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“Ημερολόγια ενσυναίσθησης” λέγεται το βιβλίο της Σέρι 
Τερκλ, καθηγήτριας Κοινωνικών Σπουδών της Επιστήμης 
στο ΜΙΤ. “Πρόσφατα ένας 18χρονος μου είπε: Ξέρεις τι 
πάει στραβά με τις συζητήσεις από κοντά; Δεν μπορώ 
να ελέγξω τι λέει ο άλλος”. Και εξηγεί: “Σε διαδικτυακές 
συζητήσεις, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, κάποιοι 
κλείνουν την κάμερα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, 
είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα επανεμφανισθούν. Η 
ανθρώπινη επαφή μας κάνει ευάλωτους”. 

Ανθρώπινη επαφή. Θετικό λοιπόν ή αρνητικό; 
Οι “κάμερες”; Κλειστές ή ανοιxτές; Αν θα είναι κλειστές, 

τότε γιατί να μπουν; Οι ανοιχτές; 
Είναι σαφές ότι φέρνουν μια απο-προσωποποίηση. 
Δεν επικοινωνείς με τους άλλους. Αφού δεν έχεις όποια επαφή. 
Ν’ αποφύγουμε τις συζητήσεις άραγε; 
Αν γίνει τούτο, θα βοηθηθούν οι άνθρωποι; 
Θα διαβάζουν... ανάγνωση και...; 
Πάρα πολλοί είναι υπέρ της συζήτησης. Πιστεύουν ότι 

καταλαβαίνουν καλύτερα έτσι το μάθημα. 
Παίρνουν τις γνώσεις, που προσφέρονται. Τις κάνουν πιο 

εύκολα δικές τους. 
Και κάτι άλλο. Γιατί “ενσυναίσθηση”; Μήπως λανθασμένα 

χρησιμοποείται ο όρος; Στην πραγματικότητα σημαίνει: 
“χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων”. Εδώ; 
Γιατί έτσι; 

Διελκυστίνδα λοιπόν;        ζ.α.
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Κάποια Τσαρίνα της Ρωσσίας βρήκε στο γραφείο του 
Τσάρου μιαν αναφορά πολιτικού καταδίκου, που ζητούσε χάρη.

Ο Τσάρος ο ίδιος είχε σημειώσει. “Να συγχωρηθεί; 
Αδύνατον. Να σταλεί στη Σιβηρία”.

Η Τσαρίνα πήρε την πέννα Έσβησε την τελεία μετά τη                                                                           
λέξη “αδύνατο”. Και την έγραψε μετά τη λέξη 
“συγχωρηθεί”.

Το νόημα της φράσης, που  τώρα  έλεγε: “Να συγχωρη-
θεί. Αδύνατο να σταλεί στη Σιβηρία”.

Ο Τσάρος το είδε. Γέλασε. Δέχθηκε τη διόρθωση. Στον 
κατάδικο εκείνο δόθηκε χάρη.                     Δ
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Πιστευέτε;

Και σ’ εμάς η ερώτηση. Τι απαντούμε; 
Προσωπική η ερώτηση. Και αμεταβίβαστη. Ουδείς εξαιρείται. 
Τηλεσκόπιο; Μικροσκόπιο; Ακτινογραφία; 
Τι να χρησιμοποιήσουμε; 
Δεκτές οι όποιες εισηγήσεις. 
Θέλουμε να δουλέψει το θερμόμετρό μας. Και τα στοιχεία; 

Στην κλίμακα Ρίχτερ; 
Η απάντηση “δεν βαριέσαι” ακούεται πολύ συχνά. Το 

πρόβλημα όμως παραμένει. Δεν λύνεται μόνο του. 
Υποβιβασμός λοιπόν του θέματος; Διαγραφή μήπως; 

Αδιαφορία; Κάτι άλλο; Και τι;
Είναι όμως λύση κάτι τέτοιο;
Κι όταν έλθει η “στιγμή της αλήθειας”; Τι θα κάνουμε; Δεν 

έρχεται, όταν εμείς θέλουμε. Ποιος θα δώσει εξετάσεις; Θα 
λειτουργήσει το “σύνδρομο του Μινχάουζεν”; Δι’ αντιπροσώπου 
δηλ; Θα μας βοηθήσει άραγε; 

Οι μωρές παρθένες; 
Προκύπτει τώρα άμεσα της απάντησης ο καιρός. Αναβολή 

δεν χωρεί καμμιά. Καιρός ν’ αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 
Και η απάντηση θα διέπει ολόκληρη τη ζωή μας. 
Τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε; 
Ξέρουμε τι θα χρειαστεί.
Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε γιαλιά. 

Ματιά καθαρή χρειάζεται. Καρδιά απλή. Διάθεση γνήσια.
Όλα τούτα θα συνεργαστούν, ώστε να μην ισχύσει για μας 

εκείνο που λέει ο Χριστός: “ίνα οι βλέποντες μη βλέπωσι”. 
Στη ζωή μας σήμερα πολλοί κυκλοφορούν τρωγλοδύτες. 

Άνθρωποι του ερέβους. Του σκοταδιού. Της αδιαφορίας. Της 
συνωμοσίας. Της καχυποψίας.
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 αναδύσε ι ς

 Ο ποιητής πολύ όμορφα το λέει:           
“Ανοιχτά κι άγρυπνα

    τα μάτια της ψυχής μου”. 
Σε τελική ανάλυση, “ο λέων ωρυόμενος” ήδη ακονίζει τα 

δόντια του. 
Αυτό όχι για να τρομοκρατηθούμε.
Υπό οποεσδήποτε συνθήκες θα βρεθούμε μπροστά στο 

δίλημμα. Όχι ασφαλώς εκείνο του Ηρακλή. Μα το άλλο. Με τις 
δέκα παρθένες. 

Διαιρέθηκαν σε δύο ομάδες. 
Κινήθηκαν ελεύθερα. Μα και υπεύθυνα βέβαια. 
Η προσγείωση για κάποιες ήταν ανώμαλη. Διέξοδος πλέον 

δεν υπήρχε. 
Πήραν τις αποφάσεις τους. 
Υπέγραψαν το “συμβόλαιο”. 
Διόρθωση καμμιά 
Η κατάληξη είναι σαφής. Δημιουργεί μια πικρία στου 

ανθρώπου το στόμα. 
“Τις πταίει” όμως; 
Η προτροπή, πάντως, εξακολουθεί τους αιθέρες να διασχίζει:
Προσοχή, αδελφοί. “Μη μείνωμεν έξω του νημφώνος Χριστού”.
Οι πυρσοί εμάς περιμένουν.
Θα πάμε;            +ο π.Γ.

Είναι τάχα ντροπή το ότι μας διάλεξε; 
Πού είναι η λεπτή καρδιά που λέει το Ευαγγέλιο; 
Ποιο μυστήριο να κρύβεται πίσω από τέτοιες εκλογές 

του Αγ. Πνεύματος; 
Γιατί μας διάλεξε Εκείνος και όχι εμείς;    

      Μικρές
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...εδραιώματα

Της αλήθειας...
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“Το ανθρώπινο σώμα!... Ω, τι θαυματουργικό εργαστήριον, το 
οποίον μεταβάλλει το νερό σε αίμα, τον αέρα σε κόκκαλα, τα φυτά 
σε μέταλλα, τα μέταλλα σε υγρά! Πρωτάκουστον εργαστήριον 
θαυμάτων! Αλλά φυσικών θαυμάτων. Τι όμως, στην φύσιν δεν 
είναι θαύμα; 

Κάποιος αόρατος μηχανικός, κάποιος θαυματουργός τεχνίτης 
κυβερνά αυτό το παράδοξο εργαστήριο, που εμείς ονομάζουμε 
σώμα. 

Αυτός βρίσκεται στο σώμα, αλλά εμείς δεν Τον βλέπουμε. Τα 
έργα Του τα βλέπουμε, Τον ίδιο όμως όχι. Ωσάν να έχει την 
πρόθεση να κρύπτεται όλον και περισσότερο όπισθεν των έργων 
του!...

