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Απαραίτητο
“Ασθενούντες” = οι άρρωστοι. Οι αδύνατοι. Αυτοί 
που έχουν ανάγκη τους άλλους. (Πράξ. κ΄35)
Η προτροπή σαφής.
Πρέπει να τους βοηθούμε. 
Έχουν τη θέση τους στην κοινωνία.
Πρέπει να έχουν και τη θέση τους στη ζωή μας. 
Να μη τους περιφρονούμε.
Μα να τους συμπαραστεκόμαστε. 
Σε κάθε στιγμή. 
Σε κάθε βήμα.
Στόχος ζωής λοιπόν.

Είναι γεγονός, ότι οι ασθένειες, οι δυσκολίες, 
τα προβλήματα δυσκολεύουν τους ανθρώπους.
Ταλαιπωρούνται. Υπάρχει ανάγκη βοήθειας. 
Όποιας μορφής.

Ζητούνται εθελοντές.
Άνθρωποι θυσίας.
Δίνουν νόημα στη ζωή.
                                             ζ.α.
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Κατάφεραν να την ξεκολλήσουν 
από τον πάτο.

Τη στήριζαν και την αγαπούσαν 
όπως είναι.
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“Έτοιμοι; 
Πάντοτε; 
Για όλα; 
Οι αποστάσεις μικραίνουν. 
Για την (πνευματική) επιβίωσή μας δεν χρειάζονται και 

πολλά. 
Αυτά που ξέρουμε, είναι αρκετά. 
Δεν χρειάζεται τόση προσπάθεια. Προετοιμασία. 

Προηγούνται άλλα. Σοβαρώτερα. 
Προς τι το άγχος λοιπόν; 
Θα βρούμε κάτι να πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι 

“σοφίες”. Απλώς να περάσει η σειρά μας”.
Μετά τούτη την “κατάθεση”(!) έντονος παραμένει ο προβλη-

ματισμός. 
Θα μιλήσουμε, απλώς για να πούμε κάτι; 
Τυπική η παρουσία μας; 
Σε ποιούς αποτεινόμαστε; 
Ποιοι μας ακούουν; 
Αυτά που λέμε, οικοδομούν; Βοηθούν καθόλου;
Μήπως, νομίζουμε, πως απένταντί μας έχουμε ανδρείκελλα; 

Άφωνη μάζα; “Όπαδούς”; Όχλο, που ότι και να πούμε, θα 
χειροκροτήσει; 

Μερικές φορές αφήνουμε την προχειρότητα ν’ απλώνεται 
γύρω. Και την επιπολαιότητα. 

Ευχαριστημένοι λοιπόν; 
Για ποιο πράγμα όμως; 
Σκορπίσαμε χαμόγελα;

[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Έτοιμοι;



g  h

      Μικρές

Διερωτηθήκαμε, όμως ποτέ κατά πόσο αυτά είναι 
λόγος Θεού; 

Έχουν καμμιά σχέση με το “περίσσευμα” της 
καρδιάς; 

Δίνουμε, τελικά, στο λαό γνήσια τροφή; Ή 
ξυλοκέρατα;   γ.  

 αναδύσε ι ς
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Προσπαθήσαμε άραγε να μεταφέρουμε κάποιο μήνυμα;
“Εκ του περισσεύματος ή του υστερήματος;
Έχουμε συναίσθηση των πραττομένων;
Συνειδητοποιούμε, ότι απέναντί μας έχουμε ανθρώπους; Με 

ψυχές αθάνατες;
Και περιμένουν ν’ ακούσουν εμάς;
Ξέρουν ότι δεν είμαστε σοφοί.
Περιμένουν ένα λιθαράκι για τη δική τους εποικοδομή.
Μια αλήθεια. Ένα βίωμα. Μια ευκαιρία προβληματισμού.
Έχουμε άραγε δικαίωμα να καταδικάζουμε τους άλλους στην 

κατάστασή των ισχνών αγελάδων;
Ζούμε στην εποχή της “ήσσονος προσπαθείας”. Αυτό θ’ 

αφήσουμε να μας γίνει βίωμα;
Όλα υποτονισμένα;
Εμάς θα μας άρεσε κάτι τέτοιο;
“Στάδιον δόξης” λοιπόν.
Λίγη προσγείωση δεν βλάπτει.                       

+ ο π.Γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα

05

Ωραίος άνθρωπος δεν είναι μόνο ο εξωτερικά ωραίος, 
αλλά ‘‘ο καλός καγαθός’’. Υπάρχει αισθητική ποιότητα του 
ήθους, του χαρακτήρα, της προσωπικότητας, που ξεκινά 
μεν από τη μορφή, αυτή που προκαλεί την αισθητική 
συγκίνηση με την αισθητή μορφή της, αλλά προχωρεί 
πιο πέρα, στη νοητή μορφή της προσωπικότητας. Γι’ 
αυτό, ενώ το κάλλος της φύσης σταματά στην αισθητική 
μορφή, το κάλλος του ανθρώπου εκτείνεται σ’ ένα 
νοητό χώρο απρόσιτο στη φύση.

Κωνσταντίνος Τσάτσος

Εκείνος που κακολογεί ζει μέσα στην αγωνία και τρέμει, γιατί 
φοβάται μήπως διαδοθεί αυτό που είπε, τον θέσει σε κίνδυνο και 
δημιουργήσει μίσος και έχθρα περιττή και επιζήμια.

‘‘Όποιος εξετάζει με σκληρότητα ξένα αμαρτήματα, δεν θα 
πάρει ποτέ συγχώρηση για τα δικά του’’. ‘‘Πρόσεχε πόσα κακά 
προέρχονται από την κατάκριση, εξοργίζεις τον Θεό, στεναχωρείς 
τον πλησίον.

Πολλές φορές από υποψία και εχθρική διάθεση κατακρίνουμε 
τον άλλο για κάποια πράξη του, χωρίς καμμία απόδειξη. 
Έτσι η κρίση μας είναι εσφαλμένη και επομένως η ενέργειά μας 
εγκληματική. Μόνον ο Θεός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών των 
ανθρώπων.

Θέλεις να κατακρίνεις; Να κατακρίνεις τις δικές σου αμαρτίες... 
Είδες κάποιον να παραφέρεται; Σκέψου αμέσως και εσύ τα δικά 
σου ελαττώματα... Μην περιεργάζεσαι, άνθρωπε, τις υποθέσεις 
του πλησίον σου. ‘‘Θάψε μέσα σου τον λόγο που άκουσες... 
λησμόνησέ τον’’. Κι αν ακόμη είσαι ενάρετος, δε είναι δικό σου 
κατόρθωμα, αλλά της Χάριτος του Θεού.

Να είμαστε επιεικείς και μετριοπαθείς, όταν κρίνουμε τις 
πράξεις των άλλων.

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος
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Διαυγάσεις Οριακές

Το νόημα

06

Θυμάμαι την εξήγηση που έδιναν μερικοί γέροι, για τις μεγάλες 
συμφορές που είχαν πέσει στη Ρωσσία:

Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεό. Γι’ αυτό συνέβησαν όλα αυτά. 
Από τότε πέρασαν 50 χρόνια. Πενήντα χρόνια εγώ μελετώ την 

ιστορία της Ρωσσικής Επανάστασης. Έχω διαβάσει εκατοντάδες 
βιβλία. Έχω συγκεντρώσει εκατοντάδες προσωπικές μαρτυρίες. Και 
έχω γράψει οκτώ δικά μου βιβλία, για να βοηθήσω να συμμαζευτούν 
τα ερείπια, που άφησε πίσω της η “μεγάλη” αυτή Επανάσταση.

