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Αλήθεια. Συνείδηση. Ελευθερία. 
Διάσταση του αληθινού από το ψεύτικο. 
Του εφήμερου από το αιώνιο. 
Της ζωής από το θάνατο.
Υπάρχουν τούτα στον άνθρωπο.
Παρά ταύτα αμφισβητεί της θείας Πρόνοιας 

τη δράση. Τα δείγματα της συμπαράστασής της. 
Tα τόσο απτά.

Έγινε επόπτης της θείας δύναμης. Tης 
μεγαλειότητας της άπειρης του Θεού αγάπης γι’ 
αυτόν.

Αλλά...
Κομβικό το σημείο.
Συμπεριφορά ανεξήγητη.
Θεληματική, κατά πάντα, είσοδος (και μόνιμα) 

στην “αιχμαλωσία” την πνευματική.
Ξενίζει η λέξη.
Δεν αντιμετωπίζεται βέβαια θέμα εντυπωσια-

σμού. Για ποιό λόγο άλλωστε;
Ελεύθερη απόφαση. Οικειοθελής στου Χριστού 

το στρατό κατάταξη.
Χωρίς φως; Ζει κανείς έτσι;

ζ.α.

02



g 18 h

Κάποιες έννοιες σήμερα έχουν χάσει τη σημασία τους. Έχουν 
διαστρεβλωθεί.

Είναι κι αυτό ένα φαινόμενο της εποχής.
Διαφοροποιούνται οι έννοιες του ηρωισμού. Της θυσίας. Της 

αγάπης. Της υπομονής.
Έχουν αλλάξει οι σημασίες των λέξεων προσφορά. Αδελφός.

Συνάνθρωπος.
Οι πολλοί ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Αδιαφορούν για το 

διπλανό. Περιπίπτουν στο άγχος. Υποφέρουν μόνοι. Ταλαιπωρούνται.
Ειδική σημασία παίρνει η έννοια της τρέλας. Έτσι, τρελός είναι 

σήμερα αυτός, που... σκέφτεται τους άλλους.
Αυτός που αγωνίζεται για το καλό της κοινωνίας. Και των 

συνανθρώπων.
Θυσιάζει την ησυχία του.
Τρέχει στους άλλους.
Υπάρχουν πολλοί σήμερα που χρειάζονται βοήθεια. Να μάθουν για 

το Χριστό. Και να θελήσουν με τη σειρά τους να το μεταδώσουν και 
στους άλλους.

Πολλοί είναι οι Χριστιανοί που αντιμετωπίζουν σήμερα πνευματική 
φτώχεια.

Πολλοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου.
Άλλοι φωνάζουν: “διαβάς... βοήθησον ημίν”.
Ποιοί θα πάνε;
Μα, θα χαρακτηριστούν τρελοί. Θα τους υποτιμήσουν οι άλλοι. Θα 

τους θεωρήσουν δεύτερης κατανομής.
Τρελοί είναι εκείνοι που με χιόνια ή στο λιοπύρι αφήνουν τη βολή 

τους. Πηγαίνουν στη Λευκορωσία και τις άλλες χώρες. Θυμούνται το 
συνάνθρωπο.

Αυτοί που επισκέπτονται την Κατασκήνωση στο Κουζκούνι με 
θερμοκρασία πλην 32. Την Αγία Πετρούπολη για να βοηθήσουν 
κάποια παιδιά. Που θέλουν να μάθουν για τον Χριστό. Την Ελλάδα. 
Την Ελληνική γλώσσα.

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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      Μικρές

 αναδύσε ι ς

Οι άνθρωποι εκεί πεινούν και διψούν πνευματικά. Περιμένουν τους 
Ορθόδοξους. Αναμένουν μ’ αγωνία.

Μιλούσα στο Κουζκούνι. Παρουσίασα τρία θέματα. Είχα άλλα δυο 
μαζί μου. Τους ρώτησα ποιο προτιμούν. Απάντησαν: “Δεν γίνεται και 
τα δυο;”

Μιλούσα για τρεις ώρες σε ποικίλο ακροατήριο. Σε μια στιγμή ένας 
στρατιωτικός με ρώτησε: “Υπάρχει και για μας μέλλον;”

Όταν τέλειωσε το τρίωρο, με διέκοψαν. Σε λίγο θα σταματούσαν οι 
συγκοινωνίες. Και... δε θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πανε στα σπίτια τους.

Στη Λίτα, σε μια άλλη φάση. Ρώτησε κάποιος νέος: “Εγώ ασχολούμαι 
με τη ρωμαϊκή πάλη στις ελεύθερές μου ώρες. Μπορώ να περιμένω τίποτε;”

Γίνεται βέβαια κι η προσπάθεια της φιλοξενίας νέων στην Κύπρο. 
Μ’ ευθύνη της Εκκλησίας μας.

Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να συλλάβουν το μέγεθος 
της προσπάθειας τούτης.

Δύσκολη. Αιματηρή συχνά η περίπτωση.
Πολλοί δεν καταλαβαίνουμε. Και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. 

Αφού μάλιστα κάποιοι άλλοι(!) - όχι εμείς, οι τρελοί είπαμε - θα 
δουλέψουν.

Να βοηθήσουμε; Υπάρχουν τρόποι.
Μ’ εμάς ή χωρίς, οι τρελοί θα υπάρχουν. Οι μωροί δια Χριστόν θα 

εργάζονται. Θα πολεμούν. Με νύχια και με δόντια.
Τρελοί, ναι. Όχι όμως ανόητοι.

 +ο π.Γ.

Της ζωής η δύναμη.  Η αγάπη.
Το κλειδί ελευθερώνει. Οδοδείκτες. Για τ’ ουρανού τα 

πλάτη. Στην αιωνιότητα. 
Ο στόχος μας λοιπόν;
Άλλοι θα υποσχεθούν, πως

“την άνανθη κι άφυλλη πεδιάδα
των άμετρων τάφων

πόλη χαράς θα τη φτιάξουν.”
Τ’ αποτέλεσμα; Μηδέν.                              γ.
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Ο άγιος Νεκτάριος παρουσιάζοντας την εικόνα του ακάκου 
ανθρώπου, έγραφε: “Άκακος άνθρωπος είναι ο απονήρευτος, που δεν 
έχει κακία. Ο ευθύς, ο ακέραιος, ο δίκαιος. Ακάκιον ανακηρύσσει ο 
άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης “όσους δεν μελετούν τα κακά ούτε τα 
προσποιούνται, αλλά καθόλου δεν ξεφεύγουν από την καλωσύνη προς 
την κακία των άλλων. Αντιθέτως. Μιμούμενοι τον Θεό κάνουν καλούς 
τους κακούς και απλώνουν πάνω τους την μεγάλη τους αγαθότητα 
και με επιείκεια τους ονομάζουν ομοίους τους”. 

Ο άκακος δεν είναι κακούργος. Στέκεται απέναντι του Θεού 
φέροντας όχι μόνο την εμφανή εξωτερικά χρηστότητα και αγαθοσύνη, 
αλλά έχοντας καρδιά όχι βέβηλη.

Ο άκακος ευλογείται από τον Θεό και εντάσσεται στον χορό των 
δικαίων. Είναι αγαπητός στον Θεό. Θα ζήσει έχοντας πεποίθηση σε 
Αυτόν. Και ο Θεός θα τον δοξάσει.

Άγιος Νεκτάριος

Της αλήθειας. . .

