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Μνήμη τοῦ ὁσίου Νικάνορος τοῦ θαυματουργοῦ

Ο όσιος Νικάνωρ είναι ο καρπός που φύτρωσε και 
καλλιεργήθηκε στους κόλπους μιας αληθινά χριστιανικής 
οικογένειας. 

Όταν πέθαναν οι γονείς του, ο νεαρός Νικόλαος, μοίρασε 
την περιουσία του και έγινε μοναχός λαμβάνοντας το όνομα 
Νικάνωρ. 

Χειροτονήθηκε ιερέας και οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα, 
πήγε στη Σαρακίνα. Εκεί έμεινε για αρκετό καιρό.

Η αγιότητά του φανερώθηκε στους ανθρώπους. 
Θέλοντας ν’ αποφύγει τις τιμές του κόσμου, αναχώρησε για 

το Καλλίστρατο όρος. Με κόπο ανέβηκε. Έμεινε σε μια σπηλιά 
πάνω από το ποτάμι του Αλιάκμονα. 

Μια νύχτα, εν ώρα προσευχής, άκουσε μια φωνή: «Νικάνωρ, 
ανέβα γρήγορα στο βουνό. Σκάψε και θα βρεις κρυμμένη την 
εικόνα μου. Εκεί να χτίσεις εκκλησία και κελλιά στο όνομά 
μου.» 

Υπακούοντας στην εντολή, πράγματι έσκαψε. 
Βρήκε την εικόνα. 
Πήρε τεχνίτες και άρχισε να χτίζει το Μοναστήρι της 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Είναι το γνωστό μοναστήρι της 
Ζάβορδας, που υπάρχει μέχρι σήμερα στην επαρχία Γρεβενών. 

Από γενεά σε γενεά οι άνθρωποι κρατάνε ζωντανή την ιερή 
μνήμη του αγίου και θυμούνται τα πολλά θαύματά του. 
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Στη λάσπη; Ή...
Μύθοι, ανθρώπινα σοφίσματα. Κατασκευάσματα των αιρετικών οι 

αμφισβητήσεις. Ό,τι και να πούμε, τα θαύματα ήταν πραγματικά γεγονότα.
Η διδασκαλία για τον ένδοξο ερχομό του Κυρίου στηριζόταν στη στερεά 

βάση και απόδειξη από την άμεση παρατήρηση των μαθητών και την πείρα.
Η δύναμη αντιτίθεται στους μύθους.
Εκδηλώνεται με την ανάσταση όλων κατά τη δευτέραν παρουσία. Την 

καθολικήν κρίση. Τον οριστικό καθορισμό της θέσης του καθενός. Της κα-
τάληξής του. Την αποκατάσταση των δικαίων.

Αμφισβήτησαν μερικοί τη δευτέραν παρουσία, διότι, δήθεν αργούσε να 
έλθει.

Υπάρχουν πάντως επόπτες. Οι Αυτόπτες μάρτυρες. Και είχαν εποπτείαν 
προσωπική.

Η Μεταμόρφωση, της οποίας μάρτυρας ήταν και ο Πέτρος, προεικονίζει 
τη δευτέραν παρουσία.

Δεν σταματούμε όμως εδώ. Προχωρούμε προς τη στενή πύλη. Άσχετο, 
αν, στο δρόμο λιγοστεύει ο αριθμός μας.

Αναζητούμε τη ζωή, που ο Χριστός προσφέρει.
Ο λόγος του Θεού δίνεται σ’ όλους αφειδώλευτα.
Χρειάζεται να τον μελετά κάθε άνθρωπος, που θέλει τη σωτηρία. Με 

προσοχή. Και επιμέλεια.
Η Παλαιά Διαθήκη επαληθεύεται από την Καινή Διαθήκη.
Οι προφητείες είναι το φως το λαμπρό, που εξακολουθεί να μας φωτίζει. 

Λύχνος οι προφήτες. Λαμπρό το φως έρχεται.
Σ’ αυχμηρό τόπο ζούμε. Εκεί όπου δεν υπάρχει νερό. Ούτε φως. 
Θ’ ανατείλει όμως σύντομα η γνώση. Κι η παρουσία του Χριστού. 
Και η μέρα εκείνη, αγαλλίαση στις καρδιές των ανθρώπων θα φέρει.
Οδηγός μας, ο αυγερινός. Τ’ ουρανού. Και της πίστης. Και του Λόγου 

του Θεού. Και της Εκκλησίας.
Σήμερα για τους ανθρώπους η συνέπεια εξαφανίζεται.

Πυρσός
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Οι αρχαίοι το είπαν:
«Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος».
Μπορούμε δηλ. να βγάλουμε νερό από πηγάδι, 

που στέρεψε;
Ισχύει λοιπόν η θέση. Στους ανθρώπους όμως;
Προσφέρουν οι δάσκαλοι; Οι καθηγητές; Οι 

κήρυκες; Οι κληρικοί; 
Έχουν περιεχόμενο τα δοχεία τους;
Κι αν όχι, πάνε να τα γεμίσουν;
Μήπως αερολογούν;
Κι η πηγή που θα πάνε είναι καθαρή;  
Πόση «αυτάρκεια» (;), Θεέ μου;
     γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Ο καθένας θέλει τη θρησκεία στα μέτρα του.
Η τεχνολογία κι η ευκολία της όλο και παρασύρουν τους ανθρώπους. Τους 

δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Κι ελπίδες, που τελικά αποδεικνύονται φρούδες. 
Περίβλημα άχρηστο. Στεγνό. Χωρίς ουσία και νόημα.

Κι η προτροπή γι’ αγώνα, για τελειοποίηση εξακολουθεί ν’ ακούγεται. 
Δυνατά ή υπόκωφα, δεν έχει σημασία. 

Κι εμείς τ’ ονείρου αναζητητές, απολαμβάνουμε σαν δραστικό ναρκωτικό, τις 
ανέσεις τις σύγχρονες. 