Μα αν κάποιος μου ζητούσε να διατυπώσω με λόγια, όσο πιο 
επιγραμματικά γίνεται, ποια είναι η βασική αιτία, που η επανάσταση 
αυτή εξολόθρευσε γύρω στα 60 εκατομμύρια συμπατριωτών μου, 
δεν θα εύρισκα φράση πιο ταιριαστή από τα λόγια εκείνων των 
γερόντων: 

Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεό. Γι’ αυτό συνέβησαν όλα αυτά.                                                
                                                  (Αλ. Σολζενίτσιν) 

Ο Λουί Ολιβάρι ήταν άθεος. Έπεσε από μια σκάλα κι έμεινε 
παράλυτος. Η γυναίκα του κατάφερε να τον πείσει να πάει σ’ ένα 
περίφημο προσκύνημα της Παναγίας. 

Όταν πήγε εκεί, αντίκρυσε το εξής σπαρακτικό θέαμα: Ένας 
μικρός, γονατιστός στην εικόνα της Παναγίας, την ικέτευε να του 
δώσει το φως του. Ήταν τελείως τυφλός.

Ο Ολιβάρι συγκινήθηκε πολύ από το θέαμα αυτό. 
Ένιωσε δυό καυτά δάκρυα να στάζουν από τα μάτια του. Από 

το βάθος της ψυχής του ψιθύρισε: 
- Αν πραγματικά μπορεί να γίνει το θαύμα, προτιμώ να γίνει 

καλά το δύστυχο αυτό παιδάκι . Η κατάστασή του είναι πολύ 
χειρότερη από τη δική μου.

Δεν πρόφθασε να τελειώσει τα λόγια του. Ένοιωσε το παράλυτο 
χέρι και πόδι του να κουνιούνται. Είχε γίνει καλά!       (Τα κρίνα)
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Ρ ηγματώσεις

Ήσυχα(;)
Ο Χριστός έχει σε τόση εκτίμηση τον άνθρωπο που του 

επιτρέπει να κάνει λάθη, να κάνει ακόμη και το κακό. 
Τίποτα δεν έχει αξία από όσα επιλέγεις, αν δεν σου επιτρέπεται 

κακό. Επειδή σε αγαπά απέραντα, επιθυμεί να είσαι ελεύθερος · 
είναι ο μονόδρομος της αγάπης αυτό. 

Για τον Χριστό ο άνθρωπος αξίζει να αποδειχθεί ότι είναι 
προικισμένος με ελεύθερη βούληση, με την ευχέρεια δηλαδή να 
αμαρτάνει ανεμπόδιστα. Για τον ανθρωπιστή όμως Ιεροεξεταστή 
αυτό δεν είναι προικιό είναι κατάρα. Δεν είναι ανακούφιση, 
είναι βάναυση σκληρότητα. Αν ο Χριστός ήταν καλόκαρδος δε 
θα εγκατέλειπε τον άνθρωπο στην άγρια έρημο της ελεύθερης 
βούλησης. Ακόμη και ο ίδιος ο Ιησούς έφυγε στην ερημιά να 
παλέψει με τον πειρασμό, που με δώρα τον δελεάζει. 

Είναι βαρύ το προνόμιο να επιλέγεις ελεύθερα το ποιος είσαι 
και τι θα την κάνεις τη ζωή σου. Γι’ αυτό, οι περισσότεροι 
το σβήνουμε απ’ την συνείδησή μας, προτιμούμε να μένουμε 
εξαρτημένοι από πρόσωπα και καταστάσεις και ταυτόχρονα 
παραπονιόμαστε ηδονικά για τα εμπόδια και τις ατυχίες μας. 
Γι’ αυτό, και ο Ιεροεξεταστής, που πονάει τον άνθρωπο, ξέρει 
να τον αγαπάει ως αδύνατο, όχι ως δυνατό· ξέρει να τον 
οικτίρει και  του χαϊδεύει τη μεμψιμοιρία. Δε δέχεται τη φριχτή 
αναγκαιότητα του πόνου και της σταύρωσης, τον διατηρεί στη 
νηπιακή του ηλικία. 

Του προσφέρει αυτό που η θλιβερή ανωριμότητα επιζητά: 
τον απαλλάσσει απ’ την ευθύνη! 

Ξέρει πως ο άνθρωπος λαχταρά να εξουσιάζεται, να προσκυνά 
αρχηγούς που αποφασίζουν για λογαριασμό του. Η Ιστορία 
αποδεικνύει ότι τα πλήθη φανατικά δοξάζουν το τύραννο που 
τους αντιμετωπίζει ως νήπια, τα περιορίζει στο λίγο της ψυχής 
και στο πολύ των ενστίκτων, γιατί ξέρει το καλό τους!’’. 
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   Ο Ιεροεξεταστής θα προσφέρει στον κόσμο όσα πρόσφερε 
στον Ιησού ο σατανάς και εκείνος αρνήθηκε. Το Θαύμα. Το 
Μυστήριο. Και το Κύρος.
   Το Θαύμα θα το προσφέρει ως μαγεία, ως γοητεία και 
αιφνιδιασμό που αποσβολώνει. Το Μυστήριο ως απαλλαγή από 
τη  διάκριση και το μόχθο της, αφού η γνώση και η λογική 
θα προσφέρονται σε κονσέρβες και κλισέ. Και το κύρος θα 
χαίρεται μέσα στο συμπαγές πρόσωπο της αγέλης, ως μέλος, ως 
‘‘γενικοάνθρωπος’’ που λέει και ο αντιήρωας του Ντοστογιέφσκι 
στο “Υπόγειο”.
   Αν ο Χριστός προσφέρει στον άνθρωπο πόνο, ο Ιεροεξεταστής 
θα προσφέρει φόβο. Φόβο που αδυνατίζει την κρίση, που 
χειραγωγεί. 

Οι ειδήσεις για τον έξω κόσμο θα μαθαίνονται απειλητικές, 
δυσοίωνες, έτσι που να αισθάνεσαι και ανασφαλής για το αύριο 
και ασφαλής που κάθεσαι εκεί όπου κάθεσαι. 

Ακίνητος! Όλα θα είναι ήσυχα και ακίνητα. 
Μάρω Βαμβουνάκη

‘‘Σήμερα ο άνθρωπος που έφθασε στο φεγγάρι 
και σε εκπληκτκή τεχνολογία, ανακάλυψε πως 
ξαναγυρίζοντας στο Θεό, ίσως ξαναβρεί τη γαλήνη 
του, που έχει χάσει με την ανάπτυξη του πολιτισμού’’.

Αυτή τη χωρίς περιστροφές απάντηση έδωσε ο 
διάσημος σκηνοθέτης  Ρόμπερτ Νταίη, όταν ρωτήθηκε, 
γιατι η κινηματογραφική εταιρεία ‘‘Γιουνιβέρσαλ’’ 
έρριξε πάνω απο 12 εκατομμύρια δολλάρια στην ταινία 
για τον Απόστολο Παύλο. Μεγάλο μέρος της ταινίας 
αυτής γυρίστηκε, όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα.