...εδραιώματα
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Ο χειμώνας του 334 υπήρξε ιδιαίτερα δριμύς στην Αμιένη 
της Βορείου Γαλλίας. 

Μια πολύ ψυχρή μέρα ο άγιος Μαρτίνος (316-397) 
συνάντησε ένα γυμνό φτωχό στην πύλη της πόλης.

Φορούσε τη στρατιωτική εξάρτηση και τον μανδύα του. 
Παίρνει, λοιπόν, το ξίφος του. Σχίζει τον μανδύα του. Δίνει ένα 
κομμάτι στον φτωχό. Αρκείται ο ίδιος στο υπόλοιπο.

Στο δρόμο τον περιγελούν για την κολοβή του αμφίεση.
Τη νύχτα, βλέπει στον ύπνο του τον Χριστό, ντυμένο 

με το κομμάτι του μανδύα, που είχε δωρίσει. Λέει στους 
αγγέλους: 

Ο Μαρτίνος με έντυσε μ’ αυτό το ένδυμα.      Φ
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Σύμβολο

Η θάλασσα πάντοτε αρχίζει. Ο επηρμένος Ξέρξης την έδειρε, 
αλλ’ αυτή κατάπιε τις μαστιγώσεις του με ύπατην αδιαφορία. 
Η θάλασσα πάντοτε αρχίζει. Κάθε αιγιαλός είναι και αρχή προς 
μιαν απεραντοσύνη, που δεν διακόπτει την όραση και δίνει μια 
βαθιά προοπτική στον μέσα μας κόσμο. 

Έχει η θάλασσα μια κινητικότητα που μοιάζει με την ψυχή και 
τα ακοίμητα σπλάχνα του αγωνιακού ανθρώπου. Διαπλάθει ένα 
ήθος ανοιχτοσύνης, που θέλει να μαθαίνει μέσω της δοκιμασίας 
και της ευρηματικότητας. Διαπλέουν τον πόντο οι ναυτίλοι και 
οι εξερευνητές και οι αγέρωχες πρώρες, μέσα στην ανθρώπινη 
ιστορία, σκίζουν το άγνωστο υπέρ του ανθρώπου. 

Όταν η γλώσσα δεν χάνει τη μυστική δύναμή της, δίνει και 
με τα ολίγιστα, πράγματα μεγάλα. Όλο το ήθος της θάλασσας 
βρίσκεται σε κείνο το δια-του διαπλέω. Στην μονοσύλλαβη 
πρόθεση, βρίσκονται όλες οι ψυχικές προθέσεις του ναυτιλομένου, 
αλλά και πλείστες όσες αλήθειες της ζωής: Η ανάλυση της 
διακινδύνευσης˙ ο πυρετός της περιπέτειας˙ ο γαλβανισμός της 
οξυδέρκειας˙ η μηδαμινότητα μπροστά στα φυσικά ξεσπάσματα, 
ο μετά την περιπέτεια νόστος, η επιβιωτική ιδιοφυΐα, η μετά το 
πάθος σοφία, οι αναμαλλιάρες παγίδες των υφάλων, οι πέτρινες 
δαγκάνες των στενών. Η αγάπη του πλου σημαίνει δυναμική 
γνώση που δίνει σύμβολα τον Οδυσσέα και την Ιθάκη. 

Η μεγάλη ποίηση συνδέθηκε πάντοτε με την αρμύρα της - 
μια θαλασσινή περιπέτεια περιγράφει ο Όμηρος, το ίδιο και ο 
Καμόενς. Πάνω σε μια σχεδία διακινεί τον πολύπλαγκτο βίο 
του, χιλιάδες χρόνια, ο ελληνισμός. Πάνω σ’ αυτή διαπλάθονται 
οι καπετάνιοι, χαρακτήρες αυτάρκεις και σιωπηλοί, επειδή οι

Ρ ηγματώσεις
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ηχηρότητες και ο θόρυβος καλύπτουν την κενότητα και την 
ασφάλεια. 

Η γαλήνη “δικαιότατη” θάλασσα, κατά τον λόγο του Σόλωνα 
και του Πλούταρχου. Όταν οι άνεμοι δεν την ταράσσουν, ο 
μεθυσμένος και άγριος σαν ταύρος, ο “οἶνοψ” πόντος, όταν 
το σαρώνουν οι δρόλαπες, όπως τα πάθη και οι δαίμονες την 
τραγική ψυχή, είναι στοιχείο που μέσα του λούεται η διαρκής 
νεότητα της Ελλάδας. Αυτή συμβολίζει αυθεντικά τον κυματισμό 
και τον βρασμό της παλιάς και νέας μας ιστορίας. 

Η κραυγή “Θάλαττα! Θάλαττα!” είναι μια απ’ τις αυθεντικότερες 
της φυλής μας σαν σύνδεση με τις υδάτινες ρίζες μας, σαν 
ανάσα και σαν σπάσιμο του υπαρξιακού μας κλοιού. Αυτή την 
θάλασσα την τραγουδάμε απ’ την αυγή της ύπαρξής μας, σ’ 
αυτή τη θάλασσα συρρέουν οι σύγχρονοι νομάδες, ενεοί από 
την έκπαγλη ομορφιά του ασπαίροντος θάμβους. Μυριάκτινος 
ο πύρινος ερωμένος της, ενώνεται μαζί της και ανενδοίαστος 
μοιράζει παντού τη χαρά και το χρώμα. Σκεβρά κουφάρια 
βράχων πυρπολούνται ως κάμινοι και νήσοι - επεισόδια γης 
αναδύονται με γεωμετρική λευκότητα. 

Η ίδια αυτή θάλασσα δίνει ένα σχεδόν εντελές σύμβολο, επειδή 
στο βάθος μακριά, σε μια αχνή γραμμή, συνδέεται περίπου 
μυστηριακά με τον ουρανό...

Παναγιώτης Φωτέας

Η κάθε σου ειδική ενασχόληση, πνευματική ή 
καλλιτεχνική, 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!
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Δονήσεις

Βρέθηκα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, στου 
Ζωγράφου, περιμένοντας στο αυτοκίνητο έναν 
φίλο. Στον απέναντι εξώστη – μπαλκόνι επί το... 
ευρωπαϊκότερον– ο ιδιοκτήτης ετοιμάζεται να 
καληνυχτίσει την πανσέληνο. Με αργές κινήσεις 
Αθηναίου τσιμεντοαστού ξεκρεμάει τρία κλουβιά και 
τα μεταφέρει, φυσικά, με το ταλαίπωρο περιεχόμενό 
τους στο εσωτερικό του δικού του «κλουβιού» για 
προστασία. 

Το βλέμμα μου κάποια στιγμή πέφτει στον τοίχο 
της διπλανής πολυκατοικίας. Διαβάζω: «Λευτεριά 
στον Τ..., λευτεριά στον Τ...».

Θα πάρω ένα δοχείο χρώμα, σκέφτομαι, θα πάω 
στην είσοδο της πολυκατοικίας του κυρίου με τα 
κλουβιά και θα γράψω «λευτεριά στα πουλάκια»! 

