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“Δεν θα βγούμε στους κήπους, για να πατήσουμε 
λουλούδια”. 

Όχι. Μεταφορικά βέβαια το βλέπει ο συγγραφέας. 
Τονίζει τη σοβαρότητα. 
Τη σημασία.
Την αξία. 
Τη χρησιμότητα. 
Την αναγκαιότητα. 
Την αναζωπύρωση.
Την αποκατάσταση σχέσεων. 
Κοινωνίας. 
Γεφυρών. 
Υπερβάσεων κάποιων στοιχείων προσωπικών 

που διχάζουν συνήθως. 
Μοναδική λοιπόν η αξία της συγχώρησης.
Κάτι που δεν πρέπει να προσπερνούμε. Αντίθετα. 

Να επιζητούμε. 
Να ποθούμε ολόψυχα με την απαραίτητη 

επιμέλεια. 
Μας ενδιαφέρει.
Μας συμφέρει. 
Στοιχείο λοιπόν απαραίτητο στη ζωή μας. 
Ανάγκη των καιρών.              ζ.α.
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Να δεχθείς ένα κενό μέσα σου, αυτό είναι 
υπερφυσικό. Πού να βρεις την ενέργεια για μια 
πράξη χωρίς αντιστάθμισμα; Η ενέργεια πρέπει να 
έρθει από αλλού. 

Ωστόσο χρειάζεται πριν ένα ξερίζωμα, κάτι 
απελπισμένο, για να δημιουργηθεί πρώτα ένα κενό. 
Κενό: σκοτεινή νύχτα. 

Φως αναζητούμε όμως;                     Σιμόνη Βέϊλ
γ.
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[Ανα] - Ψηλαφήσεις
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Έρρωσο...

Ο σημερινός κόσμος. Ο “έσω και ο έξω μας”. (Ν. Ζακόπουλος)
Πελαγοδρομεί. Τί άλλο;
Οριοθετημένες συντεταγμένες; Με αβέβαιο και απρόβλεπτο 

μέλλον πάντα.
Ο άνθρωπος; Έχει ανάγκη παρατήρησης. Σκέψης. Και κρίσης.
Ερεθίσματα; 
Υπάρχουν;
Κι ας είναι κληροδότημα αιώνων τούτη η λογική.
Προκλήσεις- ευτυχώς- για όποιες διεργασίες (πνευματικές 

κλπ) προσφέρονται.
Πού να βρεθούν;
Στην αναζήτηση;
Σε τόπους απρόβλεπτους;
Σε στιγμές δυσκολίας ίσως;
Σε χώρους “σκιάς”;
Κι αφού υποστούν τις όποιες αναταραχές και ζυμώσεις, 

προκαλούν.
“Tolle et lege” (“Πάρε και διάβασε”: Ιερός Αυγουστίνος)
Καταληπτό το πρώτο. Το δεύτερο;
Χαρτί (βιβλίο κλπ) δεν είναι απαραίτητο.
Διαβάζουμε. Ναι. Χαρακτήρες. Συμπεριφορές. Δράσεις. Αντι-

δράσεις. Ναρκισσισμούς. Ταπεινολογίες...
Σ’ αυτούς τους κυματισμούς βρέθηκε να ταξιδεύει κάποιος 

φίλος. Με των κυμάτων το φλοίσβο να μην τον αφήνει να ησυ-
χάσει.

Συνεχίζει να εκδαπανάται - παντί τρόπω - στην ευγενή 
προσπάθεια ανέγερσης - αποκάλυψης “αγαλμάτων”. Προσώπων, 
τα οποία χρειάζονται ψηλά των αξιών και των ιδανικών τα 
λάβαρα να στηθούν.
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      Μικρές

Υπάρχουν λέξεις συμβολικές, υποβλητικές, 
δηλωτικές καταστάσεων που κυριαρχούν εκάστοτε, 
σ’ εποχές μεταιχμιακές κυρίως, εποχές δημιουργικές ή 
και παρακμής.

Αν προσέξουμε, θα ξεχωρίσουμε αμέσως και στη 
δική μας εποχή, ορισμένες τέτοιες λέξεις, που, όταν 
στην αρχή ακουστηκαν, ξαφνιάσαν και προκάλεσαν 
ένα είδος δυσπιστίας. Αποδείχθηκαν όμως πολύ 
αντιπροσωπευτικές. Τελικά τυποποιήθηκαν σε τού-
τους τους χρόνους της πολύμορφης πόλης.

Ζωή Καρέλλη
γ.

 αναδύσε ι ς

Και σ’ έπαρση να παραμείνουν. Αγαπούν. Θυσιάζονται. Δεν 
έχουν “εαυτόν”. Τον έχουν κλείσει ερμητικά στης σκέψης το 
χρονοντούλαπο.

Περπάτησαν πραγματικά ξυπόλητοι στ’ αγκάθια. Κι επιμένουν.
Κείμενα πρωτότυπα. Δροσερά. Χρήσιμα στης ζωής το λιοπύρι.
Αρκείται να ψιθυρίζει.
Τούτο το άνθος σαν άλλο εντελβάϊς προκύπτει κάποτε και 

στην εποχή μας.
Αναθέρμανση της πίστης. Υπόμνηση της μεγάλης αλήθειας: 

Είμαστε παιδιά του Θεού,
Το βιβλίο του είναι πολύ αξιόλογο.
Εν πετώντι καλάμω η “ανακάλυψη” του βιβλίου δεν μας βοηθά 

να ξεκουραστούμε. Να πάρουμε μιαν ανάσα. Ένα αποκούμπι.
Η Σαχάρα και η στέππα σήμερα,  έντονα αναζητούν τέτοια 

αντίδοτα. Προτρέπουν τους ενδιαφερομένους και τους επαΐοντες. 
Να μη χάσουν την ευκαιρία.  +ο π.Γ.
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Της αλήθειας...

...εδραιώματα
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Εγνώριζε ότι ο αληθινός πλούτος της ζωής είναι η αγάπη. 
Και την συνιστούσε διαρκώς σε όλους.

Άφησε να νιώσουμε βαθειά οι άνθρωποι, ότι η αγάπη είναι 
ένας ωκεανός απύθμενος. Κλεισμένος μέσα σ’ ένα δάκρυ. Ένα 
σοφό μεγάλο σύγγραμμμα. Μέσα σε μια λέξη. Ένας σίφων. 
Μέσα σ΄ ένα αναστεναγμό. 

Ο προορισμός του ανθρώπου ευρύνεται, και το μεγαλείον 
του αυξάνει, όταν πράξεις, ιδέες, βουλήσεις, αισθήματα, 
διευθύνονται από την αγάπη. Όλες τις αρετές αν έχουμε, και 
μας λείπει η Αγάπη, εκμηδενίζονται όλες.

Ένας σοφός έλεγε:
“Μονάχα ένας παλμός καρδιάς, που κλείνει μέσα της Αγάπη, 

είναι το κήρυγμα του απείρου! Και όποιος δεν έμαθε να αγαπά 
όπως ο Χριστός, δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένας σάρκινος 
όγκος, τον οποίον κατρακυλούν αόρατα πονηρά πνεύματα, 
μέχρις ότου καταλερωμένον από ακάθαρτη ύλη τον 
ρίψουν στην άβυσσο του αιωνίου χαμού”. 

