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Τῌ ΚΣΤ’ (26ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ταρασίου, 
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Το όνομα και το έργο του Αγίου Ταρασίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, συνδέεται με την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο, 
που συγκροτήθηκε στη Νίκαια, για το μεγάλο ζήτημα της 
προσκυνήσεως των εικόνων.

Ο άγιος Ταράσιος είναι μία από τις μεγάλες μορφές της 
Εκκλησίας, που δεν πτοήθηκαν μπροστά στους ισχυρούς της 
γης, όταν υπήρξε η ανάγκη να υπερασπίσουν τον θείο νόμο και 
τα εκκλησιαστικά δίκαια. 

Όσο για τις ιερές εικόνες που τις πολέμησαν με μανία οι 
εικονομάχοι τότε και τις πολεμούν και τώρα οι σύγχρονοι 
αιρετικοί, ας γνωρίζουμε ότι δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Η λατρεία 
ανήκει μόνο στον Θεό. 

Προσκυνούμε τιμητικά τις εικόνες και κάθε φορά η τιμή και 
η σκέψη μας μεταβαίνει στο εικονιζόμενο ιερό πρόσωπο. Όπως 
λέει ο Μέγας Βασίλειος: «ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον 
διαβαίνει»  
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      Ψ  η λ  α φ  ή σ  ε  ι  ς

Ψηλότερα
Συχνά προκύπτει το ερώτημα: Να ελπίζουμε λοιπόν; Και τι; 
Εδώ, στην εσχατιά του Ελληνισμού, μπορούμε να αφεθούμε να μείνουμε 

παρασυρμένοι από το άρμα των άλλων; Να σταθούμε προβληματισμένοι;  
Να το αντιμετωπίσουμε με βλέμμα εκστατικό; Εξαντλείται εδώ το ενδιαφέρον 
μας;  Μπορούμε μετά να πάμε στις δουλειές μας με τη βεβαιότητα ότι «δεν 
τρέχει τίποτα»; Ν’ αντιτάξουμε την τόσο γνωστή πια θέση: «και η ζωή 
συνεχίζεται»;

Με μια τέτοια στάση, οι άλλοι θα μας πουν «ανυποψίαστους». 
Ν’ αναζητήσουμε το πνευματικό μας στίγμα; 
Θ’ αφεθούμε στο ρεύμα της εποχής να μας παρασύρει; Θα πάμε αντίθετα; 

Και το ρεύμα τούτο έχει πολλά ιδιότυπα να δείξει. Η εποχή μας διανθίζεται 
από τόσα περίεργα, όπως:

α. Αναζήτηση του εύκολου κέρδους
β. Το ίντερνετ και εμείς. Σχέση κυριαρχίας ή υποταγής;
γ. Διακοπές = διάλειμμα στο χρόνο δουλειάς; Ή η δουλειά = διάλειμμα 

στο χρόνο διακοπών;
δ. Ευμάρεια – καταναλωτισμός - «ἣσσων προσπάθεια». Κρίση παντού.
ε. Ο κάθε χριστιανός μπροστά στη σύγχρονη αλυσίδα: Δυνατότητα 

να πας παντού - τουριστικό ρεύμα - κατασκηνώσεις. Όλα τούτα φέρνουν 
διαφοροποίηση θεσμών.

στ. Βρισκόμαστε πραγματικά στους «έσχατους καιρούς»; 
Μήπως επιχειρούμε να βάλουμε «νέο κρασί σε ασκούς παλιούς»; (Ματθ. 

θ΄ 17)
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πού επιτέλους ανήκουμε;
Είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε; Ίσως χρειαστούν θυσίες (χρόνου, 

χρημάτων, της «ησυχίας» μας).
Να κάνουμε τις επιλογές μας, ώστε να πούμε: «εδώ ανήκουμε»;
Οι δύσκολοι καιροί που περνούμε, μας υποχρεώνουν να μπούμε κάτω από 

συγκεκριμένη καθοδήγηση. Να σταματήσουμε ν’ αντιδρούμε σπασμωδικά;
Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, πρέπει να υιοθετήσουμε την 

«ψυχολογία του διωγμού»; Να συνεργαστούμε δηλαδή, σ’ όλους τους τομείς.

Πυρσός
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Συνειδητοποιούμε άραγε, πως μαζί μπορούμε τελικά να σταθούμε, ενώ 
μόνοι μας όχι; 

Αν υπογράμμιζα τούτες τις πραγματικότητες πριν είκοσι χρόνια, θα θύμιζα 
τον τρελό που περιφέρεται προσπαθώντας να μιλήσει για βαρβάρους (!)

Σήμερα ιδιάζουσες καταστάσεις από το παρασκήνιο επηρεάζουν το 
προσκήνιο. 

Τα φαινόμενα εξαπατούν. 
Παρατηρείται τάση εφησυχασμού. 
Αυτά όμως μόνο ψευδαισθήσεις δημιουργούν. Άνετα θυμίζουν Κύριε, οὐτο: 

τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, ... δαιμόνια ἐξεβάλομεν, ... δυνάμεις πολλὰς 
ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς» (Ματθ. 
ζ΄ 22-23).