Επειδή δεν έχουν στόμα για να διεκδικήσουν τα 
στοιχειώδη δικαιώματά τους – παρά μόνο για να μας 
τέρπουν– πρέπει να τα καταδικάζουμε–αν μη τι άλλο 
– σε τόσο μικρά κλουβιά; 

Μ. Μελινός

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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~Πύρσος~

Μην αφήσεις, με το πέρασμα του χρόνου, ν’ αλλάξει η 
προσωπικότητά σου. Όσο κι αν φεύγουν οι μέρες σου, όσο κι 
αν οι δυνάμεις σου σιγά - σιγά σ’ εγκαταλείπουν, κάποια άλλη 
σου δύναμη, η δύναμη της θέλησής σου, είναι ικανή να σε 
κρατήσει ακέραιο σαν πρώτα...

* * *
Τί μεγαλύτερη ευτυχία όταν , όντας μόνος, νιώθεις να σε 

τυλίγει μια απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο. Εκείνο τον γέρο, 
αυτή τη γριά, τη νέα, το παιδί, το μωρό με τα αθώα γελαστά 
ματάκια... Όλους!

Θεέ μου, Σ’ ευχαριστώ!
* * *

Δεν αρκεί το αίσθημα της λύπης και της συμπόνοιας, για 
να καλύψει τα δεινά μιας καταστροφής. 

Ανάγκη κάθε είδους ενεργούς συμπράστασης, κινούμενης 
από τη λογική, ως “εργαλείο” του αισθήματος.

Είναι δυνατό να επιζήσει ο άνθρωπος δίχως 
φαντασία, αλλά μόνο με γνώση; 

Οι αλλεπάλληλες επιτεύξεις και ανακαλύψεις της 
τεχνολογίας, ενώ είναι βέβαιο ότι αποτελούν τεχνική 
πρόοδο, αχρηστεύουν σιγά - σιγά την στηριγμένη 
στη φαντασία επινοητικότητα του ανθρώπου, 
μεταβάλλοντάς τον τελικά σε πειθήνιο όργανό τους.

09
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Προσπελάσεις...
Είδηση σαν αστραπή.
Ο πατήρ Ιωάννης Ματού-

σιακ, ανεχώρησε για την ου-
ράνια πατρίδα.

Τον είχα γνωρίσει σε συ-                            
νέδριο στο Σούπρασλ (Πο- 
λωνία).

Οργανωμένο για νέους.
Προσκεκλημένος ομιλητής 

εγώ.
Συνήθως γινόταν αρχές 

Αυγούστου το συνέδριο. 
Υπό τη δική του ηγεσία.

Προερχόμενος από την 
Αμερική έφερνε μαζύ του 
μεγάλο αριθμό νέων. Και τη 
σύζυγό του.

Τα αγγλικά του ήταν 
πολύ προσιτά σ’ εμάς. 

Άνθρωπος εύρους. Καλ-
λιεργημένος.

Χαρακτήρας οργανωτικός. 
Ευγενής. Απλός. Προσιτός. 
Προσγειωμένος.

Ουδέποτε παραπονέθηκε 
για το φαΐ. Τα κουνούπια. 
Ή ότι άλλο 

Μιλούσε πολύ καλά ρωσ-
σικά.

Η λειτουργία του ήταν  

απλή.
Δημιουργούσε εναύσματα.
Πήγα δέκα φορές περίπου.
Μου άρεσε η όλη προ-

σπάθεια.
Ήταν πολύ εφευρετικός.
Η ευρύτητά του εντυπω-

σίαζε.
Οι σχέσεις μας ήταν πολύ 

καλές.
Κουβεντιάζαμε συχνά.
Σε μια φάση, πρότεινα να        

γίνεται και αγιογραφική με-
λέτη.

Το δέχθηκε. 
Προώθησε εμένα.
Συνδύαζε αγρυπνία (νυ-

χτερινή λειτουργία) με Αγά-
πη (ομαδικό φαΐ μετά).

Η φωνή του ήταν καλή.
Πήρα πολλά από τον π. 

Ιωάννη.
Δυστυχώς, τα συνέδρια 

σταμάτησαν.
Αγαθές αναμνήσεις λοιπόν.
Εύχομαι ο Θεός να 

τον αναπαύσει “εν χώρα 
ζώντων”.

(από “το ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

10g     h
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

11

Δεν επιδέχεται αλλοίωση η γνησιότητα. 
Δεν υποκύπτει σε νόθευση. 
Νιώθουμε τότε της καρδιάς μας τις χορδές ν’ αγγίζουν τη 

μελωδία των αγγέλων.
Μηνύματα λυτρωτικά. Που τους ορίζοντες διευρύνουν. 
Σωστή αντιμετώπιση του θέματος συμβάλλει στη σωστή 

στάση του ανθρώπου απέναντι στον Δωρεοδότη. Μα και στη 
σωστή σχέση μεταξύ τους. 

Στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας επίσης. Σε 
κάθε θέμα. Πρόβλημα. Ζήτημα. Απαραίτητη η ευλογία. 

Τότε όλα βαίνουν ομαλά. 
Λείπει η ευλογία; 
Παντού προβλήματα. 
Σκοντάφτουν οι άνθρωποι. 
Πέφτουν. 
Πάντα απαραίτητη είναι η συμβολή του ανθρώπου. Βοηθητική. 

Συναινετική. Συμφιλιωτική. 
Χρειάζεται ελεύθερη απόφαση. 
Διάθεση για θυσίες. 
Κατάλληλη προετοιμασία. 
Το θαύμα εξακολουθεί να γίνεται. Μ’ εμάς ή χωρίς εμάς. 
Κάποτε η θεία Χάρη ενεργεί δι’ ημών.
Δίνεις στους άλλους μηνύματα. Λύσεις. Παρηγοριά.
Χωρίς να το ξέρουμε.
Μπορεί να το δούμε μετά.
Γιατί;
Είναι Θεός Αγάπης.

β.
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Ξέρεις να λες “ευχαριστώ”; Εγώ δεν ήξερα. Ήμουν σε 
ξένο τόπο, μ’ ενδιέφεραν τα δρομολόγια των τρένων κι 
η θέση των σταθμών. Ρωτούσα βιαστικά κι από μακριά 
έφτανε ή δεν έφτανε ένα μασημένο “ευχαριστώ” μου. 
Κάποτε πάλι ήμουν ταμίας σε κατάστημα. Έδινα ρέστα, 
το διπλότυπο, ένα χαμόγελο κι ένα “ευχαριστώ”. 

Μια φορά ήρθαν να χαλάσω ένα χιλιάρικο. Μάζεψα 
τα ψιλά πολύ ευσυνείδητα, τα μέτρησα, τα έδωσα και 
είπα “ευχαριστώ”: Από συνήθεια. Η έννοια είχε πεθάνει 
μέσα μου: Από συνήθεια. 

Ίσως ζωντάνεψε μιαν εποχή, όταν συνάντησα εκείνη 
τη γριούλα. Η καληνύχτα είχε φθαρεί στα χείλη των 
ανθρώπων. Ένιωθε την ανάγκη να τη συμπληρώσει με 
τον τρόπο της. Έλεγε: Καληνύχτα σας και καλή σας 
νύχτα.

Ξέρεις να λες “ευχαριστώ” που να μην είναι μοναχά ένας 
λόγος, κι ακόμα ούτε μοναχά ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο 
ή μια επίδειξη κάποιας εκφραστικής δεξιοτεχνίας; Ξέρεις 
να νιώθεις ένα “ευχαριστώ” σ’ όλη τη ζωντανή του 
ένταση και την αποκαλυπτική του αλήθεια; 

Ξέρεις να λες “ευχαριστώ”; 
Δάφνη Καστρίτη

αιων ιότητας
 

  
Ψηφίδες

12
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Λέμε “επικίνδυνους δρόμους” και το βλέπουμε καθαρά μέσα 
στη σύγχρονη τέχνη, στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία, 
στις κοινωνιολογικές μελέτες τι σημαίνει αυτό. 