          Μαρία Φωστίνη

H υπακοή έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο καλόν εκ 
των αρχικών αρετών που πρέπει ν’ αποκτήσει κανείς, διότι 
αποβάλλει την υπερηφάνεια. Γεννά σε μάς την ταπεινοφροσύνη. 
Γι’ αυτό και γίνεται πόρτα σ’ αυτούς που ευχαρίστως την 
ανέχονται. Από την οποία εισέρχεται η προς τον Θεόν αγάπη.  

Την υπακοή απέβαλε ο Αδάμ και κατρακύλησε στον 
τάρταρον της κολάσεως. Την υπακοήν αυτήν αγάπησεν ο 
Κύριος κατά την ένσαρκον οικονομίαν μέχρι Σταυρού και 
θανάτου. 

Υπάκουσε, αν και δεν ήταν σε τίποτε κατώτερος από την 
μεγαλωσύνην του επουρανίου Πατρός, για να καταργήσει, με 
την υπακοή Του, το έγκλημα της ανθρωπίνης παρακοής. Και 
να οδηγήσει πάλιν στην αιώνιον και μακαρίαν ζωήν όσους θα 
ζήσουν στην υπακοήν.               Αγ. Διάδοχος
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Διαυγάσεις Οριακές

Κανένας ...
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Στη Νήσο Βόρειο Σέντινελ της Ινδίας ζει η πιο απομονωμένη 
φυλή στον κόσμο. Οι Σεντινελέζοι ζουν στην παλαιολιθική εποχή 
και αρνούνται οποιαδήποτε επαφή με τον σύγχρονο πολιτισμό. 

Η Ινδία, στην οποία ανήκει το Βόρειο Σέντινελ, απαγορεύει σε 
όλους την πρόσβαση στο νησί. Σκότωσαν 26χρονο Αμερικανό, 
που αποβιβάστηκε κρυφά στο νησί για να τους προσηλυτίσει 
στο χριστιανισμό. 

Η ινδική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν διώξεις για 
τη δολοφονία του.

Κανένας δεν γνωρίζει πόσοι ακριβώς είναι οι Σεντινελέζοι 
σήμερα. Τους υπολογίζουν γύρω στα 100 άτομα. Πιστεύεται ότι 
είναι ευθέως απόγονοι των πρώτων φυλών που μετανάστευσαν 
από την Αφρική και ζουν στο νησί περίπου 60.000 χρόνια. Δεν 
γνωρίζουν τη γεωργία, ούτε τα μέταλλα. Το σίδερο που έχουν 
συλλέξει προέρχεται από δύο ναυάγια που έγιναν τις τελευταίες 
δεκαετίες.           

Οι Σεντινελέζοι είναι τόσο απομονωμένοι που δεν είχαν καν 
επαφή με τις άλλες φυλές, στον Κόλπο της Βεγγάλης. Δεν έχουν 
βάρκες παρά μόνο πολύ στενές πιρόγες που κινούνται με ένα 
κοντάρι που σπρώχνει τον βυθό. Αρα ψαρεύουν μόνο πολύ 
κοντά στις ακτές.

Κανένας δεν γνωρίζει τη γλώσσα τους.   (“Το Βήμα”)

 (Σχόλιο:
Πάμε;) +ο π.Γ.
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Ανοιχτό Παράθυρο...
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Πήγα στον “Λόγο”.
Συνάντησα τη Βέρα. Την καλημέρισα. 
Ενώ κουβεντιάζαμε, είπε:

“Κι αν είναι αργά,
δεν είναι αργά για θαύματα”.

                            (Ν. Πορτοκάλογλου)   
Έμεινα εκστατικός. 
Τη ρώτησα πού το άκουσε. 
Σ’ ένα τραγούδι, είπε. 
Προβληματίστηκα.
Η Βέρα το πίστευε. Και μου έδινε διάφορα μηνύματα. 
Συχνά προβάλλουμε την απαισιόδοξη γραμμή. 

Απογοητευόμαστε.  
Αν μας δει κανείς, θα νομίζει ότι μόλις γυρίσαμε από 

μνημόσυνο. 
Είναι άραγε αργά; Φαίνεται πως όχι. 
Μα κι αν είναι αργά για κάτι, όχι για θαύματα. 
Η Χάρη του Θεού εξακολουθεί να δρα. Και να ενεργεί 

μεταξύ των ανθρώπων. 
Ποιος εμποδίζει τη Χάρη να λειτουργήσει; 
Εξαίρεση; Ναι. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Και τότε 

όμως πολλοί που βοηθήθηκαν, άλλαξαν. Έγιναν άλλοι 
άνθρωποι. Μετανόησαν. 

Ποια η θέση μας λοιπόν; 
Ασφαλώς να ζητούμε. Αλλά και να καλλιεργούμε τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις. 
Περίπτωση διαφορετική; Ναι. Τότε που ο Θεός κρίνει 

ότι το ζητούμενο δεν μας χρειάζεται.
Με πιο καθαρό βλέμμα, θα δούμε το χέρι Του να μας 

ευλογεί. Να μας προστατεύει. Να μας βοηθά. 
Καθαρότερα μάτια λοιπόν. 
Και πάνω απ’ όλα της ψυχής τα μάτια.                  17 b
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Ρ ε ύ ματ α Ε λ π ί δ α ς

Ο μόνος
Ήλθε λοιπόν ο καιρός.
Ο άγγελος προτρέπει.
Οι Μυροφόρες καλούνται να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. 
Την Ανάστασή Του. την άρση της όποιας πέτρας καλύπτει 

μνήματα. Αλλά και καρδιές. 
Να σταματήσουν να “κρατούν” το Θεό στους ουρανούς, αφού 

τούτη εδώ η γη είναι γεμάτη αμαρτία. Και λάσπη. 
Να τον αφήσουν έξω από τα προβλήματά τους. 
Να μην ανακατεύεται καθόλου στα ανθρώπινα. Αυτοί 

διευθύνουν τώρα. 
Κι αν θέλει να έρχεται κάποτε εδώ, για να περνά την ώρα Του, 

θα Του βρίσκουν ένα κατάλληλο και σοβαρό τόπο. 
Ένα νεκροταφείο. Μια εξωτερική σπηλιά.
Μια απόμερη “ερημιά”, αφού οι πολιτείες. Τα χωριά. Τα 

εργοστάσια. Τα σχολεία. Τα παλάτια. Τα βουλευτήρια. Τα 
θέατρα. Τα στάδια, δεν είναι τόποι γι’ Αυτόν. Έδιωξαν οι 
άνθρωποι το Θεό από τον κόσμο τούτο.

Τον εξόρισαν στις άγονες ερημιές και πάνω ψηλά στα σύννεφα. 
Για να Του στέλλουν εκεί νωθρές προσευχές.

 Αφήνοντας εδώ κάτω άρχοντα και κυβερνήτη τον εγωϊσμό. 
Το συμφέρον. Την πονηριά. Την σκληράδα τους. 

Υπέγραψαν έτσι το έγκλημα της αποκοπής. Και της ορφάνιας 
του κόσμου. Αυτό της εξορίας του Θεού μακριά από τον παλμό 
της ζωής αυτής. 

Αυτόν τον εξορισμένο και διωγμένο Θεό. Τον λησμονημένο και 
συκοφαντημένο τόσο πολύ στην εποχή μας Θεό. Που Τον έχουν 
θάψει οι τυπολατρίες και η δειλία όλων μας.

