
Π υρ σό ς

Σεπτέμβριος, 2017, Τεύχος 106* *



Τῌ ΚΔ’ (24ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μνήμη τῆς Ἁγίας 
Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης.

Όταν οι Ιουδαίοι έδιωξαν από την Αντιόχεια τον Παύλο και 
το Βαρνάβα, οι Απόστολοι του Χριστού πήγαν στο Ικόνιο, 
όπου «ἱκανὸν... χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ 
Κυρίῳ...» (Πραξ. ιδ΄, 3). 

Μέσα σ’ εκείνους που άκουσαν το κήρυγμα των Αγίων 
Αποστόλων ήταν και η μεγαλομάρτυς και ισαπόστολος Θέκλα.

Η αγία Θέκλα είναι από τις γυναίκες εκείνες, που με ένα 
ιδιαιτέρο τρόπο, εξαιτίας της γυναικείας λεπτότητας, δέχονται 
το κήρυγμα του Ευαγγελίου. 

Νέα από γένος, άφησε τις τερπνότητες του βίου 
για τη διακονία του Ευαγγελίου. Αυτό δεν είναι μόνο μια 
συναισθηματικότητα. Είναι μια θυσία «εἰς ὀσμὴν εὐωδίας».   

 Συγγενείς καί πρώην φίλοι της την πολέμησαν. Αυτή όμως, 
είχε στη θύμησή της τα λόγια του διδασκάλου της Αποστόλου 
Παύλου: «Θύρα μοι ἀνέωγε μεγάλη καί ἐνεργής, καί ἀντικείμενοι 
πολλοί». 

Τελικά, στην πορεία της ιεραποστολικής της δράσης πέρασε 
πολλά μαρτύρια, από τα οποία, όμως, με θαυματουργικό 
τρόπο, βγήκε άθικτη.

Πέθανε 90 χρονών σε κάποιο όρος της Σελεύκειας.
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Στα δικά Του...

«Χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. ιε΄, 7)
Κι αν ποτέ σιγήσουν όλα τα άλλα τραγούδια και οι ύμνοι για κάθε καλό, 

που ο Θεός μας έχει κάνει εδώ, σ’ αυτή τη ζωή, τότε θ’ ακουστεί από ψηλά, 
από την ουράνια Εκκλησία, ένα ακόμη τραγούδι. Αυτό για τον αμνόν. Τον 
αίροντα τις αμαρτίες ημών: Το Χριστό.

Συχνά πέφτουμε στη χλιαρότητα. Υποχωρούμε στην αυτοπεποίθηση. 
Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. 

Και ο δρόμος όλο αντίθετος ήταν. Η χαρά του Θεού μας αναζητούσε. 
Ακούσαμε λοιπόν και εξακολουθούμε συχνά, συνθήματα για μετάνοια. 

Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σκλάβοι. Υποταγμένοι. Κάπου υποδουλωμένοι. 
Νυκτωμένοι. 

Και χρειαζόμαστε αγκαλιά. Μετάνοια. Μετακίνηση. Συγχώρηση. 
Καιρός λοιπόν να επωφεληθούμε από κάθε βοήθεια που έρχεται από 

το Θεό. Με τον λόγο Του ή διαφορετικά. Που μπορεί να μας βοηθήσει να 
νικήσουμε τη δυσκολία. Τα εμπόδια. Τις αντιθέσεις. Το αντίθετο ρεύμα. 

Και να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε προς το Θεό. 
«Καιρός παντί πράγματι». 
Μετανοείτε! Ναι! Αληθινά όχι μόνο για τις παραβάσεις των εντολών του 

Θεού που λέχθηκαν στην επί του Όρους Ομιλία αλλά και για την κυριότερη, 
που κατά τη μαρτυρία της Αγ. Γραφής στρεφόταν πάντα εναντίον του 
Θεού. Είναι η αμαρτία ότι τόσο πολύ προσβάλλουμε και θλίβουμε την 
καρδιά Του. Και ότι Αυτόν, που σαν πρώτη εντολή και παράκληση μας είπε 
να ποθούμε να Τον αγαπήσουμε απ’ όλα πιο πολύ, εμείς δεν Τον αγαπούμε. 
Τον παρερχόμαστε αδιάφορα ή Τον αγαπούμε με καρδιά μοιρασμένη και σ’ 
άλλα. 

Πυρσός
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Καίριο το ερώτημα.  
Πότε ο άνθρωπος γίνεται πανεπιστήμονας; Ξέρει 

δηλ. τα πάντα; 
Ακούοντάς το παίρνουμε συνήθως στάση 

συρρίκνωσης.
Ποιος όμως συμπεριφέρεται διαφορετικά;
Πολύ συχνά μάλιστα χωρίς και τ’ απαραίτητα τυπικά 

προσόντα.
Η επ’ αυτοφόρω σύλληψη φέρνει συνήθως 

χαμόγελο. Ασάφειας; Ανασφάλειας; Αποκάλυψης; 
Αφέλειας; Αδυναμίας; 

Δική μας η απάντηση.     
     γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί

Ο Θεός είναι ένας πατέρας που είναι μόνο αγάπη. Συνεχώς εκφράζει αυτή 
Του την αγάπη.

Εμείς; Άφωνοι παρατηρούμε. Χωρίς να στοχαζόμαστε. Ούτε να Τον 
ευχαριστούμε. 

Δεν θέλει πολλά. Ένα «ευχαριστώ» θέλει. 
Και κάτι άλλο. Να στρεφόμαστε διαρκώς στο δικό Του καίριο και μεγάλο 

δώρο: Τη μετάνοια. Και να την απολαμβάνουμε. Και να Τον ευχαριστούμε, που 
μας κατατάσσει ανάμεσα στα δικά Του παιδιά. 

