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Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Δόμνης. 

Για την αγία μάρτυρα Δόμνα διασώζεται η εξής ευσεβής 
παράδοση. 

Είχε βρει κάπου τις Πράξεις των Αποστόλων και τις 
επιστολές του Παύλου. Διάβασε τον λόγο του Θεού. 
Φωτίσθηκε η ψυχή της από το Φως της θείας Αλήθειας και 
πίστεψε στον Χριστό.

Τη μεταστροφή της επισφράγισε στο τέλος με μαρτυρικό 
θάνατο. «Ἕκτην συνάπτω ταῖς φρονίμοις Παρθένοις, τὴν... 
Δόμναν ἐκτετμημένην.», αναφέρει ο εγκωμιαστής στο 
ιαμβικό δίστιχο. 

Πόση εσωτερική δύναμη και πόση δραστικότητα έχει ο 
θείος λόγος, για να επιφέρει τέτοια ριζική μεταβολή στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων! 

Επικυρώνονται τα λόγια του Αγίου Παύλου, ότι ο 
λόγος του Θεού είναι «ζῶν καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ 
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον».

[02]

M α ρ τ υ ρ ί ε ς

Πυρσός



[03]

      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

«Εις μάτην»

Ιδού και πάλι. Βρισκόμαστε ξανά μπροστά στο μεγάλο γεγονός. Και  
που μας καλεί σε προβληματισμό έντονο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για 
να σώσει εμάς τους ανθρώπους. 

Πώς άραγε αντιμετωπίζουμε τούτη την πραγματικότητα; 
Αξιοποιούμε το μήνυμα της αγάπης σήμερα;  
Εδώ είναι που μπορεί κάποιος να προβάλει την ένσταση: Μα 

πώς είναι δυνατό να γιορτάσουμε Χριστούγεννα, όταν οι άνθρωποι 
εξακολουθούν να είναι τόσο μόνοι; Να υποφέρουν; Να ταλαιπωρούνται; 

Είναι γεγονός, ότι ο Χριστός με τη Γέννησή Του φέρνει αγάπη. 
Ειρήνη. Χαρά. 

Πώς θα φτάσουν όμως τούτα τα μηνύματα στον άνθρωπο τον 
σύγχρονο, που με το στήθος ανοιχτό σαν κρατήρα ηφαιστείου εν 
ενεργεία περιμένει; Tί; Μα μια καλύτερη ν’ ανατείλει μέρα. Χωρίς οσμή 
θανάτου. Χωρίς παιδιά πεινασμένα. Χωρίς βάσανα. 

Η Γέννηση του Χριστού φέρνει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Στον 
καθένα ξεχωριστά. 

Τονίζει στον καθένα το δικό του καθήκον.
Τον καλεί να κρατήσει το φως του κεριού του αναμμένο. Να 

φροντίσει ν’ αποφύγει τους αέρηδες που τούτο μπορούν να σβήσουν. 
Και να προσπαθήσει να μεταδώσει τη φλόγα του – της καρδιάς και 
του κεριού του – και στους άλλους.

Καλεί τον καθένα μας να μείνει σταθερός στην εφημερία του. Ζωντανός 
στις επάλξεις του αγώνα. Φρουρός άγρυπνος. Ξύπνιος. Με τη σημαία 
των ιδανικών ψηλά.

Τούτη η εφημερία θα πρέπει να φτάνει μέχρι τέλους. Χωρίς διακοπές 
και διαλείμματα. 

Πυρσός
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Θυμήθηκα τους διδύμους της Αγίας Πετρούπολης.
Οι «μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». 

Ανάργυροι.
Η αγιότητα, συγκεκριμενοποιημένη, να περπατά 

μαζί μας στο δρόμο.
Ευτυχώς που υπάρχουν

γ.

Θα πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να μιμούμαστε τον εξόριστο ποιητή 
που σε αφιλόξενη γη νομίζει, πως βρίσκεται. 

Θα πρέπει να δούμε τη γη τούτη σαν το στάδιο των αγώνων μας. 
Ένα στάδιο ποτισμένο στον ιδρώτα. Και το αίμα των ανθρώπων. 
Ένα στάδιο δόξας λαμπρό. 
Πριν απ’ όλα όμως να νιώσουμε την εφημερία μας.
Να το καταλάβουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε ξύπνιοι. 
Να γυροφέρνουμε συνεχώς στις πολεμίστρες κρατώντας το κερί μας 

αναμμένο. 
Να φωτιζόμαστε, μα και να φωτίζουμε. 
Όρθιοι διαρκώς να κυκλοφορούμε, ώστε ο εχθρός να μένει πάντα μακριά. 
Τούτη η προσπάθεια πρέπει να είναι διηνεκής. Να ενισχύεται πάντα από 

το Βρέφος της Βηθλεέμ. Χωρίς Αυτό «εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων».
Έτσι να δούμε λοιπόν τη φετινή ευκαιρία. Σαν μικρή ή μεγάλη, δεν 

έχει σημασία. Ένα σταθμό. Μια όαση. Για μιαν ανάσα. Γι’ ανανέωση του 
οξυγόνου μας. Του σωματικού. Μα και του πνευματικού.

Φίλοι μου, Καλά Χριστούγεννα!
+ ο π. Γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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Αυτό πανηγυρίζουμε, αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Τον ερχομό του 

Θεού στους ανθρώπους, για να πάμε ή για να πούμε καλύτερα, να 

ξαναγυρίσουμε στο Θεό. Για να αποβάλουμε τον παλιό άνθρωπο και 

να ντυθούμε το νέο. Κι όπως με τον Αδάμ γίναμε θνητοί, έτσι με το 

Χριστό θα ζήσουμε αιώνια, αφού με το Χριστό και θα γεννιόμαστε και 

θα σταυρωνόμαστε και θα θαβόμαστε, αλλά και θα ανασταινόμαστε. 