Αυτόν ζητούμε.
Είναι αναστημένος. Και ο μόνος που μπορεί κι εμάς ν΄αναστήσει.
Ας το ζητήσουμε.                     ζ.α.
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Διέξοδοι

Στις επαρχιακές πόλεις.... υπάρχει έξαρση στη χρήση ναρκω-
τικών, που ερμηνεύεται σαν αποτέλεσμα βιώσεως της μοναξιάς. 
Κι όμως, στο δρόμο σκουντουφλά ο ένας πάνω στον άλλο, 
διευρύνονται τα πεζοδρόμια για να μας χωρέσουν, στα λεωφορεία 
δεν χωράμε, τα αυτοκίνητα πλήθυναν απειλητικά, στα κέντρα 
διασκεδάσεως δεν βρίσκεις θέση. 

Αλλά παντού ο άνθρωπος κουβαλά την κόλασή του: Τη μοναξιά. 
Την πλήξη. Την ανία. Την αδιαφορία. Την υπεραπασχόληση. Την 
υποδούλωση στη δουλειά σε βαθμό που να μην μένει καιρός για 
να τα πει ούτε με τον εαυτό του. 

Η κατάσταση μοιάζει τραγελαφική ή και σχιζοφρενική. Και 
είναι! Η παθολογία της εκδηλώνεται στην αλματώδη αύξηση 
της κατανάλωσης βαρβιτουρικών, ηρεμιστικών, καθώς και στον 
παρατηρούμενο συνωστισμό στους θαλάμους των νευρολόγων 
και ψυχιάτρων. 

Το “άνθρωπον ουκ έχω” του Ευαγγελίου έγινε σήμα κατατεθέν 
της εποχής μας. Πέφτεις θύμα ληστείας. Κανείς δε σε βοηθάει. Ζεις 
τη φτώχεια των διαπροσωπικών σχέσεων. Την ανισορροπία της 
απομόνωσης. Την έλλειψη της επικοινωνίας κι ας βαπτίζονται 
κολακευτικά σαν χώροι επικοινωνίας τα ντουβάρια που φιλοξενούν 
περιοδικά, ατομικές υπάρξεις. 

Ο άνθρωπος της σημερινής μεγαλούπολης αγχωτικός, φοβι-
σμένος και καταπιεσμένος, δεν μπορεί να αναχθεί στην ομορφιά 
της ζωής και το μυστήριο του κόσμου, όπου άλλοτε έφτανε 
συχνά. 

Μονήρης, ανέραστος, ανάδελφος και επιδερμικός, βλέπει τη 
ζωή του χωρίς νόημα. Παράλογη και τραγική. Έτσι έπαψε να 
είναι αυτοπροσδιοριζόμενο πρόσωπο και κατήντησε άτομο της 
ανάγκης.               Αρχιεπ. Χριστόδουλος              

Της ανάγκης
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Δονήσεις

Η είδηση εκπλήσσει. Μα είναι δυνατόν;
Φαίνεται, πως ναι!

“Τώρα στέλνει ο καθένας εικόνες και βίντεο- ακόμα και 
από αερομαχίες βιντεοπαιχνιδιών- ισχυριζόμενος πως είναι από 
αλλού. Τα Γενικά Επιτελεία αχρηστεύθηκαν, ο καθένας μπορεί 
να πυροβολεί την αλήθεια”. (“Το Βήμα”)

* * *
Η διεύρυνση της “οικογένειας” των ΜΜΕ παρέχει 

καταχρηστικά, σε “κακοποιούς” το δικαίωμα να προχωρήσουν σε 
ακρότητες. Όποιας μορφής.

Αναμενόταν λοιπόν, ένα τέτοιο “γλίστρημα”. Όχι όμως  αυτού 
του μεγέθους. Και είδους.

Άνετα μας, μετακινεί, στην αρχαία θέση: “Δρυός πεσούσης, 
πας ανήρ ξυλεύεται”.

Μετά άραγε; Τί άλλο να περιμένουμε;
Ο άνθρωπος, περισσότερο σήμερα, είναι τελείως απρόβλεπτος
Οψόμεθα...

* * *
Ενώ οι μετοχές του χρηματιστηρίου των υλικών αξιών όλο 

και ανεβαίνουν, εκείνες του χρηματιστηρίου των ηθικών και 
πολιτισμικών αξιών όλο και ξεπέφτουν. Οι αρμόδιοι για το 
θλιβερό αυτό φαινόμενο και η κοινωνία, όπως έχει εξελιχθεί, 
παραμένουν αμέτοχοι της τύχης αυτού του χρηματιστηρίου, 
σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε να γίνονται, εκούσια και 
ακούσια, συμμέτοχοι στη συνεχή του κατάσταση και τις 
μοιραίες συνέπειές της. (“Το Βήμα”)

Στης  Ζωής  την  πορε ία

10
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Δονήσεις

Όσο μακρύτερά μου τραβιέσαι Ευτυχία, τόσο η καρδιά μου 
με το να αισθάνεται την έλλειψή σου, θα πείθει ευκολώτερα 
το δύσπιστο λογικό πως υπάρχεις.

Τόσο μακρυά που βρίσκεσαι όμως, της ψυχής μου τα 
μάτια σε διακρίνουν, Μ’ αλλοίμονο! σε βλέπουν δακρυσμένη.

Κι οι βασιλείς υποφέρουν, σαν χάνουν το θρόνο τους. 
Και συ, γλυκειά βασίλισσα, είχες πατρίδα μια φορά των 
ανθρώπων τις ψυχές. Μ’ απλότητα, μ’ αλήθεια, με καλωσύνη, 
με χίλια πολύτιμα τίποτε, θαυμάσιο θρόνο είχες ιδρύσει σ’ 
αυτές.

Οι ίδιοι οι άνθρωποι, που ψεύτικα λένε πως σε ποθούν, 
αυτοί σε κατάντησαν έτσι. Με το ψέμα, το μίσος, με την 
πολύπλοκη ζωή, πέτυχαν να κρημνίσουν ο καθένας τους 
το θρόνο σου από του άλλου την ψυχή, ώσπου πουθενά δεν 
έμεινε στο τέλος θέση για σένα.

Άρχισαν κι όλας να φωνάζουν πως δεν υπάρχεις...  Δ

Δεν υπάρχει τίποτα μη αναστρέψιμο στις σημερινές 
δημοκρατίες. Παρά τις επιτυχίες τους αποτελούν απλά ένα 
κλάσμα στον μακρύ ιστορικό χρόνο. Όταν τα σκέφτεσαι 
αυτά, ο κοσμος μπαίνει σε μια τάξη.

Όμως ο ιστραηλινός ιστορικός Γουβάλ Νώε Χαράρι 
στον νέο  του βιβλίο “21 μαθήματα για τον 21ον αιώνα” 
προειδοποιεί για την αταξία. “Η τεχνολογία μπορεί να 
διαβρώσει τα θεμέλια της δημοκρατίας και να υποσκάψει 
την ελευθερία. Μια μικρή ελίτ μπορεί να εξελιχθεί σε μια 
σύγχρονη τυραννία, μια ψηφιακή δικτατορία. (“Τα Νέα”)

11
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Ρ ηγματώσεις

Ο Σαύλος είχε πληροφορίες ότι πολλοί από τους οπαδούς 
του Ναζωραίου, κατά τον μεγάλο διωγμό επί Στεφάνου έφυγαν 
από τα Ιεροσόλυμα και σκόρπισαν σε διάφορα μέρη. Αλλά οι 
περισσότεροι πήγαν στη Δαμασκό της Συρίας, όπου υπήρχε μία 
από τις μεγαλύτερες Εβραϊκές παροικίες. Έτσι χιλιάδες πιστοί 
Εβραίοι κινδύνευαν από αυτούς τους “αποστάτες”, όπως τους 
θεωρούσε ο Σαύλος. Αυτός ο επικίνδυνος πυρήνας έπρεπε να 
καταστραφεί. 