Η κριτική του ανθρώπου φτάνει κάποτε να καταντήσει 
αυτοσκοπός. Ξεχνάει από πού ξεκίνησε και διαλύει στο τέλος 
το αντικείμενό της με συνέπεια να παρασυρθεί και η ίδια στο 
κενό. Γιατί είναι γνωστό πως το πιο επικίνδυνο παιχνίδι - όταν 
πρόκειται για παιχνίδια του μυαλού - είναι κείνο που γίνεται 
στα σοβαρά... 

Οπωσδήποτε μέσα στη νεώτερη μεθόδευση του ανθρωπισμού 
υπάρχει κάτι το αντιφατικό σε πρώτη όψη: Ότι, ενώ ο 
κλασσικός Ανθρωπισμός ξεκινούσε απ’ την εμπιστοσύνη στον 
Άνθρωπο για ν’ αποκαθάρει τις πράξεις του και να θεμελιώσει 
σε υψηλό βάθρο στην κριτική του θεώρηση. 

Ο σημερινός Ανθρωπισμός αφετηρία του έχει τη Δυσπιστία 
και μέθοδό του την ανήσυχη αμφισβήτηση της λογικής. Η 
πρόθεση μένει αγνή, ιερή, δραματική μάλιστα.

λόγια

13

αγάπης

Γιε μου, 

“Ο Θεός είναι το α
ιώνιο ζητούμενο

ν.

Αν δεν υπάρχει Θεός, δεν έχεις με ποιον να 

μιλήσεις. 
Αν δεν υπάρχει Θεός, είσαι απόλυτα μόνος”.

  

              
            (Κ

ωνστ. Τσάτσος
)

       Τί λες; 
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
τ
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Πανδημία λοιπόν. Ευπαθείς ομάδες. Θύματα. Τρομολαγνεία. 
Πότε θα λείξει; Ποιος ξέρει...
Όμως!...
Υπάρχει και μια άλλη οπτική. 
Χτύπησε το τηλέφωνο. 
Ήταν η Ευγενία από τη Λάρνακα. Ανεψιά της συζύγου μου. 
Ρώτησε για μας. Για την υγεία μας. Πρόσθεσε:
- Είχαμε επικοινωνήσει με τον γιατρό μας. Μας συνέστησε κάποια 

φάρμακα. Χρήσιμα για την εποχή μας. Θα σας τα στείλω με το 
τηλέφωνο. Χρειάζονται. 

Εξεπλάγην. 
Το απόγευμα χτύπησε και πάλι το τηλέφωνο. 
Ήταν η εγγονή μας η Μαρία. Από το Λονδίνο. 
- Ανησυχώ πολύ για σας. Πώς περνάτε; 
Προσπαθήσαμε να την ηρεμήσουμε. 
Εκεί; Πώς περνούν; 
Απάντηση: Επιδρομή στο καταστήματα τροφίμων. Έχουν 

εξαφανιστεί τα πάντα. Πανεπιστήμια, αεροδρόμια κλειστά. Αεροπλάνα 
προσεδαφισμένα. Έκλεισε. 

Σε λίγο η κόρη μας από το Μπρίστολ. 
Ανησυχώ πολύ για εσάς. Περιορισθείτε. Ν’ αποφεύγετε επαφές με 

άλλους. Εδώ επικρατεί χάος. Και διαδόσεις ανεύθυνες πολλές. 
Ευχαριστήσαμε και πάλι.
Το τηλέφωνο δεν έμεινε αδρανές. 
Τώρα ήταν η Γεωργία, η εγγονή μας. 
- Θέλουμε πολύ να έλθουμε να σας δούμε. Κυκλοφορούμε όμως 

εμείς. Δεν θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον ιό. Θα επικοινωνήσουμε 
διά της οθόνης του κινητού τηλεφώνου. Σας αγαπούμε. 

Τα παιδιά μας λοιπόν. Δίπλα μας. Ενδιαφέρονται για μας. 
Ποιος είπε, ότι η ζωή, δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις; Και μάλιστα 

ευχάριστες. 
Δόξα τω Θεώ. 17β

14
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Θέλω να σταθώ στην καλ-        
λιέργεια μιας κουλτούρας απα-
ξίωσης της δημοκρατίας μας όχι 
από παιδιά, αλλά από ενηλίκους.

Και ρωτάω. Τί θα κατα-
λάβει ένα παιδί, όταν ακούει 
γύρω του καθημερινά για 
“πραξικοπήματα”, για “ κα-
τάργηση Συντάγματος”, για 
“Βουλή χωρίς νομιμοποίηση”, 
για “κρατική βία”, για “κυ-
βέρνηση υποτακτικών”, για 
“προδότες” και “δωσίλογους”;

Πώς θέλουμε να επεξερ-
γαστεί τα ακούσματά του                          
και να φτάσει στο συμπέρα-
σμα ότι όλα αυτά δεν είναι 
παρά ανόητες υπερβολές 
μεταξύ φανατικών ενηλίκων 
που πολιτεύονται με μια 
λογική όξυνσης και όχι κα-
τευνασμού των παθών και 
των αντιθέσεων;

Με λίγα λόγια, το ερώτημα 
δεν είναι τι νομίζουν ότι βιώ-
νουν τα παιδιά. Αλλά πώς 
κατάντησε τα βιώματα των 
παιδιών η κοινωνία των ενη-
λίκων.

Αυτό είναι που με τρομά-
ζει. Μια γενιά που αισθάνεται 

απελπισμένη, προδομένη, κα-
ταπιεσμένη, απαισιόδοξη, δυ-
στυχισμένη, προτού ακόμη 
τελειώσει το σχολείο.

Και σε αυτό η ευθύνη 
όλων μας είναι τεράστια. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να μην το 
μετανιώσουμε. (“Το Βήμα”)

*  *  *
Εκπλήξεις που αυτή τη                                     

φορά ήταν αποτέλεσμα της          
μεγάλης προόδου των μικρό-                 
τερων, θα βοηθήσουν ώστε 
να γίνει κατανοητό ότι κανέ-                        
να όνειρο δεν απαγορεύεται.                                
Ακόμη και οι Νοτιοκορεάτες 
μπορεί να κερδίσουν τους 
Γερμανούς. 

Η ανάδειξη κάποιων χαρι-                               
σματικών πιτσιρικάδων σε                                          
πρωταγωνιστές όπως π.χ.  
ο Κιλιάν Εμπαπέ, είναι για 
τα παιδιά μια ευκαιρία να 
πιστέψουν ότι ο νεανικός εν-
θουσιασμός είναι όπλο και χά-
ρισμα και όχι μια αδυναμία, 
που κάποιος πρέπει να δαμά-
σει: εμείς που το 1982 είχαμε 
δει τον 22χρόνο Μαραντόνα να 
αποβάλλεται στο ματς με τη 
Βραζιλία κάτι τέτοια ακούγαμε 
και τα πιστέψαμε. (“Το Βήμα”)

Διαπλεύσεις
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Ο Ευγένιος Βούλγαρις ανήκει στις σημαντικώτερες φυσιο-

γνωμίες της Τουρκοκρατίας και μάλιστα της εποχής του 
νεοελληνικού διαφωτισμού. 