Ας μη γιορτάζουμε, λοιπόν, με ξεφαντώματα, αλλά με θρησκευτική 

ευλάβεια. 

Όχι κοσμικά, αλλά υπερκόσμια. 

Χωρίς να επιδιώκουμε τα ατομικά μας θελήματα, αλλά εκείνα του 

Δικού μας, ή καλύτερα εκείνα που θέλει ο Δεσπότης Χριστός. 

Όχι εκείνα που οδηγούν στην ασθένεια, αλλ’ εκείνα που οδηγούν 

στη γιατρειά. 

Όχι εκείνα που έχουν σχέση με τη δημιουργία, αλλ’ εκείνα που 

έχουν σχέση με την ανάπλασή μας. 

Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός

Απαρχεσ
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«ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται 

παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι 

Χριστὸς Κύριος.» (Λουκ. β΄ 10-11)
 

Χαρακτηριστικό το μήνυμα της νύχτας που γεννήθηκε ο Χριστός. 
Σαν ακτίδα μέσα στο σκοτάδι. Σαν ανατολή μετά από θυελλώδη 
νύχτα φώτισε τον σκοτεινό ουρανό της ανθρωπότητας.

Από τη στιγμή της πρώτης εκείνης αμαρτίας χάθηκε η γη της 
ευτυχίας. Ο άνδρας ποτίζει τη γη με τον ιδρώτα του κι εκείνη του 
ανταποδίδει σκληρότητα και ακαρπία. Η γυναίκα χαιρετά τη χαρά 
της, το παιδί της, με πόνο και κλάμα. Ο ήλιος της χαράς δεν γέλασε 
φωτεινός στα παράθυρα της ανθρώπινης ψυχής. Και παραμένει άδεια.
Με τον θάνατο να είναι ο μεγάλος της εχθρός.

Η ελπίδα όμως δεν έφυγε. Τη νύχτα της γέννησης διαλύθηκαν 
τα όρη της θλίψης. Των δυσκολιών. Του θανάτου. Η Σωτηρία, που 
ο Χριστός προσφέρει, αρχίζει από την ψυχή και απλώνει παντού 
διώχνοντας τη φθορά και το θάνατο. Έχει τη δύναμη να μεταλλάξει 
την ανείπωτη θλίψη σε ανείπωτη χαρά. Αφθαρσία. Αιώνια ζωή.

Τα διαπιστευτήριά Του, τα δίνουν οι άγγελοι στους ποιμένες. Τα 
δίνουν και σε μας σήμερα. Αν Τον πιστέψουμε, αν Τον εμπιστευθούμε 
τότε η ζωή μας θα μεταμορφωθεί. Θα φύγουν τα σκοτάδια και θα 
έλθει παντού το φως. Θα φύγει η θλίψη. Θα έρθει η χαρά. 

Αυτή είναι η εμπειρία των Χριστουγέννων. Και περιμένει εμάς. Θα 
πάμε;

                                                         + ο π. Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας

Πυρσός
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Η Παναγία ...  
...φέρνοντας μέσα της τον Ιησού, 
και ο Ιωσήφ πάνε ν’ απογραφούν 
στη Βηθλεέμ. Ο Ιησούς δε θέλησε 
να γεννηθεί ούτε στη Ρώμη 
ούτε στην Αθήνα ούτε στην 
Ιερουσαλήμ. Το γεγονός αυτό 
έχει σπουδαία σημασία. Πρέπει 
να ξέρουμε, πως δεν μπορούμε 
να νιώσουμε το μυστήριο της 
γεννήσεως του Ιησού παρά 
μόνο στο φτωχικό χωριό της 
Ιουδαίας. Πρέπει ν’ ανέβουμε 
στη Βηθλεέμ, να γίνουμε πολίτες 
της Βηθλεέμ, να επιτύχουμε - όχι! 
να κατακτήσουμε - το ταπεινό 
πνεύμα της Βηθλεέμ.
Οι άγγελοι δεν είπαν στους 
βοσκούς ότι γεννήθηκε απλώς 
ένας Σωτήρας. Τους είπαν: 
“Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ” 
(Λουκ. Β΄ 11). Ο Ιησούς 
γεννιέται για τον καθένα από 
τους βοσκούς. Η γέννησή του 
παραμένει για τον καθένα μας 
ένα γεγονός πολύ προσωπικό. 
Ο Ιησούς είναι ένα δώρο, 
που προσφέρεται στον κάθε 
άνθρωπο ξεχωριστά. 

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

Δεν υπήρχε τόπος στο παν-
δοχείο για την Παναγία και τον 
Ιωσήφ. Δεν υπάρχει τόπος στο 
πανδοχείο τούτου του κόσμου 
για το μαθητή του Ιησού. Αν 
φθάσω στο σημείο να βολευτώ σε 
μια θέση, μπαίνω σε κατάσταση 
ευκολίας και ανέσεως επικίνδυνη. 
Μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ 
του πανδοχείου και της φάτνης;

Οι Μάγοι ειδοποιημένοι με                                 
ειδικό όνειρο από το Θεό ξα-
ναγυρίζουν στον τόπο τους από                                        
άλλο δρόμο. Πρέπει ν’ αποφύ-
γουν τον Ηρώδη. Ας κάνουμε 
μια πνευματική μεταφορά του 
γεγονότος: ο άνθρωπος που ο                                     
Θεός οδήγησε ως τη φάτνη, 
μπορεί βεβαίως να γυρίσει στον 
τόπο του, στο σπίτι του, στους 
δικούς του, αλλά από διαφορετικό 
δρόμο. Με άλλα λόγια: τα κί-
νητρα, η συμπεριφορά του, ο 
τρόπος ζωής, τα μέσα που θα 
χρησιμοποιεί, δεν μπορούν πια 
να είναι τα ίδια. Εκείνος που 
πηγαίνει στη Βηθλεέμ υφίσταται 
μια ριζική μεταβολή. 