Έτσι ο Σαύλος, αφού έλαβε συστατικές επιστολές από τον 
αρχιερέα για τους αρχισυναγώγους της Δαμασκού, να τον 
διευκολύνουν στο έργο του για να συλλάβει τους Χριστιανούς 
και να τους οδηγήσει δεμένους στα Ιεροσόλυμα να δικαστούν, 
αναχωρεί μαζί με τους φανατικούς ακολούθους του. 

Ταξίδευε ήδη οκτώ ημέρες στην έρημο. Μέσα του αισθάνεται 
να φουντώνει το άγριο μίσος του εναντίον αυτής της “αιρέσεως”, 
που αν κυριαρχούσε παντού, θα προκαλούσε το τέλος της 
Ιουδαϊκής θρησκείας. 

Αυτή ήταν η ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο 
Σαύλος. Από μόνος του ποτέ δεν θα γινόταν Χριστιανός. Έπρεπε 
να γίνει μέσα του ένα έκτακτο αποκαλυπτικό γεγονός για να 
καταλάβει τη σκοτεινή άβυσσο, προς την οποίαν προχωρούσε 
να καταποντισθεί. 

Και να τώρα πλησιάζει ο Σαύλος με τους συντρόφους του 
την πράσινη όαση της πεδιάδας της Δαμασκού, κάτω από τις 
καυτερές ακτίνες του μεσημεριανού ήλιου. 

Ξαφνικά, άστραψε από τον ουρανό φως λαμπρό γύρω του. Ο 
Σαύλος, από την εκθαμβωτική λάμψη έπεσε κατά γης, καθώς οι 
ακόλουθοί του έμειναν έκθαμβοι: 

Μέσα στο φλογισμένο όραμα, είδε ο Σαύλος ένα πρόσωπο, 
ως “επουρανίου ανθρώπου” (Α’ Κορ. 15, 48), με μάτια υπέροχα 
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και ήρεμα που τον κοίταζαν σοβαρά και λυπημένα. 
Κάτω από το φλογερό και αποκαλυπτικό αυτό όραμα, κάθε 

ανθρώπινη αντίσταση ανακόπτεται. Μαι φωνή ακούγεται στη 
γλώσσα των πατέρων του και της Γραφής (Πραξ. 26, 14), 
ως θρήνος, που τον καλεί με το όνομά του σε μετάνοια και 
επιστροφή: 

“Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;” 
Η ψυχή του Σαύλου αποκαθαίρεται και αισθάνεται ότι ο 

Ιησούς ζει! 
Μητρ. Σωτήριος 

Aλέξης

Αλματώδης η προσπάθεια. Υπεράνθρωπη. Τόσο 
αναγκαία όμως!

Η Εκκλησία, σήμερα ειδικά, ζητά να προχωρήσει από τα 
έργα στην πίστη.

Αποφεύγει την εμπλοκή της στις συμπληγάδες του 
επιστημονισμού και ενός λανθασμένου κοινωνισμού.

Αποφεύγει τον κίνδυνο ν’ απομακρυνθεί από την πα-
ράδοση.

Δεν συγχρονίζεται με τον κόσμο. Ξέρουμε και προσέ-
χουμε, πως ο κόσμος όλο κι αλλάζει.

Αυτός λοιπόν καλείται να συγχρονιστεί με την Εκκλησία.
Και μάλιστα αμετακίνητα. Μόνιμα.
Είμαστε διατεθειμένοι για  μιαν τέτοια “θυσία”;

Α ν α β α θ μ ο ί . . .
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αιων ιότητας
 ηφίδες

Η σημερινή αγωνία παρουσιάζεται, κάτω από το 
φως της συνείδησής μας τρίμορφη: ζούμε, πρώτα-
πρώτα, την ηθική αγωνία που κληρονόμησαν όλοι οι 
άνθρωποι από τον Προπάτορά τους, καθώς κινούνται 
ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό. Αυτή η εν ελευθερία 
κίνηση εκφράζει την υπαρξιακή αγωνία, διαμορφώνει 
το θέλημα του ανθρώπου με δισταγμούς και θυσίες, 
καθορίζει την μοίρα του. Ηθική αγωνία σημαίνει πως 
πάντα θάχεις μπροστά σου δυό δυνατότητες εκλογής 
και πράξης: του Καλού και του Κακού. 

Αν πιστεύεις στο Θεό, το Καλό εκπροσωπεί το 
δικό του  θέλημα που πρέπει να το εγκολπωθείς, να 
το κάμεις με δάκρυα οδύνης δικό σου θέλημα, να το 
υιοθετήσεις εν ελευθερία και ν’ αντισταθείς στο Κακό 
που είναι η δύναμη του Σκότους και που συχνά σου 
φαίνεται πιο εύκολο στην εφραμογή του, πιο γλυκύ, 
πλέον ποθητό και σύμφωνο με τον εαυτό σου. Οι 
αρχές που έχεις περί του Καλού  και του Κακού 
δεν σώζουν πάντοτε γιατί ενώ στην σκέψη σου όλα 
εύκολα ταξινομούνται, στη ζωή είναι συγκεχυμένα, 
αινιγματικά, σύνθετα και πρέπει πολύ να πονέσεις 
σαν συνείδηση και σαν δύναμη υπαρξιακή για να τ’ 
αποχωρήσεις, για να τ’ αποσαφηνίσεις. 

Κώστας Τσιρόπουλος

14
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Η ζωή του ε γώ  είναι βασικά ιστορία σχέσεων αγαθών 
ή μη, γεμάτων ενδιαφέρον και πάθος ή μη, με το σ υ . 

Από την ποικιλία αυτή των σχέσεων μπορούν ίσως να 
υπογραμμιστούν εδώ κάποιες πολύ γενικά και ενδεικτικά.

π. Ευσ. Βίττης
* * *

Δώσε στη ζωή σου μια κατεύθυνση. Ένα σκοπό 
ευγενικό. Κι’ εργάσου γι’ αυτόν μ’ όλη σου τη δύναμη. 
Μόνο έτσι θ’ αποφύγεις την πλήξη, που  θα σου ενέπνεε 
η ζωή.            * *  *

Μερικοί, από ένα στιγμιαίο περιστατικό ή από μια 
μικρή “ψευτοτύχη”, ανεβαίνουν. Δείχνονται λίγο. Για μια 
στιγμή...

Έπειτα σαν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας τους, 
γκρεμίζονται μονομιάς σαν χάρτινα παλάτια...       

     * *  *
Εαν η επιτυχία σου δίνει αισιοδοξία, η αποτυχία ας 

σου εμπνέει δύναμη για καινούργια πάλη.    
Δ

αγάπης

λόγια

15

Γιέ μου,

Όνειρα...

Ναι. Που έγιναν ζωή.

Και μας κρατο
ύν ζωντανούς.

Ευτυχώς!...



Πρόγραμμα Ακολουθιών
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Διαπλεύσεις

18

ΤΗΝ... 
...περασμένη Δευτέρα μια 

συμπαθέστατη κοπέλα 16 
ετών εξομοίωσε τη σημερινή 
κατάσταση με τη Χούντα. 