Δόξα σοι ο Θεός!...
+ ο π. Γ.
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Πόσα δεν θα έκανες για να βρεις έναν προστάτη που να μπορεί 
να σε παρουσιάσει σε θνητό βασιλιά και να μιλήσει σε αυτόν για 
σένα; Δεν πρέπει, λοιπόν, να τιμάμε τους προστάτες ολόκληρου του 
ανθρώπινου γένους, που μεσιτεύουν για μας στο Θεό; 

Ας ανεγείρουμε αναμνηστικές στήλες σε αυτούς και εικόνες για να 
τους βλέπουμε, και ας γίνουμε εμείς οι ίδιοι, μιμούμενοι τις αρετές τους 
κατά κάποιο τρόπο, ζωντανά μνημεία και εικόνες που να θυμίζουν 
εκείνους. 

Ας τιμήσουμε τη Θεοτόκο, ως κυρίως και πράγματι μητέρα του 
Θεού. 

Τον προφήτη Ιωάννη, ως πρόδρομο και βαπτιστή και απόστολο 
και μάρτυρα...

Τους αποστόλους ως αδελφούς του Κυρίου και αυτόπτες μάρτυρες 
Αυτού... 

Και τους μάρτυρες του Κυρίου, που διαλέχτηκαν από κάθε τάξη, 
ως στρατιώτες Χριστού, των οποίων αρχηγός είναι ο πρωτοδιάκονος 
Χριστού και απόστολος και πρωτομάρτυρας Στέφανος. Και τους οσίους 
Πατέρες μας, τους θεοφόρους ασκητές, αυτούς οι οποίοι αντιμετώπισαν 
μέχρι τέλους της ζωής το μαρτύριο του ελέγχου της συνειδήσεως, που 
είναι το πιο μακροχρόνιο και βασανιστικό. 

Τους προφήτες που έζησαν πριν από την εποχή της «χάριτος», 
τους πατριάρχες, τους δικαίους, οι οποίοι προφήτευσαν την εμφάνιση 
του Κυρίου. 

Αφού λοιπόν εξετάσουμε με προσοχή τη ζωή όλων αυτών, ας 
μιμηθούμε την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, το ζήλο, το βίο, την 
καρτερία στις συμφορές, την υπομονή μέχρι θανάτου.

 Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Απαρχεσ
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«ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· 
ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς 
ἄγραν.» (Λουκ. ε΄ 4)

 Γιατί;
 Διότι θέλει να βοηθήσει τον Πέτρο, αλλά και όλους μας να 

καταλάβουμε, ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει μόνο. Και να 
ερμηνεύει την επιφάνεια των γεγονότων.

 Χρειάζεται να κυττάζει το βάθος. Και δεν είναι εύκολο να το 
εξιχνιάσει. 

 Δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη και μυστηριακή 
θεώρηση οι ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες.

 Ο άνθρωπος χρειάζεται τη βοήθεια και το φωτισμό του Θεού.
 Η αντίδραση του Πέτρου αποδεικνύει ότι ζει την εμπειρία της 

ολοκληρωμένης αγάπης του Δασκάλου.
 Αναγνωρίζει και παραδέχεται τη μεσσιανική ιδιότητά Του.
 Αισθάνεται την παρουσία του θεϊκού Φωτός μέσα του. 
 Έχει ταπείνωση.
 Αισθάνεται τη συντριβή της αμαρτίας. Και παρακαλεί τον 

Κύριο να βγει από τη βάρκα ενός αμαρτωλού.
 Η αμαρτωλότητά του δεν τον εμποδίζει από το ν’ αγαπά το 

Χριστό. Να υπακούει. Να εκτελεί το θέλημα του Κυρίου. 
 Ο Πέτρος έσκυψε μέσα του πρώτα. Ύστερα στράφηκε στα 

βάθη της θάλασσας.
Αποτέλεσμα: Αλιέας ψυχών. Υπερυψωμένος στο χώρο του Θεού.
Παιδί του Θεού πραγματικό.
Μια τέτοια αγωγή χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Στο 

βάθος της ψυχής του είναι ταραγμένος. Φοβισμένος. Εξευτελισμένος. 
Αδιέξοδα γεμάτος.

Τι να κάμει λοιπόν; 
+ ο π.Γ.

Κύματα  Ελπ ίδας

Πυρσός
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Aνατράφηκα ...  

…ως παιδί στην Αθήνα 
του ’60 σε ένα γνήσιο 
« π ο λ υ π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ό » 
περιβάλλον! Η μητέρα μου 
ήταν πιστή χριστιανή. Ο 
πατέρας μου πιστός τότε 
υλιστικής ιδεολογίας. Η 
συνύπαρξή τους ως το 
θάνατό τους νομίζω ότι μου 
καλλιέργησε με φυσιολογικό 
τρόπο τόσο την έφεση προς 
την αναζήτηση της αλήθειας 
όσο και την αναζήτηση της 
σύνθεσης και της ολότητας. 
Έτσι και η ταυτόχρονη 
πορεία στην επιστημονική 
έρευνα (στη Φυσική του 
Διαστήματος και τελευταία 
στην έρευνα δορυφορικών 
προσεισμικών σημάτων) και 
στην αναζήτηση της γνώσης 
του Θεού, όπως και το 
ενδιαφέρον μου και για άλλες 
επιστήμες και την πολιτική, 

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός

πηγάζουν με φυσικό και 
ενιαίο τρόπο στην ψυχή μου.

Οι αντιφάσεις «Γένεση – 
Εξέλιξη, Σχέδιο – Τυχαιότης» 
είναι αντιφάσεις ιδεολογικές 
και έχουν δομηθεί εξαρχής η 
μία σε αντίθεση της άλλης. 
Είναι σύγκρουση μεταξύ δύο 
αντίθετων παραδειγμάτων 
που θεμελιώνονται σε 
διαφορετικές νοοτροπίες, 
αν και με κάτι κοινό. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η συζήτηση 
αυτή αναπτύσσεται στην 
κατ’ εξοχήν προτεσταντική 
Αμερική. Το κοινό στοιχείο                    
τους είναι ο συγκρουσιακός 
χαρακτήρας του ορθολογιστι-
κού φονταμενταλισμού (θρη-                                     
σκευτικού και αντιθρησκευ-                                                   
τικού).

(Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, 
«Το Βήμα»)
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Φύλλα ημερολογίου

Παρασκευή, 25 Aυγούστου, 2017
«Πήγα δουλειά αυτή τη εβδομάδα! Επιτέλους! Πόσο κουραστικές ήταν οι 

δυο εβδομάδες διακοπών μου! Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόση ανακούφιση 
ένιωσα μπαίνοντας στο γραφείο μου. Εκεί συνάντησα και επικοινώνησα και  
δούλεψα με ενήλικες ανθρώπους, γεγονός τόσο ανακουφιστικό σε σχέση με 
το να κυνηγάς τα παιδιά στις δήθεν διακοπές! Επιτέλους πίσω στη ρουτίνα 
μου!» Έτσι άκουσα να λέει μια φίλη μου, που προφανώς δεν είναι συνάδελφος.

Είναι τέλος Αυγούστου, μια βδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία. 
Όπως σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί και σχεδόν όλοι οι μαθητές, 
έτσι κι εγώ δε θέλω να ανοίξουν τα σχολεία. Ο λόγος είναι 
απλός. Για μένα η ζωή είναι πολύ πιο πολύπλοκη, όταν τα σχολεία 
είναι ανοιχτά. Είμαι εκπαιδευτικός και έχω τρία παιδιά μαθητές. 

Για μένα ποτέ η επιστροφή στη δουλειά δεν είναι επιστροφή στη ρουτίνα. 
Ποια ρουτίνα εξάλλου; Είναι πιθανό να πρέπει να πάω σε άλλο σχολείο, 
σίγουρα θα έχω κάποιους διαφορετικούς συναδέλφους ή μπορεί και όλοι 
να είναι διαφορετικοί, είναι πιθανό να έχω άλλο διευθυντή, άλλα μαθήματα 
για να διδάξω και το πιο πιθανό θα έχω άλλους μαθητές, οι οποίοι φυσικά 
θα έχουν άλλους γονείς. Όλα αυτά τα διαφορετικά κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει τα κακά και τα καλά που θα φέρουν και αυτό, είναι πάντα 
προκλητικό και ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, κάθε Σεπτέμβρη νιώθω όπως 
περίπου ένιωθα και τον πρώτο Σεπτέμβρη που πήγα σχολείο και κάθε 
πρώτη μέρα του σχολείου έχω έναν κόμπο στο στομάχι και μια κούραση 
αφόρητη, που οφείλεται στην αϋπνία που είχα την προηγούμενη εβδομάδα 
ή και τον προηγούμενο μήνα (όπως εκείνη τη χρονιά που αρχές Αυγούστου 
και χωρίς να το περιμένω καθόλου πήρα μια ωραία μετάθεση πενήντα 
χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου και το προηγούμενό μου σχολείο). 

Επιπλέον, πώς να επιστρέψεις σε ρουτίνα, όταν κάνεις μια δουλειά, στην 
οποία παρόλο που η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως σε κάθε 
δουλειά, εντούτοις είναι πιθανό να αποδειχτεί και εντελώς άχρηστη (Είμαι 
σίγουρη πως όλοι έχετε ακούσει εκπαιδευτικούς έμπειρους και άπειρους να 
μιλούν για  περιστατικά με παιδιά, γονείς, συναδέλφους, διευθυντές, επιθεωρητές, 
μπροστά στα οποία ύψωσαν τα χέρια απορημένοι και ανήμποροι.).



Τέλος Αυγούστου, μια βδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία και ένας 
φίλος μου ζήτησε να κάνω μερικά μαθήματα με το παιδί του, διότι 
ο περσινός δάσκαλος του είπε πως έχει κάποιες αδυναμίες. Για να 
ετοιμαστώ, λοιπόν, για το πρώτο μου μάθημα πήρα στα χέρια μου και 
μετροφυλλούσα ένα σχολικό βιβλίο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς 
ένιωσα, ούτε κι εγώ θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Ένιωσα… 
μια χαρά, σαν να κοινωνούσα μετά από πάρα πολύ καιρό!  Δεν το 
περίμενα καθόλου, αλλά ένιωσα πόσο χρειάζομαι τη δουλειά μου και 
πόσο την αγαπώ!

 Άρχισα να κρατώ σημειώσεις, νιώθοντας πόσο μου έχει λείψει! 
Ένιωσα ξανά δημιουργική. Αυτό το καλοκαίρι δεν ήταν το 

ευκολότερο που έχω ζήσει. Διάβασα, αλλά δεν έγραψα ούτε μια γραμμή. 
Όταν άρχισα να ετοιμάζομαι για εκείνο το μάθημα, κάτι περίεργο και 
θαυμαστό συνέβη. Ξύπνησα. Χαμογέλασα με μια χαρά που είχα καιρό 
να νιώσω και… άρχισα ξανά να γράφω… 

Συνεχίζω να μη θέλω να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν είναι φυσικό; 
Θα κάνω όλες τις δουλειές που έκανα το καλοκαίρι (να πλένω, να 
σιδερώνω, να τσακώνομαι με τα παιδιά κλπ κλπ) και πολλές άλλες, που 
θα προστεθούν χάρη στο ότι τα σχολεία θα είναι ανοιχτά. Επιπλέον, 
δε θα κολυμπώ, δε θα βρίσκω χρόνο να γράψω ούτε και να διαβάσω 
(Τα σχολικά διαβάσματα τα δικά μου και των παιδιών, εννοείται, δεν 
μετρούν.).