(Ένας μοναχός της Εκκλησίας της 
Ανατολής)
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o συλλέκτης

-

Έχω παρατηρήσει ότι όσο περισσότερα ιατρικά ραντεβού κλείνουμε, 
όσο περισσότερα χάπια καταπίνουμε, όσο πιο συχνά μετράμε την 
πίεσή μας, τόσο πιο άρρωστοι νιώθουμε. Όποτε, μήπως προτού 
κλείσουμε ραντεβού με τον επόμενο ειδικό να επανεξετάσουμε πιο 
ψύχραιμά την κατάστασή μας; Και ακολούθως να ανοίξουμε την 
πόρτα στην άνοιξη και να κρύψουμε στο ντουλάπι με τα μάλλινα 
τον χειμώνα της καρδιάς μας; Χωρίς ναφθαλίνη, για να τον φάει ο 
σκόρος. Κοντολογίς, αφού δοκιμάσαμε όλες τις ασθένειες πολύ συχνά 
φανταστικές (που όμως μας ταλειπωρούν όσο και οι πραγματικές), 
ας δοκιμάσουμε και εκείνη της χαρούμενης και αισιόδοξης διάθεσης! 
Μπορεί και να πιάσει. Τη συνιστούν, εξάλλου όλο και περισσότεροι 
γιατροί. (ΒΗΜagazino)  

Είναι φυσικό η γενικότερη 
αλαλία να γίνεται πολύ πιο 
έκτυπη στα νέα παιδιά.  Θερί-            
ζουμε ό,τι σπέρνουμε Ιδιαιτέρως 
στα τελευταία χρόνια κάνου-
με ό,τι μπορούμε για να στε-
γνώσουμε την ψυχή και το                   
πνεύμα τους. Από τον τρόπο 
που τα διδάσκουμε τη γλώσ-
σα μέχρι τον ποταπό κλοιό 
των εξετάσεων που τους επι-
βάλλουμε. Βεβαίως, υπάρχει και                         
η άλλη γωνιά θέασης: η θεματο-
λογική. Τους προτείνουμε και 
ποια πρότυπα ζωής; Αυτή η                        
γενική πτώση θα έπρεπε να 
συγκλονίσει τους ώριμους πρω-
τίστως. (Θανάσης Βαλτινός)

Δονήσεις

Στην ταλαιπωρημένη ελληνι-    
κή επικράτεια είναι μια καλή 
στιγμή να πάρουμε μια απόστα-        
ση από την ελληνική κρίση, να 
αποκτήσουμε άλλη προοπτική 
και να δούμε τον κόσμο από 
μια υγιή απόσταση. Αν φύγου-            
με από τη φούσκα μας, αν απο-                      
μακρυνθούμε από τα ζητήματα, 
θα εκπλαγούμε από το γεγο-                               
νός πως ο κόσμος, κόντρα στη 
δυστοπική μας πραγματικό-
τητα, φαίνεται να πηγαίνει καλύ-                                                
τερα από ποτέ. 

(Δ. Θεοδωρόπουλος)
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
Thn hmepa...

...των Χριστουγέννων ο Λόγος σάρξ εγένετο (Ιωάν. 1,14). Αυτή 
είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη χαρμόσυνη αγγελία, το πιο μεγάλο 
“ευαγγέλιον”, που ήταν δυνατό να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και ο 
ουρανός στη γη. Αν θέλετε, ολόκληρο το Ευαγγέλιο του ουρανού και της 
γης αποτελείται από τέσσερις λέξεις: “ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο”. Έξω από 
αυτό και χωρίς αυτό, άλλος ευ-αγγελισμός δεν υπάρχει για τον άνθρωπο, 
ούτε σ’ αυτό ούτε στον άλλο κόσμο. Εδώ βρίσκεται καθετί, που είναι 
αναγκαίο για την ανθρώπινη ύπαρξη σ’ όλους τους κόσμους. 

Μοναδικό χαρμόσυνο μήνυμα για την ύλη σ’ όλες τις μορφές της. Από 
την πιο σκληρή και πυκνή ύλη του διαμαντιού ως την πιο λεπτή και 
αφανή του ηλεκτρονίου και φωτονίου.

“Ὀ Λόγος σὰρξ ἐγένετο”, σημαίνει: ο Λόγος έγινε άνθρωπος, πλήρης 
άνθρωπος, Θεάνθρωπος. Παρόλο αυτό, όμως, ο Θεός παραμένει στα 
όριά Του και ο άνθρωπος στα δικά του, αν και είναι ενωμένοι στενότατα, 
αδιαίρετα και αχώριστα. Μόνο πως ο άνθρωπος οικειοποιείται όλες τις 
απόρρητες τελειότητες του Θεού και αποκτάει τη Θεία αιωνιότητα και 
τη Θεία δόξα, γίνεται “ομόθεος”, σύμφωνα με την έκφραση των Αγίων 
Πατέρων. 

Η ημέρα της Γεννήσεως του Θεού Λόγου “ἐν σαρκί” - τα Χριστούγεννα- 
είναι γιορτή θαυμαστή και για το μεγαλείο της και για το μυστήριό 
της και για το νόημά της. Γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα, ουσιαστικά 
και δοξάζουμε το μοναδικό αληθινό νόημα και το λόγο της ανθρώπινης 
αίσθησης, της ανθρώπινης ζωής. Γιατί την ημέρα της του Κυρίου Γεννήσεως 
“ἀνέτειλε τῶ κόσμω το φῶς το τῆς γνώσεως”, του θείου νοήματος, και 
επλήρωσε όλο τον κόσμο ως τα πέρατά του, και αποκάλυψε το αιώνιο 
νόημα και το λόγο αυτού του κόσμου και του “ἐν τῶ κόσμω” ανθρώπου.