Ομολογώ ότι δίστασα 
μέσα μου αν πρέπει να 
απαντήσω επί της ουσίας.

Δεν το έκανα. Για να 
είμαι ειλικρινής άλλωστε 
θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά 
ενός δημοσιογράφου να 
παραδίδει από τηλεοράσεως 
μαθήματα δημοκρατίας σε 
νέα παιδιά. 

Αν το βιώνουν έτσι, 
έχουν κάθε δικαίωμα να 
μεταφέρουν το βίωμά τους 
- βάσιμο ή αβάσιμο... Δεν 
είναι η ορθότητα της σύγ- 
κρισης που ενδιαφέρει αλλά 
η προσφυγή σε αυτήν. 

Για εμάς τους άλλους όμως 
θα πρέπει να αναρωτηθούμε.

Τι είναι αυτό που έδωσε 
το δικαίωμα σε κάποια παι-
διά να αισθάνονται ότι ζουν 

σε καθεστώς δικτατορίας; 
Ακόμη και οι επικλήσεις 

περί “φιμώματος” ή “κατα-
στολής” είναι ουσιαστικά 
αστείες. 

Σε καμμία χούντα του 
πλανήτη δεν εμφανίζονται 
τα φιμωμένα θύματά της σε 
εκπομπές υψηλής τηλεθέασης 
στα μεγαλύτερα κανάλια, 
ούτε πρωταγωνιστούν στα     
μέσα ενημέρωσης μόλις κατα-
λάβουν το σχολείο τους. 

Και καμμία χούντα του 
πλανήτη (ακόμη λιγώτερο 
εκείνη που έζησα εγώ ως 
μαθητής και φοιτητής...) 
δεν περιορίζει την κατα-
στολή σε διάλυση μερικών 
συγκεντρώσεων με περισ-
σότερα ή λιγώτερα δακρυ-
γόνα.

Προφανώς λοιπόν δεν 
θα μπω ούτε τώρα στον 
πειρασμό να εξηγήσω γιατί 
έχουμε δημοκρατία και όχι 
χούντα. (“Το Βήμα”) 
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Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια

στην έρημο

                                               Λευκωσία 
                                              25.9.2022
Αγαπητέ μου Τάκη,

Για μέρη που περπατήσαμε
μαζί, σήμερα μόνος
εδιάβηκα, φίλε ξανθέ
και μ’ έτρωγε ο πόνος 
στα βάθια μου του πιο σφιχτού
κι αιώνιου χωρισμού,
Κι είπα: μα φέρνεις τα παλιά,
φτωχέ, στο νου.

Μάταια, φίλε μου χλωμέ,
γύρω στο μοναπάτι,
τα δένδρα, η νεροσυρμή
όλα, γιά σένα κάτι
λέγαν καλό, που δόνισαν
τα φτωχικά μου φρένα,
ως ότου το πορτραίτο σου
ωχρό ‘φάνη σε μένα.

Και μ’ όλη την ωχράδα σου,
χαρμόσυνα τριγύρα
ντυθήκαν και τη θέση μου
την πρωτινή επήρα,
και συ σιμά μου αρχίνησες
κείνη την ιστορία:
όλα... απάτη, όνειρα,
όραμα, φαντασία.
                       α.G. 



g  h20

Προσπελάσεις...
Βάδιζα προς το κέντρο της 

Λευκωσίας. Σκεφτικός.
Έστριψα σε μια γωνιά. Το 

είδα. Με μεγάλα μαύρα γράμ-
ματα έγραφε σ’ έναν τοίχο: 

- Τίποτε. Τίποτε. Τίποτε. 
Μηδέν.

Προς στιγμή διερωτήθηκα. 
Απογοητευτικό δεν είναι 

τούτο το μήνυμα;
Ναι. Είπαμε πως αισιόδοξα 

πρέπει ν’ αντιμετωπίζουμε 
τη ζωή. Όχι να βλέπουμε τα 
μαύρα μαύρα. Δεν είναι δυνατό 
άλλωστε κάτι τέτοιο. 

Τι γίνεται όμως εδώ; 
Συνήθως τέτοιων καταστά-

σεων, νεαροί είναι οι “δράστες”. 
Τι θέλουν να μας πουν 

λοιπόν; Ποιο το μήνυμά τους; 
Θέλουν να διαμαρτυρηθούν. 

Να εκφράσουν τη διαφωνιά 
τους. Να υπογραμμίσουν τη 
δική μας αποτυχία. Να μετα-
δώσουν το μήνυμα, πως το 
κατρακύλισμα δεν πάει άλλο. 
Πιο κάτω δεν γίνεται. 

Στον πυθμένα λοιπόν; 
Η ζωή μας έχει για τα καλά 

χάσει το νόημά της; Την αξία 
της; Τίποτε δεν απομένει πια; 
Μόνο το μηδέν; 

Πλήρης αποτυχία σ’ ότι 

κάμαμε. Σ’ ό,τι επιχειρήσαμε. 
Σ’ ό,τι προσπαθήσαμε. 

Τίποτε δεν στέκει πια. 
Έχουμε χρεοκοπήσει. Υλικά. 

Πνευματικά. Παντού. 
Έχει δίκιο άραγε ο “δρά-

στης”; 
Φοβούμαι πως ναι. 
Απομακρυνθήκαμε από όλα.  

Απομονωθήκαμε. Μείναμε μό-
νοι. Με τον εαυτό μας. Κι ο 
εαυτός μας είναι ο χειρότερος 
σύμβουλος. 

Ο ουρανός νιώθουμε να μη 
βρέχει πια για εμάς. 

Τι θα κάμουμε λοιπόν; Θα 
παραδεχθούμε τη “μηδενική” 
μας κατάσταση; Και θα μεί-
νουμε εκεί; Μετά; 

Είναι καιρός για μια 
επιστροφή. Μια αναδόμηση. 
Έχουμε ακόμη - ευτυχώς - 
καιρό. Έστω λίγο. 

Πάμε στο Χριστό. Μόνο 
κοντά Του θα γεμίσουμε. 
Θα γίνουμε νέοι άνθρωποι. 
Καινούργιοι. 

Υ.Γ. Α, ναι. 
Είναι η μόνη λύση. 
   
(από το “ημερολόγιο ενός 

πνευματικού”)

g  h
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Το πνευματικό Του έργο είναι συνεχές και αδιάκοπο. 
Δεν γνωρίζει ανάπαυση. Τρέχει παντού. Βρίσκεται κοντά 
στον άνθρωπο για να τον διδάξει αλήθειες αιώνιες. 
Λησμονεί και αυτή την τροφή Του. Τροφή για τον Κύριον 
είναι να φέρει εις πέρας την μεγάλη Του αποστολή. 

Πρόσφερε τις υπηρεσίες Του εντελώς δωρεάν. Ουδέποτε 
έλαβε ανταμοιβή παρά των ανθρώπων. Και θα μπορούσε 
ο Κύριος να έχει άφθονα υλικά αγαθά. 

Σπίτια και μεγαλεία και ανέσεις δεν τα επεδίωξε. Την 
ζωή Του την διέκρινε η λιτότητα. Πάμπτωχος ο Κύριος! 
Χαρακτηριστική είναι η δική Του διαβεβαίωση. “Οι 
αλεπούδες και τα πετεινά του ουρανού έχουν φωλειές και 
τρύπες για να ξεκουράζονται. Ο ίδιος όμως δεν έχει πού 
να ακουμπήσει την κεφαλή Του”. 

