέση τους 

κάτι άλλο, δεν παραπονιούνται
Αν χρειαστεί να μοιραστούν τη θέση τους με κάτι άλλο, 

χαίρονται
Κι όταν έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουν τη θέση τους, φεύγουν 

χαμογελώντας... 
Εν ειρήνη!..                                              Κ. Χ. 

Γιατί πήγε στο Ναό η Παναγία; Για να φανεί για μια 
ακόμη φορά το θαύμα της ουρανίας τροφοδοσίας. Πώς ζούσε 
η Παναγία μέσα στο Ναό; Κατά την παράδοσι, ο άγγελος 
Γαβριήλ την έτρεφε μυστικώς. Φαίνεται ασφαλώς παράδοξο. 
Αλλ’ Εκείνος, ο παντοδύναμος Θεός, που μ’ ένα του κοράκι 
έτρεφε τον προφήτη του δεν μπορούσε μ’ ένα άγγελό του 

να θρέψει τη Μητέρα του; Ο Ναός είναι τόπος 
πνευματικής τροφοδοσίας. Τα εισόδιά μας στο 
Ναό κατά τη θεία λειτουργία σ’ αυτο αποβλέπουν.
Στο να τραφούμε από την ουράνια τροφή. Από το 
Σώμα και το αίμα του Κυρίου. 

(“Φως στην πορεία του λαού”)
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Σκέφτομαι.
Επένδυση; Γιατί όχι;
Στη ζωή μας κάμνουμε την ιεράρχησή μας.
Με τα δικά μας, πάντα δεδομένα.
Σημαντικά πράγματα. Απλά. Ίσως. Πιθανό δαπανηρά. 

Θέλουν προσπάθεια. Αγώνα. Να χυθεί ιδρώτας.
Υπάρχει και κάτι ιδιότυπο.
Το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν μας στοιχίζει τίποτε.

Είναι απλό. Χωρίς ψιμύθια.
Ποιό; Μα το χαμόγελο.
Έχει τεράστια σημασία. Επηρεάζει όλο το σώμα. Την 

επιδερμίδα. Τον σκελετό. Τα νεύρα. Τους μυς. Χαλαρώνει 
συχνά. Και τον πομπόν. Μα και τον δέκτην.

Σημαντική πολύ η επίδρασή του.
Αφοπλίζει την καχυποψίαν. Διώχνει το φόβο. Το θυμό.

Προκαλεί τα καλύτερα συναισθήματα. Φέρνει τους ανθρώπους 
πιο κοντά. Τους συναδελφώνει. Κλείνει πληγές. Απαλείφει 
παρεξηγήσεις.

Το ερώτημα τώρα. Γιατί δεν το αξιοποιούμε;
Ωφέλιμο είναι. Χρήσιμο. Δώρο.
Να σκεφθείς. Είναι πηγή δύναμης.
... Για ψυχαγωγία. Είναι μυστικό, για να  μείνεις νέος.
... Να διαβάζεις. Είναι ο καρπός της σοφίας.
... Να προσεύχεσαι... Είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη γη.
... Να δίνεις φιλία... Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ευ-

τυχία.
... Να γελάς... Είναι η μουσική της ψυχής.
... Να δίνεις... είναι πολύ σύντομη η ζωή, για να είναι 

κανείς εγωϊστής.
... Για εργασία... Είναι το τίμημα της επιτυχίας.
... Για φιλανθρωπία... Είναι το κλειδί της πύλης του πα-

ραδείσου.                                                                              17 b
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Ανεβαίνοντας
Η ελευθερία είναι επιλογή

12 μαθήματα ζωής που θα σας βοηθήσουν να ξεφύγετε από τις 
φυλακές της σκέψης σας

[Dr. Edith Eger, εκδ. Διόπτρα]

Η κατάκτηση της ελευθερίας είναι διά βίου άσκηση. Μια επιλογή 
που κάνουμε επανειλημμένως καθημερινά. Στην ουσία, η ελευθερία 
απαιτεί να έχουμε ελπίδα, την οποία ορίζω με δύο τρόπους: είναι 
η επίγνωση ότι τα βάσανά μας, όσο τρομερά κι αν είναι, είναι 
προσωρινά. και η περιέργεια να ανακαλύψουμε τι πρόκειται να 
συμβεί μετά. Η ελπίδα μάς επιτρέπει να ζούμε στο παρόν και όχι 
στο παρελθόν, και να ξεκλειδώσουμε τις πόρτες της φυλακής του 
μυαλού μας.  