Στη Γέννηση του Χριστού μας εδόθη η αποκάλυψη και το νόημα τόσο 
του μυστηρίου του ανθρώπου, όσο και του μυστηρίου του ουρανού και 
της γης. 

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς
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Φύλλα ημερολογίου

Τρίτη, 14.11.2017 
 
Αφότου έχει ήδη αρχίσει η σχολική χρονιά, ένα καινούριο παιδί μπήκε 

στην τάξη μου. Κορίτσι, συμπαθέστατο και αυτή τη φορά, που δεν ήξερε 
ούτε μια ελληνική λέξη και που μόλις ήρθε στην Κύπρο με την οικογένειά 
της αναζητώντας άσυλο. Για πρώτη φορά, δεν υπάρχει κανένα άλλο παιδί 
στην τάξη μου που να μιλά την ίδια γλώσσα με το καινούριο παιδάκι.

Δε θα μπω καθόλου στον κόπο να πω τα αυτονόητα. Μόνο τον 
θυμό μου θα ήθελα να μοιραστώ. Ναι, θύμωσα πολύ. Είναι ανθρώπινο 
δικαίωμα του κάθε παιδιού να φοιτά σε σχολείο. Γι’ αυτό το κράτος 
μας, που εννοείται πως είναι ευαίσθητο στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στο σεβασμό τους, τοποθετεί, πετά, όπως προτιμάτε, το κάθε ήδη 
ταλαιπωρημένο προσφυγόπουλο σε μια τάξη του κυπριακού σχολείου, 
στην οποίαν εννοείται πως όλα τα μαθήματα γίνονται σε μια γλώσσα 
άγνωστη. Και αυτό είναι σεβασμός και είναι ευαισθησία στο ανθρώπινο 
δικαίωμα του παιδιού να φοιτά σε σχολείο. Μπορεί αυτό το σχολείο, 
αυτή η τάξη, να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του παιδιού; Ποιες 
είναι οι ανάγκες του; Τι χρειάζεται; Αυτά τα ερωτήματα, δεν αφορούν το 
κράτος μας. 

Δεν είναι απλό; Αυτό το παιδί, όπως κάθε άλλο, χρειάζεται αγάπη, 
αποδοχή, προσοχή, επικοινωνία. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε παιδιού. Απολαμβάνει τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά του, όταν βρίσκεται για πολλές ώρες 
της ημέρας σε ένα περιβάλλον, στο οποίο αναγκάζεται να είναι θεατής, που 
δεν κατανοεί σχεδόν τίποτε και στο οποίο σχεδόν τίποτε δε γίνεται και 
γι’ αυτό; Συνέχεια, όλοι συζητούν για κάτι, γελούν για κάτι, καυγαδίζουν 
για κάτι, συνεργάζονται ή εργάζονται σε κάτι, ακούν κάτι, που δεν 
καταλαβαίνει, που δεν αφορά αυτό το παιδί… σαν να μην υπάρχει… 
Αυτό, είναι κακοποίηση! Είναι, καταπάτηση των πιο σημαντικών και 
αυτονόητων δικαιωμάτων του ανθρώπου.
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Κι εγώ προσπαθώ να της χαμογελώ, Να πείθω τα άλλα παιδιά να 
παίζουν μαζί της. Να αφιερώνω όσα περισσότερα λεπτά μπορώ, για 
να της γράψω γράμματα, λέξεις, συλλαβές. Είναι αυτό σεβασμός των 
δικαιωμάτων αυτού του παιδιού; Ή δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
τα 20 σεντ που ρίχνουμε στο δοχείο ενός ζητιάνου χωρίς να γυρίσουμε 
καν να τον κοιτάξουμε;

Η συμπεριφορά μου, το πρόσωπό μου και η φωνή μου, όπως τα 
είδε, ένιωσε και άκουσε η μικρή μου καινούρια μαθήτρια προχθές στην 
εκδρομή ήταν βαριά ακόμα και για μια τόσο έμπειρη (στα λάθη) δασκάλα. 
Καθόταν, βλέπετε, και η Μ. μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης μου. 
Η κυρία του εστιατορίου ανακοίνωνε τα φαγητά που κρατούσε και 
το κάθε παιδί, ανάλογα με το τι παράγγειλε, σήκωνε το χέρι του και 
έπαιρνε το πιάτο του. Στο τέλος της διαδικασίας, όταν η κυρία τελείωσε 
με τις παραγγελίες της τάξης μου, ακούγεται η παραπονεμένη φωνή 
του Γ.: «Κυρία, εγώ δεν έχω φαγητό.» Και η κυρία: «Η τάξη σας 
δεν παράγγειλε άλλα.» Αναστατώνομαι εγώ και αρχίζω να ελέγχω τα 
ονόματα και τις παραγγελίες, για να βρω το λάθος. Όταν ξαφνικά… 
πέφτει το βλέμμα μου στην άμοιρη τη Μ. Αμέριμνη έτρωγε το φαγητό 
που ποτέ δεν είχε παραγγείλει! Τι το παράξενο; Δεν καταλάβαινε τίποτε, 
μόνο είδε να μοιράζεται φαγητό, σήκωσε σε κάποια στιγμή το χέρι της, 
για να πάρει. Τίποτε φυσικώτερο! Εγώ, όμως, που καθόλου δε σκέφτηκα, 
ξεστόμισα το όνομά της με τέτοιο τρόπο… Αυτόματα είδα τα τεράστια, 
κατάμαυρα μάτια της τόσο απορημένα και παραπονεμένα, που… ένιωσα 
την καρδιά μου να σχίζεται… 