Το σώμα!... Ο Θεός έθεσεν αναρίθμητα αινίγματα δημιουργών 
αυτό όπως είναι. Στον πηλό του τύλιξε τον θείον χρυσόν Του, 
και τον άφησε εδώ στο μακρινόν πλανήτη μας. Και στο θαύμα 
προσέθεσε θαύμα: 

Ο Λόγος έγινε σώμα! Τοιουτοτρόπως εμεγάλυνε το σώμα 
υπεράνω των Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Το δόξασε και το 
ερμήνευσε, διακηρύττων: “το δε σώμα τω Κυρίω” (Α’ Κορ. 6,13). 
Απόδειξις τούτου είναι η εις ουρανούς ανάληψις του Κυρίου μετά 
του σώματος, μετά του οποίου και εν τω οποίω θα παραμείνη 
εις τους αιώνες. 

Ο αρραβώνας τούτου είναι η ανάστασις των δικών μας 
σωμάτων κατά την ημέρα της Κρίσεως. Η παναξία του σώματος 
έγκειται ακριβώς σε αυτό, ότι “Λόγος σαρξ εγένετο” και αιωνίως 
παραμένει εν τη σαρκί.  

Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς              

Ας δώσωμεν οι Έλληνες, όπως έδωσαν οι γονείς μας, 
το αίμα, το χρήμα, το θάρρος, τον ενθουσιασμόν και το 
πείσμα, δια να νικήσωμεν.   

Απ’ ό,τι και αν δώσωμεν, θα περισσεύση τόσον μετά 
την Νίκην, ώστε θα ζήσωμεν ευτυχείς. 

Εμπρός λοιπόν!               Γεώργιος Α. Βλάχος
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Διαυγάσεις Οριακές

 Mαρτυρίες...
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Όταν ζεις κάτι πολύ δυνατά, δεν έχεις την ευκαιρία ή την απόσταση 
να το δεις κριτικά ή να το αναλύσεις. Ύστερα από τρία χρόνια όμως, 
μπορείς, αρχίζεις την πορεία για τα γιατί. Ποιοι αληθινά είμαστε; Τι 
μας ένωσε τόσο δυνατά; 

Πρώτα πρώτα η πίστη μας. Πιστεύαμε και δεν κρύβαμε την πίστη 
μας. Πιστεύαμε στον Θεό, στην Παναγία, στην Ελλάδα. Η πίστη μας 
ήταν υπερβατική. Ήταν η μεγάλη δύναμή μας. 

Η διμοιρία έπρεπε να περάσει μια μικρή χαράδρα. Άλλοι τώχαν 
πριν προσπαθήσει, αλλά δεν το κατάφεραν. Τα βλήματα από τα 
ολμάκια των Ιταλών έκαναν θραύση. 

Μέσα στη διαταγή περιείχετο κι η εντολή: “να λεχθούν δυό λόγια, 
για να εμψυχωθούν οι άνδρες και να τους αναπτερωθεί το ηθικό”. 

Σκεπτόμουνα όλη τη νύκτα τα δυο αυτά λόγια που ‘θελε ο 
ταγματάρχης. 

Όταν ήρθε η ώρα, άρχισα: “Αν πάμε αραιωμένοι κι ο καθένας 
μας κινείται σε δέκα τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με τον νόμο των 
πιθανοτήτων... η περίπτωση να μας κτυπήσουν τα βλήματα είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη. Μηδαμινή!”.

Απ’ τα μούτρα του ταγματάρχη κατάλαβα ότι δεν έκαμα τίποτα. 
Συνεχίζω: 

“Ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Έγελος, έλεγε: “Κανείς δεν πεθαίνει, 
πριν τελειώσει το έργο του. Κι εμείς ακόμα δεν το αρχίσαμε. Η ζωή 
μας ανήκει”. Καμμιά συγκίνηση κι η αντίδραση πάλι ψιθυριστά: “Της 
κυρά Λένης ο γιος από το Γαλαξείδι είχε τελειώσει όταν χτυπήθηκε;” 
Νέο αγριοκύταγμα από τον ταγματάρχη. Άρχισα, παρά το κρύο, να 
ιδρώνω.

Και ξαφνικά βγάζω μια αυθόρμητη φωνή. “Παιδιά έχω τίμιο ξύλο 
στο φυλακτό μου. Είμαι “παιδί της Παναγίας”. Μαζί μου δεν θα 
πάθει κανείς τίποτα”. Eνθουσιασμός. H διμοιρία ζητωκραύγασε κι 
ένα αίσθημα ασφαλείας γέμισε τις ψυχές όλων. Με κέφι περάσαμε τη 
χαράδρα σώοι και αβλαβείς.                           Γ.Δ. Δασκαλάκης
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Γνωστή η ταπείνωση του Αβραάμ Λίνκολν. 
Σε μια εκλογική αναμέτρηση είπε: 
“... αν νομίσετε ότι είναι καλύτερα να παραμείνω 

εκεί που είμαι, χαμηλά, δεν θα λυπηθώ πολύ. Έχω 
εξοικειωθεί με τις απογοητεύσεις”. 

Είχε πίστη δυνατή. Παρά το γεγονός, ότι, ως 
τότε είχε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Εμπόδια. 
Απογοητεύσεις.

Δεν ήταν προσκολλημένος στους τύπους.
Ήξερε καλά, πως δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

χωρίς τη βοήθεια του Θεού. 
Έλεγε, ότι ήταν “ένα ταπεινό όργανο στα χέρια του 

Ουράνιου Πατέρα”. 
Δεν τον ενοχλούσε η λανθασμένη συμπεριφορά των 

άλλων απέναντί του. 
Δεν άφηνε τον εαυτό του να πικραθεί. 
Άφηνε τη ζωή του πάντα στου Θεού τα χέρια.
Μας διδάσκει λοιπόν. 
Και με το παράδειγμά του; 
Ανεξίτηλο.
Μοναδικό.

             17 b
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Μόνο Εκείνος
Συνθήματα ακούονται διάφορα σήμερα. 
“Ανύπαρκτο πρόσωπο ο Ιησούς. Ουδείς μπορεί να πιστεύει. 

Να στηριχθεί στις απόψεις προσώπου φανταστικού. 
Καμμιά επιρροή των θεωριών του δεν παρατηρείται στον κόσμο. 
Ο άνθρωπος ικανοποιείται με τα δεδομένα της επιστημονικής 

έρευνας και μόνο. 
Ο Χριστός; Μια παλλαϊκή φυσιογνωμία που κάποτε παρήλασε 

στην Ανατολή. 
Ας τον αφήσουμε να επιδρά στους απλοϊκούς. Τους αγράμ-

ματους. Εμείς, οι πρίγκιπες του πνεύματος, αξιοποιούμε τα επιτεύ-
γματα της γνώσης. 

Τη σοφία τη βρίσκουμε στα επιστημονικά μας θαύματα. 
Γιατί να μην ακολουθούμε την ανθρώπινη σκέψη; Να θέλουμε 
συνοδοιπόρον εκείνον; Μια ανύπαρκτη σκιά; 

Και αν υπάρχει, γιατί επέτρεψε τόσους πολέμους; Το 
ολοκαύτωμα; Την τουρκική θηριωδία; 

Δίνει κατεύθυνση για ηθικές αρχές; Πού; 
Τι γίνεται, όταν έλθει ο πόνος; 
Θολώνεται η σκέψη από τις αντινομίες; Τις απογοητεύσεις του 

κόσμου τούτου. Χάνεται και το χαμόγελο από το ανθρώπινο 
πρόσωπο”. 

Ο Χριστός: Της ύπαρξής μας τ’ όνειρο. Το στήριγμα της 
ανθρώπινης ψυχής. 

Νικητής του θανάτου, έδωσε ζωήν στους απελπισμένους.
Διαλύει τα όποια σκοτάδια. 
Ανατέλλει το φως των ελπίδων. 
Φέρνει στη ψυχή μας τη γαλήνη. Σώζει.
Έχουμε ανάγκη οδηγού στη ζωή μας. 
Κάτι που μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει. 
Θα Τον δεχθούμε;        ζ.α.
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Διέξοδοι

“Σώμα ου πονηρόν”, μικρό ακάτιο στον νοητό πόντο ταξιδεύει, 
πλίνθος που η θάλασσα νίπτει, πηλός που αποσμήχει η άβυσσος. 
Θάμβος το σώμα της ανοίξεως, στου γέροντα τα μάτια, που στο 
ρούχο του σβήνει η στάχτη ενός καμένου αγριολούλουδου. 

