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Σταθερό 
Ας γίνει. Ας γίνεται το θέλημα του Κυρίου. Σε 

κάθε περίπτωση. Σε κάθε θέμα (Πραξ. κα’ 14).
Συχνά ζητούμε να γίνει το δικό μας όμως θέλημα. 
Και επιμένουμε. 
Και το προωθούμε. Είναι λάθος. 
Να βρίσκουμε πρέπει το θέλημά του Θεού.
Και αυτό να κάμνουμε.
Και τούτο χωρίς γογγυσμούς. Παράπονα. 

Αντιδράσεις. 
Αλλιώτικα, δεν θα έχει καμμιά αξία.    
Δυσκολίες σίγουρα θ’ αντιμετωπίσουμε. 
Να μην υποχωρούμε όμως. 
Σταθεροί στη θέση μας.
Μερικές φορές δυσκολευόμστε να βρούμε το θέλημα 

Του. Υπάρχει πάντως. Χρειάζεται προσπάθεια.
                                                    ζ.α.
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Κάποιοι βιάζονται να πάνε κάπου. 
Έχουν γοργό το βήμα. Σα να 

προσπαθούν να ξεφύγουν από κάτι.
Γιατί προσπαθούν να σκοτώσουν 

αυτόν τον χρόνο; Πού ζουν;  
Ας αφουγκραστούν την αύρα που 

μόνο η πιο όμορφη πόλη του κόσμου 
σου δίνει.Ναι ο ουρανός.
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Ζούμε την πνευματική έκπτωση της ανθρωπότητας. Οι κίνδυνοι 
της μη επιστροφής όλο και μας περικυκλώνουν. 

Ένας χαμός τριγυρίζει. Μέσα στον τεχνολογικό ορυμαγδό. Την 
κοινωνία τη ναρκισσιστική. Τον όλεθρο που καραδοκεί στ’ όνομα ή 
του πυρηνικού “πολιτισμού”.

Τα σημεία και στα τέρατα; Πολλά και πολυσήμαντα. Με ποικίλες 
επιπτώσεις στις εκβάσεις τις ιστορικές. 

Στου αιώνα μας στα σταυροδρόμια όλο και φυσούν άνεμοι. 
Πολλοί. Πολλών κατευθύνσεων. Βαρδάρηδες. Και νοτιάδες. 

Όλοι κινδυνεύουν να παρασυρθούν. 
Ρεύματα προσπαθούμε να διαβούμε. Σε πέτρες επάνω πατώντας. 

Συχνά όμως κι αυτές αμφίβολες είναι. Αθεμελίωτες. Που κι αυτές, 
ναι, παρασύρονται. Κι η περιπλοκή; Τραγική. 

Το ποίμνιο παραλογίζεται. Ρίχνεται στους γκρεμούς. Στα δάση 
σκορπά. Και τις ρεματιές. 

Κι οι λύκοι; Το κυνηγούν. Να το αποδεκατίσουν θέλουν. 
Κι οι ποιμένες; Οι ταγοί; Οι μπροστάρηδες; Θα συνταραχθούν; 

Θα σπεύσουν να βοηθήσουν; Να το περισώσουν; Να το 
ξανασυστήσουν; Ν’ απομακρύνουν την απειλή; 

Είναι διατεθειμένοι, ως την τελευταία ρανίδα τους, απεγνωσμένα 
ν’ αγωνιστούν; 

Η ώρα εκείνη η φοβερή, η απευκταία έφτασε. Αναβολή δεν 
χωρεί. 

Δεν ακούμε τους λύκους που ουρλιάζουν στου ορίζοντα το 
βάθος; Ποιος θα τους σταματήσει; 

Ποιος θα συμμαζέψει το ποίμνιο, που όλο και διασκορπίζεται; 
Το εντυπωσιακό; Δεν συνειδητοποιεί, ότι έτσι γίνεται βορά 

στων λύκων πάσης μορφής τις ορέξεις. 
Τι να γίνει λοιπόν; Αν κρυφτούμε στο πρόχωμα, ότι η σωτηρία 

είναι έργο των ποιμένων, τότε θα είμαστε οι πρώτοι που θα 
ζημιωθούμε. Υπεύθυνος είναι ο κάθε χριστιανός.  

Το δικό του απείκασμα οφείλει ν’ αναζητεί. Όχι ν’ αρκείται στη

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Πρόσω...
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θήρευση όρων για δικαιολογίες. Ειδωλοποιήσεις. Σεχταρισμούς. 
Αναζητείται άγγελμα αποκαλυπτικό. Μια σωστή υπαρξιακή 

οριοθέτηση. Μια ενσυνείδητη, μα και αναπότρεπτη τοποθέτησή 
μας στην οδό του πνεύματος. 

Αφετηριακά, πού στοχεύουν λοιπόν; 
Σε μιας  θνητής φλυαρίας το χώρο και τίποτε περισσότερο; 

Χωρίς ενέργημα πνευματικό; Έναν οδηγό; Μια πυξίδα; Μα οι ξέρες, 
οι σκόπελοι κι οι ύφαλοι καραδοκούν. Κι οι σειρήνες επίσης. Οι 
συμπληγάδες. Οι Λαιστρυγόνες. Κι οι Κύκλωπες.

Και το καράβι μας; Έχει το έρμα του; Κι είναι σταθερό;  Σε 
ποιόν ίσαλο κινείται; Στο μηδέν μήπως; Στο άπειρο; 

Για τη σωτηρία; Μια σωτηρία στην αγιότητα μέσα. Με του 
αγώνα την ωραιότητα να μας περιβάλλει. 

Νόημα να μας δίνει. Ζωής. Το πρόσωπο να μας διασώζει. Από 
το μηδέν. Στα άνω να μας γυρίζει πάντα.

Πυξίδα λοιπόν. Υψίστη η ανάγκη της.
Σ’ αυτά τα νερά θα πρέπει να ψαρέψουμε σήμερα.
Τί θα βγάλουμε άαραγε;
 Η στα ρηχά παραμονή μας ξεγέλεσμα είναι. Κι απάτη καθαρή.
Κατά μέρος ν’ αφήσουμε τις πομφόλυγες. Τα ψιμύθια. Μας 

αλλοιώνουν τόσο τα χαρακτηριστικά μας!... Στα βαθιά να πάμε. 
Υπακοή στην εντολή: “Επανάγαγε...”

Χωρίς λοξοδρομήσεις. Πισωπατήματα. Ή αλλαγή πλεύσης. 
Του βυθού η χάρη μας περιμένει. 
Πρόσω ολοταχώς λοιπόν.                                  +ο π. Γ.

      Μικρές

Η ζωή είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τους νέους. Γύρω 
σας παραμονεύουν κίνδυνοι πολλοί. Κάποτε δεν τους υποψιάζεσθε. 
Θα χρειασθεί κάθε νέος άνθρωπος να συγκεντρώσει όλες του τις 
δυνάμεις για να πολεμήσει στη ζωή. 

Πρέπει να σημάνει μέσα του συναγερμός, εγερτήρια αφύπνιση. 
Για να μη κουρσέψει ο εχθρός τα κάστρα της ψυχής. (Μητροπολίτης 
Νικαίας Γεώργιος)                                              γ.

 αναδύσε ι ς
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Έργο αγάπης είναι η ολόψυχη ευεργεσία προς τον 
πλησίον μας. Η μακροθυμία και η υπομονή που δείχνουμε 
απέναντι του. Καθώς επίσης και η φρόνιμη και συνετή 
χρησιμοποίηση των πραγμάτων. 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Οι χριστιανοί έχουν χρέος, σύμφωνα με την εντολή 
του Κυρίου, να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Η τελειότητα και 
η αγιότητα χαράσσονται πρώτα βαθιά στην ψυχή του 
χριστιανού, και από εκεί τυπώνονται και στις σκέψεις του. Τις 
επιθυμίες του. Τα λόγια του. Τις πράξεις του. Έτσι, η χάρη 
του Θεού, που υπάρχει στη ψυχή, ξεχύνεται και σ’ όλο τον 
εξωτερικό χαρακτήρα.