Υπήρξε κληρικός. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί. 
Γιατί η Ορθοδοξία δεν είχε πάντοτε την έκφραση, που έχει, 
σήμερα. Και οι κληρικοί των παλαιών αιώνων πολύ συχνά μας 
προκαλούν την έκπληξη με την ευρύτητα του πνεύματός των 
και με την αφθονία των ενδιαφερόντων των. 

Ο Ευγένιος Βούλγαρις υπήρξεν ίσως ο αφθονώτερος. Και 
αν δεν επακολουθούσε ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Βούλγαρις θα 
έπρεπε να τοποθετηθεί επι κεφαλής της ένδοξης φάλαγγας 
των “ μεγάλων δασκάλων του Γένους”. Γιατί ο Βούλγαρις 
είναι ολόκληρος ο δέκατος όγδοος ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό ς  αιώνας. 

Για πολύ διάστημα χρόνου, εθαύμασε τον άθεο θεό 
της εποχής του, το Βολταίρο, όταν μαθαίνουμε ακόμη,πως 
προσπάθησε, με τα βιβλία του, με τα μαθήματά του, να 
“μεταλαμπαδεύσει” την πρωτοποριακή επιστήμη του καιρού 
του στη σκλαβωμένη πατρίδα, όταν τέλος, μαθαίνουμε, πως και 
του κλασσικού κόσμου κάτεχε σωστή αντίληψη, δεν μπορούμε 
να μην τιμήσουμε ιδιαίτερα την ανοιχτοσύνη του ανθρώπου.

Ένας πιστός, και με πίστη αράγιστη, αλλά χωρίς φανατισμό 
και χωρίς μισαλλοδοξία. 

Ένας φίλος των γραμμάτων και των τεχνών. 
Ένας αληθινός σοφός. Κι ένας ζεστός άνθρωπος, που πολύ 

λογάριασε τον πόνο του τόπου του, την ακάματη δίψα του 
λυτρωμού, μια έξοχη έκφραση της φυλής του - και σε καιρούς 
δυσχείμερους. 

Μια πλήρης, τέλος, και πάντα ζωντανή παρουσία.
                                       Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος
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Μ’ αμηχανία το ποίμνιο διερωτάται. Και περιμένει την επόμενη 

κίνηση. Ποια θα είναι λοιπόν; 
Σ’ αυτή την κορυφογραμμή θητεύοντας κίνησε για την ουράνια 

πατρίδα ο μεγάλος και μοναδικός φίλος. Ο αδελφός Πρωτοπρεσβύτερος 
Ελευθέριος Χριστοδούλου. 

Ποιμένας ανεπανάληπτος. Ανύστακτος. 
Με ψυχή καθαρή. Παιδική.
Αγωνίστηκε με όλους τους τρόπους. 
Στήριξε ανθρώπους που κινδύνευαν μπροστά στης καταστροφής 

το χάος. 
Συμπαραστάθηκε, πονεμένος ο ίδιος, σε πολλούς που υπέφεραν. 
Ενσυναίσθηση. “Κλαίειν μετά κλαιόντων”: Το κύριο χαρακτηριστικό 

του. 
Υποστηλώματα έδωσε σ’ ανθρώπους που έτρεμαν με το παραμικρό 

αεράκι. 
Με το πετραχήλι του σήκωσε πεσμένους. Ενίσχυσε ψυχές που τους 

έπαιρνε πέρα - δώθε και το πιο μικρό κύμα. 
Όπου υπηρέτησε, μόνο αγαθές αναμνήσεις άφησε. 
Ευθύς. Υψίκορμος πνευματικά. Με το βλέμμα ακοίμητο. Πάντα 

στραμμένο στα ιδανικά της φυλής: Χριστός και Ελλάδα. 
Με μια καρδιά που έπαλλε ακατάπαυστα για τον άλλο. 
Εξαιρετικός ως λειτουργός. Παραδοσιακός κατά πάντα. Στύλος και 

εδραίωμα της αλήθειας. 
Το “παρών” του πάντα αισιοδοξία μετάγγιζε. Εμπιστοσύνη. 

Ασφάλεια. 
Αγρυπνούσε εκείνος στέλλοντας τους άλλους, της ζωής τους 

φρουρούς, να κοιμηθούν. 
Στο μετερίζι του άκαμπτος. Να φυλάσσει Θερμοπύλες. 
Πολλοί προσέτρεχαν κοντά του. Πρόσφερε τα πάντα στους άλλους. 

Κι από το υστέρημά του. 
Ανάπαυση έδινε στους ταλαιπωρημένους. Στήριγμα στους αδύνα-

τους. Αγάπη σε όλους. Αγάπη μοναδική. 

Διαυγάσεις Οριακές

Θητεία...
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Αγαπούσε. Και φίλους και ... Όχι. Όχι εχθρούς. Δεν είχε. 
Μυσταγωγική η λειτουργία του. Μεγαλοπρεπής. 
Πάντα επιμελημένη η παρουσία του. Ο λόγος του “αλάτι ηρτυμένος”. 

Η γνώμη του βαρύνουσα. Οι απόψεις του; Προσγειωμένες. 
Ήταν και τέλειος αγιογράφος. Άνθρωπος της λεπτομέρειας. Χωρίς 

επιπολαιότητες. 
Είχα την τιμή να τον έχω μαθητή μου στην Ιερατική Σχολή. 

Συνεργάτη στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Οδηγό σε πολλά θέματα. 
Αδελφό. Και, προπάντων, φίλο. 

Δυναναπλήρωτο το κενό που άφησε. Πού να βρεις τέτοιους φίλους 
σήμερα; 

Την απουσία του αισθάνομαι, ότι την αναπληρώνει. Προσεύχεται 
για όλους μας στο ουράνιο θυσιαστήριο. 

+ο π.Γ.

Aλέξης

Το φαινόμενο είναι συχνό.
Από τις απροσεξίες μας, αλλά και το πνεύμα της εποχής 

ταπεινωνόμαστε οι Επίσκοποι. Οι κάθε βαθμού κληρικοί.
Οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί.
Το πρόβλημα είναι καυτό. Δίκαια λοιπόν μας περιφρονούν.
Μας υβρίζουν.
Τελικά, ζημιώνεται ποιός;
Τι γίνεται τάχα, όταν κάτι καλό λαμβάνει χώραν;
Το παραβλέπουν.
Το απογεύγουν.
Δεν το δημοσιοποιούν.
Υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος από την εφαρμογή στην 

πράξη, του χριστιανισμού;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Κάποτε ταξίδευε ένα καραβάνι στη Σαχάρα. Όταν 
σταμάτησαν για λίγο, μερικοί βρήκαν ανάμεσα στους 
αμμόλοφους μερικές σκουριασμένες γραφίδες. Αμέσως 
κατάλαβαν. 

Ήταν σίγουροι, πως πέρασαν από τη Σαχάρα 
κάποτε άνθρωποι. Κανείς τους δεν αμφέβαλλε ούτε 
στιγμή. 