Χρειάζεται αποβολή όποιας ραθυμίας. 
Ο ζήλος μας είναι πεσμένος.
Έργο ή πάρεργο λοιπόν; Όλοι αισθάνονται «ὡς λόγον ἀποδώσοντες»; 

(Εβρ. ιγ΄ 17).
Τη λυχνία, πάντως, δεν μπορούμε να τη βάλουμε «ὑπὸ τὸν μόδιον» 

(Ματθ. ε΄ 15). 
Ήλθαμε «πῦρ βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλομεν εἰ ἤδη ἀνήφθη;» (Λουκ. 

ιβ’49).
Ψηλότερα το φως της αγρύπνιας μας λοιπόν.

+ο π. Γ.

Πυρσός

Δουλεία; Περιορισμός; Μαθητεία; Άσκηση στη ζωή;
Την αρωματίζει άραγε τούτη τη ζωή η αγάπη; Κι η 

καλωσύνη;
Χρειάζεται απάντηση;
                                                                                γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί



 «τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη» (Ματθ. η΄ 26)

Οι φυσικές δυνάμεις που εκδηλώνονται στις τρικυμίες, τις θύελλες 
και τους κυκλώνες καταπλήσσουν τον άνθρωπο. Τον κάνουν να βλέπει 
ολοκάθαρα και να συναισθάνεται βαθειά την αδυναμία του.

Βλέπει, να προβάλλει μπροστά του το μέγεθος της Παντοδυναμίας 
του Θεού και της απόλυτης εξουσίας Του σ’ όλες τις δυνάμεις της 
φύσης. 

Αντιλαμβάνεται ότι μοναδικός και απόλυτος κυρίαρχός της είναι ο 
Κύριος. 

Με μια Του λέξη τα πάντα υπακούουν. Υποτάσσονται και 
γαληνεύουν.

Σ’ αυτή την ασάλευτη δύναμη του Χριστού πρέπει να στηρίζονται 
κι όσοι ζητούν καταφύγιο. Προστασία και ασφάλεια. Παρηγοριά και 
ειρήνη. Εσωτερική γαλήνη και ευτυχία παντοτεινή.

Για να τα καταφέρουν, πρέπει να συναισθάνονται τη δική 
τους αδυναμία. Να σταματήσουν να στηρίζονται στη δύναμη των 
ανθρώπων, όσο ισχυροί κι αν φαίνονται. Χρειάζεται να σταματήσουν 
να είναι ολιγόπιστοι. Και να εμπιστευτούν απόλυτα το Θεό.

Τότε θα καταλάβουν, ότι ο Κύριος μπορεί να γαληνεύει κάθε 
τρικυμία της δικής τους ζωής και της δικής τους ψυχής. 

Το μόνο που μένει, είναι να Τον αφήσουν να γίνει εξουσιαστής και 
κυρίαρχός της. 

Θα τολμήσουν;            +ο π. Γ.

[05]

Πυρσός

Κύματα  Ελπ ίδας



Πυρσός

[06]

Ο Κύριος θα ενεργήσει με δύναμη στη ζωή μας, στην πατρίδα 
μας και στον κόσμο, όταν, όσοι είμαστε συνειδητοί Χριστιανοί, 
αποφασίσουμε να ζούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε στενή σχέση και 
επικοινωνία με τον Κύριο. Η στενή μας αυτή ζωντανή σχέση με την 
πολύωρη προσευχή, θα ενεργοποιήσει και θα ενεργοποιεί συνέχεια 
τον Κύριο στο να δείχνει τη δύναμή Του και να πραγματοποιεί τα 
θαύματα εκείνα που χρειάζεται τόσο η Εκκλησία, όσο και ο κόσμος. 
Το θέμα, λοιπόν, της προσωπικής μας σχέσης με το Θεό έχει την 
πρώτη θέση για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου του Κυρίου.

Είναι, όμως, λυπηρό το γεγονός σήμερα, ότι εκατομμύρια 
προσευχές δεν φτάνουν ούτε στην οροφή του δωματίου μας και 
στο θόλο της Εκκλησίας μας, καθώς απευθύνονται στο Θεό με τον 
χαρακτηριστικό τρόπο του εικοστού αιώνα.

Προσευχόμαστε τόσο λίγο και τόσο υλιστικά, που είναι αδύνατο 
για το Θεό να μας δώσει οτιδήποτε. Αν ξέραμε πόσο μακριά 
βρισκόμαστε εμείς - οι πιστοί του Κυρίου - στο ζήτημα της προσευχής, 
τότε θ’ αρχίζαμε με σοβαρότητα, με συνέπεια και με φόβο Θεού να 
μεταρρυθμίζουμε τη ζωή μας ανάλογα. Είναι απόλυτη ανάγκη να 
επιστρέψουμε στην προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, των 
Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας.

Η αιτία για την πνευματική μας γυμνότητα βρίσκεται στη 
χλιαρή και ψυχρή επικοινωνία που έχουμε με τον Κύριο, στη φτωχή 
πνευματική μας ζωή και στη λανθασμένη αντίληψη για το ποια είναι 
η άγια ζωή. Είναι τόσο ρηχή και επιπόλαια η ώρα της επικοινωνίας 
μας με τον Κύριο, ώστε και ο Διάβολος που φοβάται πάρα πολύ την 
προσευχή, να ψυχαγωγείται με την ώρα αυτή. Έχουμε τοποθετήσει 
τον Θεό στο πιο μικρό μέρος της ζωής μας. Δίνουμε σ’ Εκείνον τα 
ψίχουλα του χρόνου μας και περιμένουμε να ανοίξει τους ουρανούς 
και να ρίξει όλες τις ευλογίες Του σε μας, σαν αντάλλαγμα γι’ αυτά 
τα λίγα ψίχουλα.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)

Απαρχεσ
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[Γνωστά... ]

ΔΕΝ μπορούσα να πιστέψω ότι σε μια εποχή, που, αν γράψεις 
χριστουγεννιάτικη κάρτα, θεωρείσαι κάτι σαν απομεινάρι του Ύστερου 
Μεσαίωνα, θα γινόταν ξανά μόδα το ημερολόγιο. Όχι βέβαια ένα 
απλό ημερολόγιο, αλλά ή άρτι αφιχθείσα εφαρμογή «Emojiary» 
(μια άκομψη «συγχώνευση» των λέξεων emoji=ημερολόγιο).