Είναι τα ίχνη της φθοράς σημείο πως υπάρχει αιωνιότητα; 
Πάνω του τα σημάδια της αντικρύζονται και μέσα από αυτά η 

φθορά νικιέται, καθώς το σώμα ομιλεί. Και είναι ταξίδι η λαλιά του στις 
ακτές του μύθου, και τα σημάδια από μόλυσμα, από ιός θανατηφόρος, 
γίνονται τροφή αγαλλιάσεως, με επέκεινα συνομιλία. 

Ω, πώς είναι μπορετό να μιλήσει το σώμα, και τη δική του ομιλία 
ν’ ακολουθήσουμε; 

Και δεν γνωρίζεις, αν η ροή του σώματος είναι και ο δρόμος της 
ψυχής, ώσπου άγγιγμα εκστάσεως σε συνεπαίρνει. Και το σώμα ωσάν 
βάτος φλεγόμενη, καρπός των καθαρών αισθήσεων, θα οδηγήσει εκείνο 
την ψυχή σε θύρα ολόχρυση. 

“Φωνή υδάτων πολλών” η πλησμονή του σώματος. Εκχύλισμα και 
ποταμός νοημάτων ο καρπός του... ξύλου της ζωής, που μας καλεί στον 
πρώτο κόσμο μας.                         Αλέξανδρος Κοσματόπουλος      

* * *
Είναι μια φωνή ήρεμη και σταθερή, μια φωνή βαθιά και στοχαστική, μια 

φωνή που μαρτυρά οξεία ματιά και συναίσθημα. Παρατηρητής και ταυτόχρονα 
δρων υποκείμενο, ο Σεφέρης είναι ποιητής με τη διπλή έννοια της λέξης. 

Ζει τη ζωή “μέρα με τη μέρα”. Διότι τη ζωή μας “δεν τη γράφουμε - Το 
γράψιμο, ό,τι και να κάνεις, είναι μόνο ένα μέρος της ζωής” (“Μέρες Ε΄”). 

Επαγγελματίας της ποίησης και της διπλωματίας, δεν ζει διχασμένος. Δεν 
είναι η περίπτωση του λογοτέχνη που απλώς βιοπορίζεται. Τα επαγγελματικά 
του ημερολόγια περιλαμβάνουν προσωπικές εγγραφές ενός διπλωμάτη, που 
χρημάτισε πρέσβης στο Λονδίνο την εποχή των τεταμένων ελληνοβρετανικών 
σχέσεων εξαιτίας του κυπριακού δράματος. 

Πτυχές του καθημερινού ιδιωτικού, του καλλιτεχνικού προσωπικού και του 
ταραγμένου δημόσιου χώρου συνομιλούν αρμονικά.           Ελισάβετ Κοτζιά.  

“Φωνή...”
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Δονήσεις

Ο εχθρός βρίσκεται πάντα “εντός των τειχών”, είτε 
δημοκρατία υπάρχει είτε δικτατορία. Η διαφορά μεταξύ τους 
είναι ότι, η μεν δημοκρατία τον βλέπει, τον ανέχεται ή και τον 
απορρίπτει, ενώ η δικτατορία τον εξοντώνει. 

Οι επικήδειοι λόγοι είναι άχρηστοι. Για τους νεκρούς αυτούς, 
που άξιζε η παρουσία τους στη ζωή, υπάρχουν οι συνειδήσεις 
εκείνων που απομένουν. Για τους άλλους, θα περίττευε την ώρα 
εκείνη κάθε υποκριτική έκφραση. 

Πλήθυναν στην εποχή μας οι συγγραφείς και οι 
παρασυγγραφείς. Οι ποιητές και οι... παραποιητές. Εκείνοι που 
συνθέτουν και οι άλλοι που... αποσυνθέτουν την τέχνη. 

* * *
Η αυγή χαράζει. Ο ήλιος βγαίνει πίσω από τα ψηλά βουνά 

και παιγνιδίζει με τα πρωϊνά συννεφάκια που θα διαλυθούν σε 
λίγο κάτω απ’ τις θερμές του ακτίνες. 

Μια γέρικη λεύκα με το φτερωτό της φορτίο είναι χαρούμενη, 
γιατί πάλι θα αντικρύσει το φως του ήλιου και θα στεγνώσει τα 
φύλλα της απ’ τη νυχτερινή δροσιά. 

Τα πουλάκια κυνηγιούνται από το ένα κλαδί στ’ άλλο κι 
ευτυχισμένα υποδέχονται την καινούργια μέρα.

Η γέρικη λεύκα χαμογελάει ευτυχισμένα. Έχει ζεσταθεί πια 
από τις ακτίνες του ήλιου. Και η συντροφιά των μικρών αθώων 
πουλιών την κάνει να ξεχνάει όλες τις κακίες των ανθρώπων.

 “Δ”

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10



g  h

Δονήσεις

Το κοσμικό αυγό, η πανάρχαια αρχή των πάντων, συνα-
ντάται σε όλους τους μύθους: Ελληνικούς, αιγυπτικούς, 
κέλτικους, ινδικούς.

Για τους Ορφικούς μέσα από το βαθύ έρεβος της νύχτας 
ο χρόνος γέννησε το κοσμικό αυγό (ωόν αργύφεον) που από 
μέσα του ξεπήδησε ο Φάνης ο Πρωτόγονος. 

Όλα αυτά μάλλον δεν τα γνωρίζουν οι χρήστες του Ins-
tagram που κατά εκατομμύρια (πάνω από 40) έκαναν like 
στη φωτογραφία ενός αυγού, σημειώνοντας ρεκόρ. 

Πράξη αυτοσαρκαστική; Ίσως. Μέχρι το επόμενο 
ρεκόρ.          (“Τα Νέα”)      

11

Φύσα, αγέρα.
Η ψυχή που αναστατώνεις δεν σε τρομάζει. Χώνεται στ’ 

άδυτα της ύπαρξης. Κλείει τα φτερά της. Περιμαζεύει κάτω 
από αυτά τους πόθους της και τα όνειρα. Και μέσα στην 
απρόσβλητη θαλπωρή της, την ιερή και γαλήνια, κρατεί τα 
φίλτρα της σαν στοργικό πουλί για την μεγάλη εκκόλαψη. 

Αγέρα, φύσα. 
Μαρκουΐζος

* * *  
To μεγαλείο του χριστιανικού μηνύματος είναι ότι 

αγκαλιάζει τον πόνο και του δίνει σωτηριολογική προοπτική. 
Βέβαια, η αναφορά στην σταυρική διάσταση της ζωής ενοχλεί 
πολλούς. Αλλά ο πόνος είναι η πηγή της μετάνοιας. Το βασικό 
κίνητρο προσέγγισης του Θεού. 

Χωρίς τον Σταυρό η ζωή και η πραγματικότητα χάνουν και 
την Αναστάσιμη προοπτική τους.
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Ρ ηγματώσεις

Αυτό που έκανε τον Πασκάλ να ξεχωρίζει, ήταν ότι πολύ 
γρήγορα ένιωσε την ανάγκη να αναζητήσει την ουσιαστική 
αλήθεια και να ικανοποιήσει τους βαθύτερους στοχασμούς του. 

Τα 24 χρόνια του ήταν το σημείο εκκίνησης για την πορεία 
του μεγάλου επιστήμονα προς τη σωτηρία, με εφόδια στο 
ταξίδι του την πνευματική τροφή που προσφέρει ο Θεός και το 
παράδειγμα αυτοθυσίας του Ιησού. Έτσι, η χριστιανική θρησκεία 
έγινε το μοναδικό αντικείμενο μελέτης του. Από δω και πέρα 
θα αφιέρωνε το ερευνητικό του πνεύμα στη μελέτη δύο μεγάλων 
πραγματικοτήτων: του Θεού και του ανθρώπου [...]