 Ι.Γ. ‘Αλ
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Ενωμένη . . .

   Η αρχή της ιεραποστολής δόθηκε από τον Κύριο που “θέλει 
πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν’’, 
κάμνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη ζωή του ανθρώπου να συνδεθεί 
με την πορεία της Εκκλησίας. Είναι ο νέος κόσμος, η νέα κοινωνία 
που έχει σαν σκοπό της την αναγέννηση και τη μεταμόρφωση 
αυτού του κόσμου. Παραμένουμε λοιπόν άνθρωποι, αλλά μέσα 
στην Εκκλησία.
   Τα έργα της Εκκλησίας και των πιστών της μαρτυρούν 
έντονα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που δίνει ζωή 
και εργάζεται και για τους ‘‘ανευαγγελίστους’’ λαούς, ώστε να 
δεχθούν την Εκκλησία και το λυτρωτικό της μήνυμα, που είναι 
σώμα Χριστού. Μόνο το ‘‘Άγιο Πνεύμα μπορεί να εκπληρώσει 
αυτόν τον θεάρεστο προορισμό για τη σωτηρία του κόσμου, 
που βρίσκεται στην άγνοια και την απώλεια. Ο κόσμος όμως 
ακόμη παραμένει αποστάτης παρ’ όλο που η Εκκλησία αγιάζει 
και ευλογεί όλους εκείνους, που γίνονται δέκτες του μηνύματός 
της. 

Ας αφήσουμε τους εαυτούς μας να ατενίσουν τις μακρινές 
εκείνες χώρες. 

Ας τις δούμε ότι ‘‘λευκαί εισί προς θερισμόν’’, για να μπορέσουμε 
να διευρύνουμε την ιδέα της ιεραποστολής στο περιβάλλον μας. 
Με πολλή σκέψη, περισυλλογή και προσευχή ας σκεφθούμε τους 
αδελφούς μας όλων των χρωμάτων και φύλων.

 Αν τους νιώσουμε δίπλα μας, τότε όλη η ανθρωπότητα θα 
είναι ενωμένη με προσευχή και ισότητα. Για να μπορέσουμε να 
φέρουε ως το τέλος την αποστολή αυτή, πρέπει να δημιουργηθεί 
πνεύμα θυσίας και πολλής αγάπης. 

Μητρ. Κένυας Μακάριος

Ρωγμές...
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Δονήσεις

Η πίστη του Παύλου 
“Ο Παύλος είναι αληθινός μαθητής του Χριστού, διότι 

αποδεικνύεται μια ηθική πνευματικότης μέσα στο περιβάλλον 
της ενθουσιαστικής προσμονής της δόξας του Χριστού, η οποία 
καθόρισε τον ηθικό χαρακτήρα της πίστης σ’ Εκείνον με τόσο 
ισχυρά επιχειρήματα. 

Μεταξύ των πιστών, στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού, 
ήταν ο μόνος που αναγνώρισε ότι η πίστη στον Χριστό, με όσα 
αυτή επιβάλλει, πρέπει να βρίσκεται κάτω από το κύρος της 
ηθικής και να θερμαίνεται από τη φλόγα της αγάπης...”. 

 Άλμπερτ Σβάιτσερ

* * *
“Η επιστήμη και η τεχνολογία, το sine qua non  του σύγχρονου 

ανθρώπου παρουσιάζονται σαν απειλή κατά της διατήρησης της 
ιδέας του ανθρώπου, όπως τον ξέρουμε σήμερα, και κατά των 
ελευθεριών του όσων του απομένουν ακόμα. Με άλλα λόγια, στον 
πολύπλοκο κόσμο μας, η επιστήμη και η τεχνολογία φαίνεται 
να απεργάζονται, όχι μόνον αυτό που ο Βέμπερ αποκαλούσε 
‘‘ξεμάγεμα του κόσμου και του ανθρώπου’’, αλλά και να 
επιβουλεύονται τις ελευθερίες του.

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

   Οι μεγάλες αρχές ως θεμέλια της ηθικής και του πνεύματος, 
δεν είναι εύκολο να παρασταθούν ερμηνευόμενες φραστικά. 
Μόνο η πίστη σ’ αυτές , ως έννοιες και ως πράξεις, μπορεί 
να τις επιβάλλει και να τις καθιερώσει στην ανθρώπινη 
συνείδηση.

* * *
   Οι υψηλές έννοιες, τα μεγάλα οράματα, οι ακατάλυτοι 
θεσμοί, από αιώνες απροσπέλαστοι στόχοι της απαιτητικής 
ανθρώπινης σκέψης, δεν ζητούν την ψήφο μας. Εμείς μόνο ας 
φροντίζουμε να μην τις παίρνουμε... αψήφιστα. Για το καλό 
μας!

Διαφορά ανάμεσα στο απαντώ και στο 
ανταποκρ ίνομαι μέσα σε μια ποίηση, όπου τα 
ερωτήματα απουσιάζουν.

Το ερώτημα “τί είναι ποίηση” είναι ετερογενές: δεν 
βρίσκεται μέσα στην ποίηση.

Το ποίημα είναι η ποιητική απάντηση και 
ανταπόκριση στο ερώτημα “τί είναι ποίηση”, ερώτημα 
που μόλις γεννιέται, πηδάει κι όλας το φράκτη, που 
χωρίζει την ποίηση από την πρακτική ζωή.

Δ. Π. Παπαδίτσας
*  * *

Στους ταπεινούς κατοικεί ο Θεός. Από τους υπερή-
φανους φεύγει. Όπου ταπεινοφροσύνη, εκεί ανατέλλει 
η δόξα του Θεού. Η υπερηφάνεια είναι μισητή στο 
Χριστό. Αντίθετα η ταπείνωση Τον χαροποιεί.

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ

11
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Αγάπη. 
Λέξη παράξενη. 
Έκφραση ελπίδας κι ενθάρρυνσης όμως. 
Στοιχείο ζωντανό για την πίστη. 
Πλούσια σε νόημα. 
Βεβαιότητα της παρουσίας Του. 
Αραμαϊκή η λέξη. Συνοδεύει τους χαιρετισμούς του Παύλου προς 

τους Κορινθίους. 
“Μαράν αθά”. Δηλ; Ο Κύριος εγγύς. Ο Κύριος έρχεται. 
Αισιόδοξο το μήνυμά της. 
Προτρέπονται οι Κορίνθιοι (αλλά και όλων των εποχών οι 

πιστοί) να ξέρουν. Να θυμούνται.
Ναι. Ο Κύριος έρχεται.
Πλησιάζει η μέρα εκείνη. 
Είμαστε έτοιμοι να Τον αντικρύσουμε; Να συναντηθούμε; 
Χαιρόμαστε γι’ αυτό; Ή...; 
Είμαστε έτοιμοι τον ερχομό Του να συσχετίσουμε με τη ζωή μας; 
Έχουμε την πρόθεση τώρα να εξετάσουμε τη ζωή μας από το 

φως της παρουσίας Του; 
Να πούμε: “Κύριε, έλα. Σε περιμένουμε. Έλα. Μην καθυστερείς. 

“Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού”.
Καλείται ο άνθρωπος να υπερβεί την ιστορία. Τον τόπο του 

κακού. Την άβυσσο στην οποία καταποντίζεται. Τον κρημνό του 
θανάτου τον βαθύ. 

Έτσι εγκύρως βεβαιώνεται του ανθρώπου η διαφυγή  από το 
θανάσιμο κοσμικό κλοιό. 

Ζητείται πίστη λοιπόν. Μια εσχατολογική μεταστροφή της 
ψυχής. Γιατί; Μα μαράν αθά. 

Κι αυτό, πριν ο ύπνος της ύλης, ο άφωτος μας καταλάβει.
Μια θράκα ζεστή φωτιάς μέσα στο τόσο μερικές φορές, παγερό 

σύμπαν. Με τις ψυχές πτυχωμένες. 
Μέσα στης αγάπης τ’ αλώνι πάντα.                    +ο π.Γ.

12
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Προσπελάσεις...
Ετοιμαστήκαμε να πάμε 

στην Κατασκήνωση, στο Κουσ-
γκούνι.

Έπρεπε όμως να πάρουμε 
κάποια πράγματα από ένα κα-
τάστημα.

Πήγαμε στο κέντρο της 
πόλης. 

Σταματήσαμε στην κεντρική 
πλατεία. 

Ο συνοδός μου πήγε ν’ αγο-
ράσει κάτι.

Έμεινα μόνος στο αυτοκίνη-
το.

Κόσμος πολύς πηγαινοερχό-
ταν. 

Πολλά τα  σταθμευμένα αυ-
τοκίνητα. 

Ξαφνικά ακούστηκε μια φω-
νή.

Κάποιος με καλούσε με τ’ 
όνομά μου. 

Μέσα στο πλήθος, με ανα-
γνώρισαν. 

Ήταν ένας νέος που είχε 
έλθει προηγουμένως στην κατα-
σκήνωσή μας, στην Κύπρο. 

Ο ενθουσιασμός του, αλλά 
και ο δικός μου ήταν πολύ 
μεγάλος. 

Μιλούσε αγγλικά. 

Ρώτησε διάφορα. Με ευχα-
ρίστησε. Με προσκάλεσε να με 
φιλοξενήσει στο σπίτι του.

Τον ευχαρίστησα αποχαιρε-
τώντας τον. 

Στην Κατασκήνωση μείναμε 
μερικές μέρες. 

Επιστρέφοντας, με πλησία-
σαν δύο κοπέλες. Είχαν έλθει 
στην Κατασκήνωση.

Χαρήκαμε όλοι, που συνα-
ντηθήκαμε. 

Σε μια στιγμή μου ζήτησαν 
μάλινκι πατάρεκ (μικρό δώρο).

Ήθελαν να τις εξομολογήσω.
Ο Μητροπολίτης έλειπε. 
Ο Πρωτοσύγκελλος επίσης. 
Τι κάνουμε λοιπόν; 
Επέμεναν εκείνες. 
Γύρισα στον πρωτ. Γεώργιο 

Λατούσκο.
- Τι να κάνω, πάτερ; 
- Να τις δεις. Μην τις στε-

νοχωρήσεις. Αναλαμβάνω εγώ 
την ευθύνη. 

Έτσι έγινε. 
Έμαθα μετά ότι έγιναν 

πρεσβυτέρες.    
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

g  h
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αιων ιότητας
 ηφίδες

   Η δικαιοσύνη έγκειται στο να αποκαταστήσει στα 
ανάλογα πράγματα ταυτόσημες σχέσεις ανάμεσα σε 
ομοθετικούς όρους, κυρίως όταν κάποια απ’ αυτά 
τα πράγματα μας αφορούν προσωπικά και είναι 
για μας το αντικέιμενο μιάς συμπάθειας.
   Αυτή η αρετή τοποθετείται στο σημείο επαφής 
του φυσικού και του υπερφυσικού. Ανήκει στο χώρο 
της βούλησης και του καθαρού λόγου, επομένως 
του σπηλαίου (γιατί το φέγγος μας, είναι τα 
σκότη), αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί αν δεν 
περάσουμε στο φως.                   

* * *
  Νομίζω πως δεν αγαπώ σωστά: αλλιώς, τα 

πράγματα δεν θα περνούσαν έτσι για μένα. Η 
αγάπη μου δεν θ’αφωσιονόταν σε κάποια όντα. Θα 
ήταν διαθέσιμη για ό, τι αξίζει να αγαπηθεί.

   ‘‘Να είστε τέλειοι όπως ο ουράνιος πατέρας 
σας...’’ Να αγαπάτε όπως φωτίζει ο ήλιος. Πρέπει 
να ξαναφέρετε την αγάπη σας στον εαυτό σας για 
να την διασκορπίσετε στα πάντα. Ο Θεός μόνος 
αγαπά τα πάντα και δεν αγαπά μονάχα τον εαυτό 
του.                                     Σιμόνη Βέιλ

14
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Στις μέρες μας, η μοναξιά θεωρείται απειλή, ληττα. Μια 
αρρώστια που εξασθενεί και τρελαίνει αυτόν που χτύπησε. Στ’ 
όνομα της γίνονται οι μεγαλύτεροι συμβιβασμοί. Υπάρχουν 
άνθρωποι που προτιμούν να κοιμούνται  με τον εχθρό τους, να 
μοιράζονται την κάθε μέρα τους με κάποιον που περιφρονούν, 
που τους μειώνει, τους αποδιοργανώνει το χαρακτήρα παρά 
να ζήσουν έστω και για λίγο μόνοι. Υπάρχουν πολλοί που 
προτιμούν να περιφέρονται αδιαλλειπτώς μ’ εκείνους που δεν 
εκτιμούν και δεν έχουν τίποτα να δώσουν και να πάρουν 
προκειμένου να μην ξεμείνουν μέρα, μια νύχτα μόνοι.Όταν ο 
ίδιος ο εαυτός μας μάς είναι άγνωστος και ξένος τον αποφεύ-
γουμε.                                     

* * *
Στάσου για λίγο. Γνώρισε τον εαυτό σου. Η ζωή δεν 

είναι μόνο όλ’ αυτά που τρέχεις να πετύχεις. Η αληθινή ζωή 
είναι κάπου αλλού ή καλύτερα είναι κάποιος άλλος. Ο ίδιος 
ο Ιησούς Χριστός.                              Α. Πεταλίδης

αγάπης

λόγια

Κόρη μου,

Οι περισσότεροι ά
γιοι ήσαν φτω

χοί.

Όμως αυτό δεν ση
μαίνει πως οι περισσότεροι

φτωχοί είναι άγιο
ι. 