Κι οι ευκαιρίες όλο και χάνονται. Φεύγουν ανεπιστρεπτί.
Κι ο ουρανός; Κι οι κορφές; Και τα ιδανικά;
Εμάς περιμένουν.
Μπροστά μας το δίλημμα λοιπόν και πάλι:
Σκουλήκια στη λάσπη; Ή στα ουράνια αετοί;

+ ο π. Γ.
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Να γίνεις, ω άνθρωπε, γι’ αυτόν που δυστυχεί θεός. Και θα 
γίνεις θεός, εάν μιμηθείς το έλεος του Θεού. Διότι σε τίποτε άλλο 
δεν μοιάζει τόσο ο άνθρωπος με το Θεό, όσο στο να κάμνει το 
καλό. Ο ΜΕΝ ΘΕΟΣ, ω άνθρωπε, σε ελέησε στα πλέον μεγάλα. 

Σου έδωσε νόμο και προφήτες, και πριν απ’ αυτά σου έδωσε τον 
άγραφο φυσικό νόμο. Τη συνείδηση, κριτή των πράξεων. Με τούτα σε 
ήλεγξε. Σε νουθέτησε. Σε παιδαγώγησε. Και έπειτα το τελευταίο, το 
ύψιστο. Παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο υπέρ της του κόσμου ζωής.

Έδωσε αποστόλους. Ευαγγελιστές, διδασκάλους, ποιμένες. Έδωσε 
θεραπείες. Εποίησε σημεία και τέρατα. Ανέστησε νεκρούς. Χάρισε νίκες 
μεγάλες κατά του διαβόλου που κυριαρχούσε τον κόσμο. Χάρισε νέα 
διαθήκη που διαδέχθηκε την διαθήκη της σκιάς. Διένειμε ποικίλα χαρίσματα 
του Αγίου Πνεύματος. Χάρισε το μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας... 

ΣΥ ΔΕ, ω άνθρωπε, αν στα μεγαλύτερα δύνασαι, με τα οποία 
ευεργετείται η ψυχή σου, μην παύσεις να ευεργετείς τον έχοντα 
ψυχικές ανάγκες. Δίνε σ’ αυτόν ό, τι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία 
της ψυχής του. Να ελεείς όλη τη μέρα την ύψιστη ευεργεσία. Να 
δανείζεις τον λόγο. Να τον μεταδίδεις, και με την πλούσια διάδοσή 
του θα εισπράττεις ως ευλογημένον τόκον την ψυχική ωφέλεια του 
πλησίον, και έτσι ο σπόρος της ευσέβειάς σου θα αυξάνεται συνεχώς. 

Εάν όμως δεν μπορείς να κάμεις τις μεγάλες ψυχικές ευεργεσίες, κάμε τις 
μικρότερες. Κάμε ό, τι μπορείς. Σπεύσε σε υλική βοήθεια των δυστυχούντων. 
Παρηγόρησε και ενίσχυσε έναν άνθρωπο. Είναι και αυτές ευεργεσίες που 
μπορείς να κάμεις. Σε σένα ως σε θεό έχει εγκαταλειφθεί ο φτωχός. Γίνου, 
λοιπόν, μιμητής Θεού ευεργετώντας τον πλησίον ψυχικά και σωματικά. 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Απαρχεσ
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«τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς 
ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·» 
(Γαλ. στ΄ 4)

Μια προτροπή τόσο αναγκαία. Ιδιαίτερα στις μέρες μας.

Ο απόστολος Παύλος μας προτρέπει να εξετάζουμε με προσοχή 

ο καθένας το έργο του. Τη δουλειά του. Τη ζωή του. Τα λόγια. Τις 

σκέψεις. Αυτό που ο καθένας από εμάς κάνει.

Με ποιο κριτήριο όμως; 

Να βάζουμε τη ζωή μας ολόκληρη υπό το μικροσκόπιο του Θεού. 

Να βλέπουμε κατά πόσο το έργο μας, ό,τι κάνει ο καθένας, είναι 

σύμφωνο με το θέλημά Του.

Να διερωτηθούμε: Αυτό που κάνουμε, έχει τις προδιαγραφές όπως 

τις περιγράφει ο Χριστός; Ακολουθούμε τη σωστή τακτική; Τηρούμε 

τους σωστούς κανόνες; Είναι τα έργα μας σύμφωνα με το θείο σχέδιο;

Αυτός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται διαρκώς. Χωρίς διαλείμματα.

Και μετά; Εκεί είναι τα δύσκολα. Όπου προσέχουμε σφάλματα, να 

τα διορθώνουμε. Με την ανάλογη προσοχή και αυστηρότητα. 

Διόρθωση πλεύσης λοιπόν. Είναι κάτι που το έχουμε ιδιαίτερα 

ανάγκη.

+ ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας

Πυρσός
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Exω...  
...μεγάλο σεβασμό για τα 
χριστιανικά δόγματα και 
κυρίως για την Ορθοδοξία, 
διότι μόνον η Ορθοδοξία 
αναγνωρίζει πως η θρη-
σκεία είναι μυστήριο. Οι 
ρωμαιοκαθολικοί και οι 
προτεστάντες θέλουν να 
τα εξηγήσουν όλα. Είναι 
άσκοπο να πιστεύεις σε 
μια θρησκεία, θεωρώντας 
ότι αυτή η θρησκεία θα σε 
βοηθήσει να τα καταλάβεις 
όλα. Ο σκοπός της θρησκείας 
είναι ακριβώς, για να μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε 
το γεγονός ότι δεν μπορούμε 
να τα εξηγήσουμε όλα. 
Νομίζω, πως η Ορθοδοξία 
συντηρεί αυτό το πολύτιμο 
αίσθημα του μυστηρίου. 
[...] Μερικές φορές -τι 
να πω- αισθάνομαι πολύ 
απογοητευμένος από τις 
άλλες Εκκλησίες της Δύσεως. 
Όμως, χαίρομαι με την σκέψη 
ότι στα επόμενα 100 χρόνια 
η Ορθοδοξία θα είναι η μόνη