Η μεταστροφή και η επιστροφή του στον Κύριο δεν ήταν 
παροδική, αλλά ειλικρινής ένδειξη μετανοίας με συνεχή και έντονη 
επιθυμία ψυχικής τελειοποίησης και αγιασμού. 

Απαλλάσσεται από οτιδήποτε κοσμικό, αρνείται κάθε 
σωματική άνεση και υποβάλλει τον εαυτό του σε συνεχή άσκηση 
διώχνοντας τις περιττές και γήινες απολαύσεις. 

Κύριο μέλημά του γίνεται τώρα η φιλανθρωπία. 
Με τρυφερότητα και απαράμιλλη στοργικότητα αγκαλιάζει 

όλους τους φτωχούς, τους οποίους βοηθά με διάφορους τρόπους. 
Προσφέρει τα υπάρχοντά του σε αυτούς, δανείζεται χρήματα για 
να τους βοηθήσει, σ’ αυτούς προσφέρει και τα κέρδη μιας νέας 
εφεύρεσης, της συγκοινωνιακής άμαξας. 

Βιώνει τόσο έντονα τη χριστιανική ζωή, ώστε φιλοξενεί στο 
σπίτι του ένα φτωχό άρρωστο. 

Άλλες αρετές που χαρακτήρισαν τον φιλεύσπλαχνο εκλεκτό 
του Κυρίου ήταν η υπομονή στην ασθένεια, η ταπείνωση, η 
ανεξικακία, μα και η δικαιοσύνη και φλογερή πίστη. 

Ο θάνατος δεν τον φόβισε. Έλεγε συχνά: “Μακάριοι όσοι 
πεθαίνουν, αρκεί να πεθαίνουν εν Κυρίω”. Προσεύχεται 
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ακατάπαυστα και μελετά την Αγία Γραφή  ρουφώντας τα 
υπέροχα νοήματά της [...]

Τις τελευταίες μέρες ζήτησε να τον βάλουν στο άσυλο των 
ανιάτων, για να πεθάνει κοντά στους φτωχούς και αδυνάτους. 
Με λαχτάρα ζήτησε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. 

Την τελευταία φορά που κοινωνούσε, πλημμύρισε από τόσο 
έντονα και ουράνια αισθήματα, που ξέσπασε σε δάκρυα. 

Τα τελευταία του λόγια, αφού χόρτασε με την “αθάνατη 
τροφή”, ήταν: 

“Είθε ο Θεός να μην με εγκαταλείψει ποτέ! “. 
Ο Πασκάλ είχε τέλος αγίου. Μόλις 39 ετών προστέθηκε στη 

χορεία “των νικητών και μακάρων”. (“Παρεμβολή”)

Η είσοδος στην πνευματική ζωή είναι μορφή γέννησης. 
Μερικές φορές έρχεται άνετα. Άλλοτε απαιτούνται κόποι 

πολλοί. 
Κοπιάζει ο (πνευματικός) πατέρας. Προσπαθεί να φέρει 

κάποιον στο δρόμο τον ίσιο. 
Τον τίτλο του πατέρα δεν μπορεί να τον έχουν πολλοί 

ταυτόχρονα. Έναν πατέρα έχουμε. Παιδαγωγούς, βοηθούς, 
συμπαραστάτες, μπορεί να έχουμε πολλούς. Πατέρας όμως μόνο 
ένας είναι. 

Πώς εργάζεται όμως ο Πατέρας τούτος; 
Προσπαθεί να γεννήσει πνευματικά. Ν’ αναγεννήσει τον 

συγκεκριμένο άνθρωπο. Πώς; 
α. Εν Χριστώ Ιησού. Δημιουργώντας τον σωστό σύνδεσμο με 

το Χριστό. 
β. Δια του Ευαγγελίου. Με το Λόγο του Θεού. 
Η σύνδεση με το Χριστό και το Ευαγγέλιό Του φέρνει την 

πνευματική αναγέννηση. Όταν ένας είναι συνδεδεμένος 
με το Χριστό, μελετά το Ευαγγέλιο. Προσπαθεί να το 
εφαρμόσει στην καθημερινή πράξη. Κατατάσσεται στους 
αγωνιζομένους. 

Κ
Α
Θ’

ΟΔΟΝ
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Η μοναξιά γεννά τον φόβο, γιατί χωρίς Θεό 
βασιλεύει ο φόβος με δύο λογιών αντιδράσεις: 
Τις δυναμικές με τη βία και τις υποτονικές με τη 
σιωπή, τη φυγή και τη δειλία.  

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος 

* * * 
Όσοι θυμούνται πόσες αναβάσεις και καταβά-

σεις, από τις ιλιγγιώδεις κορυφές του θριάμβου 
στα βάραθρα της καταστροφής, σημειώνει η ελλη-
νική ιστορία γνωρίζουν ότι για την αιωνίαν 
ζωτικό-τητα του έθνους αυτού οι πτώσεις ακόμα 
και οι σκληρότερες, υπήρξαν πάντοτε κέντρισμα 
ενέργειας, δεν μπορούν σήμερα ν’ αμφιβάλλουν 
ότι η Ελλάδα  ανεβαίνει πάλι προς φωτεινότερους 
ορίζοντες.

Για όλους τους άλλους ας χρεισιμεύσει η σημερινή 
επαίτειος ως υπόμνηση εθνικής αυτοπεποίθησης.

               (“Ελ. Βήμα”)
* * * 

Ένας μικρός λαός, ο οποίος φαίνεται να έχει 
εξουθενωθεί εδώ και τέσσερις αιώνες από τον 
κτηνώδη ζυγό, έσπασε με πάταγο τις αλυσίδες 
της άτιμης δουλείας.                                        (“Ελ. Βήμα”)

14
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Ότι πολύτιμο υπάρχει μέσα μου, χωρίς εξαίρεση, 
έρχεται από αλλού εκτός από εμένα, όχι ως δώρο, 
αλλά ως δάνειο που πρέπει να ανανεώνεται αδιάκοπα. 

Ότι υπάρχει μέσα μου, χωρίς εξαίρεση, είναι 
απολύτως δίχως αξία, και ανάμεσα στα δώρα που 
έρχονται από αλλού. Κάθε τι που σφετερίζομαι, γίνεται 
αμέσως δίχως αξία. Σιμόνη Βέϊλ

* * *

“Η αληθινή ελευθερία, η αληθινή δικαιοσύνη, η 
αληθινή συναδέλφωση δεν μπορούν να εγκαθιδρυθούν 
χωρίς την αγάπη του ανθρωπίνου γένους. Και φαίνεται 
ότι τούτο είναι το δυσκολώτερο πράγμα και μάλιστα 
το πλέον αδύνατον, αν δεν στηρίζεται επάνω σε κάτι 
ή σε κάποιον που μας ξεπερνά. Και αυτό το κάτι ή  ο 
κάποιος είναι ο Θεός”.   Ευγ. Ιονέσκο

αγάπης

λόγια

15

Γιέ μου,

Ο μόνος λόγος που ανοίγουν πολλοί το 

στόμα τους, ε
ίναι για να σ

ε προειδοποιήοσυν.

Ναι. Να κλείσεις τ’ α
υτιά σου.



Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις

18

ΔΥΣΚΟΛΟ            
“Η άγνοια πιο συχνά γεν-

νά εμπιστοσύνη από ό,τι η 
γνώση”. (Μ. Βολανάκης)

Το θέμα είναι σοβαρό. 
Η γνώση σήμερα έχει γίνει 

το ύψιστο αγαθό του ανθρώ-
που.

Το sine qua non.
Το (θεωρητικό) επιστέγα-

σμα κάθε προσπάθειας. Στό-
χος ζωής. Σύνθημα. 

Δηλ; “Η γνώση για τη 
γνώση”; 

Ή η γνώση για να γίνουμε 
καλοί άνθρωποι; Ωφέλιμοι 
στην κοινωνία; Χρήσιμοι;

Τι γίνεται όμως, όταν η 
γνώση μετατρέπεται σε όπλα; 

Ευκαιρία εξόντωσης ανθρώ-
πων; Όργανο καταστροφικό; 

Εργαλείο ξεπεράσματος βα-
σικών θεμάτων της ζωής; 

Με τη γνώση βρήκαμε               
το αεροπλάνο. Το   υποβρύχιο.                                                            
Τρόπους για ξεπέρασμα ασθε-                                                                   
νειών. Την επιτάχυνση του   
χρόνου. Την αντιμετώπιση της 
βαρύτητας. Της απόστασης. 