15
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Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις
Η διοίκηση του Κέντρου 

σταμάτησε από τον περασμένο 
Ιούλιο να καταβάλει στα παιδιά 
το επίδομα αναδοχής. ‘‘Μας 
είπαν να κάνουμε υπομονή δύο 
μήνες και θα καταβληθούν τα 
χρήματα. Ξαφνικά, πριν από 
20 μέρες, μας τηλεφώνησαν για 
να μας πουν ότι επειδή στα 
ενήλικα παιδιά δεν προβλέπεται 
η αναδοχή και υπάρχει κενό 
στον νόμο, ο οποίος δεν εξαιρεί 
τα παιδιά με αναπηρία, θα δουν 
τι θα κάνουν. Τους ρώτησα 
τι πρόκειται να γίνει αν λήξει 
η αναδοχή. Μου απάντησαν 
ότι θα αναλάβω τα έξοδα του 
παιδιού. ‘‘Και αν δεν μπορώ;’’ 
ξαναρώτησα. ‘‘Τότε θα τη 
στείλετε στο ίδρυμα’’ ήταν η 
απάντηση που πήρα. Αυτή η 
εξέλιξη έπεσε στο κεφάλι μου 
σαν κεραμίδα.’’

Όπως εξηγεί η κυρία Ξένια 
Κ. στα παιδιά ‘‘τυπικής ανά-
πτυξης’’ λήγει η αναδοχή με την 
ενηλικίωση. ‘‘Είναι φυσιολογικό. 
Τα παιδιά, μεγαλώνοντας, παίρ-
νουν την ζωή στα χέρια τους. 
Ακόμη και σε αυτά όμως υπήρχε 
παλαιότερα μια υποστήριξη από 
το κράτος μέχρι να τελειώσουν 
τις σπουδές τους. Με τα άλλα 
παιδιά, που έχουν σοβαρά προ-
βλήματα υγείας και δεν μπορούν 

να ανεξαρτητοποιηθούν, τα πράγ-                                       
ματα είναι διαφορετικά’’.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το μέσο κόστος διαβίωσης 
ενός παιδιού με τόσο σοβαρά 
προβλήματα υγείας μπορεί να         
φθάσει ως 1.500 ευρώ τον μή-
να. Σημειωτέον ότι τα παιδιά 
αυτά είναι υπό την προστασία 
του κράτους και δεν μπορούν 
να δοθούν για υιοθεσία (μετά 
τα 18 έτη λόγω ηλικίας· όταν 
είναι μικρότερα διότι χρειάζεται 
η συγκατάθεση των βιολογικών 
γονιών, οι περισσότεροι εκ των 
οποίων είναι εξαφανισμένοι), δεν         
μπορούν να ασφαλιστούν στον 
φορέα των ανάδοχων γονιών 
τους. Έχουν βιβλιάριο πρόνοιας, 
με ό, τι σημαίνει αυτό. Έτσι οι 
ανάδοχοι γονείς αν δεν έχουν 
βοήθεια υποχρεούνται να καλύ-
ψουν οι ίδιοι τα επιπλέον έξοδα 
του παιδιού, τα οποία δεν εί-
ναι λίγα, αν σκεφθεί κανείς ότι 
το φθηνότερο ειδικό σχολείο κο-               
στίζει  700-800 ευρώ τον μή-
να (υπάρχουν κάποια που ζη-
τούν 18 ευρώ την ώρα) και ότι         
τα παιδιά αυτά πρέπει να επι-           
σκέπτονται ψυχιάτρους, εργοθε-              
ραπευτές και άλλους επαγ-
γελματίες υγείας εξαιτίας των 
ειδικών προβλημάτων τους.

                 (‘‘Το Βήμα’’)
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια
                                               Λευκωσία 
                                              23.7.2021

Αγαπητέ μου Τάκη,
Μόνον όποιος έχει ξαφνικά συνειδητοποιήσει με όλη του την 

ψυχή την τρομακτικότητα της απουσίας αγάπης από αυτόν τον 
κόσμο, έχει αισθανθεί την αβυσσαλέα οδύνη εκείνης της μοναξιάς, 
στην οποία έχει αυτοκαταδικαστεί με την αυτοδικαίωση, μόνον 
τότε θα μπορέσει να συγχωρήσει και συγχωρηθεί.

Είναι καιρός να το κατανοήσουμε. Τι χρειάζεται ν’ 
αναζητήσουμε; Μα τη ρίζα. Την ουσία. Και τη δύναμη του 
κακού. Δηλ. κρύες καρδιές. Μαραμένη αγάπη. Θρίαμβος της 
ατομικής αυτοδικαίωσης, που μπορεί μόνο να καταλήξει στην 
απομόνωση. Στη μοναξιά .

Έτσι, ευχόμαστε για τη συγχώρηση. Διψάμε να συγχωρηθούμε. 
Η διάλυση του κακού αρχίζει με τη μεταστροφή της ψυχής. 

Το μαλάκωμα της καρδιάς. Τη δίψα για αποκαταλλαγή.
Τελικά, η ψυχρή και σκληρή ζωή μας σφίγγει μάλλον, παρά 

μετριάζει την ανθρώπινη μοναξιά.
Η αρχή όμως της πνευματικής μας αναγέννησης βρίσκει δύναμη 

στη συνείδηση. Στη δίψα για συγχώρηση και μεταστροφή της 
ψυχής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση: Να θέλουμε.        

                        Με την αγάπη μου,

                                     a.G.

στην έρημο
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   ...τη ‘‘λίγο μετά’’ στιγμή φαίνεται τόσο πολύ και μαζί πόσο 
λίγο μας ανήκε. Τότε, δηλαδή τώρα, που εκτείνεται σαν αιώρα 
ως την άλλη άκρη...Κι ήταν αλήθεια η αιώρα μας, η ξύλινη: εξ 
ιστών, γέφυρά μας πάνω απ’ το βουερό Ποτάμι... κι ενώ εμείς 
γλιστρήσαμε στα μαύρα νερά, αυτή εξακολουθεί να τινάζει το 
λαμπρό της τόξο ίσαμ’ εκεί που η Ύλη αναλύεται σε χιλιάδες, 
σε άπειρα χρυσά μόρια της μάζας φωτός της  ενοφθαλμισμένης  
στην ίριδα του Ήλιου..., σε άπειρα χρυσά Έτη Φωτός. Ποιός 
πλέει και ποιός παραπλέει... Ποιός κλαίει, ποιός φλέγεται...

   Όα κυλάνε μέσα στην ίδια αρχαία κοίτη που η Πηγή 
της χάνεται μέσα στο άδυτο του ναού, όπως η Κασταλία μέσα 
στο Βράχο κι ο Αχέροντας στον Ομφαλό του Νεκρομαντείου... 
‘Ωσπου να εξαφανιστεί κι ο τελευταίος Αχειροποίητος Ναός, 
όλα εδώ θ’ ανήκουν στη Μνήμη, Γι’ αυτό, όσα χάνονται, δεν 
χάνονται οριστικά: Απεκδύονται τα Σουδάρια του Χώρου και 
του Χρόνου, κυλίουν το Λίθο πίσω τους... κι αποσύρονται 
μόνο μέσα στον πιο βαθύ, τον πιο κοινό, τον πιο μυστικό και 
αρχέγονο Πόθο για Εκείνη τη Μοναδική Φωνή που θα τα καλεί 
στην Ύπαρξη... Έτι και Έτι.                               

  Νατάσα Κεσμέτη

Διέξοδοι

Αυτή...

Η έρευνα  ανοίγει ένα 
παράθυρο προς το ασυνείδητο. 