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενικός με όλους. Τα 
λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται 
η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του 
Θεού.

Όποιος είναι μετρημένος στα λόγια, είναι μετρημένος και 
στα έργα. Όποιος εξετάζει τα λόγια που πρόκειται να πει, 
εξετάζει και τις πράξεις που πρόκειται να εκτελέσει. Ποτέ του 
δε θα υπερβεί τα όρια της καλής και ενάρετης συμπεριφοράς.

Τα χαριτωμένα λόγια του χριστιανού χαρακτηρίζονται από 
λεπτότητα και ευγένεια. Αυτά είναι που γεννούν την αγάπη.
Φέρνουν την ειρήνη. Και την χαρά. Αντίθετα, η αργολογία 
γεννάει μίση. Έχθρες. Θλίψεις. Φιλονικίες. Ταραχές. Πολέμους.

Ας είμαστε λοιπόν ευγενικοί. Ποτέ από τα χείλη μας μη 
βγεί λόγος κακός, λόγος που δεν είναι αλατισμένος με τη 
χάρη του Θεού, αλλά πάντοτε λόγοι χαριτωμένοι. Αγαθοί.
Που μαρτυρούν την κατά Χριστόν ευγένεια και την ψυχική 
μας καλλιέργεια. 

Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Με τη βία γίνεται για όλους εντελώς φυσικά. Η πρώτη μάχη 
που πρέπει πάση θυσία να κερδίσουμε έρχεται με την είσοδό μας 
σ’ αυτόν τον κόσμο. Λουσμένοι στο αίμα της ίδιας μας της μάνας, 
σκίζουμε τη σάρκα της με όλη μας τη δύναμη, να βγάλουμε 
το κεφάλι έξω, να ανασάνουμε για πρώτη φορά. Με πόνο και 
δάκρυα γεννιόμαστε.
Με τη γονεϊκή αγάπη, η βία επιστρατεύεται για να μας μάθει 
να ξεχωρίζουμε το σωστό απ’ το λάθος. Μια τσιριχτή φωνή, 
μια δυσβάσταχτη τιμωρία, ένα χέρι ξύλο είναι το αντίτιμο 
που καλούμαστε να πληρώσουμε κάθε φορά που οι επιλογές 
μας επιμένουν να ξεφεύγουν απ’ αυτό που μας επιτρέπεται. Η 
βία άλλωστε είναι και η αντανακλαστική μας απάντηση στην 
καταπιεστική οικογενειακή νομοθεσία. Το κεφάλι ανάμεσα στα 
γόνατα μέχρι να αναλογιστούμε τις πράξεις μας και να ζητήσουμε 
για μυριοστή φορά συγγνώμη. Μια κατάληξη που κανείς δεν 
μπορεί να πει με σιγουριά εάν είναι αποτέλεσμα πραγματικής 
μετάνοιας ή διπλωματικού ελιγμού μέχρι την επόμενη κρίση. 

Η βία είναι κάτι σαν μονόδρομος. Το υπερκινητικό μας εγώ 
δυνανασχετεί μπροστά σε έναν κόσμο κανόνων που επιχειρούν 
να καλουπώσουν την ακατέργαστη έννοια περί ελευθερίας που 
γενετικά διαθέτουμε.  

Άντρες πλέον, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε αφήσει 
πίσω μας τη βία. Κάπως σαν να εξαφανίζεται, όπως η φτώχεια. 
Όσο περισσότερες άσπρες τρίχες βρίσκουμε στα μαλλιά μας, 
τόσο πιο σοβαρά κοιτάμε τη δουλειά μας, τόσο περισσότερες 
νύχτες μένουμε σπίτι. Και κάπου εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι η 
βία είναι πάντα εδώ, μαζί μας. Ξύνει τα νύχια της στους τοίχους 
και παραμονεύει έτοιμη να χιμήξει έξω απ’ το σχολείο, στο 
δρόμο, στη δουλειά, να μπει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κι αν 

Διαυγάσεις Οριακές

Η γνωριμία...
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κάποτε ήμασταν έτοιμοι να την καλωσορίσουμε με σηκωμένες τις 
γροθιές, τώρα μαθαίνουμε να την αποφεύγουμε. Για πόσο όμως 
θα αντέξουμε να μιμούμαστε τον Γκάντι όταν τα χτυπήματα 
γύρω μας πυκνώνουν; 

Όσο πολιτισμένοι κι αν νιώθουμε, η έννοια της βίας δε μας είναι 
καθόλου ξένη. Κατανοούμε πλήρως τη δύναμή της και πώς αυτή 
μπορεί να προστατέψει όλα εκείνα για τα οποία νοιαζόμαστε. 
Πώς μπορεί επίσης να μας στερήσει τα πάντα σε μια στιγμή. 

Είναι πρωτόγονη, απάνθρωπη και αποκρουστική σε όλες τις 
εκφάνσεις της. 

Οι περισσότεροι από μας δε θα καταφέρουμε να την ξεριζώσουμε 
από μέσα μας ποτέ. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τόσο κεντρική 
είναι η βία στη ζωή ενός άντρα. Και είναι εξίσου ουσιαστικό να 
ξέρουμε να την αναγνωρίζουμε, να την καταλαβαίνουμε και να 
την αποκρυπτογραφούμε, πριν χρειαστεί να την αντιμετωπίσουμε 
καθημερινά. Είτε σηκώνοντας τις γροθιές είτε γυρίζοντας την      
πλάτη.                                                  Κ. Τσίτσας

Aλέξης

Ο υποκριτής;

“Με το πολύ χαμόγελο και την κλειστή καρδιά,
παρέα με αυλοκόλακες
και πάντα μόνος”.
                                      (Ιάνθη Θεοχαρίδου)

“Τοις φρονίμοις ολίγα”.

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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Ρ ηγματώσεις
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Το μήνυμα
Μια πλάνη που διατηρούμε οι άνθρωποι, έρχεται να μας 

διαλύσει ο Κύριος. 
Μας καλεί να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Τη συνείδησή μας. 

Τη ζωή μας. Με γνώμονα το Ευαγγέλιο. Τη διδασκαλία του 
Χριστού. 

Να γυρίσουμε στα σημαντικώτερα.
Στην καρδιά αυτής της διδασκαλίας.
Πολλοί θεωρούν, πως η σπουδαιότερη πλευρά της θρησκείας 

είναι οι τελετουργίες. Τα έθιμα. Η ομορφιά των ακολουθιών. Η 
δυνατότητα συνάντησης με την ιερότητα. Το ουράνιο και το θείο. 

Ναι, αλλά αν δεν βασίζονται στην αγάπη, κάνουν τη θρησκεία 
αχρείαστη. Κενή. 

Η κοινωνία μας δεν μας καλεί ν’ αγαπάμε. Αλλά να διώκουμε 
τους άλλους. Να τους θεωρούμε ως εχθρούς. Έτσι και το έλεος 
και η συμπάθεια θεωρούνται έγκλημα. 

Βλέπουμε λοιπόν τα όνειρα για την ευτυχία να μετατρέπονται 
σε εφιάλτες μίσους και κτηνωδίας.

Αν η αγάπη και η φροντίδα μας δεν απευθύνονται σε 
συγκεκριμένους ανθρώπους, έχουμε ταυτίσει την όλη προσπάθεια 
με το βάσανο του Σίσυφου. Η χριστιανική αγάπη είναι η “αδύνατη 
δυνατότητα” του να βλέπεις. Ν’ αναγνωρίζεις. Να συναντάς το 
Χριστό σε κάθε άνθρωπο. Δεν μας έχει ζητηθεί να αμφισβητούμε 
και αναλύουμε το αν κάποιος αξίζει τη βοήθειά μας ή πρέπει να 
κερδίσει το ενδιαφέρον μας. Ούτε ν’ ανακαλύπτουμε πρώτα, γιατί 
κάποιος είναι στη φυλακή. Πεινασμένος. Ή  γυμνός. 