Ένα παιδί έτρωγε. Ήταν ό,τι πιο φυσικό κι όμως ήταν λάθος! Όλο 
ήταν ένα μεγάλο λάθος! Το λάθος του κράτους, το λάθος το δικό μου, 
το λάθος σε βάρος ενός παιδιού, που ήδη έχει ζήσει αρκετά λάθη των 
μεγάλων σε βάρος του! Αληθινά δε χρειάζεται άλλα…

Την έψαξα, τη χάιδεψα στον ώμο, της χαμογέλασα… Αλλά δεν 
μπορούσα να ζητήσω συγγνώμη, δεν μπορούσα να πω «καλά έκανες 
που έτρωγες», «τίποτε δεν έγινε, ήταν δικό μου το λάθος». Δε μιλώ τη 
γλώσσα της ούτε κι εκείνη τη δική μου… Νιώθω συχνά τόσο αβοήθητη 
μέσα σε αυτό το κράτος… τόσο ανελέητα αβοήθητη…

Δ.Χ.
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Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, 
που με αγάπησαν, που δε φτώχυνα.

Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου, 
που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια.

Άλλη μια χρονιά που πήγα θέατρο κι άκουσα δίσκους
κι είδα ταινίες που με συγκίνησαν. 
Άλλη μια χρονιά που ταξίδεψα και δούλεψα, 
που έγραψα κι έσκισα και δεν απελπίστηκα.

Άλλη μια χρονιά που βρήκα ανθρώπους να με εμπνεύσουν.
Και τους κράτησα.
Και μου το επέτρεψαν.
Που δεν έχασα το δρόμο μου και που εκπλήρωσα 
έστω έναν στόχο απ’ τους πολλούς.
Που παρατήρησα και που στοχάστηκα και που απόρησα 
και που κατάλαβα.
Για όσο μπόρεσα, ό,τι κατάλαβα, όπως κατάλαβα, όσο κατάλαβα.
Που άνοιξα τα μάτια μου κι ας έχασα κομμάτια μου 
σε σύνορα και θάλασσες.
Κι οι απώλειες με μεγάλωσαν κι ας έγιναν οι ελπίδες μου 
κομμάτι από τις θάλασσες, ένα με τις θάλασσες.

Άλλη μια χρονιά που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά.
Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

Άλλη μια χρονιά γεμάτη που με γράμματα δικά μου 
καταγράφομαι κι εγώ στους επιζώντες.
                                                                    Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Γι’ αυτό όλοι οι πεινώντες και διψώντες τον Θεό... μέσα στην 

πνευματική έξαρση και την άπειρη χαρά τους, χαιρετίζουν 

όλα τα όντα και όλη την κτίση με τον χριστουγεννιάτικο 

χαιρετισμό: Χριστός εγεννήθη! Ενώ από τα χριστονοσταλγικά 

βάθη των όντων και της κτίσης, αντηχεί συγκινητική η 

απάντηση: Αληθώς εγεννήθη! Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Το τέλος μιας ακόμη χρονιάς. Ώρα για απολογισμό ή απολογία 

για ό, τι άφησε πίσω της, για καταλογισμό ευθυνών ή για απονομή 

επαίνων και ευσήμων. Μπορεί όμως και για τίποτε απ’ όλα 

αυτά. Απλώς ώρα για μια φευγαλέα ματιά προς τα πίσω σε ό, τι 

πρόλαβε να φωτογραφηθεί στη μνήμη, πριν αυτή κατακλυσθεί 

από τα καινούρια, αυτά που έρχονται με το χάραμα της νέας 

χρονιάς. 
Αικ. Κεχαγιά Ορφανίδου

Θροΐσματα... 
Κόρη μου, 
«Ποτέ δεν είναι αργά» σου είπαν. Πρόσεξε 

όμως. Μήπως μιλούμε για φθηνή παρηγοριά; Παγίδα 
δηλαδή;

Εκτός από ένα: την αίτηση συγγνώμης από το 
Θεό.   . . .πατρικά

Πυρσός
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Πυρσός

Αγαπητέ μου Τάκη,

“ἀσκούς νέους” 
(Μαρκ. β’ 22)

   
Κάθε τι νέο ασκεί στον άνθρωπο μια δυναμική γοητεία. Διεγείρει 

το ενδιαφέρον του. Εξάπτει την περιέργειά του. 
Ο άνθρωπος κουράζεται από τα παλιά. Αναζητεί συνεχώς νέα. 

Διψά για κάτι το καινούριο. Ευχαριστείται. Εντυπωσιάζεται. 
Ηλεκτρίζεται από το νέο. 

Πολλές είναι βέβαια οι περιπτώσεις που ανακαλύπτει ότι το 
νέο είναι πολύ... παλιό. Εύκολα λοιπόν ο άνθρωπος ξεγελιέται. 
Νομίζει για καινούριο κάτι που είναι αρχαίο.

Στην περίπτωσή μας ποιος είναι ο παλιός οίνος; Ο νέος; 
Παλιός οίνος είναι οι παλιές αντιλήψεις για το Θεό και τον 

άνθρωπο. 
Αυτές έσβησαν με τον ερχομό του Χριστού. 
Ανήκουν στο παρελθόν οι τύποι, οι θυσίες, οι τελετές. 
Τούτα ήταν η σκιά και όχι η ουσία. 
Το φως του Χριστού ήλθε τώρα σ’ όλους τους ανθρώπους. Σε 

κάθε φυλή. Σε κάθε γλώσσα. Σε κάθε λαό. Σε κάθε έθνος.
Η Βασιλεία του Θεού είναι αγάπη. Χαρά. Ειρήνη. 
Είναι ο νέος οίνος. 
Το παλιό ασκί είναι ο παλιός άνθρωπος. Ο σαρκικός. Ο 

αποστάτης. Ο εγωκεντρικός. Ο αυτοδικαιούμενος. Με την παλιά 
καρδιά.