Και κάνει τη διαφήμιση
πιο αποτελεσματική
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‘‘Πάσα ξένη πατρίς έστιν αυτών, και πάσα 
πατρίς ξένη’’ (V, 5). 

Άμα δει λοιπόν κανένας πρόχειρα τη φράση, 
θ’ αντιδράσει. Θα διαμαρτυρηθεί. 

Θα νομίσει πως οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν 
πολύ εγωιστικά και επιπόλαια το θέμα της 
πατρίδας. 

Θα τους πουν λιποτάκτες. 
Αρνησιπάτριδες. ‘‘Αφού κάθε τόπος είναι 

πατρίδα τους, και η πατρίδα τους είναι 
τελείως ξένη, επομένως...’’
  Να δούμε την φράση στο όλο πνεύμα της 
επιστολής. 

Οι Χριστιανοί δεν έχουμε στη γη μόνιμη 
πατρίδα. Δεν είμαστε δεμένοι με το χώμα.

Αναγνωρίζουν τη χώρα τους. 
Την αγαπούν. 
Θυσιάζονται γι’ αυτήν. 
Δεν έχουν όμως ψευδαισθήσεις. 
Ξέρουν -το έχουν συνειδητοποιήσει- πως 

όλα τούτα ‘‘παρελεύσονται’’. 
Τίποτα μόνιμο.
Στους ουρανούς η πατρίδα μας. 
Προς εκείνη να έχουμε νου και καρδιά. Να 

τείνουμε 
Προς τα πάνω λοιπόν.

21
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Βεβαιώσεις

ΑΠΟΗΧΟΣ ΑΡΕΤΗΣ

 Κοπίασε ο πατέρας σου,
τ’ όνομά του έχει φήμη,
δούλεψε λοιπόν και συ

μην προσμένεις απ’ τη μνήμη

Τώρα βρίσκονται στο χώμα 
πέθαναν οι πρόγονοί σου,

με τη δόξα πεθαμένων
να μη ντύσεις τη ζωή σου.

Μονοπάτι η δόξα ας γίνει
των πατέρων για ν’ ανέβω,

κι όχι ανώφελο τραγούδι
μεγαλείων περασμένων. 

Α. Πετρίτης 

ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Είχε ο Χριστός μας στην καρδιά
αγάπη τόση για τ’ αθώα μικρά παιδιά
που τρέξαν κάποτε κοντά Του!
Τα γαλανά τους μάτια τώρα, δες
πόσες ακτίνες φωτεινές
αντανακλούν εκεί, από τη ματιά Του.

Ω ευλογημένα εσείς, παιδιά,
που κάποιαν ήρεμη, γλυκειά βραδιά
- ποιός δεν την ξέρει αυτή την ιστορία!
σας χάιδεψε ο καλός μας Χριστός 
και είπε πως εχάρισε ο Θεός
σε σας των ουρανών τη Βασιλεία.
                                   Ν. Καμβύσης
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ...

... να καίγωνται γυρεύει
γι ‘ Αυτόν καρδιές όχι κεριά.
Και με σταυρούς κανείς δεν Τον λατρεύει

Και γονατίσματα βαρειά.
Γιατί λατρεύει το Χριστό όποιος δίνει
για τον πλησίον τη ζωή.

Όποιος τον γυμνωμένο κρυφοντύνει
Και τον φτωχό τον ελεεί

Όποιος την αδικία κεραυνώνει 
και αγνό το μέτωπο κρατεί,
 
Κι έχει Θεό την καλωσύνη μόνη,
Κι έχει Θεό την αρετή.
                      Κωστής Παλαμάς

ΧΡΟΝΟΣ

Σαν τα λέπια απ’ το ψάρι
τις μέρες ξύνοντας

από πάνω μας με το αόρατο
μαχαίρι, πιο γυμνούς

κι απ’ το γυμνό νερό αφήνοντάς μας
να σπαρταράμε

στο δίχτυ του μέσα στο παρόν και στο μέλλον
βαθειά απλωμένο,

στο θάνατο μας ξεπουλάει για το τίποτε
ο αμείλικτος μεγάλος ψαράς.

Λένα Παππά
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“Δεν έχουν τίποτα και όμως έχουν τα πάντα”.
Συζητούσαμε για τη δουλειά μας με άλλους ανθρώπους, που 

βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και για το ποιοι 
είναι τελικά αυτοί που μαθαίνουν μέσα από αυτές τις συνεργασίες.
Αυτοί ή εμείς;

“Ξεκινήσαμε” από Ευρώπη και περάσαμε στη Νότια Αμερική. 
Μου έλεγε για μια κοπέλα που ζει σε μια φτωχογειτονιά της 
Λατινικής Αμερικής. Ως μέλος μιας εθελοντικής οργάνωσης, πήγε, 
για παροχή βοήθειας, σε μια περιοχή πιο φτωχή από τη δική της. 

Εκεί οι άνθρωποι κάνουν μπάνιο μια φορά την βδομάδα. Δεν 
έχουν παροχή νερού στο σπίτι. Πρέπει να το κουβαλήσουν. Τη 
μέρα που έφτασε το νερό στο χωριό και θα μπορούσαν, επιτέλους, 
να λουστούν, οι ένοικοι του σπιτιού που διέμενε η κοπέλα, της 
παραχώρησαν τη θέση τους. Θεώρησαν πως αυτό θα την έκανε να 
νιώσει καλύτερα! Αυτοί θα περίμεναν μέχρι την επόμενη βδομάδα.

Και από εκεί “φύγαμε” και “πήγαμε” Αφρική. Συζητούσαμε για 
τους ανθρώπους εκεί, που μένουν σε καλύβες. Χωρίς ηλεκτρισμό. 
Μέχρι που καταλήξαμε στο βιντεάκι του “Jerusalema”. 

Παιδάκια ξυπόλυτα, μέσα στα χώματα, με τρύπια ρούχα, 
χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής, χαρούμενα. Γεμάτα ζωή!! 

“Δεν έχουν τίποτα και όμως έχουν τα πάντα”, μου είπε!!
Τα ζηλεύω αυτά τα παιδάκια! Εμείς έχουμε τα πάντα έξω από 

την πόρτα μας. Κι όμως, πάντα μας λείπει κάτι.. Κάτι άλλο. Μισό.
Έρχεται πριν τη χαρά.

“Δεν έχουν τίποτα κι όμως έχουν τα πάντα”!
Λένε πως εκτιμάς κάτι όταν το χάσεις. Μάλλον η διαφορά είναι 
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όταν δεν το εκτιμάς. Αυτά που για μας είναι δεδομένα, όπως το 
να έχουμε νερό και ηλεκτρισμό στο σπίτι (πράγματα αυτονόητα 
στις μέρες μας, έτσι δεν είναι;), για κάποιους ανθρώπους, δεν είναι 
καν πραγματικότητα. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι. 
Γεμάτοι υγεία. Χαρά. Ζωή! Είναι γεμάτοι και μοιράζονται!!

Ίσως η ειδοποιός διαφορά να είναι η ευγνωμοσύνη. Αυτή, 
που μας ζωντανεύει. Και μιας και στον ανεπτυγμένο κόσμο, την 
αντικαταστήσαμε με άψυχα πράγματα, μένουμε και εμείς άψυχοι. 
Χωρίς ηρεμία. Χωρίς χαρά.