Τα ίδια συναισθήματα αισθάνεται κανείς, όταν ρίξει 
μια ματιά γύρω του. Όλα τα πράγματα έχουν ένα 
δημιουργό. Είναι ίχνη περάσματος του ανθρώπου. 
Περνά ο άνθρωπος και δημιουργεί. Παντού αφήνει τα 
ίχνη του. Όλα μιλούν γι’ αυτόν. Δεν υπάρχει τίποτα 
που να γίνεται μόνο του. Είναι μερικοί παράγοντες 
απαραίτητοι σε κάθε δημιουργία. Ακόμα και τους θεούς 
των αρχαίων, λέει η προς Διόγνητον επιστολή (ΙΙ, 3), 
οι άνθρωποι τους έπλασαν. Από ξύλο, από πέτρα ή 
μέταλλο. 

Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα: Κι όλο τούτο το ωραίο 
σύμπαν που μας περιβάλλει, ποιος το δημιούργησε; Και 
ποιος το στόλισε τόσο ωραία; Λένε πως φτιάχτηκε 
μόνο του. Άσχετο αν είναι παραλογισμός. Πιστεύουν 
πως το σπίτι το έχτισαν χέρια ανθρώπινα, ενώ το 
μεγάλο σπίτι, το σύμπαν, γίνηκε μόνο του. Ξεχνούν 
το Δημιουργό Θεό. Λησμονούν πως όσες συμπτώσεις 
κι αν μαζευτούν, δε δημιουργούν κάτι. Παρά μόνο 
προβλήματα. 

Ενώ άλλοι πιστεύουν, πως ο Θεός δημιούργησε τον 
κόσμο και τον άφησε στην “τύχη” του (η τύχη κι ο 
Χριστιανισμός είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους). Θέλουν 
δηλαδή το Θεό έναν ωρολογοποιό, που έφτιαξε το 
ρολόι και το... ξέχασε. 

Όλα τα πράγματα έχουν το δημιουργό τους.
Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. “Αυτός 

ενετείλατο και εκτίσθησαν”. 
Υπάρχει Θεός. Δημιουργός του Παντός. Και φροντίζει 

το δημιούργημά του.
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Δικαιοσύνη. Να είσαι συνέχεια έτοιμος να δεχτείς ότι ένας 
άλλος είναι άλλο πράγμα από κείνο που διαβάζεις όταν είναι εκεί 
(ή που σκέφτεσαι γι’ αυτόν). Είτε να διαβάζεις σ’ αυτόν ότι είναι 
βέβαια άλλο πράγμα, ίσως εντελώς διαφορετικό από κείνο που 
διαβάζει εκεί.

Κάθε πλάσμα κραυγάζει σιωπηλά για να αναγνωστεί 
διαφορετικά.

Δ ι α β ά ζο υ μ ε ,  α λ λ ά  ε π ί σ η ς  μ α ς  δ ι α β ά ζο υ ν  ο ι 
ά λ λ ο ι .  Παρεμβάσεις σ’ αυτά διαβάσματα. Να εξαναγκάζεις 
κάποιον να διαβάσει τον ίδιο του εαυτό, όπως τον διαβάζεις 
(δουλεία). Να εξαναγκάσεις τους άλλους να σε διαβάζουν όπως 
διαβάζεις τον εαυτό σου  (κατάκτηση). Μηχανισμός συνήθης, 
διάλογος κουφών.

Το έλεος και η αδικία προσδιορίζονται μονάχα από διαβάσματα 
- κι έτσι ξεφεύγουν από κάθε προσδιορισμό. Το θαύμα του 
καλού λωποδύτη ήταν, όχι γιατί σκέφτηκε τον Θεό, αλλά γιατί 
αναγνώρισε τον Θεό στον γείτονά του. Ο  Π έ τ ρ ο ς  π ρ ι ν 
απ ό  τ ο  λ ά λ η μ α  τ ο υ  π ε τ ε ι ν ο ύ  δ ε ν  α ν α γ νώ ρ ι ζ ε 
π ι α  τ ο ν  Θ ε ό  σ τ ο ν  Χ ρ ι σ τ ό .

Άλλοι σκοτώνονται ως ψεδοπροφήτες ή άδικα διαβάζουν τον 
Θεό.

Ποιός μπορεί να καυχηθεί; Πώς θα αναγνώσει σωστά;
Σιμόνη Βέϊλ

Διέξοδοι

Ποιός;

22
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ο  περιθωριακός
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Οδοιπορίες

Δίκοπο το μαχαίρι του
.

Σ’ έξαρση σήμερα
.

Χωρίς διακρίσεις.

Πώς αντιδρούμε λοιπ
όν στον πόνο;

Σύντροφος “φθονε
ρός”;

Κέρβερος;

Εφιάλτης;

Την αλυσίδα των “γιατί”; πώς την αντιμετωπίζουμε;

Και πώς συμπαραστεκόμαστε σ
τον πάσχοντα;

Να τον επισκεφθούμε. Ναι! Έχουμε καθήκον(!)

Να βάλουμε, το χέρ
ι μας στον ώμο του. 

“Έχε θάρρος” να το
υ πούμε: “Ο Θεός...”.

Και το άλλο: “Ο γείτονάς μου, ξέρ
εις...”.  

Ή: “Εγώ νομίζω...”.

Κάμνουμε τι, έτσι
;

Συμπαράσταση; Ναι; Και όταν επιστρέψουμε στο 

σπίτι μας, θα γράψ
ουμε: “Έκαμα το καθήκον

 μου 

σήμερα”.(!)
Τελικά, κοροϊδεύο

υμε; Ποιός; Ποιόν;



g 18 h24

Είναι...

...δυνατόν να φανταστεί κανείς, αγάπη μεγαλύτερη από το να 
σταυρώνεται κάποιος γι’ αυτόν; Ο μόνος που σταυρώθηκε για 
μας είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήλθε στον κόσμο για να 
μας ελευθερώσει από κάθε κακό. “Γέγονε”, λέει το ίδιο τροπάριο 
“τύπος ἀναστάσεως, πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν”.

Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχουν δύο είδη “θανάτου”. Ο ένας 
είναι ο θάνατος του σώματος. Μισητό πράγμα. Κανένας δεν τον 
θέλει. Τι πιο λυπηρό πράγμα από το να χάσουμε οποιονδήποτε 
δικό μας άνθρωπο! Στενοχωριόμαστε περισσότερο από το να 
‘χε καταστραφεί το σπίτι μας, η περιουσία μας ολόκληρη. Πολύ 
περισσότερο, δεν έχει πια αξία τίποτε από τα δικά μας, όταν 
πεθαίνουμε εμείς οι ίδιοι. “Ἐπελθών ὁ θάνατος”, λέει ένα τροπάριο 
της κηδείας, “ταῡτα πάντα ἐξαφάνισται”. Όταν έλθει ο θάνατος, 
είχες, δεν είχες, όλα πάψανε να έχουν πια αξία. Μηδέν γίνανε. 

Υπάρχει όμως και ένας άλλος θάνατος. Είναι ο θάνατος της 
ψυχής. Αυτός είναι χειρότερος από τον θάνατο του σώματος. 
Γιατί ο θάνατος του σώματος σημαίνει: τελείωσε το σώμα, αλλά 
ζει η ψυχή κοντά στον Θεό. Και ζει τη ζωή την αιώνια. Και στην 
αιώνια Βασιλεία του Θεού, που είναι χιλιάδες φορές καλύτερη 
από τη ζωή αυτή. 

Για φανταστείτε όμως, όταν πεθάνει η ψυχή, και πεθάνει τον 
αιώνιο θάνατο, δηλαδή καταδικαστεί στην αιώνια κόλαση. Πόσο 
μεγάλο είναι το κακό να βασανίζεται αιώνια, σε κατάσταση από 
θάνατο χειρότερη! Γι’ αυτό και ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, για 
να μας ελευθερώσει από τον θάνατο και του σώματος και της 
ψυχής.