Παρόλα αυτά είμαι χαρούμενη που κάνω αυτή τη δουλειά, παρόλο 
που υπάρχουν πράγματα στη δουλειά μου που δε μου αρέσουν, που με 
δυσκολεύουν, που δε με αφήνουν να κοιμηθώ. Παραδέχομαι πως συχνά 
τα πρωινά μπαίνοντας στο σχολείο, νιώθω άπειρη ευγνωμοσύνη, που 
ακριβώς αυτός είναι ο χώρος εργασίας μου! Ναι, η δουλειά μου είναι 
από τα σημαντικώτερα δώρα του Θεού σ’ εμένα, όχι διότι με γλυτώνει 
από τα παιδιά μου (όπως τη φίλη μου της πρώτης παραγράφου), 
αντίθετα, διότι με αναγκάζει να δουλεύω με παιδιά, πράγμα όχι πάντα 
απλό, αλλά αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, δημιουργικό, ρομαντικό… Δόξα τω 
Θεώ. 

Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε με 
παιδιά. Δίνε μας, Θεέ μου, πολλή αγάπη, πολλή υπομονή, φωτισμό και 
διορατικότητα, για να κατανοούμε τις παιδικές ψυχές και να γινόμαστε 
έτσι όπως μας χρειάζονται να είμαστε…     

Δ. Χ.
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ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

To shmeio tou staypou
Μην ντραπούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας στον 

Εσταυρωμένο Κύριο. Ας γίνεται λοιπόν με καύχηση με τα 
δάκτυλά μας στο μέτωπό μας η σφραγίδα του σταυρού, ας 
γίνεται επίσης στο κάθε τι: Στο ψωμί που τρώμε. Στο νερό ή 
στο ποτό που πίνουμε. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας κι όταν 
βγαίνουμε απ’ αυτό. Πριν κοιμηθούμε κι όταν πέφτουμε στο 
κρεβάτι μας. Όταν ξυπνάμε και σηκωνόμαστε. 

Για εκείνους που βαδίζουν έξω στους δρόμους, αλλά και 
για όσους κάθονται και αναπαύονται, ο σταυρός είναι μέγα 
φυλακτήριο. 

Ο σταυρός είναι ο φόβος των δαιμόνων, γιατί, όταν δουν το 
Σταυρό, οι δαίμονες, θυμούνται τον Εσταυρωμένο και φοβούνται 
Εκείνον, που συνέτριψε τα κεφάλια του δράκοντα Διαβόλου...

Πάρε λοιπόν και βάλε σαν αδιάσειστο και ατράνταχτο θεμέλιο 
τον σταυρό και οικοδόμησε κατόπιν επάνω του όλα τα άλλα 
δόγματα και προστάγματα της Πίστεως... 

Μάρτυρες για τη δύναμη και χάρη του σταυρού έχεις τους 
δώδεκα Αποστόλους, που ξεκίνησαν μ’ αυτόν στο έργο τους, 
καθώς και όλη την οικουμένη που πίστεψε στον Εσταυρωμένο 
Κύριο με το κήρυγμα του σταυρού... 

Ο σταυρός συγκέντρωσε όλους στην Εκκλησία. Αυτό το 
σημείο του σταυρού έκανε δούλους του αληθινού Θεού τους 
ειδωλολάτρες Πέρσες. Αυτός εξημέρωσε τους αγρίους Σκύθες. Ο 
σταυρός επίσης χάρισε στους Αιγυπτίους αντί της λατρείας των 
αιλούρων και των σκυλιών και της πολύπλευρης πλάνης τους 
την αληθινή θεογνωσία. Αυτό το σημείο του σταυρού θεραπεύει 
ασθένειες μέχρι σήμερα. Αυτό διώχνει και σήμερα τους δαίμονες 
και ανατρέπει και καταργεί τις μαγείες των μάγων... (Άγιος 
Κύριλλος Ιεροσολύμων)
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o συλλέκτης

«Όταν λέμε, ότι ο Θεός είναι όχι μόνο παντοδύναμος, αλλά και 
αγαθός και εύσπλαχνος, τότε η καταφυγή σ’ Αυτόν εξασφαλίζει 
στο διψασμένο παρηγοριά, υπέροχο αίσθημα ευτυχίας. Εναντίον 
της άποψης αυτής δεν είναι δυνατό να προκύψει ούτε η ελάχιστη 
αντίρρηση εκ μέρους των φυσικών επιστημών. Όπου και όσο βαθειά κι 
αν προσηλώσουμε τα βλέμματά μας, πουθενά δεν βρίσκουμε αντίφαση 
μεταξύ της θρησκείας και των φυσικών επιστημών. Αντίθετα, μάλιστα, 
στα κρισιμώτερα ακριβώς σημεία βρίσκουμε πλήρη συμφωνία. 
Θρησκεία και φυσικές επιστήμες δεν αποκλείουν η μια την άλλη, όπως 
φοβούνται μερικοί, αλλά συμπληρώνονται και καθορίζονται αμοιβαία. 
(Max Planck, Νόμπελ Φυσικής)

Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί 
ν’ αντικαταστήσει την επιμονή. Το 
ταλέντο δεν φτάνει. Δεν υπάρχει 
πιο συνηθισμένο πράγμα από 
αποτυχημένους ανθρώπους με 
ταλέντο. Η ιδιοφυΐα δεν φτάνει. 
Η παραγνωρισμένη ιδιοφυΐα είναι 
παροιμιώδης. Η μόρφωση δεν 
φτάνει. Ο κόσμος είναι γεμάτος από 
ανθρώπους με μόρφωση. Μόνο η 
επιμονή και η αποφασιστικότητα 
είναι παντοδύναμες. (Calvin 
Coolidge)

Δονήσεις

Τα παιδιά αγαπούν κατά φυσικό 
και απλό τρόπο και τους γονείς 
και τους δασκάλους. Μα πρέπει 
να προϋπάρξει κατά πρώτον, η 
εκδήλωση της γνήσιας αγάπης 
τους για να ανταποκριθούν 
αβίαστα τα παιδιά με τη δική 
τους αγάπη.