Δεν έχει σημασία εάν η εργασία του δεν αποδίδει κέρδη 
πολλά. Ούτε διότι από τον τίμιον ιδρώτα δεν απέκτησε 
περιουσία αξιόλογη και ως εκ τούτου δεν έχει άφθονα 
υλικά αγαθά. Σημασία έχει ότι η έντιμη εργασία του θα 
ευλογηθεί από το Θεό. 

Δεν θα αφήσει Εκείνος τον εργατικό οικογενειάρχη. 
Θα προστατεύσει τα μέλη της οικογένειάς του και θα 
δώσει όσα είναι απαραίτητα για τη συντήρησή τους. 
Αρκεί να ζητάμε “πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την 
δικαιοσύνην αυτού”. (Ματθ. 6, 33). 

Γνωρίζει Εκείνος πόσο επικίνδυνος είναι ο πλούτος στα 
χέρια μας. 

Οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία και την απομάκρυνση 
από το Θεό. Πόσοι, αλήθεια, ξόδευσαν τεράστια ποσά στην 
αμαρτία και την ασωτία! Πόσοι έχασαν υγεία, περιουσία, 
προσόντα άλλα και την ψυχή τους. Πόσοι έφθειραν τον 
εαυτό τους και τερμάτισαν πρόωρα τη ζωή τους! 

Εάν τα νεκροταφεία, οι κλινικές, τα σανατόρια και τα 
άσυλα ανιάτων είχαν φωνή, θα μας πληροφορούσαν πόσοι 
άνθρωποι, εικόνες Θεού, προορισμένοι για την αιωνιότητα, 
παρασύρθηκαν και οδηγήθηκαν στην καταστροφή από 
την αλόγιστη χρησιμοποίηση του χρήματος. 

Μητρ. Αιτωλ/νίας Θεόκλητος

21
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Βεβαιώσεις

Iεροί πόθοι

Νάμουνα πύρινος Σταυρός στα σύννεφα γραμμένος
κι αστροπλασμένο λάβαρο, που χύνει την ελπίδα 
κι όπου στον κόσμο αυτόν θρηνεί κανείς απελπισμένος, 
μεσ’ στη νυχτιά του να σκορπώ παρηγοριάς αχτίδα.

Νάμουν το ρόδινο φιλί του Πλάστου  στ’ αγγελούδια,
π’ Αγάπη ονομάζεται και Όνειρο κι Αλήθεια! 
νάμουνα λύρα τ’ ουρανού και με χρυσά τραγούδια 
δροσιά κι Αγάπη να σκορπώ στα πονεμένα στήθια. 

Νάμουν φεγγάρι στου ορφανού τη δακρυσμένη κλίνη
και στ’ όνειρό του να γενώ γλυκό μανούλας χάδι·
νάμουν τ’ αθάνατο νερό στη διαμαντένια κρήνη, 
που νειότη αδικοθάνατη αρπάζει από τον Άδη!

Ή... νάμουν άγγελος της γης, να φθάνω στον αιθέρα, 
να ψάλλω μέσ’ στα σύννεφα των δυστυχών τα πάθη,
κι ωσάν διαμάντι πύρινο στου κόσμου τον Πατέρα
να στάζει κάθε δάκρυ σου απ’ της καρδιάς τα βάθη! 

                         Κορνηλία Ταβανιώτου-Πρεβεζιώτου
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Το Χωριό

Σκαρφαλωμένο επάνω 
στη ράχη του βουνού
έχει για σκέπη μόνο

το μπλάβο τ’ ουρανού. 

Με τ’ άσπρα του σπιτάκια
κρύβεται μες στα πεύκα,
και τα παιδόπουλά του

πηδούν γύρω στη λεύκα.

Η θάλασσα πιο κάτω 
λάμπει σαν γυαλί 

και τα κοπάδια βόσκουν 
σε πράσινο χαλί. 

Στη βρύση του κυλάει
κρύσταλλο το νερό, 
κι ο πετεινός λαλάει 

με τον αυγερινό. 

Το γέλιο δεν τους λείπει
κι οι λίγοι γνώριμοί του 

ολημερίς σκαλίζουν 
την πλούσια τη γη του. 

Και τρις ευτυχισμένος 
αυτός που μένει εκεί 

και ζει μέσα στη φύση 
ξένοιαστος τη ζωή. 

Δ. 
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Ήταν μια από εκείνες τις φορές που αυθόρμητα, 
αυτόματα μάλλον, απάντησα: «Συγγνώμη, έχω πάρα 
πολλή δουλειά, δεν μπορώ να έρθω. Δουλεύω σε ένα πολύ 
σημαντικό πρότζεκτ αυτό το διάστημα. Είναι αδύνατον 
να διακόψω.»

Και μετά άρχισα να σκέφτομαι: «Μια χαρά σε βόλεψε 
το πρότζεκτ! Το έφερες ως δικαιολογία και ξεμπέρδεψες. 
Αλλά πες την αλήθεια... Απλώς δεν ήθελες να πας! Άσε 
που ήταν ψέμα ότι είναι αδύνατον να διακόψεις. Τώρα 
που ξεκουράζεσαι στον αναπαυτικό καναπέ σου, γιατί 
αυτό χρειάζεσαι (δεν σε κατηγορώ!), δεν έχεις διακόψει τη 
δουλειά;» 

Γιατί δεν είναι αρκετό απλώς ένα ειλικρινές ‘δεν μπορώ’, 
‘δυσκολεύομαι’, ’δεν θέλω’ ή ‘δεν τα κατάφερα’; Γιατί πάντα 
πρέπει να συνοδεύει την άρνησή μας αυτή μια δικαιολογία; 
Και πράγματι ξεμπερδεύουμε αραδιάζοντας την όποια 
δικαιολογία; Θα δείξει περισσότερη κατανόηση ο άλλος, 
λέμε. Ναι... Χρειάζονται τέτοιου τύπου τεχνάσματα στην 
επικοινωνία, όταν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι απλά να 
διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα...

Βοήθησε πάντως ο αναπαυτικός καναπές! Έτσι καθώς 
αναρωτιόμουν για όλα αυτά, μου ήρθε στο μυαλό μια 
λαμπρή ιδέα. Αποφάσισα να φτιάξω έναν νοητό ‘ανιχνευτή 
δικαιολογιών’ και να τον θέσω σε λειτουργία. Κάθε φορά 
που θα σκεφτόμουν να πω ή να γράψω σε μήνυμα ή email 
μια δικαιολογία για να «ελαφρύνω» μια άρνηση ή ένα 
λάθος μου ο ανιχνευτής θα «χτυπούσε καμπανάκι»! Εγώ 
τότε θα είχα δύο επιλογές είτε ιδανικά να μη ξεστομίσω 
τη δικαιολογία είτε να την ξεστομίσω με την προϋπόθεση 
να την κατέγραφα παράλληλα σε ένα τετράδιο, ώστε να 
θυμάμαι να μην την επαναλάβω. 