Η διαδικασία είναι απλή και ανώδυνη. Μία φορά την ημέρα η 
αυτοματοποιημένη εφαρμογή (bot) στο iphone ή στον υπολογιστή 
σου σε ρωτάει πώς νοιώθεις. Πώς ξύπνησες, πώς είναι τα κέφια. Εσύ 
απαντάς με μια χαμογελαστή, θλιμμένη / θυμωμένη κ.λπ. «φατσούλα», 
ενώ, αν θέλεις, προσθέτεις ένα σχόλιο, π.χ. «Είμαι ανεξήγητα 
αισιόδοξος»...

«Δεν υποκαθιστά τον άνθρωπο ή την ανθρώπινη επαφή» 
διατείνεται ο σχεδιαστής της εφαρμογής Αλμπερτ Λι.

 Είναι μια «δραστηριότητα που σε βοηθά να αυξήσεις την 
αυτογνωσία σου». Διότι ύστερα από λίγο καιρό ανακαλύπτεις 
ότι έχεις ένα ολόδικό σου διαδραστικό ημερολόγιο, ενώ μπορείς να 
ανατρέξεις στα συναισθηματικά ups and downs σου. 

Η όλη ιδέα απλώς ήρθε να υπενθυμίσει τη δύναμη που αντλείς, 
όταν γράφεις, ντόμπρα, για τον εαυτό σου. 

Σε μια εποχή «συναισθηματικού αναλφαβητισμού», το να κρατάς 
journal intime καθαρογράφοντας τη ζωή σου, παραμένει μια ιδεώδης 
μορφή πνευματικής άσκησης. 

Όσο για τα οφέλη της «ενδοσκοπικής συγγραφής» στην ψυχική 
και σωματική υγεία, είναι χρόνια τώρα γνωστά (μείωση του στρες, 
της κατάθλιψης κ.τ.λ.).

(“Το Βήμα”)

ΑντισταθμίσματαΑντισταθμίσματα

Πυρσός



«Κύριε, τούτα που μας λέεις, εν πολλά νοηματικά (δηλ. με 
νόημα)!

Εν πολλά όμορφες οι ιστορίες σου... Ούλλη μέρα σημειώνεις 
λέξεις, σκέψεις, προτάσεις...

Γιατί γράφεις; Γιατί λέεις συνέχεια τούτες τες όμορφες ιστορίες;
Εν ούλλες αληθινές;» 
Καταιγιστικές ήταν οι ερωτήσεις από τα παιδιά την πρώτη 

μέρα του 2017 στην τάξη...
Εγώ άφωνος! 
Ευτυχώς γι’ ακόμα μία φορά με έσωσε το κουδούνι! Το 20λεπτο 

διάλειμμα, έμεινα μέσα, για να κάνω τις ανασκαφές μου και να βρω 
απαντήσεις! 

Ξεκίνησα να γράφω πυρετωδώς...
Αλήθεια, γιατί γράφω;
Γράφω για να διασώσω τις αναμνήσεις μου, τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά μου. 
Έχω ζήσει όμορφα. Και ζω όμορφα...
Γράφω, γιατί η γλώσσα μου κάθε μέρα, μου αποκαλύπτει τις 

ασύλληπτες δυνατότητές της και με προκαλεί-προσκαλεί να την 
ανακαλύψω και να την κατακτήσω όλο και περισσότερο! Και ξέρω 
ότι όσο ζω, αυτό θα κάνω με υπέρμετρη χαρά και ενθουσιασμό 
μικρού παιδιού! Η  Ελληνική  Γλώσσα είναι ένας ανεξάντλητος 
θησαυρός!

Γράφω, γιατί θέλω να μοιράζομαι (γι’ αυτό άλλωστε έγινα 
δάσκαλος) και όταν φύγω από αυτό τον κόσμο, θέλω να τα έχω 
πει όλα και να είμαι ανάλαφρος σαν πούπουλο! Να τα έχω δώσει 
όλα!
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Γράφω, γιατί, όταν ήμουν μικρό αδύναμο, ισχνό προσφυγάκι 
στα αντίσκηνα, η μάνα μου, μου έγραφε στο χώμα, γιατί η 
γραφή και η ανάγνωση ήταν δυνατή όσο και η ύπαρξή της. 
Και όταν 5,5 χρονών πήρα για πρώτη φορά μολύβι, κατάλαβα 
ίσως όχι τόσο από την αρχή, αλλά σιγά-σιγά ότι η γραφή θα 
ήταν το πιο σημαντικό όπλο στα χέρια μου, η πιο μεγάλη μου 
δύναμη, η πιο δυνατή γροθιά μου!