Κράτημα της αγάπης, γίνεται 
πληγή αγιάτρευτη για τις τρυ-
φερές υπάρξεις. Διατηρείται η 
ανωμαλία κι όταν μεγαλώσουν 
πολύ. Και μετασχηματίζεται σε 
πολλή κακία ή περισσή αδυναμία. 

[11]
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Η εμπιστοσύνη, αν πρόκειται να επιτελέσει το πλήρες έργο της, 

είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει και την αναξιοπιστία και η πίστη την 

αμφιβολία. Εγώ μπορώ να δεχθώ αυτή την διαπίστωση, γιατί αναγνωρίζω 

την αμφιβολία, που είναι μέρος από την πίστη μου την οποία ο Θεός 

αποδέχεται ως ένα μέρος του εαυτού μου και η οποία απαιτεί από την 

πίστη τη διεξαγωγή ενός αγώνα. 

Τελικά η πίστη είναι για την αμφιβολία, το θάρρος για την ανασφάλεια, 

η αγάπη για το μίσος. 

Αντί να μεμψιμοιρούμε για την ύπαρξη του μίσους, της ανασφάλειας, 

της αναξιοπιστίας, θα ήταν χρήσιμο να τα δεχθούμε ως μέρος της ζωής 

και ως ερεθίσματα για μια προσπάθεια ενίσχυσης της πίστης, του 

θάρρους και της αγάπης. 

π. Φιλόθεος Φάρος

*  *  *
Όλο σε ψάχνω σε μικρούς

και σε μεγάλους δρόμους

μα εγώ δεν κάνω χαμηλά

έχω φτερά στους ώμους. 
      
   Η. Λυκούδη

Ψηφιδεσ

Πυρσός
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Η ανώριμη αγάπη λέει «σ’ αγαπώ επειδή  σε                     

     χρειάζομαι». 

Η ώριμη αγάπη λέει «σε χρειάζομαι, επειδή σ’      

     αγαπώ».
                         

                         
                         

 Έριχ Φρομ

Η αγάπη είναι μια τέχνη, ακριβώς όπως μια τέχνη είναι και η 

ίδια η ζωή. Αν θέλουμε να μάθουμε πώς ν’ αγαπάμε, πρέπει να 

προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο που προχωρούμε όταν θέλουμε 

να μάθουμε μια οποιαδήποτε άλλη τέχνη, π.χ. μουσική, ζωγραφική, 

ξυλουργική ή την επιστήμη της ιατρικής και της μηχανικής.  

                                                                                 Έριχ Φρομ

Θροΐσματα... 

Γιε μου, 
Πού ν’ ακουμπήσω λοιπόν; Με ποιον να κλάψω; 

Να μοιραστώ τη χαρά μου;
Χρειάζομαι τον διπλανό. 
Κατάλαβέ το.

  . . .πατρικά

Πυρσός
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θυσία για σένα. 
Γίναμε φίλοι. Στενοί. 
Είχαμε μια δική μας συχνό-

τητα να μιλούμε. 
Τον συναντούσα συχνά! 

Φεύγοντας ένιωθα πάντα διαφο-
ρετικός. Καλύτερος.

Ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. 
Σπάνια έπαιρνε χρήματα 

από τον άρρωστο. Και δεν ήταν 
πλούσιος. 

Πολλές φορές, πήγαινε σε 
σπίτια. 

Έβλεπε τον άρρωστο. 
Του έδινε φάρμακα από τα 

δείγματά του. 
Δεν έπαιρνε χρήματα. 
Και όταν έφευγε, έβρισκαν 

κάτω από του αρρώστου το 
μαξιλάρι χρήματα, που τους 
άφηνε εκείνος. 

Αθόρυβα εργαζόταν. Υπη-
ρετούσε τον συνάνθρωπο. Αγα-
πούσε τον καθένα. 

Αθόρυβα τον κάλεσε κι ο 
Πατέρας. Στον ουρανό. Στην 
αγκαλιά Του. 

(από το “ημερολόγιο 
          ενός πνευματικού”)

Είχα ακούσει για τον γιατρό. 
Τον αγαπούσαν όλοι.
Ήθελα να τον γνωρίσω. 
Μου τον σύστησαν κάποτε. 
Αποκλείεται, είπα. Κάποιο 

λάθος θα κάνουν. Ο κύριος 
εκείνος δεν είναι, δεν μπορεί να 
είναι ο γιατρός. 

Οι άλλοι επέμεναν: - Ναι. Είναι 
ο κ. Ανδρέας Χριστοφορίδης.

Δεν πίστευα στα μάτια μου. 
Περίμενα να δω κάποιον 

εντυπωσιακό τύπο. Που  να 
επιβάλλεται με το ύφος του.                            
Δεν είναι έτσι που μας 
έμαθαν οι γιατροί να τους 
αντιμετωπίζουμε; 

Ήταν απλός. Πολύ ευγενικός. 
Με κινήσεις κατά πάντα 
φυσικές. Χωρίς εκκεντρικότητα. 
Ευπροσήγορος. Γλυκός. Καλ-
λιεργημένος. 

Εντυπωσιάστηκα. Μα ήταν 
δυνατόν; 

Και όμως ήταν. 
Η απέριττη συμπεριφορά του 

σκλάβωνε τον συνομιλητή του.
Έδειχνε έναν ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον για τον καθένα. Πολύ περισ-
σότερο για τον άρρωστο.