Δεν θα ζητούμε τα προσόντα. Την αξία. Τις γνώμες των άλλων.
Να συναντήσουμε τον άνθρωπο, που έστειλε ο Θεός. Στη δική 

μας ζωή. 
Παίρνουμε άραγε τούτο το μήνυμα;      
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Η κατανόηση του ρόλου της συμβολικής επικοινωνίας μας 

βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι εκπέμπουμε σήματα και 
μηνύματα, εκτός από τα λόγια, στους διαλόγους μας με άλλα 
πρόσωπα. Κι ας φροντίζουμε όχι μόνο με λόγια. Αλλά και με 
κάθε τρόπο, κάθε κίνηση, κάθε πράξη, ακόμη και με τη σιωπή 
μας να μεταβιβάζουμε την αγάπη, το σεβασμό, την κατανόηση, 
την παρηγοριά, την ειλικρινή μέριμνά μας για την ανακούφιση, 
τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την πνευματική οικοδομή 
του συνανθρώπου. Η φροντίδα αυτή γίνεται όλοένα και πιο 
αποτελεσματική, όσο οι ίδιοι καλλιεργούμεθα πνευματικώς και 
βιώνουμε διδάγματα του Ευαγγελίου.

Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, τονίζει: ‘‘Βίος λόγου δυνατώτερος 
και τρόπος ρημάτων, και η δια των έργων επίδειξις, της 
δια των λόγων διδασκαλίας· ου τα θαύματα μόνον επί των 
αποστόλων απέσπατο τους πιστεύοντας, αλλά προ των 
θαυμάτων ο βίος’’.                       Δρ. Αφροδίτη Ραγιά

* * *
Μια εικόνα τραγική, μα τόσο συνηθισμένη. Μια ανεπιθύμητη 

πραγματικότητα. Μια φωτογραφία της καθημερινής ζωής μας. 
Ρίξαμε το σύνθημα: Να κάνουμε εύκολη τη ζωή! Και 

προσπαθήσαμε. Μα η προσπάθεια δεν καρποφόρησε. Κι αυτό, 
γιατί ήταν μονόπλευρη. Γιατί είχε αντικειμενικό σκοπό της τον 
τεχνικό τομέα. Την υλική ζωή, 

Ο άνθρωπος όμως δεν είναι μόνο μια υλική ύπαρξη. Αλλά 
ταυτόχρονα και πνευματική. Και αυτός είναι ο τομέας, που 
πάντα παραβλέπουμε. Φροντίζουμε με κάθε επιμέλεια και σε 
κάθε λεπτομέρεια την υλική μας ζωή. Αδιαφορούμε όμως για 
κάθε τι, που αφορά στην πνευματική μας υπόσταση. 

09
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Δονήσεις

Μέσα σε ένα κλίμα όπου η πατρίδα μας ψάχνει να βρει τα δικά 
της βήματα όπου θέλουμε το νέο, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό είναι 
έτοιμο να πάει μπροστά όχι μόνο στα χρήματα και στην ανακούφιση 
των όσων υποφέρουν, πρωτίστως όμως στην ανάγκη να έχουμε 
ελπίδα ως κοινωνία, ως νέοι,  ως έφηβοι που όλα τα βλέπουμε, λίγα 
μας νοιάζουν αληθινά, γιατί η ζωή συνεχίζεται και έχουμε βάλει 
άλλους να αγωνιούν και να αγωνίζονται για λογαριασμό μας.

Κι έτσι είναι ο κόσμος και η ζωή . Σ’ αυτό το δρόμο όμως έρχεται 
ένα μεγάλο ερώτημα και την ίδια στιγμή ερωτηματικό.

Θα έχουμε κάπου να πατήσουμε, κάποια σταθερά σημεία 
αναφοράς; Όχι μόνο να πιαστούμε στα δύσκολα, αλλά να 
προχωρήσουμε τη ζωή μας κάπου που ξέρουμε ότι θα μας βγάλει 
σε νόημα[...]

Ποιός μας εμπνέει; Αυτός ο Κάποιος θα μπορούσε να είναι ο 
Χριστός.

Αν όσοι φαίνεται ότι Τον εκφράζουν μέσα από τη ζωή της 
Εκκλησίας αποφάσιζαν να ξε-γεράσουν και να ανοίξουν τις καρδιές 
τους να γίνουν συνεπείς στα λόγια και στα έργα, αλλά και να έχουν 
λόγο για τη ζωή μας, να μας χαμογελάσουν και να έρθουν να μας 
δούνε, ακόμη κι αν είμαστε ανήσυχοι, ανυπάκουοι, φαινομενικά 
αδιάφοροι. Αλλά κι αν εμείς κάναμε ένα βήμα που να σπάει την 
προκατάληψη. Βήμα που θα έχει ως στόχο να γνωρίσουμε Αυτόν που 
δεν θέλουμε να μας λέει τίποτα. Και την ίδια στιγμή να επιλέξουμε 
να ξεδιψάσουμε όχι μόνο από τις εικόνες, τα πληκτρολόγια, τις 
ταμπλέτες, τα κάθε λογής Phone  και Youtube .

Αλλά μέσα από το νόημα που δίνει η Αγάπη η βεβαιότητα 
της παρουσίας Του δίπλα μας, η συνάντηση μαζί Του στην Θεία 
Κοινωνία, στο πρόσωπο του διπλανού μας στον ήχο της καμπάνας 
που καλεί την Κυριακή, αλλά και τη μορφή Του που μας αγιάζει.
Μια παράξενη στ’ αλήθεια λέξη γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους 
που θέλουν να έχουν ψυχή. (Βήματα)

Στης  Ζωής  την  πορε ία
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Δονήσεις

“Η 28η Οκτωβρίου μας παρακινεί να κλάψουμε για τους  
νεκρούς. Να τραγουδήσουμε για τους αντρειωμένους. Να 
πικραθούμε από την απογοήτευση της μνήμης των συμφορών. 
Να χαρούμε για την τελική μας νίκη.

Να ευφρανθούμε από τα νάματα του ένδοξου έπους. 
Να μεθύσουμε από ελληνική ιστορία...”

Χρήστος Μαλεβίτσης     

Ένας άξιος αρχιεπίσκοπος που τίμησε το όνομά του 
και έδωσε μάθημα αξιοπρέπειας με όλους εκείνους που 
δουλικά έσκυβαν το κεφάλι στον φασίστα κατακτητή. 
Είναι αυτός που αρνήθηκε να ορκίσει την πρώτη κατοχική 
κυβέρνησηΤσολάκογλου των προδοτών της Ελλάδας. 

Στάθηκε όρθιος μπροστά στον αρχηγό των φασιστικών 
ορδών, τον στρατάρχη Φον Λιστ. Ο Λιστ χαιρέτησε τον 
Μακαριώτατο. Ο Χρύσανθος τον κράτησε όρθιο χωρίς και 
ο ίδιος να καθίσει. Και ο Λιστ έδειξε σαν να μην κατάλαβε. 

“Μακαριώτατε, ερχόμαστε ως φίλοι και όχι ως εχθροί και 
κατακτητές”. 

Και ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε με ύφος τραχύ: 
“Εσείς φίλοι, που καταστρέψατε το Έθνος και την 

Πατρίδα μας;”
Ο Λιστ ταράχθηκε. Κιτρίνισε και προσπάθησε να φανεί 

ψύχραιμος. 
“Ελπίζω, Μακαριώτατε, ότι θα έχουμε αγαθές σχέσεις 

μαζί σας και με το ποίμνιό σας”. 
Και ο Μακαριώτατος Χρύσανθος: 
“Πώς να έχουμε αγαθές σχέσεις αφού είσθε ο κατακτητής 

μας; Ο λαός θα αγωνισθεί να ανακτήσει την ελευθερία του”. 
Δεν πέρασε πολύς  καιρός και οι συνεργάτες των 

Γερμανών σε ένα νεύμα του αφέντη τους τον εκθρονίζουν, 
νομίζοντας έτσι πως τον εκδικούνται. 