Έψαχνα για αρκετό καιρό αυτό το βιβλίο στην ελληνική 
έκδοση. Ήθελα να το χαρίσω σε φίλους. Είναι από αυτά τα 
βιβλία που λένε την αλήθεια με λόγο απλό και ξεκάθαρο. Κι ο 
τίτλος στα ελληνικά, μου άρεσε πολύ! Στην πρωτότυπη αγγλική 
έκδοση, η συγγραφέας δίνει τον τίτλο: The choice, δίνοντας 
βαρύτητα στην έννοια της επιλογής. Στον ελληνικό τίτλο δόθηκε 
η βαρύτητα στην έννοια της ελευθερίας, η οποία, ναι, είναι 
επιλογή!

Η Edith Eger έμεινε για πολλά χρόνια φυλακισμένη στην 
ενοχική σκέψη: Γιατί εγώ να σωθώ; 

Η οικογένειά της και άλλα έξι εκατομμύρια άνθρωποι 
είχαν εξοντωθεί. Ήταν έφηβη την εποχή εκείνη… Κόντρα στις 
πιθανότητες κατάφερε να επιβιώσει από τη θηριωδία του 
Ολοκαυτώματος στο Άουσβιτς. Επιβίωσε, αλλά η αληθινή 
απελευθέρωσή της έγινε πολύ πολύ αργότερα. Όταν ανακάλυψε 
ότι ήθελε να ζήσει… Και αυτό ήταν επιλογή. Δική της! 

Κ.Χ.
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Βεβαιώσεις

Λόγος και αντίλογος
Είμαστε πολύ κουρασμένοι,
για να σε περιμένουμε κι άλλο,
 σοφέ άνθρωπε των βιβλίων.
Βλέπεις, η ζωή μας αυτή 
δεν έχει καμμιά ποικιλία,
νύχτα μέρα δουλειά,
δεν έχει πανδοχείο στον δρόμο
να ξεκουραστούμε.
Δεν ξέρουμε τι λένε τα βιβλία σου
άνθρωπε των βιβλίων.
Εμείς δεν ξέραμε τίποτα
για το χάος,
του δώσαμε
τα ορθάνοιχτα μάτια μας
και τα γέμισε τρόμο.
Δεν ξέρουμε τίποτα
για την αιωνιότητα,
δεν μας αρέσουν τα όνειρα.
Σε περιμέναμε το πρωί
στην πύλη της ζωής
να μας δείξεις τον δρόμο.
Κι εσύ δεν ήρθες.
Είμαστε πολύ κουρασμένοι,
για να σε περιμένουμε κι άλλο.
Θα φύγουμε χωρίς εσένα.
Αυτό που είχες να μας πεις
μπορεί να μην ήταν
και τόσο σπουδαίο.
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Ποιός ξέρει...
Εμείς οι άνθρωποι των βιβλίων
ονειρευτήκαμε τα όνειρα
στη δροσερή σκιά του πύργου Βαβέλ.
Περάσαμε χρυσό δαχτυλίδι στον ήλιο
τη γνώση μας
κι ακροαστήκαμε το ρυθμό του κόσμου
τον άρρητο.
Μόνο που χάσαμε τη ζωή
την αφήσαμε να τραβήξει
το δικό της ρυθμό, τον άγνωστο
 για τ’ αυτιά μας και τα μάτια μας
γεμάτα θάμπος ανέκφραστο.
Και τώρα που χάσαμε τη ζωή,
τι θα κάνουμε,
εμείς, οι άνθρωποι των βιβλίων; 
               Χρυσούλα Βαλσαμίδου

Μαύρο(;)
Σήκω τα χέρια σου ψηλά

πίσω σου μην κοιτάζεις
ποιός σε κρατά αιχμάλωτο
στη σκέψη σου δε βάζεις

Άλλους σκοτώνω μαλακά,
πολλούς εξουθενώνω

και μερικούς πολλές φορές
χρόνια υποδουλώνω

Με λένε μαύρο μυτερό
κακό κονδηλοφόρο

και με μεταχειρίζεται
όποιος παραλογίζεται. 