Και όταν μεγάλωσα και έπαψα πια να είμαι ντροπαλός, η 
γραφή μου, θα ήταν ένας τεράστιος μαγνήτης, που θα μάζευε τον 
κόσμο δίπλα μου (ειδικά τα παιδιά) και κάποτε θα κατάφερνε να 
τους βάλει μέσα στην ψυχή μου, για να μπορέσω κι εγώ μετά 
να μπω μέσα στη δική τους ψυχή...

Γράφω, γιατί κάθε μέρα «η ψυχή μου διαστέλλεται» (Σεφέρης) 
από συγκίνηση και χαρά Θεού... Ειδικά όταν επικοινωνώ με 
κάθε παιδί και ειδικά με τα παιδιά μου στο σπίτι... 

Καταγράφω τις λέξεις τους, αποθηκεύω το βλέμμα τους, την 
ποίησή τους ...

«Έχω ένα χαμόγελο...»
Έχω ένα χαμόγελο για σένα...

Έχω ένα χαμόγελο για τη μάμα...
Έχω ένα χαμόγελο για τον Κυριάκο...

Γιατί έχεις τόσα πολλά χαμόγελα, Γιώργο;
Για να έχετε κι εσείς ένα χαμόγελο για μένα...

(Ο Γιώργος 5 χρονών καθισμένος στους ώμους μου, σε 
οικογενειακό περίπατο στο μονοπάτι της φύσης των Καμάρων, 
μου το είπε αυθόρμητα.)

Γι’ αυτούς τους λόγους γράφω, αλλά και για ένα εκατομμύριο 
άλλους λόγους  ακόμα...

Ανδρέας Κώστα

Πυρσός



Θεμελιακή μελαγχολία: Η επί- 
γνωση ότι ο άνθρωπος είναι 
θνητός. Πολλά είναι αυτά, που 
δεν ξέρει ο άνθρωπος, βαθιά 
μέσα στην καρδιά του όμως 
ξέρει, ότι θα πεθάνει. 

Η ζωή μας διαμορφώνεται ως 
πάλη, διαπάλη, να μην πέφτουμε 
στη συνεχή μελαγχολία, δεδομέ-
νου ότι είμαστε θνητοί.

 (Θανάσης Τζαβάρας, ψυχίατρος)

o συλλέκτης

Οι γενιές των ανθρώπων έρχονται και φεύγουν και η ιστορία 
επαναλαμβάνεται, όπως λένε οι φιλόσοφοι. 

Ο άνθρωπος από την αρχή της δημιουργίας, μέχρι και σήμερα, 
κινείται στην σφαίρα του ορμέμφυτου, κινείται μεταξύ παθών και 
αρετών.  «Και ζωή και θάνατος», αποτελούν πορεία, χωρίς επιστροφή 
για όλους τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς. 

Δεν θέλει και πολλά ο άνθρωπος για να βρει την χαρά και την 
ευτυχία, μόνο πρέπει να περάσουν τα χρόνια, να ασπρίσουν τα 
μαλλιά του και να γεμίσει το πρόσωπό του με ρυτίδες, για να 
καταλάβει ότι μια ζεστή αγκαλιά και ένα γλυκό χαμόγελο, αξίζουν 
πολύ περισσότερο, από τα πλούτη όλου του κόσμου. (Παν. Καπαρή, 
«Η Καθημερινή»)  

Τι λόγια χρησιμοποιούμε όταν 
προσευχόμαστε; Κάθε μέλος της 
εκκλησίας πρέπει να έχει ένα εκκλη-
σιαστικό προσευχητάριο. Περιέχει 
εωθινές βραδινές και προσευχές για 
την προετοιμασία της Μεταλήψεως 
και για άλλες ανάγκες. Όλες οι προ-
σευχές που περιέχονται στο ορθόδοξο 
προσευχητάριο είναι γραμμένες από 
τους άγιους Πατέρες. Γι αυτό απο-
τελούν για μας ένα σχολείο προσευχής. 
Μας διδάσκουν να προσεγγίζουμε το 
Θεό με σωστό πνεύμα, ταπεινά, με 
καθαρή καρδιά, όπως έκαναν οι Πατέ-
ρες όταν προσεύχονταν.

(Αρχιεπ. Φινλανδίας Παύλος)

Δονήσεις
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συνθήκες; Οι δυσκολίες της 
ζωής; 

Έμεινε για λίγο σκεφτική. 
Επανήλθε όμως δριμύτερη. 

Η σειρά των συλλογισμών 
της η ίδια. Ναι μεν, αλλά...

Πρόσθεσα λοιπόν:
- Πρότυπα υπάρχουν;
Ποιούς να δουν οι νέοι 

σήμερα; Ποιούς να μοιάσουν;
Μήπως εμείς λοιπόν πρέπει, 

έστω και αν είναι σχετικά 
αργά, ν’ αλλάξουμε τακτική;

Να ευθυγραμμιστούμε επι-
τέλους, με το Ευαγγέλιο;

Το να ρίχνουμε τον λίθο του 
αναθέματος, είναι το πιο απλό. 
Λύνουμε όμως το πρόβλημα; 
Αν ναι, γιατί ο κατήφορος δεν 
ανακόπτεται;

Με παρακολουθούσε συλ-
λογισμένη.

Συμφώνησε τελικά.
Έφυγε πιο ξεκούραστη.