Και μετά θα προχωρήσουμε 
σε επικράτηση του ενός σε 

βάρος του άλλου; Εξολόθρευση 
των “εχθρών”; 

Μονοκρατορία; Δικτατορία; 
Μονόπλευρη απόλαυση των                                 
αγαθών; Κατάργηση της ελευ-                                     
θερίας του ανθρώπου;  Ταξινό-    
μηση των ανθρώπων σε πατρι-      
κίους και πληβείους; Είλωτες; 
Δουλοπάροικους; Σκλάβους; 

Και τα όρια; Θα τα καταρ-
γήσουμε; 

Θα γίνουμε ασύδοτοι;
Ποιος θα μας εμποδίσει; 
Τότε όμως θα μιλούμε 

για ζούγκλα. Χωρίς νόμους. 
Ηθική. Αξίες. Ιδανικά. 

Θα γυρίσουμε στην εποχή 
των πιθήκων; Μήπως πρέ-    
πει λοιπόν ο καθένας να προ-
κρατήσει το δεντρόσπιτό του;                                    
Μήπως συμφέρει ν’ αποφεύ-
γουμε τα άκρα; 

Η γνώση είναι πιθανό να         
φέρει τους ανθρώπους πιο 
κοντά; Καλλιεργεί την εμπιστο-                                  
σύνη μεταξύ τους; 

Μήπως εξάπτει τον εγωϊσμό;
Το άνθος της εμπιστοσύ-

νης μπορεί να βλαστήσει πότε; 
Πολλές οι αμφιβολίες. Να      πε-                                                            

ριορίσουμε τη γνώση λοιπόν; 
Συνεχ. σελ.19
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

στην έρημο
συνέχεια από την σελ. 18

Να καλλιεργήσουμε την άγνοια; Να δεχθούμε έτσι την 
εμπιστοσύνη; Βιαστικές αποφάσεις δεν χωρούν. 

Χρειάζεται μέτρο. Προσοχή. Προσμέτρηση σωστή των 
γεγονότων. Διάκριση. Επικράτηση της αγάπης. 

Δύσκολο το έργο. Ναι. Όχι ακατόρθωτο όμως.
Από εμάς εξαρτάται. 
Και ο Θεός θα ευλογήσει. 

Παραδεχόμαστε μια θεωρία, όχι γιατί συμφωνάμε το πολύ 
πολύ σε μερικά ουσιώδη της κεφάλαια. Είναι που δεν βρίσκεται 
άλλη, που  νάναι σύμφωνη με μερικές τουλάχιστον αρχές μας.

Γελάμε τον εαυτό μας με κείνο που βρίσκεται, γιατί δεν 
φτάνει το σχοινί που έχουμε, να ξεκακρύνουμε λίγο περισσότερο 
και να προσεγγίσουμε σε κάτι τι καινούργιο. Σε κάτι που δεν 
μπορούμε να το πιάσουμε και κάθε τόσο πλησιάζει. Κι άλλες 
τόσες φορές ξεφεύγει και στο τέλος το καταλαβαίνουμε και δεν 
μπορούμε να το διατυπώσουμε.

Τα πνεύματα πρέπει να μοιάζουν, για να συγγενέψουν. Δεν 
μπορείς ξαφνικά να μπολιάσεις συκιά πάνω σε πορτοκαλιά. Δ.

* * *
 Δύο καντηλάκια: Το ένα με ταχτική, μέτρια φλόγα, καίει 

σιγά σιγά το λάδι του. Και διαρκεί. 
Το άλλο έχει ζωηρό, υπερβολικό το φως. Η φλόγα του η 

μεγάλη γρήγορα δίνει την τελευταία αναλαμπή.
Έτσι κι ο άνθρωπος, όταν ξοδεύει πάνω από εκείνο που έχει, 

δεν μπορεί παρά να εξαντληθεί γρήγορα και να δυστυχήσει. Δ.                
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Προσπελάσεις...
Στο γραφείο μου. 
Άνοιξα “τυχαία” (τυχαία;) 

ένα περιοδικό που υπήρχε εκεί. 
Το μάτι μου έπεσε σ’ έναν 

τίτλο.
Έγραφε: “Η ελπίδα δεν έχει 

χρώμα”. 
Προβληματίστηκα. 
Είναι φορές, αλήθεια, που 

χάνουμε την ελπίδα μας. 
Πνιγόμαστε. Το άγχος μας 
πλακώνει το στήθος. 

Επιτρέπεται όμως σήμερα 
να ζούμε χωρίς ελπίδα; 

Η ελπίδα είναι το αλάτι 
της ζωής. 

Μας δίνει στόχους. Νόημα 
στη ζωή μας. 

Και χωρίς νόημα αξίζει η 
ζωή; 

Αν δούμε την ελπίδα σε συ-
σχετισμό με το χρόνο, τότε συ-                  
νειδητοποιούμε μια άλλη πρα-                                        
γματικότητα. 

Καταλήγουμε στο συμπέρα-                                                                
σμα. Βλέπουμε στο χρόνο απέ-                                                            
ναντι, (παρελθόν, παρόν και                                                  
μέλλον)  ν’ αντιπαραβάλλεται 

η πίστη. Η αγάπη. Και η 
ελπίδα. 

Ελπίδα για το μέλλον. Για 
το αύριο. Για τη μέρα την 
καινούργια. Που έρχεται. 

Ελπίζω σε μια καλύτερη 
ζωή. 

Ας το πω αλλιώς: 
“Προσδοκώ ανάστασιν νε-                             

κρών”. 
Η αποδοχή του αλλάζει τα 

πάντα.  
Υπάρχει καλύτερο δώρο 

απ’ αυτή την προσδοκία; Και 
την ελπίδα; 

Και... να μην ξεχνούμε. 
Μας την προσφέρει η αγία 
μας Εκκλησία. 

Και κάτι άλλο. Υπάρχει 
στενή σχέση μεταξύ αγάπης 
και ελπίδας. 

Να θυμηθούμε, πως “η 
αγάπη πάντα ελπίζει”.

Πάντοτε. 
Ως το τέλος... 
Μέχρι την αιωνιότητα. 

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)

g  h
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Από τον πλανήτη μας πέρασαν ομολογουμένως πολλοί 
διδάσκαλοι. Σοφοί άνθρωποι είδαν το φως της ημέρας. 
Δυνατά μυαλά έγραψαν κλασσικά συγγράμματα και 
δημιούργησαν φημισμένες σχολές. Πολλοί γοήτευσαν με 
τις γνώσεις και την ρητορική τους δεινότητα. Απέκτησαν 
θαυμαστές, οπαδούς, μαθητές. Απέσπασαν το θαυμασμό 
χιλιάδων και μυριάδων ανθρώπων. 

Γνώρισε ο κόσμος Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη 
που με την κλασσική διδασκαλία τους σαγήνευσαν την 
οικουμένη. 

Θαύμασαν οι γενιές των ανθρώπων τους μεγάλους 
Εκκλησιαστικούς Συγγραφείς και ρήτορες. 

Στάθηκαν εκστατικοί οι αιώνες μπροστά στους θεμε-
λιωτές των Επιστημών. 

Υπεράνω όμως όλων αυτών ένας υπήρξε ο κατ’ εξοχήν 
Διδάσκαλος. Ο Ιησούς. Διδάσκαλος των διδασκάλων. 

Ο Κύριος. Δεν υπάρχει σύγκριση του Διδασκάλου Ιησού 
μετά των σοφώτερων Διδασκάλων του Κόσμου. Εκείνος 
είναι ο μοναδικός Διδάσκαλος. Ο αιώνιος, ενώπιον του 
Οποίου και οι σοφώτεροι των διδασκάλων ομοιάζουν με 
παιδιά, τα οποία μόλις αρχίσουν να ψελλίζουν τις πρώτες 
λέξεις. 