Μοναχή Μαρίνα

29
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«Πριν από 15 χρόνια έκανα τους γονείς μου, ιδίως τη μάνα μου, να κλαίνε 
γι’ αυτό που προκάλεσα σ’ εμένα.

Το τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή που είχα στα 18, ανέτρεψε τη ζωή μου. 
Ενώ πίστευα στην ύλη, στα ρούχα, στις μηχανές, όταν συνήλθα, κατάλαβα ότι 
αυτό ήταν το λάθος. Άνοιξα τα μάτια μου και είπα “δεν μπορώ να περπατήσω 
αλλά μπορώ να ανοίξω το μυαλό μου και να το κάνω να τρέξει μπροστά”. Δεν 
είπα ποτέ “Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό;”

Έδωσα μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Πάλεψα ν’ ανέβω στο βάθρο, στο κάθε 
«βάθρο» της ζωής… Και τους έκανα να χαμογελούν.

Έδωσα μάχη με τις αμφιβολίες, οι οποίες με γυρόφερναν, αλλά ποτέ δεν 
επέτρεψα να εισχωρήσουν μέσα μου.

Έδωσα μάχη με ανθρώπους, που προσπάθησαν να με τρομάξουν.
Έδωσα μάχη με τους δικούς μου ανθρώπινους φόβους, που πήγαν να 

φοβίσουν τα όνειρά μου…
Αλλά κανείς και τίποτα απ´ όλα αυτά δεν κατάφερε να με αποτρέψει. 

Καθότι τίποτα δεν ήταν πιο δυνατό από την πίστη μου στον Θεό και στον 
εαυτό μου. Κοιτούσα πάντα μπροστά και πορευόμουν σταθερά, αλύγιστος, 
προς τον σκοπό μου.

Κρατάω τώρα το μετάλλιο αυτό στα χέρια μου και δεν αισθάνομαι να 
άλλαξε κάτι μέσα μου. Δεν πίστευα ποτέ άλλωστε πως κάτι υλικό θα με κάνει 
καλύτερο άνθρωπο ή θα μου προσδώσει αξία.

Δεν με όρισε νικητή αυτό το μετάλλιο. Η αξία μου δεν περιορίζεται σε 
ένα χάλκινο ή σε ένα χρυσό μετάλλιο. Την αξία μου την όρισαν αυτοί που με 
μεγάλωσαν και στην πορεία εγώ ο ίδιος. Την αξία μου την όρισαν αυτοί που 
στάθηκαν δίπλα μου…

Ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε τον νικητή από τις αξίες που τον διέπουν. Από 
τον τρόπο που ζει. Και όχι από την ύλη.

Νικητής είναι αυτός που είναι ελεύθερος από περιοριστικά πιστεύω, πρέπει, 
δεν μπορώ και δεν μπορείς…

Μάθετε στους νεότερους, να μην είναι δέσμιοι της ύλης, αλλά να ζουν 
ελεύθερα και εύψυχα!».

Αντώνης Τσαπατάκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση. Στους Παρα-
ολυμπιακούς του Τόκιο.

(Για την αντιγραφή ΔΔ)

H πιο σημαντική

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.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
3:30 - 4:30 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο:22432401 (π. 
Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοικτός (7:00-11:00 π.μ. και 3:30 - 5:30 μ.μ.) 
καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα 
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. - 
5:30 μ.μ. καθημερινά).
Στις 26 Νοεμβρίου, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία.
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τα Χριστούγεννα θα τελούνται καθημερινά 
Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου τηρείται η νηστεία 
των Χριστουγέννων. 
Κατάλυση σε ψάρι γίνεται καθημερινώς (πλην Τετάρτης και Παρασκευής), 
μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 155 l  Νοέμβριος 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
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Είχα προβληματιστεί με κάποιον. Την αξία του. 
Τις δυνατότητές του.

Γυμνάσιο δεν πήγε.
Αγγλικά δεν διδάκτηκε ποτέ.
Πώς θα συνεννοηθεί με τους ξένους;
Του χρόνου το κύλισμα με δικαίωσε.
Άλλαξε γνώμη ο... ανώτερος...

Ούτις
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