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

ιστορική Εκκλησία που θα 
υφίσταται. Η Αγγλικανική 
Εκκλησία είναι σε πολύ κακά 
χάλια. Η Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία χάνει συνεχώς έδαφος. 
Αλλά ευτυχώς υπάρχει η 
Ορθόδοξος Εκκλησία. Μου 
κάνει μεγάλη εντύπωση 
ο αυξανόμενος αριθμός 
αυτών που ασπάζονται 
την Ορθοδοξία και μάλιστα 
στη Βρετανία. Πιστεύω 
ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία 
προσφέρει την πραγματική 
πνευματικότητα που οι 
άλλες εκκλησίες δεν μπορούν 
πλέον να μεταδώσουν. 
Όλα αυτά με οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η 
Ορθοδοξία θα διατηρηθεί σε 
αντίθεση με τις άλλες... Όλα 
αυτά με γεμίζουν με την 
πεποίθηση ότι η Ορθοδοξία 
έχει μπροστά της ένα βέβαιο 
και πολύ καλό μέλλον. (Sir 
Steven Runciman)   
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Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Για σκέψου ένα δικό σου άνθρωπο.. Έναν καρδιακό σου συγγενή, φίλο, 
συνάδελφο..

Υποθέτω πως για να τον νιώθεις «δικό σου», σημαίνει πως έχετε περάσει 
μαζί ορόσημες στιγμές. Ίσως προσωπικές, εξομολογητικές. Από αυτές που 
γίνεσαι διάφανος. Που φανερώνεις στον άλλο την αλήθεια σου. Και νιώθεις 
αυτόν τον άνθρωπο καταφύγιό σου.

Για σκέψου τώρα, αυτός ο άνθρωπος να σε εγκαταλείψει. Την πιο 
δύσκολή σου στιγμή.. Εκείνη την ώρα που ακόμα και το να αναπνέεις μοιάζει 
επώδυνο.. Εκείνη την ώρα, που σκιές και απουσίες παζαρεύουν τις δυνάμεις 
σου.. Αυτός δεν είναι στο πλάι σου.

Για σκέψου να ’σαι εσύ αυτός που θα τον εγκαταλείψει την πιο δύσκολή 
του στιγμή..

Και μετά;
Κάθε χρόνο, ζούμε μια κατάσταση σαν κι αυτή. Μάλλον, όμως, περνά 

απαρατήρητη.
Τρία χρόνια ο Χριστός ζούσε με τους μαθητές Του. Αρκετά για να τους 

διδάξει, να τους αγαπήσει, να τους δώσει τον εαυτό Του. Κι όμως την πιο 
δύσκολή Του στιγμή, αυτοί Τον εγκατέλειψαν. Δείλιασαν, έδειξαν αδυναμία, 
φοβήθηκαν, κρύφτηκαν. Σκέφτηκαν τον εαυτό τους. Και Τον άφησαν «μόνο» 
στην πορεία για τη σταύρωση και το θάνατο..

Και μετά;
Αν ο Χριστός ήταν να τους αντιμετωπίσει με τα ανθρώπινα δεδομένα, 

μάλλον δεν θα τους ξαναμιλούσε. Θα απαξιούσε. Το μεγαλείο της αγάπης 
Του, όμως, όρισε διαφορετικά τα γεγονότα.

Και μετά;
Μετά, Αυτός ήταν που έψαξε να τους βρει. Πρώτα σ’ αυτούς ήθελε να 

ανακοινώσει το μήνυμα της Ανάστασης. Μαζί τους ήθελε να μοιραστεί το 
μεγαλύτερο θαύμα.

Για το Χριστό, ήταν η πρώτη και, μάλλον, η μόνη επιλογή. Η Αγάπη 
Του καταργούσε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αντίδρασης. Γίνεται ο

Φύλλα ημερολογίου



Χριστός, για ακόμα μια φορά, η υπέρβαση της ανθρώπινης λογικής.
Για να γίνει υπέρβαση, όμως, στις ανθρώπινες σχέσεις, χρειάζεται 

πρώτα να επέλθει η συγχώρεση.
Χρειάζεται να συγχωρήσουμε αυτόν που μας εγκατέλειψε, που μας  

πρόδωσε. «Μ’ αρέσει αυτός που η ψυχή του είναι πιο βαθιά απ’ την 
πληγή του» λέει ο Νίτσε. Πολλές φορές αυτή η πληγή πονάει τόσο, 
που δεν μας αφήνει ελεύθερους. Μας στροβιλίζει γύρω από τον φόβο 
και το γύρω από το εγώ μας.. Και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. 
Αυτή η πληγή πονάει τόσο, που μας τυφλώνει. Αδυνατούμε να δείξουμε 
κατανόηση και να δούμε πως, κι ο άλλος είναι άνθρωπος με αδυναμίες και 
πτώσεις. Αυτή η πληγή πονάει τόσο, που μας κάνει να ξεχνάμε, πως μια 
καρδιά γεμάτη Θεό, μπορεί να κάνει την όποια υπέρβαση. Γιατί η αγάπη 
βλέπει την ουσία και δεν χωράει στα καλούπια της λογικής.

Χρειάζεται επίσης να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, για την αδυναμία 
του. «Όποιος μας πρόδωσε, δεν θα μας συγχωρέσει ποτέ για την 
πράξη του αυτή» γράφει ο Νίκολας Γκόμεζ Ντάβιλα. Όσο παράδοξο κι 
αν ακούγεται. Και αρκετές φορές, εμείς είμαστε αυτοί που προδίδουμε. 
Κυρίως, τον ίδιο τον εαυτό μας. «Εγώ; Εγώ έκανα κάτι τέτοιο;» Κι 
απογοητευόμαστε. Αφού, πολύ θέλουμε να πιστεύουμε στην τελειότητά 
μας. Στην ιδέα πως «εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους, πως δεν 
κάνω λάθη, πως εγώ ξέρω και μπορώ καλύτερα».