Μητρ. Προικοννήσου Ιωσήφ

Ρωγμές...
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Ανεβαίνοντας
Tα  παπούτσια των άλλων

[Άλκηστη Χαλικιά, εκδ. Ίκαρος]
Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου

Έκλεισα τ’ αυτιά μου. Δεν ήθελα να ακούσω τι έλεγε η μαμά. 
Μιλούσε κάμποση ώρα κι ας είχα κλεισμένα τα αυτιά μου. 

Ξέσφιξα λίγο τις παλάμες και «…μπες λίγο στα παπούτσια μου», 
την άκουσα να λέει.

- Τι είπες;
- Είπα, αγάπη μου, ότι θα ήθελα να προσπαθήσεις να με 

καταλάβεις.
- Όχι αυτό, κάτι με παπούτσια είπες.
- Α ναι.. είναι μια έκφραση. Είπα «μπες λίγο στα παπούτσια 

μου!» Έλα στη θέση μου δηλαδή… Τι λες; Θα προσπαθήσεις να 
με καταλάβεις λίγο;

Αμέσως, η μικρή ηρωίδα θυμήθηκε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι 
που είχε επινοήσει ένα μεσημέρι, καθώς επέστρεφε μόνη της από 
το σχολείο. Ήταν το μικρό της μυστικό! 

Πόσο λυτρωτικά είναι τα παιχνίδια… 
Το συγκεκριμένο μάλιστα αποδείχθηκε και εξαιρετικά χρήσιμο. 
Δύσκολο για ένα παιδί να καταλάβει τον μπερδεμένο κόσμο 

των μεγάλων. Χάρη σ’ αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, η Ματού 
κατάφερε να «μπει στα παπούτσια της μαμάς της». 

Μια τρυφερή ιστορία για την ενσυναίσθηση και την αμοιβαία 
κατανόηση.     

Κ. Χ. 
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                             Λευκωσία 
                                             8.10.2020

Αγαπητέ μου Τάκη, 
Αγνώμονες λοιπόν οι εννέα. Μα δεν είναι μόνο τούτοι. 
Σειρά ατελείωτη.
Όλοι βιάζονται. 
Και φεύγουν με το σημάδι μιας άλλης λέπρας: Της αγνωμοσύνης.
Είναι η φάλαγγα των ευεργετημένων. Που δεν γύρισαν να 

πουν «ευχαριστώ». (Λουκ. β’ 13).
Αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες. Ατυχήματα. Θανατηφόρες 

αρρώστειες ίσως. Αδιέξοδα.
Απελπιζόμαστε. Κλαίμε. Ικετεύουμε. Υψώνουμε τη φωνή μας. 
Παρακαλούμε.
Όταν έλθει η βοήθεια; Περιοριζόμαστε σ’ ένα αναστεναγμό 

ανακούφισης. Σ’ ένα αόριστο και άτονο «δόξα σοι ο Θεός». Να 
τρέξουμε πίσω από τους εννιά λεπρούς; Να υποτιμήσουμε τις 
περασμένες δυσκολίες; Να λησμονήσουμε τον Ευεργέτη; 

Μετά την κρίση ερμηνεύουμε τα πάντα ορθολογιστικά. 
Παραμερίζουμε την πραγματικότητα. 
Ξεχνούμε την ευεργεσία. 
Να καταλάβουμε όμως κάποτε ότι η αληθινή ευγνωμοσύνη 

είναι συγκλονιστική.
Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από τους άλλους. Άσχετο αν 

αυτοί  είναι τα εννέα δέκατα των ανθρώπων. 
Ο καθένας μας έχει βέβαια προσωπική ευθύνη απέναντι στον 

ευεργέτη του. 
Δεν χωρούν αναβολές για την έκφραση της ευγνωμοσύνης.

στην έρημο
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Το «ευχαριστώ» ο ένας πρώην λεπρός το λέει μ’ όλη του την 
ψυχή.

Και το άλλο:
Η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο καθήκον. Χρέος. 
Είναι και ένας ισχυρός μαγνήτης. Που ελκύει νέα χάρη. 

Μεγαλύτερη ευλογία του Θεού.
Ο ένας ήταν πιο κερδισμένος. Πήρε και τη λύτρωση. Μα και 

τη σωτηρία του. 
Εμείς ποιον ακολουθούμε; Τους εννέα; Ή τον ένα; 
Εμείς που ποθούμε απλώς μια ταπεινή. Φτωχή. Πολύ μικρή 

θέση. Που ξέρουμε πόσο ανάξιοι είμαστε. 
Τι απαντήσαμε στο κάλεσμά Του; Στο σπίτι Του; Στο 

συμπόσιό Του; Στην ανοικτή εκείνη γιορτή Του για όλους μας 
που στρέφονται σ’ Αυτόν; 

Τον έχουμε ανάγκη. 
Μας αγαπά. 
Μας βοηθά. 
Ας μην είμαστε λοιπόν αγνώμονες. 
                                         Με την αγάπη μου,
                                                     a.G.
“Στο τελευταίο μάθημα, δήλωσα στους μαθητές ότι είμαι 
Χριστιανή και προσπάθησα να τους εξηγήσω τί σημαίνει 
αυτό.
Λίγες μέρες αργότερα με κάλεσαν στο Συμβούλιο του 
Ινστιτούτου και διατύπωσαν εναντίον μου την κατηγορία, ότι 
πιστεύω στο Θεό και ότι κάνω θρησκευτική προπαγάνδα.
Τους δήλωσα ότι δυστυχώς από μικροψυχία και δειλία δεν 
κάνω θρησκευτική προπαγάνδα και ότι αυτό που έκανα 
ήταν απλώς μια ομολογία της πίστεώς μας, διότι πράγματι 
πιστεύω στο Θεό”. 

Τατιάνα Τσίπκοβα, Διδάκτωρ Φιλολογίας 
Καθηγήτρια Παν/μίου Σμολένσκ (Ρωσία)
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Απο
ένα
ημερολόγιο
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Ήταν ένα απρόσμενο δώρο. Συγκινήθηκε, χάρηκε, ευχαρίστησε με 
την ψυχή της. Όχι μόνο επειδή πήρε τη θέση με την αξία της. Πιο 
πολύ επειδή αυτή την αξία τόλμησε να τη μετρήσει πρώτα η ίδια.

- Στη συνέντευξη, μου διηγείται, βρέθηκα μπροστά σε ένα δίλημμα. 
Να το αναφέρω ή να μην πω τίποτα; Πήρα μια σημαντική απόφαση 
φέτος, να μην κάνω μαθήματα κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Κι αν αυτή η 
απόφαση ερχόταν σε σύγκρουση με το προκαθορισμένο πρόγραμμα 
μαθημάτων του οργανισμού; Να ελαχιστοποιήσω τις πιθανότητες 
να με επιλέξουν γι’ αυτό τον λόγο; Από την άλλη, δεν ήθελα να 
παραβιάσω τον όρο μου, να αθετήσω τη συμφωνία αυτή με τον 
εαυτό μου. Δεν ήθελα να ακούσω να μου λένε: «Τα μαθήματα εδώ 
γίνονται μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη» κι εγώ στη συνέχεια να πω 
ένα ψεύτικο, αλλά “καθώς πρέπει”: «Μάλιστα, είμαι διαθέσιμη όποια 
μέρα εσείς ορίσετε.» 