Από την πρώτη στιγμή σου 
χάριζε τον εαυτό του. Γινόταν 

Ανιχνεύοντας
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Θυμάστε όταν όλοι παρακολουθήσαμε άναυδοι πριν μερικά 

χρόνια την αιφνίδια βιαιότητα ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, στον 

τελευταίο αγώνα του; Δοξασμένου για τον αγώνα του αλλά και 

για το ήθος του όλα τα χρόνια της αθλητικής του, καριέρας. Του 

πασίγνωστου και πολυαγαπημένου στους φιλάθλους Ζιντάν. Τώρα 

είναι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε χτυπήσει με το κεφάλι 

του τον αντίπαλο, στο στήθος. 

“Είπε μια βρισιά που πρόσβαλε τη μητέρα μου”, δήλωνε μετά. 

Κανείς, και κυρίως ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να προβλέψει τέτοια 

αντίδραση. 

Το ανεξέλεγκτο! Ο άγνωστος εαυτός μας... “δεν θυμάμαι τίποτε”, 

λένε πάντα κάποιοι ύστερα από τραυματισμό, ύστερα από φόνο. 

Και θα το εννοούν. Όλοι απειλούμαστε από τον άγνωστο εαυτό 

μας, όλοι μπορεί να είμαστε εν δυνάμει εγκληματίες. Ας μη κοιτάμε 

έτσι περιφρονητικά εκείνον που εγκλημάτησε. Δεν είναι τυχαίο που 

ο Ιησούς Χριστός δίνει τόση συμπάθεια στους φυλακισμένους. Που 

βάζει τον εαυτό του στη θέση τους και μας λέει συγκινημένος: “ 

πείνασα και μου δώσατε να φάω... ήμουν φυλακισμένος κι ήρθατε 

να με δείτε” (Ματθ. 25:34-36). 

[O  άγνωστος εαυτός μας...]

Σπαράγματα
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Αγαπητέ μου Τάκη,

“αἰώνιον” 

(Ματθ. ιη’ 29)

Κάθε φορά που ακούμε το Ευαγγέλιο, μένουμε έκθαμβοι 
βλέποντας το μεγαλείο της πίστης να θαυματουργεί. 

Θαυμάζουμε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για την αγάπη 
του Χριστού. 

Προβληματιζόμαστε βλέποντας το θάρρος τους. 
Στεκόμαστε έκπληκτοι παρακολουθώντας το παράδειγμά τους. 
Είναι γεγονός, πως πολλά έγιναν και γίνονται.
Την ίδια όμως στιγμή, προσέχουμε και μια άλλη τάξη ανθρώπων. 

Μας προβληματίζουν. Μας αφήνουν έκπληκτους. 
Είναι οι λεγόμενοι κίβδηλοι. Οι ψευτοάγιοι. 
Εκείνοι, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Διεκδικούν και 

προβάλλουν αγιότητα, μα μόνο αγιότητα δεν έχουν. 
Είναι οι αιρετικοί. Οι πλανεμένοι. Οι “φωτισμένοι”. Οι υποκριτές. 

Οι χριστιανοί κατ’ όνομα. Αυτοί των ποικίλων φατριών και 
αποχρώσεων. Των τύπων και των μεγάλων σταυρών που 
νομίζουν πως με μια ευσεβιστική, τυπολατρική ηθικολογία και μια 
φαρισαϊκή ηθικοπραξία πέρασαν κιόλας στη βασιλεία του Θεού. 

Μιλούμε για εκείνους που παραμένουν ακόμη στην εποχή του 
Νόμου και προσκαλούν τη Χάρη. Εξαντλούνται στο δίκαιο και 
είναι τυφλοί από φανατισμό στην αγάπη. Λιώνουν στη δίαιτα 
και αγνοούν τη νηστεία. Φοβίζουν τους άλλους με τις φωτιές 

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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της κόλασης, ενώ οι ίδιοι φλογίζονται από μίσος και φανατισμό 
και δεν έχουν νιώσει ποτέ την απαλή αύρα της συγγνώμης στα 
σπλάχνα τους. Δεν χάνουν ευκαιρία προσπαθώντας να επιβάλουν 
τα “πρέπει” και τα “μη” της θρησκείας. Με τόση ευκολία 
περιφρονούν και στιγματίζουν τους συνανθρώπους τους με την 
κατηγορία του “άθεου”. 

Αγιοποιούν τις μικροαρετές τους και διαλαλούν τις “φιλανθρωπίες” 
τους σαν τον φαρισαίο της παραβολής. 

Οι άνθρωποι αυτοί κι αν κάνουν θαύματα και οδηγήσουν 
πολλούς σε θεογνωσία, η καρδιά τους παραμένει ακάθαρτη και 
ανελεήμων. Μπορούν οι ίδιοι να θανατωθούν ψυχικά και να 
στερηθούν της Βασιλείας του Θεού. 

Γιατί καρδία ελεήμων είναι καύση καρδιάς για όλη την κτίση. 
Για τους ανθρώπους και τα όρνεα και τα ζώα και για κάθε κτίσμα. 

Προσφέρουν (οι ελεήμονες) προσευχές για τους εχθρούς της 
αλήθειας. Αυτούς που τους βλάπτουν. Για όλη τη κτίση. 

Μιλούμε γι’ άγιους που θυσιάζονται για τους άλλους, 
παραβλέπουν τελείως τους εαυτούς τους. Παραδείγματα δύο 
λοιπόν σήμερα. Ποιο μας ελκύει άραγε;

               Με την αγάπη μου,
                             a. G.
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Κυριακή μετά την Ύψωσιν

Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ 

ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 

ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν 

ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει 

ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 

ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς 

λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν, ὅταν ἔλθῃ 

ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν 

ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες 

τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως 

ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.



Οι άνθρωποι σήμερα συχνά ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. 
Στήνουμε στο βάθρο σαν Θεό, το εγώ μας. Αδιαφορούμε για τα 
πάντα. 

Δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτε άλλο, παρά μόνο πώς θα 
ικανοποιήσουμε τα ατομικά μας γούστα. Τις απαιτήσεις του 
κατώτερου εαυτού μας. Τα προστάγματα της αμαρτίας. 

Δεν ζει μέσα μας ο Χριστός. Ζούμε συχνά σαν να μην ήλθε 
ποτέ στη γη ο Θεάνθρωπος Κύριος. Σαν να μην κήρυξε ποτέ τη 
σώζουσα αλήθεια. Σαν να μην έχυσε ποτέ το πανάχραντο αίμα του 
στο Σταυρό. 

Ως άνθρωποι βέβαια παρουσιάζουμε αδυναμίες και πτώσεις. 
Δεν πρόκειται όμως γι’ αυτό. Πρόκειται για τη συνειδητή 

συχνά εγκατάλειψη της χριστιανικής ζωής και την επιστροφή στις 
αμαρτωλές συνήθειες. Το συμβιβασμό που συχνά επιχειρούμε, διότι 
δεν ανήκουμε ολοκληρωτικά στο στρατόπεδο του Χριστού. Για το 
ότι δεν μπορούμε να πούμε το μεγάλο λόγο του Απ. Παύλου “ζῶ 
δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός”. 

Επιδρούν επάνω μας η δύναμη του παλαιού ανθρώπου που συχνά 
μας υποδουλώνει στο κατώτερο, στο ταπεινό, το ελεεινό περιβάλλον. 
Οι σειρήνες του σύγχρονου κόσμου που μας απομακρύνουν από μια 
ανώτερη ζωή κάμνοντάς μας να εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας. 
Την προσπάθειά μας να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 
Να πορευόμαστε στα ίχνη του Αρχηγού μας.

Θέλουμε λοιπόν να μην κάνουμε συμβιβασμούς; Να μένουμε 
οριστικά και αμετάκλητα στην αγία Παράταξη του Χριστού; 

Υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος. Είναι η απάρνηση του 
εαυτού μας. Να σκεφτόμαστε ότι είμαστε δεσμευμένοι με το Χριστό, 
με τον ακατάλυτο δεσμό της αγάπης Του. 

Πυρσός

[21]



Πυρσός

Να μην ξεχνούμε, πως μας εξαγόρασε με το τίμιο αίμα Του. Αρκετές 
φορές, από το βάπτισμα και μετά, υποσχεθήκαμε ολοκληρωτική 
αφιέρωση. 

Για να τηρηθεί η υπόσχεση, πρέπει οι σκέψεις μας, τα αισθήματά 
μας, οι πράξεις μας να ταυτίζονται με το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. 

Για να πραγματοποιήσουμε τούτο το αίτημα, προϋποτίθεται 
υποταγή του εγώ στο θείο θέλημα. Στις άγιες του Θεού εντολές. Στη 
θέληση του Ουράνιου Πατέρα. 

Καιρός λοιπόν να διερωτηθούμε: Σε κάθε στιγμή της ζωής μας πώς 
συμπεριφερόμαστε; Όπως ζητά ο Κύριος ή όπως μου υπαγορεύει ο 
κατώτερος άνθρωπος ή παρασύρομαι από το πνεύμα της εποχής; 

Η ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να είναι 
συντονισμένη στα ίχνη του Θεού. 

Καλούμαστε να γίνουμε, μιμητές του Χριστού. 
Μιμητής Του σημαίνει αγωνιστής στην καθημερινή ζωή για την 

εφαρμογή της ειλικρίνειας, της τιμιότητας, της δικαιοσύνης. 
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν; 

+ο π. Γ.  
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O ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις

[Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ, εκδ. Πορφύρα]

Από τη στιγμή που φοβόμαστε τον διπλανό μας, βρισκόμαστε 
απέναντί του, τον υποψιαζόμαστε, αποστασιοποιούμαστε, γινόμαστε 
εχθρικοί. Και τότε ξεκινά η εχθροπραξία. [...] 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι όλες εκείνες οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουμε [...] και καταλήγουν σ’ έναν αέναο αγώνα 
ανάμεσα στους ανθρώπους. Η απάντηση είναι αυτό που είπε ο 
Χριστός: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα πρέπει να αποκηρύξει 
τον εαυτό του». 

[...] Όλη μας τη ζωή, ζούμε με τρόπο εγωκεντρικό, ζούμε μεταξύ 
του εαυτού μας και όλου του γύρω κόσμου. Οι επιθυμίες, οι ελπίδες, οι 
φόβοι μας λειτουργούν σαν ένα διαχωριστικό παραπέτασμα ανάμεσα 
σ’ εμάς και στους γύρω. Κι αυτό που λέει ο Χριστός είναι: «Πρόσεχε, 
κοίτα γύρω σου. Όποτε ο εαυτός σου μπαίνει ανάμεσα σ’ εσένα και 
σε κάποιο άλλο πρόσωπο, ανάμεσα σ’ εσένα και στο Θεό, ανάμεσα 
σ’ εσένα και σε πράγματα μεγαλύτερα από εσένα, ανάμεσα σ’ εσένα 
και στην ομορφιά του κόσμου, όποτε μπαίνει στη μέση το ‘εγώ’, πες 
απλά: «φύγε από μπροστά μου, μ’ εμποδίζεις, παρεισφρέεις».

Μέσα από αυτό το απάνθισμα στοχασμών ο Μητροπολίτης 
Αντώνιος μας μιλά για την αξία της ζωής και την ομορφιά που κρύβει 
ο κάθε άνθρωπος μέσα του. 

Και πώς αυτές επεκτείνονται στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους 
μας, αλλά και με το Θεό.  

           Ε. Κ. 

Καθ’ οδον



Πυρσός

Η
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Πόσοι πονούν

Πόσοι πονούν, και η χαρά

που σου περισσεύει 

και πάει χαμένη.