Από
ένα
ημερολόγιο
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Πολύ σύντομα παρατήρησα ότι ο ανιχνευτής δεν σταματούσε 
να δουλεύει... Είναι τόσο αυτόματη η τάση μας για δικαιολόγηση 
των πραγμάτων... «Είχε πολλή κίνηση στον δρόμο.», «Πλάκωσαν 
ένα σωρό υποχρεώσεις», «Πρέπει να κάνω αυτό», «Πρέπει να 
κάνω εκείνο» και η λίστα είναι ατελείωτη…

Αλλά χαίρομαι για αυτή την «εφεύρεση». Γιατί δεν ανιχνεύει 
μόνο τις δικαιολογίες που λέμε για να αποφύγουμε κάτι που 
δεν θέλουμε να κάνουμε. Ανιχνεύει και τις δικαιολογίες που 
αραδιάζουμε για να δικαιολογήσουμε λάθη και ατοπήματα. 
Δικαιολογούνται όμως αυτά; Όχι. Τα κάνουμε από ανθρώπινη 
αδυναμία, ναι. Και δεν θα σταματήσουμε να στραβοπατούμε. 
Αλλά εκείνη την ώρα που με ανοιχτά μάτια και ανοιχτή καρδιά 
αντικρίζουμε τα στραβοπατήματα και τα ομολογούμε, οι 
δικαιολογίες δεν έχουν καμμία θέση! 

Κ. Χ.

Χτίζεται συχνά ανάμεσά μας ένας πελώριος τοίχος. 
Για να χωρίσει τα ίδια χώματα μιας αυλής που χρόνια 
πατούσαμε.  Δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μεταξύ 
μας μεγάλη απόσταση. Μια εντύπωση ψεύτικη. Μια 
ψευδαίσθηση που μόνοι μας δημιουργήσαμε. Διότι η 
πραγματικότητα είναι αλλιώτικη. 

Βρισκόμαστε πολύ κοντά. Ζούμε στην ίδια αυλή. 
Εξακολουθούμε να πατούμε τα ίδια χώματα. 

Ακούεται το γέλιο μας. Το κλάμα. Οι φωνές. Οι χαρές... 
Είμαστε τόσο κοντά. 

Όμως, αποφεύγει ο ένας τον άλλο. 
Στο κλείσιμο της δικής μου πόρτας βλέπεις διάπλατα ν’ 

ανοίγεται η δική της. Καμμιά προσπάθεια για να σπάσει ο 
πάγος. 
Και συνέχεια γυροφέρνει προβληματικά στο μυαλό μου 

αυτό που τελευταία διάβασα: “Αυτό που θα μείνει από μάς, 
δε θάναι το έργο μας. Τα σπίτια που χτίσαμε. Τα φράγματα 

που υψώσαμε απέναντι στους καταυλισμούς του αιώνα 
μας. Θάναι η καρδιά. Η καρδιά μας.      

Κ
Α
Θ’

 Ο Δ Ο Ν
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Δυστυχώς λείπουν από τους Έλληνες οι πνευματικοί ορίζοντες, 
η παράδοση μιας ανώτερης πνευματικής ζωής, η ελεύθερη σκέψη, 
και δεν μπορούν να συζητήσουν χωρίς να ριχτούν μέσα στο 
δόγμα. Δεν έχουν ακόμα οι ελληνικοί εγκέφαλοι τη δύναμη να 
απλωθούν ελεύθερα στον κόσμο των ιδεών και σε κάθε βήμα, 
στη φιλοσοφία, στην αισθητική, στην ιστορία, στης κοινωνικές 
επιστήμες, ακόμα και στη γλωσσολογία γυρεύουν την απόλυτη 
αλήθεια, δηλαδή μια φυλακή. 

Αυτή η μανία του απόλυτου, του οριστικού, του ασάλευτου 
που εκδηλώνεται σ’ όλες τις ελληνικές συζητήσεις φανερώνει καλά 
το επίπεδο της πνευματικής ανάπτυξής μας.

Είναι θλιβερό το θέαμα που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική 
κριτική ή μάλλον αυτό το πράμα που ονομάζουμε συνήθως στην 
Ελλάδα κριτική και που μοιάζει με την αληθινή κριτική όσο ο 
βαυαρικός στρατώνας της πλατείας του Συντάγματος μοιάζει με 
τον Παρθενώνα. 

Οι άνθρωποι που διευθύνουν την συζήτηση των ιδεών 
πασχίζουν να χωρέσουν το σύμπαν σ’ ένα σχήμα, να λύσουν 
οριστικά όλα τα προβλήματα με μια απλοϊκή φόρμουλα, για να 
σταματήσουν την έρευνά τους και να παύσουν να βασανίζουν 
τη σκέψη [...]

Όταν εκδηλωθεί μια διαφωνία, η πρώτη δουλειά των 
Ελλήνων διανουμένων είναι να αρνηθούν ολότελα τη σημασία 
του αντιπάλου. 

Πώς μπορεί να είναι σοβαρό υποκείμενο αφού τολμά να λέει 
όχι, όταν εμείς λέμε ναι; Να πάει πρώτα να μάθει γράμματα 
κι ύστερα να έρθει να συζητήσει μαζί μας. Τον αρνούνται και 
ως άτομο. Είναι φαύλος και κακόπιστος. Είναι κουτός. Είναι 
παλαβός. Είναι αίσχος για την Ελλάδα να υπάρχει τέτοιος 
άνθρωπος. Είναι δημόσιος κίνδυνος. Γ. Θεοτοκάς

Ρωγμές...
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ο  περιθωριακός

Οδοιπορίες

“Αντέχετε στα περαιτέρω; Στο μεγάλο πνεύμα 

της υποθέσεως του Γολγοθά, 
που θέλει να είστ

ε οι 

τελευταίοι έσχατο
ι; Που θέλει να μην π

εριμένετε κανένα 

πρωτείο; Να είσθε δούλοι της ελευθερίας; Δηλαδή 

πραγματικά ελεύθε
ροι άνθρωποι;

 Τότε είστε προορισμένοι είτε α
πό τα δεξιά, είτε απ

ό 

τα αριστερά να 
με πλησιάσετε στην ώ

ρα της δόξης 

μου. Γιατί εγώ ο ίδιος, ο Χριστός, δεν ήλθα ν
α ζητήσω 

από κανένα να με υ
πηρετήσει, να με δ

ιακονήσει. Αλλά 

να δουλέψω στους ανθρώπους και να δώσω ότι 

έχω, ακόμη και την 
ψυχή μου, σαν λύ

τρο για τους 

κάθε είδους πειρασμούς του αν
θρώπου. “Λύτρον αντί 

πολλών”.           Σπ. Αλεξίου
* * *

 Στα βάθη της ύ
παρξής μου ακούω

 μια προτροπή: 

Βγες!
- Πώς όμως να βγω; Όλα είναι κλεισμένα

 γύρω μου!

- Μα “κεκλεισμένων των θυρών”;

- Βεβαιότατα!

- Μα πώς γίνεται αυτό;

- Με ένα μονάχα τρό
πο: Εν πίστει!

- Και να πάω πού;

- Εκεί που ο χρόνος δεν έ
χει πέραση. Γιατί μόνο

 απ’ 

εκεί μπορείς να δεις και 
να “θεωρήσεις” και το χρ

όνο 

και την εν χρόνω
 ύπαρξή σου. 