Αν καταφέρουμε να συγχωρήσουμε, πρώτα τον εαυτό μας και μετά τον 
άλλο, φτιάχνουμε γέφυρα. Και δημιουργούμε, έτσι, την προοπτική να τον 
συναντήσουμε ξανά, ακόμα κι αν δεν ξανασυναντηθούμε. Αν επικρατήσει, 
όμως, ο εγωισμός, τότε, σιγά σιγά οδηγούμαστε στην απομόνωση και 
στη φθορά.

Σ’ αυτό το σημείο είναι που αναμετριούνται η ταπείνωση κι o εγωισμός 
μας. Και σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ποιο απ’ τα δύο 
θα μεγαλουργήσει.

Σ’ αυτό το σημείο ήταν που η ταπείνωση του Πέτρου, σε όλη της τη 
μεγαλοπρέπεια, τον οδήγησε στη συγχώρεση και στην υπέρβαση. Του 
έδωσε τη δύναμη να σταθεί ξανά μπροστά στο Χριστό. Και να του πει 
πως Τον αγαπά!

Σ’ αυτό το σημείο ήταν που ο Πέτρος ξεκίνησε να βαδίζει το δρόμο 
για το «καθ’ομοίωσιν».    

E. K.
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

H opoodozh maptypia sth mafadaskaph...
...Οι άνθρωποι διψούν να μάθουν την αλήθεια και η χάρη 

του Θεού τους οδηγεί στην Ορθοδοξία, που είναι η αλήθεια και 
η ζωή.

Ο αγώνας συνεχίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Το βάρος 
πέφτει πάντα στο ιεραποστολικό μέρος που είναι και το κύριο 
έργο μας. 

Η ιεραποστολή περιλαμβάνει κατηχήσεις σε απομακρυσμένα 
χωριά μέσα στα δάση, όπου δύσκολα φτάνει άνθρωπος με τους 
υποτυπώδεις δρόμους, μέσα από ποτάμια με τις επικίνδυνες 
πιρόγες να ανατραπούν και χωρίς καμμιά ανθρώπινη παρηγοριά. 

Οι άνθρωποι, μακρυά από τον γνωστό μας πολιτισμένο 
κόσμο, ζουν μέσα στην ησυχία χωρίς βιοτικές μέριμνες και 
προβλήματα, αφού αναπαύονται με τα λιγοστά πράγματα που 
έχουν, δοξάζοντας τον Θεό και ζητούν μόνο να έχουν ένα Ναό 
δικό τους, για να προσεύχονται στον Θεό Πατέρα. 

Εντύπωση μου κάνει, όταν πηγαίνουμε σε κάποιο χωριό, για 
οποιαδήποτε εργασία, με πόση δίψα έρχονται οι άνθρωποι να 
ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Αψηφούν κόπο και χρόνο, αρκεί 
μόνο να γεμίσουν την ψυχή τους με τα νάματα του Ευαγγελίου, 
να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα της παράδοσής μας. Η 
αγάπη για τον Θεό είναι το κάτι άλλο. 

Κάποτε με ρώτησε μια κοπέλα αν μπορούσε να βαπτιστεί 
δεύτερη φορά. Μέσα απ’ αυτήν την ερώτηση κατάλαβα την 
αγάπη και την δίψα για τον Θεό. (Σεβ. Μητρ. Μαγαδασκάρης 
Ιγνάτιος)
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o συλλέκτης

«…Η φιλοξενία μας στην Ενορία του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος 
σταυρώθηκε στην Πάτρα, στρέφει τη σκέψη μας στα εκατομμύρια 
των θυμάτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στα θύματα βίας της 
μεταπολεμικής περιόδου και σε εκείνους, που ίσως και τούτη την ώρα 
χάνουν τη ζωή τους στη «μεγάλη και ευρύχωρη» Μεσόγειο θάλασσα 
(Ψαλμ. 103,25) ή «σταυρώνονται» όπου γης!

Ο Άγιος Μακάριος της Αιγύπτου μας λέγει ότι κόλαση είναι το 
να βρίσκονται οι άνθρωποι δεμένοι πλάτη με πλάτη και να μην 
μπορούν να βλέπονται «Πρόσωπον προς Πρόσωπον». Η προσευχή 
και η συγχώρεση λύνουν τα δεσμά!» (Αλέξανδρος Παπαδερός, 
«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»)

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στην 
επιθεώρηση Health Psychology 
της Αμερικανικής Ψυχολογικής 
Εταιρείας, δείχνει ότι, “όσοι 
κάνουν το καλό έχουν μεγαλύτερο 
προσδόκιμο ζωής από τους πιο... 
άσπλαχνους συνανθρώπους 
τους...”. Και όχι μόνο αυτό: Τ’ 
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν 
ότι όσοι προθυμοποιούνται να 
βοηθήσουν τους άλλους “από 
καθαρή ανιδιοτέλεια και όχι 
από προσωπικό όφελος” επίσης 
ζουν περισσότερο. Αξιόλογα 
και ενθαρρυντικά είναι τα 
αποτελέσματα της έρευνας. (Γ. Σ. 
Καταρτζής)

Δονήσεις

Οι απλοί άνθρωποι 
αισθάνονται το Θεό τόσο φυσικά, 
όσο και τη θερμότητα του 
ηλίου ή το άρωμα του άνθους. 
Αλλ’ ο Θεός, που είναι τόσο 
προσιτός στον άνθρωπο, που 
ξέρει ν’ αγαπά, είναι απρόσιτος 
σ’ εκείνον, ο οποίος ξέρει μόνο 
να κατανοεί... Ο άνθρωπος έχει 
ανάγκη το Θεό, όπως έχει το 
νερό και το οξυγόνο. (Alexis 
Carrel, Γάλλος βιολόγος, Νόμπελ 
1918), «Η προσευχή»)

[11]
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Ευτυχία είναι...