Με την εξέλιξη και την πρόοδο φτάσαμε να έχουμε άφθονες 
ευλογίες στη ζωή μας. Εκτός απο τα άφθονα υλικά αγαθά, είναι και 
το σπίτι μας. Οι γνώσεις μας. Η δουλειά μας. Η υγεία μας. Κυρίως, 
όμως, είναι οι άνθρωποί μας. Όλα μαζί, σαν κομμάτια σχεδίου που 
ολοκληρώνουν την εικόνα της ζωής μας! Μονάχα αν είμαστε “εδώ”. 
Αν τα απολαμβάνουμε, όπως εκείνα τα παιδάκια!!

Αυτή η δουλειά. Ένα δώρο! Αν εγώ μπορώ να προσφέρω 
γνώσεις, λαμβάνω από αυτούς Ζωή! Κι αυτό δεν συγκρίνεται με τί
ποτα!!                                                                                                     Ε.Κ.

Aλέξης

“Τον πλησίον μας τον γνωρίζουμε τόσο, όσο γνωρίζουμε τον 
εαυτό μας” (Κ. Γιουγκ)

Σ’ αναμέτρηση πάλι μας καλεί ο μεγάλος ψυχίατρος.
Τα ερωτήματα πολλά.
Αγαπούμε τον εαυτό μας; Και πόσο; Σωστά;
Τον πλησίον μας; Πόσο πάλι; Και... σωστά;
Βιαστικές απαντήσεις δεν επιτρέπονται.
Έρευνα σε βάθος χρειάζεται.
Ο Χριστός το είπε:
“Και τον πλησίον σου ως σεαυτόν”.
Μήπως άραγε το είπε για τους άλλους; Τους τότε;
Και μίλησε γι’ αγαπη. Όχι γνωριμία. 
Τι κάνουμε λοιπόν;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

Ο φιλόσοφος Διογένης βρισκότα
ν έξω από 

το θέατρο.

-Έχουν μπει πολλοί μέσα; Τον 
ρώτησε ένας 

βιαστικός.

-Μόνο ένας, απάντησε ο Διογένης

Ο άλλος μπήκε μέσα. Είδε π
ως το θέατρο 

ήταν γεμάτο κόσμο. Όταν τελείωσε, τον 

ρώτησε:
-Γιατί μου είπες, πως ήταν ένας άνθρ

ωπος, 

αφού το θέατρο ή
ταν γεμάτο;

-Επειδή, απάντησε εκείνος, π
αρατήρησα, το 

εξής: 
Στην είσοδο του θ

εάτρου υπήρχε μια μεγάλη 

πέτρα. Πολλοί σκόνταφτα
ν σ’ αυτή. Μερικοί 

μάλιστα έπεφταν χάμω. Συνέχιζαν όμως τα 

βήματά τους χω
ρίς να κάνουν τί

ποτα. Μόνο 

ένας έπιασε την πέτρα. Και την παραμέρισε. 

Μόνο αυτός φέρθηκ
ε σαν άνθρωπος.
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Ανοιχτό Παράθυρο...

σ
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Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη και ομιλία στο 
Πανεπιστήμιο του Μινσκ. 

Φθάσαμε κανονικά. 
Η Σβετλάνα μας περίμενε. Είχε ενημερώσει τους φοιτητές 

σχετικά. 
Μαζεύτηκαν αρκετοί σε μια αίθουσα. Αγόρια και κορίτσια. 
Παρουσίασα το θέμα μου.
Επακολούθησε συζήτηση ως συνήθως και μάλιστα έντονη. 
Η Σβετλάνα άφησε το γραφείο της. Έμεινε μαζύ μας. 
Η συζήτηση οξύνθηκε. Διαφωνίες. Αντεγκλήσεις. Κι αυτά 

μεταξύ τους. 
Το αποκορύφωμα ήταν, όταν έγινε αναφορά στον πόλεμο. 
Ακούστηκαν απόψεις απίθανες.
“Ο πόλεμος και τα παρεπόμενά του”. Ιδού το θέμα. 
Προσπάθησα να ελέγξω την συζήτηση. Δεν ήταν όμως 

πάντα κατορθωτό. 
Μέσα στους συζητητές ξεχώρισε μια πολύ ζωντανή φοιτήτρια. 

Βρισκόταν συνεχώς σε επίθεση.
Μίλησα γι’ αμυντικούς πολέμους. 
Η κοπέλα στάθηκε μπροστά μου. Οι άλλοι σιώπησαν. Είπε 

λοιπόν: 
- Έχετε λάβει μέρος σε πόλεμο. Ξέρετε τι σημαίνει να χάνεις 

τον δικό σου, αδελφόν ή άλλον; 
Βουβοί όλοι. Στη συνέχεια η αποκάλυψη. 
- Έχω συγγενή, στρατιώτη, που πέθανε στο Αφγανιστάν. 

Να το ξεχάσω λοιπόν; 
Τι μπορούσα να πω; 
Οι φοιτητές έφευγαν σιωπηλοί. 
Καταλάβαινα το ξέσπασμά της. 
Έφυγε τελευταία.
Το ύφος της έλεγε πολλά.                                                                               17 b
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ

   Σε πειράζει να δεις ποιός είσαι και - ο Θεός βέβαια σε 
ξέρει - να εμφανισθείς ενώπιον του Θεού αυτό που είσαι;
   Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να μην φοβηθούμε 
να δούμε τον εαυτό μας, να μη φοβηθούμε να αποδεχθούμε 
τον εαυτό μας. Να μην ξαναβγεί από τα χείλη μας, αλλά 
ούτε καν από τη σκέψη μας ούτε καν από την καρδιά 
μας να μην ξαναβγεί, ‘‘αχ, Θεέ μου, γιατί μ’έκανες έτσι, 
γιατί μ’έκανες έτσι;’’ Γιατί μερικοί λένε κι αυτό, καθώς 
διαπιστώνουν κάποιες αρρωστημένες καταστάσεις μέσα 
τους, από τις οποίες δεν μπορούν να απαλλαγούν. Όχι, 
όχι. 

Πριν εμείς δούμε τι είμαστε και τι δεν είμαστε, ο Θεός το’ 
ξερε αυτό. Αυτά τα γνωρίζει ο Κύριος και γι’ αυτό ήρθε ο 
Κύριος κι έγινε άνθρωπος και εσταυρώθη και απέθανε και 
πήγε στον θάνατο και πήγε στον Άδη και κατήργησε και 
τον θάνατο και κατήργησε και τον Άδη ως Θεός και ως 
άνθρωπος αναμάρτητος, για να σώσει τον άνθρωπο[...]
   Βλέπεις μια ψυχή που ασχολείται πάρα πολύ με κάποια 
αμαρτία. Και ασχολείται με την αμαρτία αυτή πολύ-πολύ 
σοβαρά, ενώ στην ίδια ψυχή υπάρχουν άλλες αμαρτίες 
πολύ σοβαρώτερες, που όμως δεν τις βλέπει. Πιάνεται 
από αυτές οι οποίες δεν είναι και τίποτε, και ασχολείται. 
‘‘Πρέπει να μετανοήσω...’’ και ταράσσεται και δεν βλέπει 
άλλες βαθύτερες αμαρτίες, ουσιαστικώτερες αμαρτίες που 
παραποιούν την όλη προσωπικότητα.