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Και μετά;
Διαδήλωση διαμαρτυρίας. Ιδού η λύση.
Ένα όπλο στα χέρια μας. Για κάθε περίπτωση. 
Διοργανώνουν στάση λοιπόν. 
Προτίμηση των υλικών. Του συμφέροντος. Του κέρδους. Είναι 

(και λίγο) παράνομο.
Ε, καλά. Δεν έχει και τόση σημασία(!).
Συμπεριφορά τελικά, ανάρμοστη. 
Οι “διαδηλωτές” τον έδιωξαν. Τον είδαν ως δημόσιο κίνδυνο. 
Αν προέκυπτε σήμερα το θέμα, οπωσδήποτε θα καλούσαμε 

δημοσιογράφους. Εφημερίδες. Τηλεόραση.
Υπήρξαν (και υπάρχουν) βέβαια και κάποιοι άλλοι.
Ξεχωριστή η γραμμή τους. Οι αξίες τους.
Ο τρόπος αντίδρασής τους. 
Αυτοί βρήκαν (το σωστό) δρόμο τους. 
Ακολούθησαν το δρόμο που οδηγεί στην Εκκλησία.
Κρατήθηκαν στην πίστη.
Θυσιάστηκαν κάποιοι.
Η ηθική μας συμπεριφορά; Συχνά αποδεικνύεται χειρότερη.
Κάμνουμε τις επιλογές μας.
Προτιμούμε την αμαρτία. Καταπατούμε τον Ηθικό Νόμο.
Περιφρονούμε το θέλημά του Χριστού. 
Παραλείπουμε τα καθήκοντά μας. 
Δεν θέλουμε να χαρακτηριστούμε πιστοί Χριστιανοί. 

“Θρησκόληπτοι”. 
Και μετά; 

12
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Προσπελάσεις...
Τι είναι το Ζακοπάνε; Πού 

βρίσκεται; 
Από το αεροδρόμιο της                                                           

Πράγας μας παρέλαβε λεωφο-
ρείο. 

Περάσαμε (μετά καμάτου 
πολλού) τα σύνορα. 

Στην διασπορά ο στόχος μας. 
Λέγεται έτσι, διότι πριν 

αρκετά χρόνια φρόντισε η 
κυβέρνηση να εξαποστείλει 
τους Ορθοδόξους σ’ όλη την 
Πολωνία.

Στόχος να μην είναι πολ-                  
λοί μαζεμένοι. Να μη δημιουρ-
γούνται πυρήνες. Να ελέγχο-
νται πιο εύκολα. 

Η μεγαλύτερη πόλη της 
περιοχής είναι το Βρότσλαβ.

Επίσκοπος ο Σεβ. Ιερεμίας. 
Είχαμε την ευκαιρία να τον 

συναντήσουμε. 
Ήταν πολύ κατηρτισμένος. 

Άνθρωπος με πνευματικότητα. 
Μιλήσαμε λίγο μαζύ. 
Ανταλλάξαμε μερικές από-

ψεις. Είχε βάθος. 
Διασχίσαμε όλη την Πολω-

νία.
Στην Τσεστοχόβα συναντή-

σαμε τον π. Μύρωνα και την 
οικογένειά του. 

Η ζωή τότε εκεί ήταν πολύ 
δύσκολη. Μικρό Βατικανό. 

Ζακοπάνε; 
Πρότεινε ο π. Μύρων. Δηλ; 
- Χιόνια. 
Δεν ήταν μακρινό το ταξίδι. 
Όλα άσπρα.
Όπως παρακολουθούσαμε, 

ήλθε από πίσω μας κάτι. Και 
μας άρπαξε.

Ήταν διπλό κάθισμα. Για 
την κορυφή. 

Δεν κατάλαβα. Νόμισα, πως 
ήταν κατά λάθος. Προβληματί-
στηκα. Να πηδήσω; Μα αν...

Υπήρχε μηχανισμός, που 
μας ανέβαζε στην κορυφή του 
βουνού. 

Στο μέσον περίπου, σταμά-
τησε σιγά λίγο. Νόμισα, ότι 
χάλασε. Μετέωροι λοιπόν; 

Το θέαμα, από την κορυφή, 
ήταν απίθανο. 

Υπήρχε και κέντρο για καφέ. 
Η ατμόσφαιρα ήταν αλλιώ-

τικη. Καθαρή. 
Η κάθοδος με τον ίδιο τρόπο.
Ευτυχώς που δεν πήδησα.
Όλοι οι εκδρομείς ήταν 

ενθουσιασμένοι.
Νοσταλγία λοιπόν. 

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h
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αιων ιότητας
 ηφίδες

‘‘Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλο τον 
κόσμο που υποφέρουν από πονοκεφάλους, πόνους 
στο στομάχι, έλλειψη όρεξης, ταχυπαλμίες, ζαλάδες 
κ.λ.π. Πολλοί από αυτούς ταλαιπωρούνται χρόνια 
τρέχοντας από γιατρό σε γιατρό και κάνοντας χιλιάδες 
εξετάσεις, για να πάρουν πάντα την ίδια απάντηση: 
‘‘Δεν πάσχετε από τίποτα’’. 

Λάθος! Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, κι αυτό 
είναι πραγματικότητα κι όχι προϊόν φαντασίας τους. 
Ο λόγος που οι εξετάσεις και οι γιατροί δεν βρίσκουν 
τίποτα είναι απλός: H αιτία των προβλημάτων τους 
είναι ψυχική’’. (‘‘Και’’)

* * *
Το βλέπω έτσι: Υπάρχει μία πραγματικότης και μια 

υπερπραγματικότης. Η πρώτη, είναι η ζωή. Ενόσω 
ζεις, την πιστεύεις ως μόνη πραγματικότητα. Έτσι 
όμως κι αναφανεί το θετικό ενδεχόμενο του θανάτου, 
τότε αντιλαμβάνεσαι, πως αυτός αποτελεί μιαν 
υπερπραγματικότητα, γιατί έρχεται, σαν αίσθημα, να 
καταλύψει την πρώτη. Να την ακυρώσει. Κοιταγμένη 
απο τη νέα αυτή - κι οριστική γιατί τελευταία - 
σκοπιά η ζωή γίνεται ψευδαίσθηση.

΄Ωρες - ώρες μου φαίνεται κάτι πολύ απλό, δίχως 
πρόβλημα, αυτομάτως εγγεγραμμένο στο ημερολόγιο 
της ζωής και της φύσεως. ΄Αλλες όμως... 
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Ενοχή. Είναι ένα από τα πιο έντονα, περίπλοκα ανθρώ-
πινα συναισθήματα, που συχνά προκαλούν σωματικές 
αντιδράσεις - πονοκεφάλους, στομαχόπονους, αναφυλαξίες - 
και συχνά εξουθενώνουν. Θα ξαλαφρώσει  όμως τη συνείδησή 
σας η προσπάθεια να επανορθώσετε το λάθος σας και 
ίσως έτσι απαλλαγείτε από τα διάφορα ψυχοσωματικά 
συμπτώματα που είναι συχνά επακόλουθα ενοχής. (Περ. 
Seventeen)

* * *
Ο Ντοστογιέφσκυ δεν είναι θεολόγος ή άνθρωπος 

που θέλει να δώσει άμεσα πρακτικά επιχειρήματα για τη 
θρησκεία και τη θεολογία. 

Ο Ντοστογιέφσκυ είναι τόσο τίμιος! Δεν διδάσκει, δεν 
συμπεραίνει, δεν βγάζει για σας συμπεράσματα και την 
ιδιότητα αυτή θα πρέπει να την εκτιμήσουμε σαν κάτι το 
σπάνιο. 