Πόσοι πεινούν, και το ψωμί

που σου περισσεύει

και πάει χαμένο.

Πόσοι διψούν, και το νερό

που χύνεις άσκοπα

και πάει χαμένο.

Δεν θάκανε χαρούμενο

χορτάτο, δροσισμένο

τον αδελφό σου;

                Σ. Σ.
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Πυρσός

Tα λουλούδια προσεύχονται 

               για τα παιδιά

Αναδύθηκε δάσος ζοφερὸ

απ᾿ το πνεύμα μας

κι εκάλυψε τον ορίζοντα.

Μόνο ατραποί τρυπώνουν

και χάνονται μέσα στο φόβο.

Μέλλον δεν φαίνεται.

Τρέχουν, χορεύουν ανύποπτα

για ό,τι γίνεται πάνω τους

τα παιδιά, ενώ γέρνοντας γύρω

και κάτω απ᾿ τα πόδια τους, (ως

ν᾿ ακούν τη βοή και να βλέπουν

το σύννεφο) σαν ένα απέραντο

υπαίθριο εκκλησίασμα

τα λουλούδια προσεύχονται.

   Νικηφόρος Βρεττάκος



Άκρω δακτύλωι                              ι

Ψάχνουν ...
Το πόδι ταλαιπωρημένο εδώ και μέρες. Ο πόνος δυσκολεύει την κάθε κίνηση 

και προπαντός το περπάτημα. Τα φάρμακα κι η φυσιοθεραπεία δεν φαίνεται να 
βοήθησαν ιδιαίτερα. Η απογοήτευση έκδηλη στο πρόσωπο. Το χαμόγελο σβήνει 
απ’ τα χείλη. Η υπομονή εξαντλείται.

Και δεν έφταναν όλα τ’ άλλα, η κατάσταση επιδεινώνεται Κυριακή πρωί. Τι 
κάνουμε τώρα; Ο γιατρός δεν εργάζεται τις Κυριακές.

Ύστερα από σύντομο προβληματισμό αποφασίστηκε να μιλήσουμε μαζί του στο 
κινητό τηλέφωνο. 

“Σε δέκα λεπτά να σας δω στο ιατρείο μου”, ήταν η απάντηση του γιατρού.
Αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη. Μα να μας δει Κυριακή;
Χωρίς καθυστέρηση βρεθήκαμε στο ιατρείο. 
Μετά την ακτινογραφία και τις σχετικές εξετάσεις μας καθησύχασε. Η κατάσταση 

ήταν διαχειρίσιμη. Απλώς χρειάζονταν και κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις την 
επομένη. 

Η κουβέντα, για το “προβληματικό” πόδι, εδώ σταματά. Κι αρχίζει μια άλλη 
για την Κυριακή.

Μεσολάβησαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής. Που διακόπηκε από το ερώτημα 
του ασθενούς:

- Πόσα να πληρώσουμε γιατρέ;
- Σήμερα είναι Κυριακή (άρα, σκέφτηκε ο ασθενής, χρεώνουμε διπλά), πηγαίνουμε 

εκκλησία, δεν εργαζόμαστε και δεν χρεώνουμε. Να πάτε στο καλό και θα σας δω 
μετά τις εξετάσεις που είπαμε. Ο Θεός μαζί σας.

Αυτή ήταν η δεύτερη και μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας. 
Από τη μια δεν περιμέναμε να βρούμε το γιατρό την Κυριακή το πρωί. Να 

ανοίξει το ιατρείο για χατίρι μας. Να αφήσει την ξεκούραση και την οικογένειά του. 
Κι από πάνω να μας κάνει και την εξέταση  δώρο. 

Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές. Γι’ αυτό και μας φαίνονται ξεχωριστές 
και μας εκπλήσσουν. Κι όμως υπάρχουν. Απλώς δεν εντοπίζονται εύκολα. Γιατί οι 
πρωταγωνιστές τους δεν τις αφήνουν να κυκλοφορήσουν. Δεν τις προβάλλουν.

Ακριβώς διότι έμαθαν ν’ αξιολογούν και να ενεργούν σύμφωνα με κριτήρια πέραν 
της στείρας συμφεροντολογικής καθημερινότητας. 

Ο άνθρωπος και κατ’ επέκταση ο Θεός αποτελούν το κέντρο της ζωής τους. 
Έμαθαν να μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα στον άνθρωπο και τον... άνθρωπο. Ο 
προσωπικός χρόνος δεν παίρνει ακόμα σειρά. 

Κι ούτε προβλέπεται σύντομα να πάρει. Γιατί κάποιοι Άνθρωποι ψάχνουν και 
βρίσκουν τον παράδεισό τους στις ανάγκες και στις ζωές των διπλανών τους. 

Και το πιο σημαντικό, ψάχνουν μιμητές για να δουν και να χαρούν την αλλαγή 
στο πρόσωπο της κοινωνίας. ΔΔ

[26]
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“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα 
των 12” l  Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ. 106, Σεπτέμβριος 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
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

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

1.

2.

3.

4.

5.

Καθημερινά οι πατέρες βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού μεταξύ 
4:00 - 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 4:00 - 6:00 μ.μ. καθημερινά. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα της Εκκλησιαστικής 
Επιτροπής,    (22459760,  22459763) (7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.  καθημερινά).

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα γίνουν μαζί οι εορτές: του Αγίου Πολυδώρου, των Οσίων 
γυναικών Φοίβης και Χλόης και του Αγίου Μάμαντος.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τηρείται αυστηρή 
νηστεία.

Κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού δεν γίνονται μνημόσυνα.

«Η μητέρα μου είπε… Έκανε αυτό… Δεν επιτρέπει 
το…».

Ο πατέρας πού;
Και όταν αυτή λείψει; Τι γίνεται;                                                  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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