π.Συμεών Κραγιόπουλος
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Ανεβαίνοντας
Μικρά εωθινά

Καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης

 [Γέροντας Τρύφων του Βάσον, εκδ. Εν Πλω]

Όταν ανοίγεις την καρδιά σου με ευγνωμοσύνη στους άλλους, 
ετοιμάζεται ο δρόμος για μια σχέση με τον Ιησού. Και η εγκατοίκηση 
του Αγίου Πνεύματος σε γεμίζει με τη δύναμη που χρειάζεται για 
να ζήσεις μια ζωή μεταμορφωμένη από τη χάρη του Θεού. Γεμίζεις 
από εγκάρδια ευγνωμοσύνη για όλα τα δώρα Του και αποκτάς την 
εσωτερική ειρήνη.

Η προετοιμασία για τον σπόρο της αγάπης προς τον Θεό αρχίζει 
με την ευγνωμοσύνη. Ο απόστολος Παύλος έγραφε, «δεν κρατάς 
εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα». Κάθε επικοινωνία με τον Θεό 
πρέπει να αρχίζει με έκφραση ευγνωμοσύνης και μετά να καλλιεργείται 
με την καλωσύνη και την καλή διάθεση προς τους άλλους. Όταν 
είσαι ευγνώμων, ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό και προς τους άλλους 
ενεργοποιώντας άλλες αρετές.

Καλλιεργώντας και βαθαίνοντας την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση 
προς τους άλλους, η καρδιά προετοιμάζεται για να νιώσει την εσωτερική 
ανάγκη να ανταποκριθεί ελεύθερα και με ευχαριστία στην πρόσκληση 
του Θεού να επικοινωνήσει μαζί Του.

Πολλοί αναγνώστες έχουν την όμορφη συνήθεια να διαβάζουν 
καθημερινά, στο ξεκίνημα της μέρας τους, δυο-τρεις σελίδες από 
ένα βιβλίο. Είναι αυτές οι ψυχές που ζητούν διαρκώς τροφή για 
σκέψη. Είναι αυτές οι ψυχές που δεν θέλουν να αφήσουν τον νου 
να σκουριάσει. 

Τα «Μικρά εωθινά» είναι ιδανικό βιβλίο για τέτοιου είδους 
καθημερινή ανάγνωση. Πρόκειται για 365 μικρά κείμενα, απλές και 
γνήσιες καθημερινές καταγραφές, αφορμές πνευματικής εγρήγορσης, 
365 μικρά εωθινά…                                             Κ. Χ. 
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Η τρικλοποδιά που η πανδημία μας έβαλε στην περσινή χρονιά, ευτυχώς 
φέτος έκαμε διάλειμμα προσωρινά.

Η νοσταλγία έγινε ζωή. Και η ζωή κατασκήνωση.
Και ζήσαμε το όνειρο από κοντά. Που έμοιαζε τόσο πολύ μ’ αυτό του 1987.
Η γεύση κατασκήνωσης η ίδια. Αξίζει να θυμηθούμε.
«Ιούλιος 1987. Μια πολιτεία τελειώνει. Το όνειρο έσβησε. Γίνηκε ζωή.
Ακόμα μια κατασκήνωση έφτασε στο τέλος της. Τόσο γρήγορα, όσο κι 

όλες οι άλλες.
Κάτι παράξενο νιώσαμε όλοι να γίνεται, ενώ κατηφορίζαμε.
Ξανάρθε τ’ όνειρο. Το ίδιο έντονο με το προηγούμενο. Ο νους τρέχει.

Βιάζεται. Βλέπει στον άλλο Ιούλιο. Βλέπει μπροστά του ξανά τ’ αντίσκηνα.  
Τα μονοπάτια. Τον Σταυρό. Το προσευχητάρι.

Σαν αστραπή περνούν οι όμορφες στιγμές, μέσα από  έναν καθρέφτη. Κι η 
καρδιά προς στιγμή γαληνεύει. Ο πόνος του ξενιτεμού απαλύνεται με τ’ όραμα 
της επιστροφής.

Τούτο τ’ όνειρο, το ξέρουμε. Θάναι μεγάλο. Χωρίς ξημέρωμα σύντομο, 
θάναι η νύχτα.

Μα είναι γλυκειά η προσμονή, γιατί γλυκιά ‘ναι η ζωή της κατασκήνωσης.
Και να! Ώσπου τα μάτια ν’ ανοίξουν, ήρθε. Ήρθε ξανά ο Ιούλιος. Ο φετινός. 

Κι είδαμε πάλι, στιγμή με στιγμή, να ζωντανεύει τ’ όνειρο!!!
Μέρα με τη μέρα, οι ίδιες σκηνές  κι ακόμα καλύτερες γεμίζουν τη ζωή μας.
Και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Η ζωντάνια κι η χαρά καθρεφτίζονται τόσο 

έντονα στα μάτια των κατασκηνωτών.
Η ξεγνοιασιά από τη μια και το πρόγραμμα από την άλλη, δίνουν κάτι το  

ιδιαίτερο. Το ξεχωριστό.
Χάραξαν βαθειά μέσα μας χαρακιές, που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει.
Η ζωή στην κατασκήνωση δεν περιγράφεται. Δεν μπορεί η πέννα να 

ζωγραφίσει την ομορφιά της. Ούτε τη χάρη και τη δροσιά της.
Δεν μπορείς να μιλάς για κατασκήνωση. Μόνο να ζεις. Εικοσιτέσσερις ώρες. 

Χωρίς ξεκούραση.
Ο ύπνος, πόσο λίγο μας χρειάζεται! Δεν είναι πολλές οι ώρες που ’χουμε ‘δώ πάνω.
Γι’ αυτό δεν τις κοιμόμαστε. Τις ζούμε όλες. Λες και ρουφώντας άπληστα 

το νέκταρ της, δεν θα τελειώσει».
Καλή κατασκήνωση!                                                     ΔΔ

Καλή κατασκήνωση

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

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

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι ς :

 1.

   
 2. 

  3.

 4.

 5.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού 
(4:30 - 6:30 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο:22432401 
(π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 
96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοιχτός (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).
Οι εορτές των Οσίων Φοίβης και Χλόης και του Αγίου Πολυδώρου 
θα εορταστούν το Σάββατον, 4 Σεπτεμβρίου 2021.
Στις 14 Σεπτεμβρίου, (εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού), 
τηρείται αυστηρά νηστεία.
Στις εορτές του Γενεθλίου της Θεοτόκου και της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού δεν γίνονται μνημόσυνα.

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

Περίοδος Δ΄ l   Αρ. τ. 152 l   Αύγουστος, 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

31

Ο βανδαλισμός, η καταστροφή και η υποβάθμιση 
γίνονται για κάποιους τρόπος ζωής και για τους 
περισσότερους από εμάς συνήθεια. 

Συνηθίζουμε, μέρα με τη μέρα, να κυκλοφορούμε 
σε μια πόλη που παραπέμπει ολο και πιο έντονα σε 
χωματερή και αυτό δεν μας ενοχλεί. Ενίοτε μάλιστα 
μας εμπνέει(!)                               Ούτις
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