Ο Ντοστογιέφσκυ δεν κάνει τον δάσκαλο, γι’ αυτό και 
πάρα πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά, και είναι σαν 
να λέει: “πάρτε το όπως θέλετε διότι είσθε ελεύθεροι. Kαι 
ουσιαστικά πρέπει να τοποθετηθείτε ελεύθερα απέναντι 
στο θέμα.                        Μητρ. Αθανάσιος Γιέφτιτς

λόγια

αγάπης

Γιέ μου, 

Η φτώχεια είναι αυτ
οδίδακτη αρετ

ή. 

(Σωκράτης)

Συμφωνούμε; Τί λές;

15
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις
Οι ενοχές...
ενεργούν ανασταλτικά στον 

καθαρισμό της ψυχής από 
πάθη και αδυναμίες; Πότε 
είναι παθολογική κατάσταση 
και πώς μπορεί να απαλλαγεί 
κάποιος απ’ αυτές; (δηλαδή τις 
ενοχές)

Είναι πάρα πολύ σοβαρό 
θέμα και από ψυχολογική 
πλευρά και από πνευματική 
και από την πλευρά της 
καθημερινής πραγματικότητας. 
Αμέσως - αμέσως θα έλεγα 
από ψυχολογική πλευρά ότι 
πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι 
οποίοι έχουν ενοχές, και οι 
ενοχές αυτές ή δικαιολογούνται 
ή είναι αδικαιολόγητες. 
Υπάρχουν όμως ως βιώματα 
και ταλαιπωρούν αυτές τις 
ψυχές μια ζωή ολόκληρη και 
δεν λένε να φύγουν με τίποτε. 

Εγώ θα πρόσθετα ότι 
υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι 
δεν έχουν αίσθηση ότι έχουν 
ενοχές. Απλώς δεν αισθάνονται 
καλά, δεν πηγαίνουν καλά, 
αισθάνονται ότι κάτι φταίει, δεν 
έχουν μέσα τους ησυχία, ειρήνη 
και είναι συνεχώς αγχωμένοι. 
Δεν αισθάνονται λοιπόν ότι 
έχουν ενοχές και όμως μπορεί να 

‘χουν ενοχές, αισθήματα ενοχής 
σε απωθημένη κατάσταση και 
γίνεται μύλος. Και από την 
καθαρώς πνευματική πλευρά 
άμα το πάρουμε το θέμα, 
υπάρχουν ενοχές, έχουν ενοχές 
οι άνθρωποι.

   π. Συμεών Κραγιόπουλος
* * * 

Μόνον, όταν στέκουμε μπρο-
στά στο βλέμμα της δικαιούσης 
αγάπης, που τα βλέπει όλα, 
τολμούμε να ιδούμε, τολμούμε 
να αναγνωρίσουμε και να 
υποφέρουμε συνειδητά το ότι 
κάτι μέσα μας καλωσορίζει 
την καταστροφή, επιθυμεί τη 
δυστυχία, κεντρίζεται από την 
ήττα - όταν πρόκειται για 
τη σφαίρα έξω από το πάρα 
πολύ στενό προσωπικό μας 
συμφέρον. 

Έτσι η ζωντανή σχέση με 
το Θεό είναι ένας όρος για 
την αυτογνωσία, στην οποία 
μπορούμε να ακολουθήσουμε 
γραμμές καθαρές και, μ’ αυτή 
την έννοια, να νικήσουμε και                  
να συγχωρηθούμε. Να νικήσου-                                     
με τον εαυτό μας, να συγχω-
ρηθούμε από τον ίδιο τον εαυ-
τό μας.
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              20.9.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Συχνό το φαινόμενο.
Αισθάνονται οι άνθρωποι ότι δεν είναι σαν τους άλλους.
Στέκουν “παρατηρητές”. Κρίνουν. Τη ρηχή καρδιά.
Εσωτερική αντίσταση στον Λόγο. Στην αλήθεια. Στη χάρη. 
Οι άνθρωποι δεν στερεώνονται. Δεν οικοδομούνται. Δεν 

αλλάζουν χαρακτήρα. 
Τι κρύβεται από κάτω; 
Εγωισμός; Συμφέρον. Επίδειξη. 
Δεν έχει βαθειά ρίζα. Δεν καταρτίζεται.  Σταματά τα προσχή-

ματα. 
Μετά; Αναζητούμε το λάθος. Πού;
Οι σπόροι απομυζούν όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου. 
Συμπνίγουν τον καλό σπόρο. 
Η καρδιά μένει διχασμένη. Άγονη. Έρημη. Γεμάτη αγκάθια.
Νιώθει ψεύτικη ασφάλεια. Ευτυχία. Δύναμη.
Φουσκώνει με υπερηφάνεια τον άνθρωπο. Τον πείθει ότι έγινε 

σοφός.(!)
Η ανοικτή καρδιά; Η καλή και αγαθή γη.
Τότε οι άνθρωποι καρποφορούν με υπομονή. 
Ο ίδιος σπόρος. Ο ίδιος ήλιος. Οι δοκιμασίες. Οι πειρασμοί.  

Οι θλίψεις.
Οι διωγμοί χρησιμεύουν εδώ σαν λίπασμα. Για να φέρει καρπό. 
Ο Λόγος εδώ γίνεται δύναμη. Φως. Ελπίδα. Καρπός. 
Να διακρίνουμε λοιπόν τη φωνή του Καλού Ποιμένα. 
Ας μην καταφρονήσουμε τον λαλούντα.
                           Με την αγάπη μου,

                                   a.G. στην έρημο
19
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Ελπίδα
Στην Π. Διαθήκη ο όρος ‘‘ πάσα σαρξ’’ σημαίνει ‘‘την ανθρωπότητα 

εν τη ασθενεία της’’.Στην Κ. Διαθήκη σαρκικός άνθρωπος θεωρείται αυτός 
που δεν έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ. Είναι άλλωστε γνωστό, ότι όχι μόνο 
στην Παύλειο Θεολογία και στην Ορθόδοξη ανθρωπολογία, μα και στη 
σύγχρονη επιστημονική αντίληψη ο άνθρωπος λογίζεται ‘‘ως όλον’’, σαν 
μια ψυχοσωματική ενότητα. 

Πολλοί εύστοχοι και άστοχοι χαρακτηρισμοί έχουν δοθεί στην εποχή 
μας. Εποχή σαρκολατρίας που όλοι ζούμε τα τραγικά επακόλουθά της. Τη 
μοναξιά. Τον μηδενισμό. Τη διάσπαση και τη μαζοποίηση του ανθρώπινου 
προσώπου. Τον παραλογισμό, που ανεξίτηλα σημαδεύει τον πολιτισμό μας.

Ένας τέτοιος πολιτισμός είναι θνησιγενής, φέρνει μέσα του τα σπέρματα 
της αυτοκαταστροφής του. Ας έχουμε λίγο θάρρος τουλάχιστον να 
δούμε κατάματα, με ψυχραιμία, χωρίς σκόπιμες υποκρίσεις, που τόσο 
πλεονάζουν σ’ όλες τις εκδηλώσεις της πνευματικής και κοινωνικής ζωής 
του τόπου μας, μια καθαρή και ρεαλιστική εικόνα ‘‘ του παρόντος αιώνος 
του απατεώνος’’

Εποχή ανισόρροπη, κατείδωλη, που διαζεύχθηκε το πνεύμα και 
δημιούργησε ένα παράλογο τρόπο ζωής, που απλώνεται και κατακτά 
καθημερινά έδαφος.

Και η ψυχή που είναι το αιώνιο στοιχείο του ανθρώπου; Ε! Αυτή 
ασφυκτιά, καταπλακώνεται κάτω από το σάρκινο πλέγμα, ζητάει ένα 
παράθυρο ν’ αναπνεύσει, λίγο να ξεδιψάσει, κάποια διέξοδο να ξεφύγει, 
να λυτρωθεί από το άγχος της.Σήμερα στο Δυτικό κόσμο πολλοί πρώην 
χριστιανοί ζητούν με ζήλο να μυηθούν στον Βουδδισμό και στ’ άλλα 
αυτολυτρωτικά συστήματα της Ανατολής, άλλοι να γίνουν γιόγκι κι 
άλλοι προσφεύγουν στη μαύρη μαγεία, για να σωθούν από το χάος που 
φέρνουν γύρω τους και μέσα τους.