Έδειξε την μεγάλη Του σοφία και τις γνώσεις Του ο 
Ιησούς, όταν ακόμη ήταν μικρός. Τον βλέπουμε δωδεκαετή 
στον Ναόν του Σολομώντος. Εκεί Τον ανακαλύπτει η 
Παναγία Μητέρα Του, ύστερα από αγωνία και οδοιπορία 
ημερών. 

Τον παρατηρούμε εν μέσω των νομοδιδασκάλων να 
ρωτά και να ανταποκρίνεται. Να φωτίζει και να διδάσκει. 
Να προκαλεί τον θαυμασμό με την σοφία Του! 

Δια μέσου των αιώνων ο Κύριος θα κατέχει τα σκήπτρα του 
Διδασκάλου. Από τον Διδάσκαλο Ιησού θα φωτίζονται και θα 
εμπνέονται οι διδάσκαλοι και οι κήρυκες των αιωνίων αληθειών. 

Αυτός θα είναι η μοναδική πηγή, το διαυγέστατο 
νερό της οποίας θα προσφέρεται από τους εργάτες του 
Ευαγγελίου Του στις διψασμένες ψυχές. 

 Η διδασκαλία του Ευαγγελίου Του με την αναγεννητική 
του δύναμη θα κατακτά καθημερινά ανθρώπινες ψυχές. Και 
θα μεταβάλλει τους ανθρώπους σε πρότυπα αρετής και 
αγιότητος.                  Μητροπ. Αιτωλ/νίας Θεόκλητος
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Βεβαιώσεις

Επέτειος

Το χέρι. 
Το χέρι της Κύπρος κομμένο
και ριγμένο στις λάσπες. 
Το κυτάζουν. Φοβούνται να το πατήσουν. 
Φοβούνται μήπως νιώσουν λεύτεροι και χαθούν. 
Τους λυπάμαι. 
Δεν ξέρουν.
Δεν ξέρουν, ότι πιάνοντας τα χέρια 
θα λευτερώσουν.
Τους εαυτούς τους. Τη γη μας. 
     *
Ανθρώπινα δικαιώματα! 
χαρτιά πεταμένα
σε χρυσόδετα βιβλία. 
     *
Πατρίδα δεν είν’ αυτή, που σε γεννά.
Ειν’ αυτή, π’ αγαπάς...

      *
Χαράδρες

Χαράδρες βαθειές, 
πλαγιές απότομες, γκρεμοί ,
μονοπάτια που ξυρίζουν βάραθρα, 
είναι το συνηθισμένο πλαίσιο 
των ασκητικών αυτών συνοικισμών,
γύρω από τους οποίους η πολεμική τέχνη 
έχει σκαρώσει τα θανάσιμα έργα της. 
             Σπύρος Μελάς 
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Η  νίκη

Ξάστερος σαν διαμαντόπετρα,
γλυκύς ωσάν καρπός του Φθινοπώρου

ήταν ο ελληνικός Οκτώβρης
εκείνο τ’ ανύποπτο πρωΐ της εικοστής ογδόης...

Τότε το Νόμο επάτησαν 
άνθρωποι απ’ το εγώ της ύπαρξης κοπαδιασμένοι,

πάλι στο προπατορικόν αμάρτημα σκυμμένοι,
θολόρεμ’ απ’ την αφρισμένη κόλαση, 

που ‘θελε ν’ αλλάξει
των αστεριών την τάξη!...

Κι ένας λαός παιδιάτικος, εφτάδιπλος στη μια ψυχή,
σφυριά κι αξίνες παρατώντας,

εμπρός στη φουσκοθαλασσιά των πολεμίων,
άρπαξε τ’ άρματα, τις σάλπιγγες, τα σήμαντρα 

βοώντας
“Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω!...

Το Πνεύμα, που κατά των παρανόμων πνέει,
και την Βασίλισσα του κόσμου σκέπει 
με την ορμή της η ψυχή του βλέπει.

Την “τύχη”   που τον έκαμ’ ήρωα τέτοιους καιρούς 
οι λαοί ζηλεύουν, 

μα τυχεροί ‘ν’ οι δίκαιοι κι οι γενναίοι!
                

   Γ.Α. Μενεγάκης
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Φαινόταν από την αρχή ότι θα είναι ένα ατίθασο τμήμα. 
Γυμνάσιο. Α’ τάξη. Το ένα πόδι στην ανέμελη ζωντάνια της 
παιδικής ηλικίας και το άλλο στην αντιδραστική ζωηράδα 
της εφηβείας. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πλάσματα γεμάτα ζωή! 
Κι εγώ τη χαίρομαι τη ζωή, όποια μορφή κι αν έχει... Αν 
είναι ανώριμη, αναπτύσσεται κι ωριμάζει, αν είναι άρρωστη, 
δυναμώνει και θεραπεύεται, αν πατάει γερά στη γη, βγάζει 
φτερά και «ταξιδεύει»... Δεν θέλω λοιπόν να φυλακίσω τη 
ζωντάνια τους, επιβάλλοντας με αυστηρότητα απλώς την 
τάξη και την πειθαρχία. Θέλω τα όρια να τεθούν με τρόπο 
εποικοδομητικό. Και η ζωηράδα τους να μεταμορφωθεί... 

Πλέον οι εκπαιδευτικοί έχουμε πολλές παιδαγωγικές 
μεθόδους στη φαρέτρα μας. Αυτή τη φορά όμως ένιωθα να 
μη με ικανοποιεί καμία. Ούτε η υπογραφή «εκπαιδευτικού 
συμβολαίου» ανάμεσα στον μαθητή και τον καθηγητή (η 
συμφωνία θα μείνει μόνο στα χαρτιά!), ούτε η μέθοδος της 
επιβράβευσης, ούτε το ξεκαθάρισμα των συνεπειών της όποιας 
συμπεριφοράς τους. Ένιωθα να υποβόσκει μια παθητικότητα 
των παιδιών μέσα σε όλα αυτά. 

Γενικώτερα, μια μέθοδος που αγαπώ πολύ είναι η εμπλοκή 
του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την 
ανάληψη μιας ευθύνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πώς θα 
μπορούσα να αξιοποιήσω τη μέθοδο αυτή; Με ποιο τρόπο θα 
μπορούσα να τους εμπλέξω στη διαχείριση της τάξης; 

Και για να είμαι ακόμη πιο ειλικρινής, ο στόχος μου δεν είναι 
μόνο παιδαγωγικός. Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί γεννήθηκαν 
από την παραδοχή μου ότι δυσκολεύομαι να διαχειριστώ μόνη 
μου μια ομάδα ατίθασων παιδιών. Δυσκολεύομαι μόνη μου. 
Χρει-άζομαι βοηθό! Η δυνατότητα να έχω συνάδελφο - βοηθό 
δεν υ-  πήρχε. Η ανάθεση κάθε φορά σε κάποιο συγκεκριμένο 
μαθητή να είναι βοηθός μου, θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα. 

Από
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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 
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Και εκεί ήταν που σκέφτηκα να τους κάνω όλους βοηθούς μου! 
Πρακτικά τι σήμαινε αυτό; Αποδόμησα τη θέση του βοηθού και 
κατέγραψα μία μία τις ευθύνες του από τις πιο απλές μέχρι τις 
πιο «δύσκολες»:

- Μοιράζω το υλικό.
- Διαβάζω τις οδηγίες των ασκήσεων.
- Γράφω στον πίνακα μετά από οδηγία του δασκάλου. 
- Εξηγώ τους κανόνες των παιχνιδιών. (Ναι, στα μαθήματά μου 

υπάρχει πολύ παιχνίδι!)
- Όταν οι μαθητές κάνουν φασαρία, τους παρακαλώ να ησυχάσουν. 
Και ούτω καθεξής. 
Μία υπευθυνότητα για τον καθένα! Διαφορετική κάθε φορά. Μια 

μικρή ευθύνη που θα τον κάνει να αισθανθεί μέλος της ομάδας. Και όταν 
ο άνθρωπος αισθάνεται ότι συμμετέχει, «τιθασεύεται» η ψυχή του...

Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το όμορφο κλίμα που δημιουρ-
γεί στην τάξη η μέθοδος αυτή. Είμαστε ακόμη στην αρχή του 
πειράματος. Αλλά εγώ για άλλη μια φορά αντικρύζω με δέος την 
παιδική ψυχή που πλάθεται...           Κ. Χ.