Περιπέτειες αυτοαναζήτησης

Να είσαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου

Να απολαμβάνεις αυτά που έχεις

Να βρεις την ισορροπία

Εσωτερική υπόθεση

Οι φίλοι

Να βοηθάς τους άλλους

Να μαθαίνεις από τα σφάλματά σου

Να ξέρεις να αποχωρίζεσαι

Να μην τα παίρνεις προσωπικά

Προαιρετική, όπως και η δυστυχία

Η ποιότητα των συλλογισμών σου

Ο σεβασμός του σώματος, του μυαλού και της ψυχής

Να ζεις το σήμερα

Να είσαι ευγνώμων για τη ζωή
                                                                           Meiji Stewart

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Δε φοβάμαι παρά μόνο τον Θεό – εκτός κι αν τον  

 υπηρετώ. 

Και την Ποίηση – ακόμα κι όταν την υπηρετώ. 

     Τ. Λειβαδίτης

Χωρίς τον ενθουσιασμό — μέσα στον ενθουσιασμό βάζω και 

την οργή — δεν μπορεί να δουλέψει η ανθρωπότης. Επάνω 

στον ενθουσιασμό όμως δεν δουλεύει καλά. Πρέπει να 

περάσει ο ενθουσιασμός διά να εργασθεί αποτελεσματικά, 

αλλά και τότε — στην νηφαλία κατάσταση — κάμνει έργα 

που πηγάζουν από την περίοδο του ενθουσιασμού. Όποιος 

ενθουσιάζεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να κάμει καλή εργασία· 
όποιος δεν ενθουσιάζεται ποτέ, μήτε.

Κ. Π. Καβάφης

Θροΐσματα... 
Κόρη μου, 
Απόψεις λοιπόν. Μα με δόση αμφιβολίας. 

Συστολή ίσως. Αμηχανία.
Πώς γίνεται η σιγουριά να σε πληγώνει;  

  . . .πατρικά

Πυρσός



[14]



[15]



[16]

Πυρσός

Βράδυ. Στην κατασκήνωση. 
Στο Κουτσκούνι (Λευκορωσία). 

Ετοιμαζόμαστε για τη 
νυχτερινή Θεία Λειτουργία.

Βρίσκομαι σε τροχοκάθισμα. 
Και αναμένω. 

Με πλησιάζει μια κυρία. 
Λέει: 

- Μπορώ να σας απασχολή-
σω για λίγο;

Η θετική μου απάντηση της 
έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει. 
Να εκφράσει το πρόβλημά της. 
Κι ήταν πολύ συνοφρυωμένη.

-Δεν ξέρω τι θα κάνω. 
Ανησυχώ πάρα πολύ για 
το γιό μου. Περνά δύσκολες 
μέρες. Αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα. Διασπάται  συνε-
χώς. Είναι διαρκώς πολυπρά-
γμων. Σκέφτομαι να τον πά-
ρω σε ψυχίατρο. Ίσως εκείνος 
τον βοηθήσει. Πιστεύω, πως 
δεν υπάρχει άλλη λύση. 
Του χρειάζεται. Σεις τι με 
συμβουλεύετε να κάμω;

Δεν βιάστηκα ν απαντήσω. 
Ζήτησα να μάθω τι εννοούσε 
με την πολλή διάσπαση 
(πολυπράγμων) του παιδιού. 

-Ασχολείται ταυτόχρονα με 
πάρα πολλά θέματα.

-Δηλαδή; Ναρκωτικά; Aνηθι-
 κότητες; Συμμορίες; Αλκοόλ;

-Όχι. Κάθε άλλο.
-Αλλά; 
-Ασχολείται με συλλογή 

γραμματοσήμων. Μουσική. Τον 
αθλητισμό. Και πολλά άλλα.

Πρόσθεσα: 
-Είναι γεγονός, ότι σας 

χρειάζεται ένας ψυχίατρος. 
Όχι για τον γιο. Μα για σας. 
Αφού οι ασχολίες του είναι 
υγιείς, γιατί ανησυχείτε; 

Ευτυχώς δεν θύμωσε. Αν με 
έσπρωχνε, εκεί που καθόμουν, 
θα έπεφτα.

Ησύχασε τώρα.

(από το “ημερολόγιο 
          ενός πνευματικού”)

Ανιχνεύοντας
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Ο Χριστιανός - ο σωστός χριστανός - είναι η ήρεμη δύναμη. 

Φαίνεται αδύναμος, φοβισμένος, ήσυχος, καλόβουλος, αφελής, ίσως 

υπερβολικά υπάκουος και ταπεινός, ευγενής και καλωσυνάτος μέχρι 

τα όρια του “κορόιδου”. Μέσα του, όμως, κρύβει μια καταπληκτική 

δύναμη κι ένα θάρρος μεγαλειώδες. Μοιάζει με προβατάκι, αλλά μέσα 

του έχει καρδιά λιονταριού. Δείχνει για νάνος, ενώ είναι γίγαντας. 

Για να τον καταλάβουμε, πρέπει πρώτα να τον παρακολουθήσουμε 

σε γεγονότα πέρα από την καθημερινή ρουτίνα. Σε έκτακτα και 

σοβαρά συμβάντα. Παράδειγμα: εποχή των διωγμών, της πείνας, 

των στερήσεων, των κακουχιών, αλλά και των πάσης φύσεως 

δοκιμασιών (θλίψεων), π.χ. ασθένειες και θάνατος. 

Τότε, είναι ο κατάλληλος καιρός για να δείξει ο πιστός και 

συνειδητός χριστιανός το εσωτερικό του μεγαλείο. 