Μας ρωτούν με αγωνία. Πού βλέπετε τη λύση; Σ’ αυτόν τον 
πολυβασανισμένο τόπο υπάρχει μια δοκιμασμένη παράδοση θεωρίας και 
πνευματικής ζωής. Δεν είναι άλλη από την Χριστιανική Παράδοση, στη 
πιο γνήσια και αυθεντική της έκφραση, την Ορθόδοξη ανθρωπολογία. 
Αν θελήσουμε εμείς οι Νεοέλληνες να ζήσουμε με συνέπεια την Ορθόδοξη 
παράδοσή  μας, υπάρχει για μας ελπίδα σωτηρίας και λυτρώσεως. 
Η φθαρμένη και ξεπεσμένη σάρκα μας εκεί παίρνει ουσιαστικό νόημα, 
καταξίωση και προορισμό. Εξαγιασμένη παύει πια  να είναι σάρκα και 
μεταβάλλεται οντολογικά σε σώμα Χριστού.  

Γεώργιος Ιουλ. Μουστάκης

Ρωγμές...
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Οι Χριστιανοί παντρεύονται “ως πάντες’’. Όπως 
όλοι οι άλλοι. Δεν αποτελούν εξαίρεση. Αποκτούν 
απογόνους. Με μια διαφορά βέβαια. Άλλα είναι 
τα κριτήρια των Χριστιανών στην εκλογή του 
συντρόφου της ζωής. Άλλες οι επιδιώξεις. Οι σκοποί 
που επιτελούνται στο γάμο. 

Ο Χριστιανισμος τιμά και σέβεται το γάμο. 
Υπάρχει και ειδικό μυστήριο. Με τις ευχές τις 
Εκκλησίας αρχίζουν οι Χριστιανοί τη νέα τους ζωή,.

Ο Χριστιανισμός δεν υποβιβάζει το γάμο. Δεν 
είναι μονολιθικός. 

Στον Παράδεισο οδηγούν πολλοί δρόμοι. ‘Οχι 
ένας και μόνος. 

Ένας άνθρωπος αποσύρεται στην έρημο. Και ζει 
ασκητική ζωή. 

Ένας άλλος ζει έγγαμο βίο. 
Άλλος ζει σε μοναστήρι. 
Άλλος στήνει ένα στύλο. Άνεβαίνει εκεί. Και 

μονάζει. 
Όλοι τούτοι μπορούν να πάνε στον Παράδεισο, 

εφ’ όσο η ζωή τους μυρίζει Χριστό. 
Όλοι τούτοι οι δρόμοι οδηγούν στους ουρανούς, 

όταν οδηγός όλων είναι ο Χριστός. 
Όταν ο Χριστός απουσιάζει, δεν γίνεται τίποτε. 
Οι δρόμοι τούτοι είναι ίσοι μεταξύ τους. Κανείς 

τους δεν υπερτερεί. Και αν εμείς ανυψώσουμε τον 
ένα σε βάρος του άλλου, γινόμαστε ανεδαφικοί.

Όταν ένας αγωνίζεται ‘‘τον καλόν αγώνα’’ είτε 
είναι άγαμος, έγγαμος, στυλίτης, ή ό, τι άλλο, 
μπορεί να πάει στον Παράδεισο.

Μακριά λοιπόν οι μονομέρειες κι οι μονολιθισμοί.
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Η αγάπη υπερβαίνει τόσο το στείρο ατομικισμό όσο 
και την αποκλειστική δυαδικότητα. Μέσα στην τριαδική 
κοινωνία κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο 
και ταυτόχρονα βρίσκεται σε απόλυτη ενότητα με τα άλλα. 
Διαφορά, ισοτιμία, ενότητα: να ποια είναι τα γνωρίσματα της 
τριαδικής προσωποκεντρικής οντολογίας. Καθένας υπάρχει με 
τον άλλο, δια του άλλου, για τον άλλο. Η αγάπη δίδεται, 
ανταποδίδεται, μεταδίδεται. 

Έτσι, το γεγονός ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε “κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωσιν” Θεού σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, 
εικονίζοντας το τριαδικό πρωτότυπο, καλείται να υπερβεί τον 
εγωκεντρισμό και κάθε δυαδική σχέση που αποκλείει κάποιους, 
και να ανοιχθεί προς όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμμιά 
απολύτως διάκριση. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια 
παγκόσμια αδελφική κοινωνία, στην οποία θα συνυπάρχουν 
αρμονικά η ενότητα και η διαφορά: Η διαφορά δεν θα δημιουργεί 
αντιπαράθεση και η ενότητα δεν θα συγχύζει.

Βιώνοντας ο άνθρωπος την αγάπη βιώνει τη ζωή ως μια 
μεγάλη κοσμική λειτουργία, στην οποία τα πάντα βρίσκονται 
σε αλληλοενύπαρξη και αλληλοσυμπλήρωση. Η αγάπη 
καθίσταται το ενοποιό κέντρο της δημιουργίας, ο άνθρωπος ζει 
τον παράδεισο. Σταύρος Φωτίου

Διέξοδοι

Το κέντρο
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Μαθαίνω πολλά, για να 
διδάξω.  

Διδάσκοντας, μαθαίνω 
περισσότερα.
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Όταν ο άλλος πάει με το πάσο του, είναι αρ
γο-

κίνητος. Όταν το κάνω εγώ, είμαι προσεκτικός και 

ακριβής...
Όταν ο άλλος δεν κ

άνει κάτι, είναι τε
μπέλης. Όταν 

εγώ δεν το κάνω, είμαι πολύ απασχολημένος...

Όταν ο άλλος κάν
ει κάτι που δεν του ‘παν να 

κάνει, ξεπερνά τα όρια της εξουσίας του. Όταν 

εγώ κάνω κάτι που δεν μου ‘παν να κάνω, έχω 

πρωτοβουλία...

Όταν ο άλλος υποστηρίζει επίμονα τη γνώμη 

του, είναι πεισματάρης. Όταν το κάνω εγώ, είμαι 

σταθερός και θετι
κός...

Όταν ο άλλος παραβλέπει τους τρόπους καλής 

συμπεριφοράς, είναι άξεστος. Όταν το κάνω εγώ, 

είμαι πρωτότυπος...

Όταν ο άλλος κάνει κάτι που αρέσει στον 

προϊστάμενο, τρίβε
ται επάνω του. Όταν εγώ κάνω 

κάτι που αρέσει στον προϊστάμενο, έχω πνεύμα 

συνεργασίας..

Όταν ο άλλος διαπ
ληκτίζεται, είχε τα

 νεύρα του. 

Όταν το κάνω εγώ, έφταιγε η πολλή δουλειά...

Όταν...
 Και ο Θεός βοηθός!...
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Έπρεπε να δώσω στο αρχείο ένα όνομα πριν το 
φυλάξω στον υπολογιστή μου, για να το βρίσκω εύκολα 
κάθε φορά που θα ήθελα να το ανανεώσω. Άρχισα να 
πληκτρολογώ: «Χρήσιμες συμβουλές προς…» και αμέσως 
άρχισα να σκέφτομαι διάφορα γύρω από την έννοια των 
συμβουλών. Είχα διαβάσει πρόσφατα και την άποψη ενός 
αγαπημένου μου συγγραφέα σχετικά με αυτό το θέμα, 
έτσι ήταν φρέσκος ο προβληματισμός στο μυαλό μου.