Μια καρδιά που είναι σε όλα απατηλή. Διεφθαρμένη. 

    Ρ υ ά κ ι α
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Πυρσός

Ο Χριστός προσφέρει εσωτερική ανανέωση. Αφαιρεί την 
παλιά καρδιά. Δίνει νέα. 

Έτσι έχουμε Νέα Διαθήκη. Νέους ασκούς. Νέες καρδιές. 
Στο παλιό ασκί δεν χωρεί η αλήθεια του Σταυρού. 
Ο Χριστός προσφέρει νέο δρόμο. Νέα οδό. Νέα διαθήκη. Νέα 

καρδιά. Νέες δυνατότητες. 
Αυτά όλα προσφέρονται μόνο σε νέους ανθρώπους. 
Ανθρώπους με νέα καρδιά. Νέο όνομα. Νέο τραγούδι. Νέα 

προοπτική. 
Και η προοπτική του τούτη είναι ένας νέος ουρανός. Μια 

νέα γη. 
Τι άλλο θέλει λοιπόν, για να ζήσει ευτυχισμένος; 

               Με την αγάπη μου,

                             a. G.

“Το κέντρο κάθε αρετής βρίσκεται στην καρδιά. 

Η πραγματική ευτυχία, μακαριότητα κατακλύζει 

εκείνους, για τους οποίους ο Ιησούς είπε ότι νιώθουν 

πνευματική φτώχεια. Πενθούν. Είναι οι πράοι.

Ειρηνοποιοί. Πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη.

Είναι ελεήμονες και καθαροί στην καρδιά”.

Jonathan Edwards
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Κυριακή IA΄ Λουκά

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε 

δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον 

αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι 

ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι 

πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην 

ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος 

εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 

αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα 

ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος 

ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε 

ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως 

εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ 

ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ 

δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν 

ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς 

καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. λέγω γὰρ 

ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί 

μου τοῦ δείπνου. πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
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Μερικοί είπαν κι επαναλαμβάνουν ότι ο Χριστιανισμός είναι άρνηση. 
Στέρηση. “Μη”. Απαγορεύσεις. Τύποι. Ξερή καθηκοντολογία. 

Έτσι είναι τα πράγματα; 
Ο Χριστιανισμός είναι ποίηση. Δημιουργία.
Ο Θεός εποίησε τον κόσμο. Τον άνθρωπο. Έφερε σε πέρας την 

ανάπλαση και την αναδημιουργία του πεσμένου κόσμου και του 
ανθρώπου. 

Εποίησε δείπνον που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το 
χαρούμενο λυτρωτικό μήνυμα του Θεού στον άνθρωπο. Η καινούρια 
εν Χριστώ ζωή. Η Εκκλησία. Η χάρη των Μυστηρίων. Η λειτουργική 
και Εκκλησιαστική σύναξη. Το κυρίως Δείπνον.

Δείπνον μέγα. Θείον. Πνευματικό. Υπερφυσικό. 
Το Δείπνον τούτο επαναλαμβάνεται συνεχώς και καλούνται όλοι 

να λάβουν μέρος. 
Έρχονται όσοι θέλουν. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Υπεύθυνος. 
Το Δείπνον πάντα υπάρχει. Προσφέρεται χωρίς να στερεύει. 

Χωρίς να λιγοστεύει. 
Ο Χριστιανισμός είναι λοιπόν θέση. Όχι άρνηση. Προσφορά. 

Πλησμονή. Χορτασμός. Η ικανοποίηση βαθύτατων πόθων και 
ψυχικών αναγκών του ανθρώπου. 

Και τα “μη”; Είναι ότι τα φανάρια για το κυκλοφοριακό. Τα 
κάγκελα του μπαλκονιού. Οι σιδηροτροχιές για το τρένο. Η πυξίδα 
για το πλοίο. Τα “μη” του γιατρού για την απόκτηση της υγείας 
μας. Η χειρουργική επέμβαση της Ιατρικής για να μας ελευθερώσει 
από τα καρκινώματα. Το κλάδεμα στα δένδρα για να έχουμε 
καρποφορία. Τα “μη” στην αρρώστεια και στον θάνατο.

Είναι ζωή ελευθερίας. Δημιουργίας. 
Υπάρχει και το άλλο Δείπνον: Η επιβράβευση που είναι επουράνιο.

Άφθαρτο. Αιώνιο. 
Κάτι που δεν πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί συμφεροντολογικά. 
Κάτι που επιφυλάσσει ο Θεός για όσους αγωνίζονται. 
Συμμετέχουμε λοιπόν;
                                                      + ο π. Γ.



Πυρσός

[22]

Πυρσός

Η
χ
ο
τ
ρ
ό
π
ι
α

Αλύτρωτη Γη

Χριστέ μου, πόσο σκοτεινές της γης οι πολιτείες.
Κανένα φως την θλιβερή δεν διώχνει καταχνιά.
Οι δρόμοι τις πιο πένθιμες διηγούνται ιστορίες
κι οι ανθρώποι με μια σκυθρωπή βαδίζουνε καρδιά.

Χριστέ μου, δεν κυττάζουνε στους ουρανούς τα μάτια,
τα χείλη τις ολόγλυκες δεν κάνουν προσευχές,
πλανιέται η σκέψη απ’ της γης τούτης τα μονοπάτια
κι ηχούνε τόσο πένθιμε κάποιες δειλές ευχές.