Aλέξης

Οι γονείς μάθαιναν στα παιδιά τους τον τρόπο, 
δίνοντάς τους σοφές συμβουλές:

- “Δούλευε, μην παίζεις”.
- “Διάβαζε, μην χάνεις τον καιρό σου”.
- ”Γίνε μέλος του συνόλου, μην ξεχωρίζεις”.
- “ Να είσαι σοβαρός, μην σαλιαρίζεις”.

Τότε. Σήμερα;

Μήπως εγκαταλείψαμε τους... γονείς;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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“Ο Δρόμος της Δαμασκού”, από την ημέρα που ο Σαύλος, ο 
διώκτης συνάντησε τον Ιησού και άλλαξε η ζωή του, είναι συνώνυμος 
πλέον στην ιστορία του Χριστιανισμού με τη μεταστροφή κάθε 
ανθρώπου προς την “οδόν” του Χριστού. 

Η ιστορία της Εκκλησίας με τα Μαρτυρολόγια, μας παρουσιάζει 
πλήθος ανθρώπων οι οποίοι, ενώ ήσαν πριν εναντίον των Χριστιανών 
και συχνά τους οδηγούσαν σε βασανιστήρια ως δήμιοι, σε κάποια 
στιγμή της ζωής τους από θεία έλλαμψη ομολόγησαν τη νέα πίστη 
στον Χριστό και οδηγήθηκαν ακόμη και στο μαρτύριο.

“Ο Δρόμος της Δαμασκού”, είναι μία σταθερά ζωής ενάντια 
στην απελπισία για κάθε άνθρωπο, ακόμα και για εγκληματίες και 
ασώτους, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του Κυρίου και του Ευαγγελίου 
προς τον “άσωτον” και τον “ληστή” του Σταυρού. 

Ο Χριστός με τον πιο εκπληκτικό τρόπο επεμβαίνει στη ζωή 
μας, για να μας σώσει, όπως ακριβώς έσωσε και τον Σαύλο στο 
Δρόμο της Δαμασκού.        Μητρ. Σωτήριος   

Μια κατηγορία κριτικών υπερτονίζει την σχέση του συγγραφέα 
με την ορθόδοξη παράδοση, εστιάζει την προσοχή της στον άνθρωπο 
Πεντζίκη, πιστό χριστιανό, και στις λεπτομέρειες της βιογραφίας 
του, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά τις αισθητικές αναζητήσεις και 
καινοτομίες των κειμένων του. 

Μια δεύτερη κατηγορία προβάλλει τον πρωτοποριακό και 
πειραματικό χαρακτήρα του έργου του Πεντζίκη, υποτιμώντας το 
εκκλησιαστικό του υπόβαθρο, το οποίο θεωρείται a priori ασύμβατο 
με τις ανατροπές που κομίζει η νεωτερική λογοτεχνία.

Η διχοτομική αυτή πρακτική δεν επιτρέπει να κατανοήσουμε τη 
στενή αλληλεξάρτηση του παραδοσιακού και του μοντέρνου που 
παρατηρούμε στα κείμενα του συγγραφέα, 

Η προσχώρηση του Πεντζίκη στον μοντερνισμό εκκινεί εν 
μέρει από προϋποθέσεις θεολογικής τάξεως. Η αποδοχή της 
εκκλησιαστικής παράδοσης υπαγορεύει στον συγγραφέα την 
υιοθέτηση μιας ρηξικέλευθης πρωτοποριακής γραφής.      

Γιάννης Δημητρακάκης    

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

“Τα τελευταία χρ
όνια πλησιάζουμε, με π

ιο γοργά 

βήματα, στην κα
τανόηση του κορ

υφαίου εγκλήματ
ος 

της ανθρωπότητας: Τα ναζισ
τικά στρατόπεδα... 

Για πάμπολλα χρόνια το ότ
ι είχε βρεθεί στο Ά

ουσβιτς 

μία Ελληνίδα Χριστιανή ήταν α
διανόητο. Δυστυχώς, 

στην Ελλάδα, το γ
εγονός ότι η Ορθοδοξία πλήρωσε στο 

βωμό του Ναζισμού - έστω και με μικρή συ
μμετοχή- 

πέρασε μέχρι σήμε
ρα απαρατήρητο. Αγνοήθηκε από 

την πατρίδα και τον κόσμο και οι κατεστραμμένοι 

επαγγελματικά και 
ψυχικά αγωνιστές δεν δικαιώ

θηκαν 

με μια ζεστή αγκαλιά από την πατρίδα τους, την 

Ελλάδα... 
Σήμερα βλέπω το τέρας του φ

ασισμού να απειλεί 

την ανθρωπότητα και οι κιν
ήσεις που γίνονται είναι

 

πολύ χαλαρές. 

Δεν είναι μόνο το Άουσβιτς και τα υπόλοιπα 

στρατόπεδα που λειτούργησαν στην καρδιά της 

πολιτισμένης Ευρώπης. Τα δικά μας ελληνικά 

ολοκαυτώματα ποιος τα ξέρει; Σε 
ποιο σχολικό βιβλί

ο 

αναφέρονται; 

Τα ελληνικά ολοκαυτώματα είναι 102 χωριά 

αφανισμένα! Ένα έχω να σας πω. Μιλήστε στα παιδιά 

για το Άουσβιτς. Μιλήστε για τον φασισμό. Μη 

φοβάστε πως θα πληγώσετε. Θα έχετε επιτελέσει το 

ωραιότερο έργο τη
ς ζωής σας. Να πλάσετε σωστούς 

πολίτες, Χριστιανούς, με εφ
όδιο την αγάπη για τον 

άνθρωπο.   
(Βάσω Σταματίου, 

“Πληροφόρηση”)  
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Ο Θουκυδίδης βρίσκεται, από τον 5ο π.Χ αιώνα σε ζωντανή 

σύνδεση με την παγκόσμια επικαιρότητα, να δίνει απαντήσεις σε 
ερωτήματα, να σχολιάζει ήθη, συμπεριφορές και φαινόμενα του 
σήμερα και, πολύ συχνά, να “βλέπει”αυτά που περιγράφει με το 
“μάτι” της κάμερας ενός σύγχρονου, ιδιοφυούς σκηνοθέτη. 

Είναι συγκινητικό, αλλά και τρομακτικό να παρακολουθείς τόσο 
ξεκάθαρα τη νομοτέλεια της επανάληψης της Ιστορίας. Όχι πάντα 
σαν φάρσα, αλλά και ως ειρωνεία. 

Να διαπιστώνεις το αμετακίνητο, εδώ και δυόμισι χιλιάδες χρόνια, 
της παθογένειας της εξουσίας. Το αμετάβλητο της αθλιότητας μιας 
εμφύλιας σύγκρουσης (ο Θουκυδίδης περιγράφει τον πρώτο εμφύλιο 
στην παγκόσμια ιστορία, αυτόν της Κέρκυρας) και ως προς τις 
αιτίες του και ως προς  τη διαχείριση του αποτελέσματός του. 

“Έτσι σπαράσσονταν οι πόλεις από τους εμφυλίους / Κι όπου 
αυτοί ξεσπούσαν με κάποια καθυστέρηση / οι ειδήσεις για όσα ήδη 
είχαν συμβεί αλλού / συντελούσαν στο να επινοούνται ολοένα και 
δολιώτερα σχέδια επιχειρήσεων / ολοένα και στυγνότερες μορφές 
εκδίκησης / Και διέστρεφαν τις καθιερωμένες σημασίες των λέξεων / 
ώστε να ταιριάζουν με τις πράξεις τους / Έτσι η αλόγιστη τόλμη 
έγινε / συντροφική ανδρεία (...) Ο εμπαθής λόγος / αξιόπιστος / Ο 
μετριοπαθής αντίλογος / ύποπτος / Ο εξυφαίνων δόλους / έξυπνος / 
ο υποψιαζόμενος τους δόλους άλλων / πανέξυπνος / Ο προνοητικός 
και αμέτοχος στις δολοπλοκίες / υπονομευτής της παράταξης και 
δειλός (...) 