Το κείμενo του Γ. Β. ξεκινούσε κάπως έτσι:

 «Πώς βαριέμαι αυτούς που θέλουν να δίνουν συμβουλές. 
Πώς βαριέμαι και τον εαυτό μου, όταν το κάνει. Έχεις ιδέα 
γιατί τόσο πολύ καίγεσαι να συμβουλεύεις τους άλλους; 
Εγώ λέω πως για να φουσκώσει κι άλλο το εγώ σου. […] 
Λίγη ευαισθησία και διάκριση να έχεις, σύντομα θα λάβεις 
το μήνυμα πως ο άλλος ούτε τις θέλει τις συμβουλές σου, 
ούτε ποτέ πρόκειται να βελτιωθεί, να βάλει έναν πόντο στο 
ανάστημά του από αυτές. Κι αν σου λέει κι επιμένει πως 
δήθεν τις θέλει, είναι για να συνεχίσει να πιστεύει πως δεν 
είναι ικανός να πάρει ο ίδιος μια απόφαση. Ούτε θέλει να 
αναλάβει την ευθύνη του γι’ αυτήν. […] Αν βλέπεις κάποιον 
να είναι εξαρτημένος από τις «σοφές» σου συμβουλές, να 
ξέρεις πως ούτε αυτός έχει πραγματική ανάγκη τις συμβουλές 
σου, ούτε εσύ είσαι σοφός.»

Με βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη η συγκεκριμένη 
οπτική, μα πρόσφατα άρχισα να βλέπω τις συμβουλές με άλλη 
ματιά, πιο αγαπητική. Ίσως, γιατί κατάλαβα ότι αυτός που 
τις προ(σ)φέρει, όποιος κι αν είναι, γονιός, δάσκαλος, φίλος… 
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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

 Σάββατο,
  4.10.2021
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στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται σε αυτόν που έχει 
απέναντί του. Είναι συμβουλές που έχει ανάγκη ο ίδιος να ακούσει. 
Ας τις ακούσει, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο…

Όχι, δεν τους «στραβοκοιτάζω» πλέον αυτούς που όλο 
συμβουλεύουν. Δεν με «στραβοκοιτάζω» πλέον όταν κι εγώ το 
κάνω. Είμαστε όλοι αδύναμοι και ευάλωτοι εκείνη τη στιγμή. 
Θέλουμε να ακούσουμε μια φωνή να μας δείχνει τον δρόμο. 

Ας είναι η φωνή μας! Κι ας «προσποιείται» ότι βοηθά τους άλ-
λους…                                                       Κ. Χ. 

Δεν αρκεί μόνον να σφογγίσετε κάποιο δάκρυ: Αυτό γίνεται πολύ 
γρήγορα.

Ούτε αρκεί η συμπόνια μιας στγμής: Είναι κάτι το εύκολο.
Εκείνο που χρειάζεται, είναι να συνειδητοποιήσει ο καθένας την 

φρίκη αυτή και να μη αρκεσθεί απ’ εδώ κι εμπρός σ’ ένα στριφογύρισμα 
γύρω απ’ τον εαυτό ΤΟΥ, γύρω απ’ τους δίκους ΤΟΥ, που  του 
ανήκουν, περιμένοντας να τακτοποιήσει κάποτε την θεσούλα ΤΟΥ 
στον Παράδεισο.

Ν’ απαρνηθεί τον μεσημβρινό του υπνάκο, όταν υπάρχουν άνθρωποι 
που ουρλιάζουν από πόνο και απελπισία γύρω του.

Να μην παραδεχθεί πια αυτό το είδος της υπάρξεως, που είναι μια 
συνεχής κατάπτωση του ανθρώπου.

Να μην ανέχεται πια ένα αρνητικό Χριστιανισμό, που ασφυκτιά, εξ 
αιτίας των μικροαστών της Αιωνιότητας, μέσα σ΄ένα λαβύρινθο από 
τύπους και απαγορεύσεις.

Κανείς ας μην ανεχθεί να ευτυχεί μόνος του.
Μπρος στην αθλιότητα, την αδικία, την δειλία μην παραιτηθήτε 

ποτέ, μην συνθηκολογήσετε ποτέ, μην υποχωρήσετε ποτέ. Παλαίψτε, 
αγωνισθήτε.

Κάμετε έφοδο!
Εμποδίστε τους αρμόδιους να κοιμούνται!
Σεις που είσθε η αύριον, απαιτήστε την ευτυχία για 

τους άλλους, κτίστε την ευτυχία των άλλων.
Ο κόσμος πεινά για στάρι και συμπόνοια.
Πρέπει να δουλέψουμε.                   Ραούλ Φολλερώ 



g  h

Ανοιχτό Παράθυρο...
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Εξαιρετικός κληρικός. Σπάνιας αξίας. Και πνευματικότητας. 
Καλλιεργημένος. Ενημερωμένος. Μελετημένος. Άνθρωπος 

της ζωής. Όχι απόμακρος. Ήξερε ν’ αγαπά. Να βοηθά. Να 
συμπραστέκεται. Υπήρξε μαθητής μου.

Μετά την τουρκική εισβολή ήλθε πρόσφυγας στη Λευκωσία. 
Πέρασαν πάρα πολλές δυσκολίες. Ο Θεός βοήθησε κι επιβίωσαν.
Σιωπηλά συμπαραστέκεται η πρεσβυτέρα. Στη σκιά πάντα. 
Ο πρώτος του γιος αρρώστησε. Διαγνώσθηκε (αν θυμάμαι 

καλά) καρκίνος. 
Έφυγε πολύ σύντομα το παιδί. Κι εγώ ήμουν στη... Θεσσαλο-

νίκη για εξετάσεις στη Νομική. 
Είχε καταβληθεί. 
Υπήρχε συνεργασία μεταξύ μας στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. 

Ήταν γραμματέας. 
Πέρασε λίγος καιρός. 
Ήταν σαφές, ότι αγωνιζόταν με κάθε τρόπο να επιβιώσει πνευ-

ματικά. Κι ο κόσμος του όμως περίμενε πολλά απ’ αυτόν. 
Σ’ εμένα, εκτός από συνεργάτης, ήταν φίλος. Και σύμβουλος 

αγαπητός. 
Κάποτε κυκλοφόρησε το μυστικό. 
Ετοιμαζόταν για μετανάστευση. Στην Αφρική. 
Τα πάντα τακτοποιήθηκαν. Όλες οι λεπτομέρειες. Έμενε μόνο 

η ημερομηνία αναχώρησης. 
Δεν ήξερα βέβαια ποια ήταν η θέση των δικών του.  
Προβληματίστηκα πάρα πολύ. Τελικά, το απεφάσισα. 
Πήγα στον Μακαριώτατο. Τον ενημέρωσα. Τον αγαπούσε ιδιαίτερα. 
Ζήτησα να μην του δώσει Πιστοποιητικό ελευθεροϊεροπραξίας. 

Η Εκκλησία της Κύπρου τον είχε ανάγκη. 
Δεν του έδωσε την άδεια.
Συνέχισε τον αγώνα του. Ως το τέλος. 
Προσεύχεται για μας από τον ουρανό. 
Κι εγώ; Εξακολουθώ να προβληματίζομαι. 
Αμάρτησα;                                                                   17 b
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Ανεβαίνοντας
Όταν μιλάει η σιωπή

Στα μονοπάτια της πνευματικής ζωής

[Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού
Σταύρος και Σταυρούλα Σταμάτη, εκδ. Άθως- Εφηβικά]

 
Φαίνεται πως οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί όταν ανακοίνωσα στη μαμά 

την πρόθεσή μου να ακολουθήσω τους τρεις φίλους μου σ’ αυτό το 
παράξενο οδοιπορικό.

Όλα ξεκίνησαν σαν μια αναζήτηση καινούργιας περιπέτειας, σαν ένα 
παιχνίδι.

Όλα ξεκίνησαν ένα συνηθισμένο καλοκαιριάτικο πρωινό.
Τίποτα όμως, από όσα ακολούθησαν δεν ήταν συνηθισμένο. Καθόλου 

συνηθισμένο…
Τα τραύματα των τεσσάρων εφήβων πολύ βαθιά, τα ερωτήματά 

τους να καίνε, η καρδιά τους να διψάει. Μέχρι που την κατάλληλη 
στιγμή εμφανίζεται στην πορεία τους ο πατήρ Φιλάρετος, ως όργανο 
Θεού. 