Εκατομμύρια μάρτυρες - Άγιοι της Εκκλησίας μας - πήγαιναν 

πρόθυμα σε φρικτά βασανιστήρια και τα υπέφεραν αγόγγυστα, 

γαλήνια και με συνεχή δοξολογική προσευχή προς το Θεό και 

ειλικρινή συγχωρητικότητα προς τους δημίους τους. Ποιος από εμάς 

μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο; 

                                                Ηλίας Κατσάνος

[H ήρεμη δύναμη...]

Σπαράγματα
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Αγαπητέ μου Τάκη,

«Καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον»  
                                                 (Πραξ. ζ΄ 59)

Ήταν ένας από τους επτά διακόνους. Γεμάτος αυταπάρνηση.
Θάρρος. Ομολογία Χριστού. Ένας σοφός δάσκαλος. Ανατροπέας 
των ισχυρισμών των πολεμίων της πίστης. Ένας που αξιώθηκε να 
λάμψει ως άγγελος. Να δει τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να 
στέκει στα δεξιά Του.

Ο Στέφανος κατέστη «η καλή απαρχή των Μαρτύρων». 
Οι λίθοι που του έρριξαν, έγιναν «βαθμίδες» και κλίμακες προς 

«ουράνιον δόξαν».
Υπόδικος αντιμετωπίζει με καταπληκτικό θάρρος, γενναία πίστη 

Την εμπάθεια. Το μίσος. Την ψευδομαρτυρία. Τη συκοφαντία. Το 
ψεύδος των γραμματέων και των πρεσβυτέρων του λαού.

 Θέλουν να τον εξοντώσουν. Να τον καταδικάσουν σε 
θάνατο.

 Κι αυτό, γιατί τα θεϊκά του λόγια ενοχλούν. Ο έλεγχός 
του τους κεντά. Η φανέρωση της παράβασης του νόμου του Θεού 
τους ταράσσει. Η στάση του σχίζει τις καρδιές τους από άγριο 
θυμό. Εξάπτει με τη ζωή του τη μανία τους.

 Η πράξη τους ήταν ασεβής. Ανοίκεια. Βδελυρή.
 Το πάθος τούτο των Εβραίων συνέχει και τους σημερινούς 

ανθρώπους. Δίνει αφορμή σκέψης για το σύγχρονο λιθοβολισμό 
της πίστης.

 Λιθοβολισμός λοιπόν η απαξίωση της χριστιανικής 
διδασκαλίας. Το ξερίζωμα των ιερών και οσίων. Η κατακρήμνιση 
της χριστιανικής ηθικής. Η περιθωριοποίηση της Εκκλησίας. Η

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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άρνηση της κατηχητικής διδασκαλίας. Η υιοθέτηση αντιχριστιανικών 
διατάξεων. Η λανθασμένη αναζήτηση κάποιας δήθεν θρησκευτικής 
ελευθερίας.

Όσοι βέβαια λιθοβολούν, τελικά ζημιώνουν τον ίδιο τον εαυτό 
τους. Βλάπτουν την κοινωνία. Υπονομεύουν την πνευματική 
ανάβαση του λαού. Περιφρονούν το Θεό.

Και το πιο θλιβερό. Είναι δυνατό στον τόπο μας, σε τούτη τη 
γη, την ποτισμένη με αίμα αγίων, την πλουσιοπάροχα ευλογημένη 
εξ ύψους, να συνεχίζεται ο λιθοβολισμός;

Η φωνή βέβαια του Στεφάνου και όλων των μαρτύρων τότε και 
τώρα ακούεται στεντόρια ή υπόκωφα.

Ακούεται, πάντως: «Κύριε, μή στήσεις αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν 
ταύτην».

Εμείς, παράλληλα, τι κάνουμε; Πώς αντιδρούμε; Είμαστε 
προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας; Δίνουμε λαβές στους άλλους, 
για να εκμανούν εναντίον μας;

Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας;
Ασφαλώς, αντιμετωπίζουμε γεγονότα. Περιστατικά. Προβλήματα
που φέρνουν αντίδραση. Ταραχή. Προστριβές ίσως.
Και τούτα μπορεί να είναι θέματα υγείας. Οικονομικά.

Οικογενειακά. Κάθε φύσης.
Καλούμαστε λοιπόν, ν’ αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε 

δυσχέρεια. Να μην παραιτηθούμε από την προσπάθεια. Να μην 
απογοητευθούμε. Να συνεχίσουμε τον αγώνα. Να διατηρήσουμε 
την αταλάντευτη βεβαιότητα, πως ότι ο Θεός επιτρέπει να συμβεί, 
τελικά είναι για τη σωτηρία μας.

Το μόνο που μας απομένει να κάμουμε, είναι να επαναλάβουμε 
(με λόγια και με έργα) αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος:  «Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν».

               Με την αγάπη μου,

                             a. G.
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Κυριακή IA΄ Ματθαίου

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· Ωμοιώθη ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον 
μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν 
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μὴ 
ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ 
πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα 
ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει 
αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι 
ἀποδώσω. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. Ἐξελθὼν δὲ ὁ 
δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν 
αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· 
ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς 
τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον 
ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν 
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 
Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν 
σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα 
τὰ γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ 
λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην 
ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι 
τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; Καὶ ὀργισθεὶς 
ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ 
ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ 
ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.



Τι σημασία έχει άραγε η παραβολή τούτη για μας; Ποιο είναι 
το δίδαγμα που μας δίνει; Ποιος ο μεγάλος χρεώστης; Εγώ. Εσείς. 
Όλοι μας. 

Προς ποιον; Προς τον Πατέρα μας τον ουράνιο.
Γιατί; Για κάθε αμάρτημα που κάμνουμε. Και χρεωνόμαστε γι’ 

αυτό.
Πώς αμαρτάνουμε; Με το νου. Την καρδιά. Τη γλώσσα. Τις 

αποφάσεις μας. Τις πράξεις μας. 
Χρεωνόμαστε απέναντι του Θεού. Θεωρούμαστε ένοχοι 

παράβασης του νόμου του. Άξιοι τιμωρίας. 
Κάθε αμαρτία ισοδυναμεί με μια χρέωση. Ας δούμε λοιπόν τις 

σε βάρος μας χρεώσεις. Αμαρτήματα λογισμών άπειρα. Επιθυμιών 
επίσης. Με τη γλώσσα. Τη θέληση. Τα έργα. 