(από το “ημερολόγιο 
ενός πνευματικού”)

H κυρία ήταν ψηλή. Σοβαρή. 
Με κινήσεις μετρημένες.

Κατάλαβα, ότι κάτι ήθελε.
Δυσκολευόταν να με πλη-

σιάσει. Της χαμογέλασα.
Κάθησε διπλα μου.
Ζήτησε την άδεια να μου 

μιλήσει. Να μου πει το πρό-
βλημά της.

Συμφώνησα.
Το θέμα της: Η νεολαία 

σήμε-ρα.
Είπε πολλά.
Παρουσίασε πολλά επιχει-

ρήματα.
Ήταν απογοητευμένη. Απαι- 

σιόδοξη.
Ανησυχούσε για τα παιδιά 

της.
Ποιός θα τα συγρατήσει 

άραγε, αφού, για τα καλά, 
πήραν κατήφορο;

Την άφησα να ξεθυμάνει.
Όταν τέλειωσε, είπα:
- Σωστά όλα τούτα. 

Ποιός άραγε ευθύνεται; Η 
Κυβέρνηση; Η παιδεία; Οι

Πυρσός

Ανιχνεύοντας
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Όλοι μπορούν να γίνουν σπουδαίοι, επειδή 
όλοι μπορούν να προσφέρουν.

Δεν είναι απαραίτητο να έχεις πτυχίο για να 
προσφέρεις.

Δεν είναι απαραίτητο να ξέρεις να συνδέεις 
σωστά το υποκείμενο με το ρήμα, για να 
προσφέρεις.

Το μόνο που σου χρειάζεται είναι μια καρδιά 
γεμάτη καλωσύνη.

Μια ψυχή που την κινεί η αγάπη.
 (Ημερολόγιο 2005 του 

Νηπιαγωγείου Αγ. Αναργύρων Λ/κας)

* * *
Βρείτε το κλειδί της καρδιάς σας. Θ’ 

ανακαλύψετε, ότι αυτό ανοίγει και την πόρτα 
της Βασιλείας του Θεού. 

                        Ι. Χρυσόστομος

Πυρσός

Ψηφιδεσ
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Πρέπει πάντα να θυμόμαστε, ότι ο σεβασμός 

δεν επιβάλλεται, αλλά εμπνέεται από το 

ήθος και την εν φόβω Θεού διακονία 

στην Εκκλησία και όχι με τη θορυβώδη 

θεωρητική κοινωνική δράση, προκειμένου 

να προκληθούν χειροκροτήματα θαυμασμού.

    π. Διονύσιος Τάτσης

Έπαψα να μιλώ για τον εαυτό μου, μόλις 
έμαθα, μόλις πείσθηκα, ότι καθένας δεν 
ενδιαφέρεται παρά μόνο για τον εαυτό του.

    Σατωμπριάν

Θροΐσματα... 
Κόρη μου, 
μιλούσε ακατάπαυστα. Έλεγε ελάχι-

στα διά πλείστων.
Αγνοούσε ότι:

                        

   . . .πατρικά

Πυρσός

                               ,           «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, 
ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ».
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Αγαπητέ μου Τάκη,

«επί την πέτραν» (Ματθ.ζ’14) 

Όταν γίνεται σεισμός, τότε καταρρέουν σπίτια. Κλονίζονται 
πολυκατοικίες. Σωριάζονται εγκαταστάσεις.

Ο άνθρωπος δεν κατέχει τίποτε ακίνητο. Υπάρχουν όμως 
πνευματικά περιουσιακά στοιχεία πραγματικά. Αμετακίνητα.
Ασάλευτα.

Υπάρχουν οικοδομές που δεν επηρεάζονται από τα «ρίχτερ».
Βασικό στοιχείο της οικοδομής η θεμελίωση.  Θα προσεχθεί 

το έδαφος, αλλά και η ποιότητα των υλικών και της εργασίας.
Μόνο ένας ανίδεος μπορεί να θεωρήσει σπατάλη χρόνου 

και χρώματος, ότι ξοδεύεται για τα θεμέλια, αφού αυτά είναι 
κρυμμένα στη γη.

Φανερή η σημασία, που χρησιμοποιεί ο Κύριος, για να 
υπογραμμίσει την ανάγκη της πνευματικής θεμελίωσης της ζωής 
μας.

Ο καθένας χτίζει το οικοδόμημα του χαρακτήρα του. 
Οικοδομεί και πυργώνει την ψυχή του. Αλλά σε ποια θεμέλια;  
Με τι υλικά; Τι ποιότητα δουλιάς κάμνει;

Το θεμέλιο είναι μοναδικό.  Ο Απόστολος Παύλος απορρίπτει 
(ως θεμέλιο) φιλοσοφικά συστήματα. Ιδεολογικά ρεύματα. 
Ανθρώπους. Υλικά αγαθά. Κοσμική δόξα. Κοινωνική προβολή. 
Τεχνική πρόοδο.

Έτσι όμως ο άνθρωπος κατέληξε να μη βρίσκει τη διαφορά 
ανάμεσα στο καθαρό χρυσάφι και στους ντενεκέδες, που 
γυαλίζουν.

Ο Χριστός λέει «επί την πέτραν» και όχι επί πετρών ή επί 
κάποιας πέτρας.