Κι ω! Η ειρήνη που ‘φτασε κάποιο γαλάζιο βράδυ
Με μουσικές απόκοσμες και θεία ωσαννά,
η ειρήνη που μας τύλιξε μεσ’ το ζεστό της χάδι,
πέταξε γι’ άλλα σύμπαντα, ουράνια, μακρυνά.

Και τριγυρνούνε πρόβατα χωρίς βοσκό οι άνθρωποι. 
τ’ αστέρι δεν γνωρίζουνε π’ ολόλαμπρο περνά,
κάποια νυχτιά εδεμική να ’ρθούνε στρτοκόποι
στη χαραυγή του λυτρωμού, στη Βηθλεέμ ξανά.

     Αγνώστου



Πυρσός

Tέταρτος Μάγος

Αργοπορημένος στρατηλάτης φθάνω στη Βηθλεέμ,
Ακολουθώντας τα ίχνη απ’ τις καμήλες των Μάγων.
Μα δεν βρίσκω στη φάτνη της σπηλιάς τον Μεσσία.

Οπωσδήποτε πρέπει να ’χει προηγηθεί ο Ηρώδης.
Αφουγκριέμαι κι ερευνώ το σκοτεινό ουρανό.
μήτε κοινό πεφταστέρι δεν βλέπω στη νύχτα,
μητε κραυγή αγροικώ κι ούτε κλάμα κανένα.
Αν μπορούσα ν’ ακούσω για λίγο το νανούρισμα της Παναγίας,
Η καρδιά μου θ’ ανίχνευε τα κρυφοπατήματα απ’ τις οπλές
και τέταρτος Μάγος θ’ ακολουθούσα το Βρέφος στην Αίγυπτο.

     Ελ. Μάινας 

Άτιτλο

Πάνω στα σκουριασμένα κλωνάρια της αμυγδαλιάς.
Ανεβαίνουν χιλιάδες λευκές πεταλούδες.
Πάνω στη σκουριασμένη ψυχή μας ξεπετάγονται 
χιλιάδες λευκοί ανθοί ωσάν το χιόνι.
Εδώ στο κράτος του θανάτου λαμπροφορεί η ζωή.

                              Θεοδόσης Νικολάου

[23]
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Υποσχέθηκαν ότι θα την επι-
στρέψουν στη Μονή. Θα δούμε...

Ο ηγούμενος, ο π. Μύρων, όλος 
αγάπη. 

Μας φιλοξένησε. 
Κυριαρχεί το ορθόδοξο στοιχείο 

εδώ. 
Όλοι μιλούν ρωσικά και πολω-

νικά. 
Μείναμε στο... διαμέρισμα του 

Βλαδίμηρου. Στον τέταρτο όροφο. 
Με σκάλες πολύ απότομες. Ένα 
δωματιάκι με τους βοηθητικούς του 
χώρους. 

Πού θα κοιμηθούμε; Μα στο... 
πάτωμα. 

Ομολογώ, ότι το απολάμβανα.
Για Λευκορωσία θα φεύγαμε 

την επομένη (Σάββατο) με τρένο. 
Γνώρισα τον πατέρα του 

Βλαδίμηρου. Είναι κληρικός. Μι-
λά ρωσικά και πολωνικά. Εγώ 
ελληνικά και αγγλικά. 

Καθίσαμε μαζί. Χωρίς να μι-
λούμε. Κι όμως συνεννοηθήκαμε 
πλήρως. 

Ήταν ίσως η καλύτερη 
“συνομιλία” της ζωής μου. 

(από το “ημερολόγιο 
          ενός πνευματικού”)

Από Βαρσοβία κατηφορίσαμε 
με τρένο για Μπιαλουΐστοκ. Είναι 
η πόλη με τους περισσότερους 
Ορθόδοξους. 

Παλιά ανήκε στη (γειτονική) 
Λευκορωσία. Με τη μετακίνηση 
όμως των συνόρων, βρέθηκε ν’ 
ανήκει στην Πολωνία. 

Ο πληθυσμός της χώρας είναι 
σαράντα εκατομμύρια. Τριαντα-
οκτώ Καθολικοί, ένα Ορθόδοξοι και 
ένα Προτεστάντες και άθεοι. 

Νόμιζα, πως είμαι σ’ επαρχιακή 
πόλη.

Η συμπεριφορά των κατοίκων 
πολύ διαφορετική. Ευγένεια. Απλό-
τητα. Εγκαρδιότητα. 

Πολύ οικογενειακή η ατμό-
σφαιρα. Σαν να ήμουν στην πα-
τρίδα. 

Όλοι φιλικώτατα μας συμπερι-
φέρονται. 

Λίγες κι εδώ οι Εκκλησίες. 
Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Νικολάου βρίσκεται το σκήνωμα μι-
κρού μάρτυρα, του αγίου Γαβριήλ. 

Πήγαμε στο Μοναστήρι του 
Σούπρασλ. 

Εξαιρετικός χώρος. Ανακαινί-
ζεται. 

Εκεί στεγάζεται ακόμη Γεωρ-
γική Σχολή.

Ανιχνεύοντας
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Πυρσός

Άκρω δακτύλωι                              ι

Καιρός για αγάπη
«Η μητέρα μου συνήθως μαγειρεύει νόστιμα φαγητά.
Με έκπληξη παρατήρησα πως ένα βράδυ έβαλε μια καμένη πίτα, για 

δείπνο, μπροστά στον πατέρα μου. Όχι απλώς λίγο καμένη, αλλά μαύρη 
σαν κάρβουνο.