Ακόμη και ο συγγενικός δεσμός αλλοτριώθηκε κι έγινε από τον 
κομματικό πιο ξένος / Επειδή οι κομματικοί σύντροφοι ήταν πιο 
έτοιμοι να αποτολμήσουν την οποιαδήποτε αυθαιρεσία / Γιατί 
τα πολιτικά αυτά “μορφώματα” / δεν απέβλεπαν σε ωφελήματα 
βασισμένα στην κείμενη νομοθεσία / αλλά σε πλεονεκτήματα 
κερδισμένα από την παρανομία / Και τη συντροφική εμπιστοσύνη 
/ δεν την επικύρωσαν πλέον οι νόμοι των θεών / αλλά η συνενοχή 
στα εγκλήματα. Και ως επί το πλείστον υπερίσχυσαν οι πνευματικά 
κατώτεροι. 

Πέπη Ραγκούση
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Ανεβαίνοντας
Βήματα μαζί Του

κείμενα συνοδοιπορίας με τον Χριστό
[π. Ιγνάτιος Μουρτζανός, εκδ. Εν Πλω]

 «Όπου υπάρχει ένα θέλω υπάρχει και ένας δρόμος». Λίγο πολύ όλοι 
έχουμε πει τη φράση «δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω». Τελικά, 
όλα αυτά για τη δύναμη της θέλησης ισχύουν ή μήπως όχι;   
 Σκεφθείτε λίγο το εξής: Ποια άτομα θαυμάζετε; Ποιους φίλους επιλέγετε; 
Ποια άτομα ερωτεύεστε; Επιλέγετε άτομα που παραπονιούνται για τη ζωή 
τους; Άτομα που αποφεύγουν να κάνουν όνειρα γιατί τα θεωρούν χάσιμο 
χρόνου ή μήπως επιλέγετε άτομα, που όταν θελήσουν κάτι, κάνουν τα 
πάντα για να το καταφέρουν; […] 

 Ωστόσο, γιατί η δύναμη αυτή είναι πολλές φορές υποτονική; Είναι γεγονός, 
πως οι περισσότεροι άνθρωποι όχι μόνο δεν βοηθήθηκαν όταν ήταν παιδιά να 
γίνουν δυνατοί και να αναπτύξουν τη θέλησή τους, αντιθέτως εκπαιδεύτηκαν για 
το ακριβώς αντίθετο. Σας ακούγεται περίεργο ή υπερβολικό;

 Σκεφτείτε ακόμα, πόσες φορές έχετε αφήσει εξωτερικούς παράγοντες να 
επηρεάσουν αυτό που θέλετε!

 Πόσες φορές έχετε πει, «άσε, πού να τρέχω τώρα;», «άσ’ το για 
αύριο» ή «πρέπει να κάνω τόσα πράγματα» που τελικά δεν γίνονται ποτέ 
διότι παίρνουν συνεχώς παράταση μέχρι πού ξεχνιούνται ή αντικαθίστανται 
από καινούργια «θέλω»… […]

 Έκείνος είχε τη δύναμη... δεν έμεινε όμως μόνο σ’ αυτήν. Δεν είπε δεν 
μπορώ ή δεν θέλω... Είπε ΝΑΙ στον Ουράνιο Πατέρα και σήκωσε τον 
Σταυρό Του...

 Διαβάζοντας τον τίτλο του βιβλίου θυμήθηκα εκείνους τους στίχους 
που τραγουδούσαμε στην κατασκήνωση: Βήμα βήμα τον δρόμο μας 
ανοίγουμε / Κάθε μέρα καινούρια αρχή…

 Ναι. Βήμα βήμα μαζί Του. Παίρνουμε παραμάσχαλα τα «δεν θέλω» 
και τα «δεν μπορώ» μας και προχωράμε! 

Βιβλία σαν ετούτο είναι ικανά να μας θυμίσουν τη συνοδοιπορία αυτή 
και να μας ενθαρρύνουν.                      Κ. Χ. 
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Μια σχεδόν άγνωστη περίπτωση ενός αφανούς νεομάρτυρα της 
χριστιανικής πίστης, προκύπτει από τη μαρτυρία του τούρκου δεκανέα 
Ονγκάν:

«Κοντά στην περιοχή Κυθρέας, βρισκόταν το χωριό δυο Ελλήνων 
παπάδων… Όταν φτάσαμε εκεί, συλλάβαμε 40 με 50 πολίτες, οι οποίοι 
δεν είχαν προλάβει να φύγουν. Ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, γυναίκες και 
παιδιά. Από αυτούς ξεχωρίσαμε τέσσερις νεαρούς άντρες. Εγώ μαζί με 
έναν υπολοχαγό και άλλους δυο λοχίες τους πήγαμε σ’ ένα δασάκι, ένα 
χιλιόμετρο μακριά.

Αντιστοιχούσε ένας αιχμάλωτος στον καθένα μας. Μόλις τους βγάλαμε 
από το αυτοκίνητο, ο υπολοχαγός σκότωσε τον ένα από αυτούς.

Μετά στράφηκε σε μένα και μου είπε: «Πρέπει να πάρουμε εκδίκηση 
για όσα μας έκαμαν οι Έλληνες».

Και μου ζήτησε να σκοτώσω τον δεύτερο. Ο «δικός» μου ήταν ένας 
ξανθός σγουρομάλλης νεαρός, με γαλάζια μάτια.

Αν και λίγο πριν είδε τον άλλο συγχωριανό του να πεθαίνει, παρέμεινε 
ατάραχος. Τον πήγα λίγα μέτρα πιο εκεί. Ήμουν σε αδιέξοδο. Και αμηχανία.

Ο αξιωματικός περίμενε να μας δει να γινόμαστε εκτελεστές. Δεν 
μπορούσα να κάνω αλλιώς. Παρ´ όλα αυτά δεν μπορούσα να τον 
σκοτώσω εν ψυχρώ. Έψαχνα μια δικαιολογία. Τον κοίταξα στα μάτια 
και τον ρώτησα:

-Γίνεσαι μουσουλμάνος;
Εκείνος όρθιος, στεκόταν με τα χέρια δεμένα και με κοίταζε στα μάτια. 

Έδειξε να κατάλαβε και σχεδόν χαμογελώντας, κούνησε δεξιά αριστερά το 
κεφάλι του. Είπε μια λέξη άγνωστη σε μένα: «Όι, όι».

Κατάλαβα την άρνησή του. Ήταν η αφορμή που ζητούσα, για να 
σηκώσω το όπλο μου.

Για να μην πέσω στα μάτια του αξιωματικού και των συναδέλφων μου, 
άδειασα μια ολόκληρη γεμιστήρα πάνω του.

Τώρα βασανίζομαι γι’ αυτό το έγκλημα. Τα μάτια και το χαμόγελό 
του δεν φεύγουν από τη σκέψη μου».

Ως σήμερα, παραμένει άγνωστος ο ατάραχος σγουρομάλλης, 
νεομάρτυρας του 1974. Που πρόταξε το «Όι, όι».                ΔΔ

“Όϊ...”

Ονειρικά 
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Ε ξ ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ς
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :
 1.

 

 
 2. 

  
    
 3.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού 
(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) (7:30 π.μ. 
- 5:30 μ.μ. καθημερινά).
Στις 7 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. 166 l  Οκτώβριος, 2022 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου l Οι συνεργάτες έχουν την ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν 
l Συνδρομή προαιρετική. l  Τηλέφωνο: +357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l 

Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l 

Website: www.panagiapalouriotissa.com l Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 
22433520, Λευκωσία

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
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Διαπίστωση:
- Η Ελλάδα έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας.
Κάποιοι διανοούμενοι είπαν:
- Να κρατήσουμε κάποιους από τους πρόσφυγες 

- μετανάστες. Να τους “κάνουμε” Έλληνες. 
Λύση λοιπόν(!)
Κρατήσατε άραγε θέσεις για τους Ούννους; Τους 

Γότθους; Τους Βησιγότθους; Μη τους ξεχνάτε.  
Λύνουμε το πρόβλημα λοιπόν; 
Με την επιμιξία; 
Ας σοβαρευτούμε λίγο. Ούτις



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΙSBN 1012-2613