Αμαρτήματα ετών. Μηνών. Εβδομάδων. Ημερών. Νυχτών. Ωρών. 
Στιγμών. 

Ζητούμε το έλεος. Και μας παρέχεται. Πώς συμπεριφερόμαστε 
όμως στους άλλους; Δεν τους συγχωρούμε. Δεν μακροθυμούμε.
Άσχετο αν ελάχιστα έσφαλαν οι άλλοι απέναντί μας. 

Τους πιέζουμε. Οργιζόμαστε εναντίον τους. Ξεπερνούμε τα όρια. 
Ζητούμε εκδίκηση. Πνίγουμε με όλους τους τρόπους τον χρεώστη. 

Να μην ξεχνούμε, πως μπορούμε και ζητούμε συγχώρηση 
των αμαρτημάτων μας, εφ’ όσον και εμείς συγχωρούμε τους 
άλλους. Σαν ζητούμε συγχώρηση, χωρίς εμείς να παρέχουμε, τότε 
βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ανηθικότητα. Ένα χυδαίο 
συμφεροντολογισμό. Μια κακοήθη δολιότητα. 

Πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε. Είναι καθήκον μας. Είναι προς 
το συμφέρον μας. Είμαστε τέκνα Θεού. Έτσι θα πάρουμε κι εμείς 
συγχώρηση. 

Θ’ αφεθούμε, λοιπόν στη λογική μας; Στα στιγμιαία συναισθήματά 
μας, στην προσωρινή μας πικρία; 

Αξίζει τον κόπο; 
Άνθρωποι συγχώρησης. Ιδού ο στόχος. 

+ ο π. Γ.

Πυρσός
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Oραματίζομαι

Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θάρθει
Μιαν ατέλειωτη άνοιξη, στην ειρήνη των κάμπων

Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά 
θα τρυπάει ο άνεμος

Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας 
τη χλώρη

Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών 
επάνω στα δέντρα

Και θάχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως
Τόση γαλήνη απ’ τ’ ουρανού 

θα πέφτει τα παράθυρα

Που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται 
στα πόδια μας

Και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν 
στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες 

                   Γιώργος Θέμελης
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Πυρσός

Αυτό που νιώθουμε

Αυτό που νιώσαμε και όχι

αυτό που ζήσαμε

που επιδιώξαμε και γράψαμε

με γράμματα χρυσά επάνω στις ταμπέλες μας

μονάχα αυτό που νιώσαμε θυμόμαστε

και νοσταλγούμε και φοβόμαστε.

Αυτό μονάχα

είναι η αλουργίδα μας, ο πλούτος μας

το παραμύθι και η παραμυθία

η ευτυχία μας και η δικαίωση

σ’ αυτόν τον κόσμο.
             Λένα Παππά
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Αιώνια

Μας προσφέρεται λοιπόν αυτή η μικρή, αλλά τόσο σημαντική 
περίοδος, ώστε αν κανείς έτσι ή αλλιώς χαλάρωσε, ξέφυγε, ξεχάστηκε, 
άφησε τον αγώνα, να ανασκουμπωθεί, αν επιτρέπεται να πούμε έτσι, 
με ζήλο, με προθυμία, με πόθο, με αγάπη και εμπιστοσύνη στον 
Θεό, στηριζόμενος κανείς στον Σταυρό του Κυρίου, στην Παναγία 
μητέρα του που θα εορτάσουμε στο τέλος αυτής της περιόδου...

Τελικά να εμπιστευθούμε στον Χριστό την όλη αδυναμία μας 
και να ενθαρρυνθούμε από τα κατορθώματα των αγίων, από τις 
νίκες των αγίων, να ενθαρρυνθούμε από το ότι οι άγιοι έφθασαν 
στο τέλος. Δεν φοβήθηκαν μαρτύριο, δεν φοβήθηκαν αίματα, δεν 
φοβήθηκαν οτιδήποτε. Να ενθαρρυνθούμε και να μείνουμε πιστοί, 
αφενός στην συναίσθηση ότι είμαστε αδύναμοι και αφετέρου στο να 
μη φοβηθούμε που είμαστε αδύναμοι, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε 
αδύναμοι και όχι δυνατοί, θα σκηνώσει μέσα μας η δύναμη του 
Χριστού. 

Και όπως όλοι, όσους απέστειλε ο Κύριος –οι Απόστολοί του, 
οι μάρτυρές του, γενικώς οι άγιοι –όπως λοιπόν όλοι νίκησαν, 
θα νικήσουμε και μεις με τη βοήθεια του Θεού, καίτοι αδύναμοι 
ή ακριβώς επειδή είμαστε αδύναμοι και έτσι –όπως λέει στην 
Αποκάλυψη, σ’ αυτόν που θα νικήσει θα του δώσω να φάει από 
τον καρπό του δέντρου της ζωής... –θα έχουμε την Χάρη του Θεού, 
θα σωθούμε και θα είμαστε αιώνια με τον Θεό.