Περίμενα να δω την αντίδρασή του. Ρώτησε τη μαμά:
“Πώς ήταν η μέρα σου;”
Και άκουσα τη μαμά να απολογείται για το δείπνο του.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του.
“Αγάπη μου, μου άρεσε η πίτα”.
Αργότερα, τον ρώτησα, αν είπε την αλήθεια στη μαμά.
Με έπιασε από τον ώμο και είπε:
“Η μητέρα σου είχε μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά. Ήταν κουρασμένη. 

Η καμένη πίτα δεν μου άρεσε, αλλά μια σκληρή λέξη μπορούσε να την 
πληγώσει.

Όλοι κάνουμε λάθη. Δεν πρέπει να εστιάζουμε σ’ αυτά, αλλά να στηρίζουμε 
αυτούς που αγαπούμε».

Αυτό είναι το μυστικό μιας μακράς και ευτυχισμένης σχέσης.
Η αγάπη λύνει όλα τα προβλήματα.
Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από προκλήσεις. Και ευκαιρίες. Μας 

προσκαλεί και μας προκαλεί ν’ αντιδράσουμε. Τόσο με τα λόγια μας, όσο και 
με τα έργα μας. Αυτό που μετρά δεν είναι τι λέμε, αλλά τι κάμνουμε. 

Ο πέλεκυς της καταδίκης και της τιμωρίας κρέμεται διαρκώς μπροστά μας. 
Έτοιμος να πέσει με το πρώτο λάθος και να κόψει κεφάλια.

Η ανεκτικότητα και η θετική προσέγγιση σφαλμάτων βοηθά στην 
αποφυγή συγκρούσεων. Φέρνει κοντά, πολύ κοντά τις καρδιές. Μαλακώνει 
τις πέτρινες.

Μετατρέπει την ψύχρα σε θερμότητα. 
Τα λάθη κι η αδιακρισία σκοτώνουν τις σχέσεις.
Θέλουμε λοιπόν να βρούμε λάθη; Ας κάνουμε αρχή με τον εαυτό μας. Δεν 

θα μας μείνει καιρός για ότι άλλο. Εκτός από αγάπη.
                                                                       ΔΔ
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Πυρσός

Enaσ Θεοσ που επαιζε κρυφτο 
Η «σιωπή» του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων

[π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, εκδ. Αρμός]

Εγώ που έζησα με τόσες απορίες και παράπονα, νιώθω ότι θέλω 
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε εσένα, Θεέ μου. Πλέον μετά από 
τόσα χρόνια, μπορώ να πω ότι αναγνωρίζω την παρουσία σου, που 
στην ζωή μου φανερώθηκε ως «απουσία» και «σιωπή». 

Τότε, ναι, πολλές φορές αισθάνθηκα ότι ήσουν απών. Ότι με είχες 
εγκαταλείψει. Τι σιωπή είναι αυτή που αντέχεις, Θεέ μου; Και πόσο 
κρύβεσαι από εμάς; Πόσο με τυράννησε η «απουσία» Σου;

Σου άρεσε να μένεις σιωπηλός. Να κάθεσαι στο τελευταίο κάθισμα. 
Να στέκεις απ έξω στο κρύο. Λέξη να μην λες όταν όλοι μιλούσαν. 
Ήθελες πάντα να έχεις τον τελευταίο λόγο.

Γιατί, τελικά, μόνο τότε Σε ακούμε...

Βαθιά ανθρώπινος ο λόγος του συγγραφέα. Δύσκολο να μην 
ταυτιστείς μαζί του. 

Τα χρειαζόμαστε τέτοια βιβλία. Που να βλέπεις γραμμένες στο 
χαρτί δικές σου, μπερδεμένες, ίσως, ακόμη σκέψεις. Λόγια που κι εσύ 
θέλεις να «φωνάξεις». 

Ας είναι το «κρυφτό» του Θεού για πάντα η μεγάλη ευκαιρία 
για «Συγγνώμη», «Ευχαριστώ», «Σ’ αγαπώ»!   

Κ. Χ. 
 

Καθ’ οδον
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ.109, Δεκέμβριος, 2017 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος 
Αντωνίου l  Επιμέλεια έκδοσης: Κυριακή Χριστοδούλου 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

Εξομολογήσεις
Εξομολογήσεις γίνονται μετά από συνεννόηση με τους π. Γεώργιο 
(22435772), π. Μιχαήλ (99883799) και π. Κυριάκο (99441025).

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Μνημόσυνα θα γίνονται μέχρι και το Σάββατο (23/12/2017). Αρχίζουν πάλιν 
την Κυριακή  (7/1/2018).

Από τις 15 Νοεμβρίου τελούνται καθημερινά Εσπερινός, Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, καθ΄ ότι Σαρανταλείτουργο.

Η νηστεία των Χριστουγέννων, διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου.
Κατάλυση σε ψάρι γίνεται καθημερινώς, (πλην Τετάρτης και Παρασκευής), μέχρι 

και τις 12 Δεκεμβρίου.
Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου γίνεται κατάλυση σε όλα.
Καθημερινά οι Πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου 

Ναού (μεταξύ 3:30 - 5:30 μ.μ.) για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο: 22432401 
(π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).

Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και  3:30 - 5:30 μ.μ. 
καθημερινά. Για  περισσότερες  πληροφορίες  αποταθήτε  στα   τηλέφωνα  της  
Εκκλησιαστικής  Επιτροπής (22459760,  22459763), από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 
μ.μ.  καθημερινά.

Στις 15 Δεκεμβρίου, (8:30 μ.μ.) θα γίνει αγρυπνία στον Μικρό Ναό.

Μιλούμε συχνά για του αγρού το ξεχέρσωμα.
Για την ψυχή μας; Πού ν’ αποταθούμε;
Στο γραφείο «απωλεσθέντων αντικειμένων»;
                                                  Ούτις

Πυρσός

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

Υπενθυμίσεις:
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