    Ρ υ ά κ ι α

Πυρσός
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Δεν μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε πολλές.
Ο Χριστός είναι θεμέλιος δοκιμασμένος.  Τόσοι χτίζουν τόσους 

αιώνες, χωρίς κανείς να αποτύχει.
Και στις οικοδομές τα δοκιμασμένα υλικά πάντοτε προτιμούνται.
Όσοι στηρίχθηκαν αλλού, διαψεύσθηκαν.  
Θυμόμαστε τον Ιουλιανό τον παραβάτη.  Τον Μουσολίνι. Τον 

Χίτλερ. Τον Λένιν. Τον Στάλιν. Τον Μάο.
Τελικά κανένα ψευτοστήριγμα δεν μένει αμετάθετο, αμετακίνητο.
Μόνο ο Χριστός χαρίζει ασφάλεια ζωής. Την αλήθεια Του, που 

μένει αμετάβλητη. Και πάντοτε επίκαιρη.
Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε, όχι κάτι 

μικρό, ούτε ανάξιο λόγου. Αλλά ένα μεγαλοπρεπές και στερεό 
χτήριο.

Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε όχι κάτι εφήμερο 
και προσωρινό, αλλά κάτι μεγάλο, που θα μείνει « εις τον 
αιώνα».

Μας στηρίζει (ο Χριστός) γερά στις δυσκολίες της ζωής, χωρίς 
να επηρεαζόμαστε από τις βροχές, τους ποταμούς, τους ανέμους 
που σημαίνουν επιβουλές. Πάθη. Θανάτους. Οικείων απώλεια, 
αλλοτρίων επηρείας. (Χρυσόστομος).

Τι σημαίνει όμως στην πράξη «θεμελιώνω τη ζωή μου επί την 
πέτραν»; Ο Χριστός με στηρίζει.  Με καθοδηγεί. Με δυναμώνει.  
Με φωτίζει.  Με προσανατολίζει.  Μου δίνει αντοχή στον αγώνα 
της ζωής.

Σωστά θεμελιωμένοι στο Χριστό, σημαίνει καμμιά στιγμή 
μόνοι μας. Έκθετοι. Υποχείρια των κινδύνων.

Ο νόμος Του γίνεται οδηγός μας στην ειλικρίνεια. Την τιμιότητα. 
Την αγνότητα. Την ανεξικακία. Τη συζυγική πιστότητα κλπ.

Πυρσός



Όλες οι πλευρές της ζωής μου φωτίζονται από την αλήθεια Του.
Έτσι δεν θα έχουμε Χριστιανούς της Κυριακής. Της ακρόασης 

μόνο, Μωρούς.
Αυτοί θυμίζουν εκείνον, που χτίζει στην άμμο, ο οποίος και 

έξοδα κάμνει και χρόνο χάνει και σε κόπους υποβάλλεται και 
τελικά σπίτι δεν έχει.

Αυτοί δεν τον αφήνουν να επηρεάσει τη ζωή τους. Χάνουν 
τελικά τη μάχη της ζωής. Δεν κάμνουν κάτι. που να μπορεί να 
πάρει θέση στην αιωνιότητα.

Αποτέλεσμα λοιπόν η πτώση. Η αποτυχία.
Θεμελιώνω λοιπόν τη ζωή μου «επί την πέτραν»;  

     Με την αγάπη μου,

                          a. G.
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Πυρσός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Χριστιανική Κίνηση της Παλουριώτισσας,
σας προσκαλεί σε συνέδριο,

την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2017,
μετά τη Θεία Λειτουργία.

Το συνέδριο θα γίνει στην αίθουσα της Εκκλησίας 
“Ευαγγελισμός ΙΙ”

Θέμα: Πυξίδα ζωής.

Θα προσφερθεί πρόγευμα



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες

Sthn kapdia...
[...] ο άνθρωπος βιώνει τη χαρά και την θλίψη, εδώ είναι η έδρα και το 

όργανο έκφρασης των ευαισθησιών του, τελικά εδώ εντοπίζεται το σημείο 
σημείο συνάντησής του με τον Θεό. 

Μια τέτοια θεώρηση της καρδιάς είναι διάχυτη τόσο στην Παλαιά, όσο 
και στην Καινή Διαθήκη. Η παντοδυναμία του Θεού φαίνεται και από την 
ικανότητά του να διεισδύει στην καρδιά του ανθρώπου και να την ερευνά 
(«ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς»), αφού αυτή θεωρείται το φυλακτήριο 
των απορρήτων του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός ανάλογα 
με την καθαρότητα της καρδιάς του, γι’ αυτό και ο ψαλμωδός ζητάει 
στην προσευχή του: «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός». Σήμερα 
ακόμη λέμε «άνθρωπος με καλή καρδιά», «καλόκαρδος» ή «κακόκαρδος». 
Εδώ, βεβαίως, λησμονιέται εντελώς η φυσιολογική λειτουργία και ο ρόλος 
της καρδιάς ως το βασικώτερο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού, και 
εξαίρεται μόνο το συναισθηματικό και ηθικό στοιχείο, που αυτή συμβολίζει 
και αντιπροσωπεύει μέσα στην ψυχική ιδιοσυστασία του ανθρώπου. Ο 
ίδιος ο Ιησούς Χριστός έχει πει ότι είναι μακάριοι αυτοί, που έχουν καθαρή 
καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Αυτή η ρήση του Ιησού θα αποκτήσει 
στη συνέχεια ένα ιδιαίτερο νόημα μέσα στον ορθόδοξο μυστικισμό.