π. Συμεών Κραγιόπουλος  
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Άκρω δακτύλωι                              ι

Ψηλάφησε την αγάπη
Δεν  πρόλαβε να τοποθετήσει την ταμπέλα «Πωλούνται κουτάβια». Ένιωσε 

ένα αδύναμο τράβηγμα στο παντελόνι του.
Αντίκρυσε ένα μικρό αγόρι να τον κοιτάζει επίμονα.
«Κύριε», του είπε, «Θέλω ν’ αγοράσω ένα από τα κουτάβια σας».
«Αυτά τα κουτάβια προέρχονται από καλούς γονείς και κοστίζουν πολλά 

χρήματα. Έχεις να μου τα δώσεις;»
Το αγόρι κατέβασε το κεφάλι. Έβαλε το χέρι στη τσέπη του. Έβγαλε μια 

χούφτα κέρματα.
Τα έδωσε στον αγρότη, «Έχω μόνο 2,50 ευρώ. Φτάνουν, για να μου δώσετε 

ένα;»
Σκεφτικός εκείνος, φώναξε δυνατά:
«Εδώ, Ντόλυ!».
Από το σκυλόσπιτο βγήκε μια όμορφη σκυλίτσα με 4 χαριτωμένες, γούνινες 

μπάλες.
Το αγόρι έδειχνε ν’ απολαμβάνει το θέαμα.
Όταν πλησίασαν στο φράχτη, ακόμη μια γούνινη μπάλα, πολύ πιο μικρή και 

πιο αργή ξεπρόβαλε.
Προχώρησε κουτσαίνοντας προς τη μαμά και τα αδέλφια του.
«Εκείνο θέλω», είπε ο μικρός. Έδειξε με το δάκτυλό του το μικροσκοπικό 

κουταβάκι.
Γονάτισε στο πλευρό του αγοριού. Είπε, «Γιε μου. Ποτέ δεν θα μπορέσει να 

τρέξει. Να παίξει μαζί σου, όπως τα υπόλοιπα. Έχει μόνο τρία πόδια».
Το αγόρι τράβηξε το μπατζάκι του, αποκαλύπτοντας ένα ψεύτικο πόδι.
«Βλέπετε; Κι εγώ δεν τρέχω γρήγορα. Χρειάζομαι κάποιον, που να με καταλαβαίνει».
Συγκινημένος ο αγρότης, το έδωσε προσεκτικά στο αγόρι.
«Πόσα σας χρωστάω;» ρώτησε το αγόρι.
«Τίποτα», απάντησε εκείνος. 
«Δεν υπάρχει χρέωση στην αγάπη».
Πόσο εύκολο είναι να μπει κανένας στη θέση του άλλου, για να τον καταλάβει; 

Να νιώσει το πρόβλημά του. Να σταθεί δίπλα του;
Δύσκολο να περιγράψεις τα αισθήματα του αγοριού. Προσφέρει την αγάπη 

του στο κουτάβι, που κανένας άλλος δεν θα ενδιαφερθεί  γι’ αυτό.
Ο αγρότης μπήκε αμέσως στην ανοικτή καρδιά του. Ψηλάφησε την αγάπη 

του. Ήταν αρκετό. Τη χάραξε και στη δική του καρδιά.
        ΔΔ

Πυρσός
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TO ΨΗΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Από το φόβο της σκιάς, στο φως της επίγνωσης

[Γρηγόρης Βασιλειάδης, εκδ. iWrite.gr]

Λίγες είναι οι βαθιές ψυχές – και προικισμένες με ψυχικά τραύματα, 
κυρίως της πρώιμης παιδικής ηλικίας, που αναζητούν τον εαυτό τους 
με εργαλεία τις πληγές τους. 

Κάποιες ψυχές αναλώνουν υπέρογκη ψυχική ενέργεια στο αναμάσημα 
του παρελθόντος – μη αφήνοντάς το έτσι οριστικά να παρέλθει – 
πιστεύοντας πως η συνεχής ενασχόληση με τη μαθημένη αίσθηση της 
ανεπάρκειάς τους μπορεί να τους οδηγήσει στο διέξοδο απ’ αυτήν. 

Στην πραγματικότητα όμως, χρησιμοποιούν τα τραύματα σαν 
ασπίδα, για να μην έρθουν σε επαφή με το εγγενές δυναμικό τους. 

«Κρύβονται» πίσω από τις αιμάζουσες ψυχικές πληγές αποφεύγοντας 
να συναντήσουν την αληθινή τους δύναμη στην πληρότητά της. 

Αναπόφευκτα, κάποιες απ’ αυτές τις ψυχές είναι προορισμένες 
να επανατοποθετηθούν στη ζωή αποκαλύπτοντας το πλήρες βάθος 
ενός εαυτού που υπερβαίνει τις περιοριστικές συμπληγάδες των 
συναισθημάτων, του χώρου και του χρόνου....   

Το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι... 
Ο συγγραφέας μας παίρνει απ’ το χέρι. Μας «ξεναγεί» στο πιο 

όμορφο ταξίδι που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτό που φέρνει 
στη συνάντηση με τον εαυτό μας. 

Ένα ταξίδι που οδηγεί στην φανέρωση της αλήθειας του κάθε 
προσώπου. Και η αλήθεια είναι πιο δυνατή από κάθε σκιά. Από 
κάθε φόβο. Από κάθε προσωπείο. 

Κι όταν η αλήθεια σμίξει με το φως, υπερβαίνει το χρόνο και το 
χώρο. Τις πληγές.. Γίνεται Ζωή!   

                  Ε. Κ. 

Καθ’ οδον
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Εξομολογήσεις
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
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 από τις 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).
Από την Τρίτη 1 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 13 Αυγούστου θα 
τελείται καθημερινά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εξαιρούνται 
τα Σάββατα λόγω του εσπερινού της Κυριακής.
Από την 1ην μέχρι και την 14ην Αυγούστου, παραμονή της εορτής της 
Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου,  τηρείται νηστεία.
Κατά την ημέρα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος γίνεται 
κατάλυση σε ψάρι.
Κατά την ημέρα της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του 
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου (29 Αυγούστου) τηρείται αυστηρά 
νηστεία.
Κατά τις εορτές της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου δεν γίνονται μνημόσυνα.

Είδα. Ναι. Τον Διογένη. Να κυκλοφορεί ξυπόλυτος. 
Ανάμεσά μας. Ναι.

“Ξένη” (;) γλώσσα μιλούσε. 
Ποιος να σκεφτεί τώρα πατρίδα, θρησκεία και τα 

συναφή;                                                  Ούτις

Πυρσός

ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  
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