Φύγε στο χώρο του θεϊκού, στ
ον ίδιο τον Θεό, στον 

δημιουργό του χώ
ρου και του χρόν

ου... 
π. Ευσ. Βίττης
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. . .ζωής

ΡΑΝΙΔΕΣΡΑΝΙΔΕΣ
Κάποιοι έδειξαν από νωρίς πως ήταν ποιητές. Άλλοι, 

αρκετά αργότερα αισθάνθηκαν την ανάγκη με ρυθμό να 
αγαπήσουν τους ανθρώπους. Κι έτσι, με τα κοινά διερωτήματα 
να συμβιώνουν. Αν δεν το κάνουν, δεν αγαπούν. Ή, και 
αντίστροφα, αν δεν αγαπούν, δεν έχουν πολλά πράγματα να 
μοιράζονται με τους άλλους. 

Και επειδή η ποίηση είναι η έκθεση μιας ιδιωτικής “αλήθειας”, 
που αποφασίζεις να την υποβάλεις σε δημόσια δοκιμασία, σε 
μια στοχαστική δημοκρατία, όχι λιγώτερο πολιτική, με άλλη 
αίσθηση ευθύνης συμμετέχεις. 

Σε κάθε περίπτωση, με τον ρυθμό, μουσική συνοδεία παρέχεις 
στα λεγόμενά σου. Και άλλοτε είναι ιωνική και ανοικτή, και 
ελιγμό προδίδει. Και άλλοτε με cadenza δωρική, την άκαμπτη 
άποψή της “επιβάλλει”.                      Γιάννης Μεταξάς  

* * *
Ο αιρετικός σλοβένος φιλόσοφος έκλεισε προχθές τα 

εβδομήντα. Και είναι απαισιόδοξος. Δύο ιδεολογίες βλέπει 
σήμερα στον κόσμο. Τα χάπια, που τα καταπίνουμε για να 
επιβιώσουμε, και τον λαϊκισμό που προσφέρει εύκολες απαντήσεις 
σε σύνθετα προβλήματα. “Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ό τι 
σιγά-σιγά γινόμαστε μια κοινωνία ζόμπι”, λέει. 

“Στην ταινία White Zombie, που γύρισε το 1932 ο Βίκτορ 
Χάλπεριν, ο Μπέλα Λουγκόζι υποδύεται τον  ιδιοκτήτη μιας 
φυτείας που εκμεταλλεύεται τα ζόμπι. 

Μια μέρα έρχεται και τον βρίσκει ένας φίλος του και του 
λέει: 

“Κοίτα, αυτοί είναι ιδανικοί εργάτες. Δεν θέλουν συνδικάτα 
ούτε δικαιώματα και αυξήσεις. 

Να λοιπόν τι πρέπει να κάνει αν θέλει να αναγεννηθεί: Να 
υπερασπιστεί τα ζόμπι, που στη χολιγουντιανή πάλη των 
τάξεων αποτελούν την εργατική τάξη. (“Τα Νέα”)
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Ανεβαίνοντας
Στον ουρανό όπως και στη γη

Ημερολόγιο σχολικής ζωής

[π. Σπυρίδων Ράπτης, εκδ. Εν Πλω]

Έφθασε η στιγμή που τα παιδιά μπαίνουν στον ναό. Ησυχία και 
λίγα λόγια από τις δασκάλες για την τακτοποίησή τους. Ακούστηκε 
το Ευαγγέλιο. Πραγματοποιήθηκε κι η Μεγάλη Είσοδος. Φθάσαμε 
στην Αγία Αναφορά. Πήρα στα χέρια μου τα τίμια δώρα λέγοντας 
“Τα Σα εκ των Σων...”. Ο ψάλτης σιγόψελνε: “Σε υμνούμεν... σε ευλο-
γούμεν...”.

Πρώτη φορά -είκοσι χρόνια ως ιερέας- κοίταξα προς το εκκλησίασμα 
αυτή τη στιγμή. Είδα τα παιδιά γονατισμένα. Πλάι τους οι δασκάλες. 
“Κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ’ ημάς...”.

Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η στιγμή. Ψέλλισα τα λόγια που 
λέγαμε και στις κατασκηνώσεις: “Θεέ μου, να ‘μαστε μαζί, στον 
Ουρανό όπως και στη γη”.

 Τα ημερολόγια έχουν πάντα μια ζωντάνια και μια αμεσότητα 
πολύ ξεχωριστή. Είναι νομίζω γιατί ο συγγραφέας ενός ημερολογίου 
έχει την ανάγκη να εκφράσει βιωματικές σκέψεις και συναισθήματα 
που είναι κομμάτια της ψυχής του, άρα ανθρώπινα και αληθινά. 

 Τέτοιο είναι και το συγκεκριμένο ημερολόγιο. Ανθρώπινο και 
αληθινό. Εμπνευσμένο από την καθημερινή σχολική ζωή. Ένα 
λεύκωμα με όμορφες στιγμές και εικόνες που θυμίζουν ότι είμαστε 
μαζί. Στον Ουρανό όπως και στη γη!

Κ. Χ. 
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Το ζήσαμε και φέτος. Ο Ιούλης με τις μαύρες μέρες της Κύπρου, μας 
έκανε την τιμή.

Πρόσφερε όαση δροσιάς στην κάψα του καλοκαιριού.
Άνοιξε αγκαλιές ξανά. 
Έχωσε μέσα τις ψυχές που δεν έβγαλαν ποτέ τον πόθο από μέσα 

τους.
Έναν πόθο που τριγυρνά ολόχρονα. Και τις καρδιές με φλόγα 

πυρπολεί.
Κατασκήνωση. Δεν θα έλεγα λέξη που ηλεκτρίζει. Μα τόπος και ζωή 

που συνεπαίρνει. 
Γεμίζει τα σωθικά οξυγόνο. 
Αναγεννά την ύπαρξη. 
Γίνεται τρόπος ζωής.
Κατασκήνωση. Πού λέξεις να περιγράψεις;
Απλά την κατασκήνωση δεν την περιγράφεις. Υπάρχουν τόσα να 

σκεφτείς. Μα δεν υπάρχουν λόγια.
Κατασκήνωση.
Μόνο τη ζεις. Όχι μονάχος. Με συντροφιά. Με φίλους που στην 

καρδιά φορτώθηκαν. Χωρίς να γίνουν βάρος. Το αντίθετο. Ξαλαφρώνουν 
και συντροφεύουν την πορεία.

Όπως γίνεται κάθε χρονιά. Από τότε που για πρώτη φορά βρεθήκαμε 
στην Ποταμίτισσα.

Κατασκήνωση. Είναι στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Όσα και να 
περάσουν χρόνια.

Μένουν εκεί.
Ριζωμένα στην ψυχή!

«Δίψα για Ουρανό», 2022 ΔΔ

Ριζωμένα στην ψυχή!

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 μεταξύ 5:00 - 6:00 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. 
Τηλέφωνο:22432401 (π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 
και π. Λαυρέντιος 96457111).
Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και 5:00 - 
7:00 μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα 
τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής (22459760, 22459763) 
(7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ. καθημερινά).
Η γιορτή του Αγίου Μάμαντος θα τελεστεί εκ μεταθέσεως, μαζί με 
τις γιορτές των Οσίων γυναικών Φοίβης και Χλόης και του Αγίου 
Πολυδώρου, το Σάββατον 3 Σεπτεμβρίου, 2022.
Στις 14 Σεπτεμβρίου, (Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού), τηρείται 
αυστηρή νηστεία.
Κατά τις γιορτές 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. 165 l  Σεπτέμβριος, 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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“Σήμερα όλα έχουν γίνει ρευστά και 
σχετικά, σ’ έναν κόσμο ανεπανόρθωτα 
απομαγευμένο”. (Γιάννης Καλιόρης)

Ούτις
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