Σύμφωνα με την ορθόδοξη αντίληψη για την ανθρώπινη οντότητα, 
η καρδιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που το νοητικόν, ο 
λόγος, δεν αποτελεί το θεμελιώδες κεφάλαιο στις βαθύτερες και υπαρξιακές 
εμπειρίες της ζωής. Η ίδια η πίστη, ως αποδοχή πραγμάτων μη βλεπομένων 
και ελεγχόμενων με τον λόγο και τη νόηση, εκφεύγει από τον χώρο αυτών 
των λειτουργιών, και συνδέεται περισσότερο με τη βιωματική λειτουργία 
του συναισθήματος, δηλαδή της ψυχικής ευαισθησίας και δεκτικότητας. 
Οι αισθήσεις και το νοητικόν καθοδηγούν και ελέγχουν τη γνώση, ενώ το 
συναίσθημα είναι αυτό που αγγίζει άμεσα την ψυχή, δηλαδή τη συγκίνηση, 
και συνδέεται μ’ αυτό που απλοϊκώτερα ονομάζουμε «καρδιά». Αυτή η 
«καρδιά» υπαγορεύει και την αγάπη, που είναι η βασικώτερη χριστιανική 
αρετή. Έτσι δημιουργούνται δύο διαφορετικοί κόσμοι, οι οποίοι μπορεί να 
έχουν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά ποτέ δεν ταυτίζονται. 

(Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος) 
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Κυριακή ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιε΄ 11-32) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις εἶχε 
δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός 
μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ διείλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 
Καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς 
ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς 
ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 
Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, 
καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ 
ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον 
οἷ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· 
πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ 
ἀπόλλυμαι; ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ 
αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· οὐκέτι 
εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων 
σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ 
μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, 
καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν 
αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱὸς- πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 
ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. Εἶπε δὲ 
ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν 
πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον 
τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ 
υἱός μου νεκρὸς ἢν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἢν καὶ εὑρέθη. 
Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος 
ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας 
καὶ χορῶν καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τὶ 
εἴη ταῦτα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφὸς σου ᾔκει καὶ ἔθυσεν 
ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 
ἀπέλαβεν. Ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ 
αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· 
Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου 
παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἐριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων 
μου εὐφρανθῶ. Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν 
βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σύ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ 
ἐμᾶ σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἕδει, ὅτι ὁ ἀδελφὸς 
σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη.

ἦ
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Ο πρεσβύτερος γιος προτίμησε την απομόνωση. Μια απομόνωση, 
που έφερε τη δηλητηρίαση της ψυχής του. Του φόρεσε τη στολή του 
εγωισμού. Αρνήθηκε τη σωτηρία στον αδελφό του. Κλείστηκε, σαν σε 
συρματόπλεγμα, στον δικό του κόσμο. 

Σ’ έναν κόσμο παράλογο. Μηδενικό. Απομόνωσης. Φθοράς πνευματικής. 
Ηθικής ασωτίας. 

Ο μεγαλύτερος αδελφός ζούσε με τις προσωπικές του αναζητήσεις. Τις 
αγωνίες. 

Δεν είχε την ετοιμότητα, τη γνώση, την ειλικρίνεια να σταθεί απέναντι 
στο γεγονός πια της επιστροφής του αδελφού του με περίσκεψη. 
Σοβαρότητα. Ταπείνωση. Σιωπή. Δάκρυα. Χαρά. 

Ζούσε σταθερά σ’ ένα δικό του κόσμο. Αδέσμευτος. Ασυνόρευτης 
τυπολατρίας. Βυθισμένος στο λιμάνι μιας ψεύτικης αγιότητας. Πλήρους 
αυτάρκειας. Φανατισμένος. Τυπολάτρης. Αμετανόητος. 

Ο μεγαλύτερος αδελφός κατακρίνει τον αδελφό του. 
Καταδικάζει τον πατέρα του. 
Θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο. 
Επιθυμεί έναν πατέρα εκδικητικό. Κριτήν. Αυστηρότατον. Τιμωρό 

αμείλικτο.
Ο παραλογισμός της μεγάλης ιδέας που έχει για τον εαυτό του, τον 

κάνει δάσκαλο του πατέρα του. Του καθορίζει τη θέση του. Τη στάση 
του. Τι πρέπει να πράξει εκείνος και όχι τι να προσέξει ο ίδιος. 

Η μεγάλη του πλάνη τον κάνει να μιλά περί του εαυτού του με 
απαιτήσεις και δικαιώματα. Παραπονείται. Οργίζεται. Κατακρίνει τον 
αδελφό του. Υπερυψώνει τον εαυτό του. Θέλει να φανερώσει την ανύπαρκτη 
αξία του. 

Μένει τελικά έξω από το παλάτι της σωτηρίας, αυτός που ένιωθε την 
προστασία του πατέρα ως στήριγμα. Βάλσαμο. Παρηγοριά μέσα στον 
αγώνα και την τρικυμία της ζωής του. 

Σωστά λοιπόν μερικοί ερμηνευτές μιλούν για δύο άσωτους γιους. Έναν 
μετανοημένο και έναν αμετανόητο. 

Συγκρίναμε ποτέ τη δική μας πορεία με αυτή των δύο αδελφών;
Πού τοποθετούμαστε λοιπόν; 
Η σύγκριση τελικά μας χρειάζεται.
             +ο π. Γ. 