Γιατί…
Όλα είναι ζήτημα πνοής.
Σε μια ανάσα ενώνονται οι τόποι
και οι χρόνοι όλοι.
Όλα είναι ζήτημα πνοής.
Σε μια ανάσα ενώνονται
οι κοντινοί 
κι οι μακρινοί
οι ζωντανοί 
κι οι πεθαμένοι.
Όλα είναι ζήτημα πνοής.
Της εκκλησίας μυστήριο είναι αυτό.
Ανάπνευσε καρδιά βαθιά
και μη λυπάσαι άλλο.

(Τάσος Θεοφιλογιαννάκος, Από την εισαγωγή του βιβλίου)
Κ. Χ. 
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Βεβαιώσεις

Όμως...
Τα περιστέρια πέταξαν.
Λίγα λευκά φτερά
αλαφροπέταξαν άτακτα.
Τα περιστέρια φύγαν μακρυά!
Γίναν ένα με τ’ άπειρο του ονείρου.
Η σκόνη
δε θα λερώσει ποτέ τ’ άσπρα φτερά τους.
Η αθλιότητα
δε θα συντροφέψει ποτέ τους λευκούς λογισμούς τους.
Κι αύριο θα πετάξουν τα περιστέρια·
πολλά μαζί και κάτασπρα.
Και πάντα.
Όμως
δεν θα πάρουν τίποτ’ άλλο
από τη γαλήνη του ατελείωτου
από την έξαρση
 του λεύτερου πετάγματος.
Τα περιστέρια πέταξαν.
Φύγαν, και θα γυρίσουν λευκά...
Ξέρουν πού πάνε.
Τα περιστέρια δε μίλησαν
ούτε θα μιλήσουν.
Όμως κάποιο θα γυρίσει
μ’ ένα κλωνάρι
χλωρής ελιάς. 

          Μυριάνθη Παναγιώτου
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ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΕΣ
Στραφτάλιζ’ ολογάλανος
της λευτεριάς ο πόθος
απ’ άκρη σ’ άκρη στο νησί.
Κι εσείς απάνου
μ’ ολόγυμνες ψυχές
-συντρόφοι σας οι αετοί
και τα φιλιά του ήλιου-
αεροζυγιαζόσασταν
ενώ από κάτω μούγκριζε
κι άνοιγε στόμα να σας καταπιεί
το εγγλέζικο λιοντάρι.
Με τανυσμένο κορμί
με τανυσμένη ψυχή ως τα σύννεφα·
Κι ο νους τρελλός απ’ όνειρα
κι από τη μέθη της πατρίδας 
    Γ. Π. (Δράση)

ΜΕΑ PΑTRIA
Σε είχα στο κέντρο της καρδιάς μου

σαν το βασιλικό σε φρόντιζα
πατρίδα αγαπημένη.

Ξημέρωσε μια ματωμένη αυγή 
και δολοφόνοι σε ζήλεψαν

σε πήραν
και σου τσάκισαν βαριά

κλαδιά και φύλλα
και σε ξερρίζωσαν.

............................................
Η μορφή σου εκεί

στο κέντρο του είναι μου 
μισή,

πληγωμένη,
μα ποτέ όσο τώρα

λαμπρή και μεγάλη. 
Μαρία Συγκλητική
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«Ο πατέρας μου έπασχε από καρκίνο. Όμως για κάποιον ανεξήγητο 
λόγο δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ίσως επειδή 
του έβαζαν μορφίνες και ο πόνος εξαφανιζόταν, νόμιζε πως ήταν μια απλή 
αρρώστια. Και ότι χρειαζόταν μια απλή περίθαλψη. Όταν όμως σοβάρεψαν 
τα πράγματα, τον μετέφεραν στην “Αροδαφνούσα”. Φαίνεται ότι ήταν στα 
τελευταία του. Η υγεία του διαρκώς επιδεινωνόταν. Εκεί τον επισκεπτόμαστε.

Τα αδέλφια μου, μιας και φτάσαμε στο τέλος της περιπέτειάς του, είχαν την 
άποψη να μην του πούμε τίποτε για τον καρκίνο.

Προσωπικά πέρασα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία με τον πατέρα μου. 
Ήταν σκληρός, απόλυτος. Δεν λέω ότι δε μας αγαπούσε, αλλά ήταν πολύ 
δύσκολη η συμπεριφορά του. Οι σχέσεις μας δεν ήταν και οι καλύτερες. 
Φτάσαμε στο σημείο να μην μιλιόμαστε.

Με την αρρώστια του άλλαξαν τα δεδομένα. Μαλάκωσαν οι καρδιές.
Σε μια μου επίσκεψη, ενώ είμαστε μόνοι, ο πατέρας μου είπε: «Θέλω να 

σου ζητήσω κάτι και να μου υποσχεθείς ότι θα το κάνεις. Μόνο εσύ μπορείς 
να το κάνεις». Του υποσχέθηκα ότι θα το κάνω. Με τη συμφωνία όμως ότι 
πρώτα πρέπει να ακούσει προσεκτικά τι είχα να του πω.

«Θέλω να με πάρετε σε ένα γηροκομείο. Έχω τη σύνταξή μου. Δεν θα 
σας επιβαρύνω οικονομικά και θα είναι καλύτερες οι συνθήκες διαμονής μου».

Και τότε ήρθε η στιγμή να του αποκαλύψω, με πόνο ψυχής, ότι έπασχε 
από καρκίνο και ότι πλησιάζει ο θάνατος. Αμέσως έβαλε τα κλάματα. Έκλαιγε 
μέσα στα χέρια μου. Για αρκετή ώρα, μέχρι να ηρεμήσει. Έμοιαζαν δάκρυα 
μετανοίας.

Σε κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει:
«Μα εγώ είμαι αμαρτωλός. Πώς θα φύγω έτσι; Πώς θα αντικρύσω τον 

Θεό;»
«Θυμήσου τον ληστή πάνω στον σταυρό, του είπα. Με μια του φράση 

ζήτησε συγχώρηση και ο Χριστός του άνοιξε τον Παράδεισο».
Έδειχνε να γαληνεύει.
Στη συνέχεια φώναξε τη μάνα μου και έμεινε μαζί του για αρκετή ώρα. Τι 

είπαν δεν ξέρω.
Αυτό που ξέρω είναι πως τίποτε δεν γίνεται τυχαία. Εκεί που δεν 

ανταλλάζαμε κουβέντα, είπαμε μαζί την τελευταία και πιο σημαντική.
Και ο πατέρας μου έφυγε ήρεμος!».                                     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.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (4:30 - 5:30 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τηλέφωνο: 22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 
και π. Λαυρέντιος 96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοιχτός (7:00-11:00 π.μ. και 4:30 - 6:30 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.
Στις 8 Οκτωβρίου, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία.
Από τις 4 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου ο Μικρός 
Ναός της Παλουριώτισσας θα παραμείνει κλειστός επειδή θα 
εκτελούνται οικοδομικές εργασίες εντός του ναού. Όλες οι 
ακολουθίες που θα γίνονταν στο Μικρό Ναό 4/10/2021 – 
15/10/2021 θα μεταφερθούν στο Μεγάλο Ναό.

“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l   Εκδίδεται από την “Ομάδα των 12” 
l  Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 154 l   Οκτώβριος 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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Ρώτησαν ένα παιδί:
Τι διαφορά υπάρχει στα απολυταρχικά 

καθεστώτα και στη δημοκρατία; Αυτό απάντησε:
Στα πρώτα βάζουν έναν κυβερνήτη που δεν 

τον θέλει ο κόσμος. Στα άλλα σε βάζουν να 
διαλέξεις ανάμεσα σε δύο ή τρεις, που δεν τους 
θέλει... ο κόσμος. 

Διαφωνεί κανείς; Ούτις
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