- Και τι έγινε; Τι τους είπες τελικά; 
- Πήρα το ρίσκο. Τους είπα ότι δεν είμαι όλες τις μέρες διαθέσιμη. 

Και άκουσα αυτό που φοβόμουν: «Τα μαθήματα εδώ γίνονται κάθε 
Δευτέρα και Πέμπτη. Θα σημειώσουμε ότι εσείς μπορείτε να έρχεστε μόνο 
τη Δευτέρα.» Δεν λυπήθηκα. Ήμουν βαθιά πεπεισμένη ότι το να μείνω 
πιστή στη συμφωνία μου ήταν πολύ πιο σημαντικό εκείνη τη στιγμή. Δεν 
ήταν εξάλλου, τυχαία αυτή η συμφωνία. Απεναντίας, είχε ζωτική σημασία. 
Χρειάζομαι πραγματικά αυτά τα διαλείμματα μέσα στη βδομάδα. Έπειτα, 
είχα μια ελπίδα ότι θα προσλάμβαναν δύο εκπαιδευτές και ίσως να ήμουν 
αυτή που θα αναλάμβανε τα τμήματα της Δευτέρας.

- Να υποθέσω ότι αυτό συνέβηκε τελικά; 
- Όχι... Κάτι ακόμη καλύτερο, μου είπε συγκινημένη. Την επόμενη 

κιόλας μέρα δέχθηκα τηλεφώνημα: «Θεωρούμε ότι είστε το καταλ-
ληλότερο άτομο γι’ αυτή τη θέση και θα θέλαμε να αναλάβετε όλα 
τα τμήματα.» Ναι, ξέρω. Απορείς κι εσύ όπως απόρησα κι εγώ! 
Τους ανέφερα πάλι ότι δεν μπορώ να αναλάβω τα μαθήματα της 
Πέμπτης. Και άκουσα το ανέλπιστο... «Ναι, το λάβαμε υπόψιν και 
αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε ότι φέτος τα μαθήματα θα γίνονται 
κάθε Δευτέρα και Παρασκευή!».

Πόσο τη χάρηκα... Τη σεβάστηκε την επιθυμία της. Την υποστήριξε 
χωρίς να υποκύψει σε εξωτερικές συμβάσεις. Δεν είναι αυτό μια μορφή 
αυτοσεβασμού; Όσο για το δώρο που πήρε, της άξιζε στ’ αλήθεια... 

Δόξα τω Θεώ!                                                  Κ. Χ.

 Πέμπτη,
  15.9.2020
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Βεβαιώσεις

Έλα...

Έλα Κύριε κι’ απόψε.
Δεν θα Σου πω πολλά.

Μόνο τ’ απαραίτητα
Μόνοι θάμαστε.
Θα μιλώ εγώ...

Όχι. Λάθος
Εσύ θα μιλάς

Κι ο δούλος Σου θ’ ακούει.
                             ζ. α.

O πόνος

Ο πόνος ξέρει τη διεύθυνσή μου˙
μεσάνυχτα, μεσημέρι, πρωί, 
χτυπά την πόρτα. 

Ανοίγω: “Δεν έχω καιρό” του λέω˙
κι εκείνος περιμένει στα σκαλοπάτια.
“Δεν θέλω να έχω καιρό” του λέω˙
κι εκείνος περιμένει μέσα στο αίμα μου. 

Δεν μπορώ να διώξω το αίμα μου, 
- δεν ξέρω πώς να τον διώξω απ’ το αίμα μου.

                             Λένα Παπά
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Kαλό ταξίδι

ονειρικα 
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Πέθανε στα τέλη Ιουλίου του 2020, ο Αιγύπτιος γιατρός Mohamed Mashally.
Ο εκούσια φτωχός.
«Δεν είμαι επιλεκτικός με αυτό που τρώω. Αρκεί ένα φαλάφελ σάντουιτς.
Δεν μου αρέσουν τα ρούχα».
Ο «γιατρός των φτωχών» αποφοίτησε από τη Σχολή Ιατρικής το 1967 με πάνω 

από 110 επαίνους.
Για περισσότερο από πενήντα χρόνια εργαζόταν καθημερινά δέκα ώρες, 

φροντίζοντας τους ασθενείς του, Κόπτες Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Όχι μόνον 
χωρίς πληρωμή, αλλά πολλές φορές έδινε και τα χρήματα για τη φαρμακευτική 
αγωγή τους.

Κάθε μέρα δεκάδες ασθενείς περίμεναν έξω από το ταπεινό ιατρείο 
Το μεγαλύτερο ποσό που εισέπραξε για αμοιβή του από οικονομικά άνετους 

ήταν ένα δολάριο.
Αυτοκίνητο δεν είχε ποτέ.
Περπατούσε από το σπίτι στο ιατρείο, παρά τα 80 του χρόνια.
Όταν ένας άρχοντας του Κόλπου έμαθε γι’ αυτόν, του έδωσε 20.000 δολάρια 

και ένα αυτοκίνητο.
Ωστόσο, όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, είδε ότι ο Mohamed είχε πουλήσει το 

αυτοκίνητο, για να βοηθήσει φτωχούς ασθενείς του. Είχε δώσει όλα τα χρήματα, για 
να αγοράσει μηχανήματα εξεταστικά και αναλυτές.

«Μετά την αποφοίτηση ανακάλυψα ότι ο πατέρας μου θυσίασε όλη του τη ζωή, 
για να με κάνει γιατρό.

Υποσχέθηκα λοιπόν στον Θεό να μην πάρω δεκάρα από τους φτωχούς και 
να ζήσω μια ζωή υπηρετώντας τον γείτονά μου σε όποια κουλτούρα ή θρησκεία 
ανήκει», είχε πει.

Κανένας δεν τον πρόσεξε. Κανένας δεν τον βράβευσε. Ούτε ποτέ το επεδίωξε.
Αυτό άλλωστε ήταν και το μυστικό της επιτυχίας του. Το μυστικό της αγάπης 

του.
Το είχε καλά κρυμμένο στην καρδιά του. Το φανέρωνε στους αρρώστους, που 

υπηρέτησε μια ζωή.
Χωρίς διάκριση. Μπροστά του έβλεπε κάθε φορά τον άνθρωπο. Έγινε για τον 

συνάνθρωπο ο πλησίον. Με το λάδι της καρδιάς του θεράπευε πληγές. Απάλυνε τον 
πόνο. Στήριζε τον καθένα.

Καλό ταξίδι, παππού!                                                         ΔΔ



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 4:00 - 6:00 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 
και π. Λαυρέντιος 96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00 -11:00 π.μ. και 4:00 - 
6:00 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής (22459760, 22459763) 
(7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  καθημερινά).
Στις 16 Οκτωβρίου, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” l  

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 142 l   Οκτώβριος, 2020 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
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Aμφισβήτήσεις.
«Δεν υπήρξε '21. Κολοκοτρώνης. Καραϊσκάκης κλπ. (1)
Δεν είχαμε ποτέ Τουρκοκρατία. (1)
Πάντα ανατρέχαμε στους ξένους. Αφού συνεννόηση 

δεν υπήρχε μεταξύ μας.
Ειρηνική (!) η παρουσία των Τούρκων. (1) Των Άγ-

γλων. (1) Των άλλων. (1)»
Είμαστε καλά; Πυρετός μήπως;

Ούτις
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