Πυρσός
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Oράματα

Μη μιλάς!...
Τα στάχυα μέστωσαν στον κόσμο τον βαθύ,
Τα σπλάχνα μάτωσαν στ’ αντάμωμα της μοίρας.
Άκου λοιπόν σαν παραμύθι έστω.
Ψωμί δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά
Κι αγάπη ν’ αναστήσουνε τις μέρες.

Βόγγησαν άνθρωποι λεπροί
στα σκαλοπάτια τ’ ουρανού.
Προσεύχονται στο θάμα
λίγο ψωμί γυρεύοντας
την πείνα τους να θρέψουν!..

Αυγερινέ περπατητή,
στους κύρηδες του κόσμου
του κλειδωμένου, γύρεψε
να ρίξουν τα κλειδιά τους
στα μονοπάτια του Θεού,
ν’ αφήσουν τους αγγέλους ν’ αποτρυγήσουν,
λεύτεροι του κάμπου τα λουλούδια!...

            Ελισάβετ Κουρμπάση
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Πάντα

Πάντα ανυπομονώ
για κάτ ι  καλό
που ελπ ί ζω να γ ί ν ε ι
μ ε  έ να «παρακαλώ».

Αν γ ί ν ε ι  αυτό , 
θα γ ί νω χαρούμενο ς  κ ι  ευτυχ ισμ ένο ς .
Κ ι  όχ ι  σ τ ενοχωρημένο ς .

Δεν θα θ έλω να τ ελ ε ιώσε ι ,
αλλά να προχωρε ί .
Δ εν θα θ έλω να σταματήσε ι
ούτ ε  μ ια σ τ ιγμή .
   Τάκης

Ένα δάκρυ

Δάκρυ ε ί να ι ,  μην φοβάσα ι , 
κρύβε ι  αγάπη ,  σπάε ι  τη σ ιωπή .
Σε κάν ε ι  πάντα να θυμάσα ι
πως η καρδ ιά σου ακόμη ζε ι .
Μπόρεσε ς  ν ’  ακούσε ι ς . 
Μπόρεσε ς  ν ’  αφουγκραστε ί ς .
Το δρόμο τώρα συν εχ ί ζε ι ς
από κάπου ακόμη να π ιαστε ί ς .  
                Κ .  Χ .   
  

Πυρσός
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Τετάρτη, 11.1.2017

- Να έχετε ελπίδα. Ο Θεός έχει σχέδιο για σας. Θα γίνετε μεγάλοι. 

Αυτά είπε ο Δεσπότης σε εφήβους, που ήταν ορφανοί και έμεναν σε 

«εγκαταστάσεις» του σχολείου δύο ή τρεις μαζί, σε ένα κρεβάτι.

Φαντάσου…

Όμως, ναι. Τους είπε την Αλήθεια. Και τους υποσχέθηκε μόνο ό,τι 

μπορούσε να τους υποσχεθεί. Το  μόνο βέβαιο.

Τα πράγματα είναι δύσκολα στην Κένυα. 

***

Ήτανε τρία παιδάκια. Γέμισαν τα παγούρια τους με νερό και 

άρχισαν να τρέχουν, για να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Το ένα κοντοστάθηκε μια στιγμή.

Τα άλλα προχώρησαν. Έστριψαν. Και δε φαίνονταν πια.

Μόλις το κατάλαβε το τρίτο, φώναξε από τον φόβο του. 

Ένιωσε μόνο και εγκαταλελειμμένο ίσως. Και τρέχοντας να προλάβει 

τα άλλα παιδάκια, του ξέφυγε η παντοφλίτσα του.
         

Α. Κ.

Φύλλα ημερολογίου

Πυρσός
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Μιλά
 Ο εθελοντισμός και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι τρόπος ζωής.Η 

καλωσύνη είναι το ύψιστο αγαθό στον άνθρωπο. Μιλά με ηρεμία και γαλήνη 
στην ψυχή μια εθελόντρια, που σε μια φτιαγμένη από τσίγκους ορθόδοξη εκκλησία 
στην Κένυα βάφτισε ένα κοριτσάκι.

Αλλά υπάρχει και μία βαθύτερη ανάγκη να προσφέρω αγάπη, η οποία είναι 
αλληλένδετη με την ανάγκη να δώσω νόημα στην ύπαρξή μου. Όταν καταφέρνεις 
να χαρίσεις ένα χαμόγελο σε ένα παιδάκι, τότε αυτό σου χαρίζει μέσα σε αυτά τα 
κλάσματα δευτερολέπτου ένα κομμάτι παράδεισο. Και εγώ αυτό τον παράδεισο 
ψάχνω στη γη. Να δώσει νόημα στη ζωή μου.

Πήρα ένα μάθημα ζωής, που θα κουβαλάω μέσα μου για χρόνια. Με την 
επιστροφή μου στην Κύπρο δυσκολεύομαι να αντιμετωπίσω τη δική μας 
πραγματικότητα. Έχουμε τόσες ευκολίες και περιπλέκουμε τη ζωή μας τόσο ... 
Έχω δει εικόνες φτώχιας, εξαθλίωσης, που πλέον με βαραίνει ένα φορτίο ευθύνης 
προς τους ανθρώπους εκείνους. 

Έχω πάρει πολύ περισσότερα, από όσα έχω δώσει. Και το σημαντικώτερο 
είναι απαντήσεις για το τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί 
μου χαρίσανε το μεγαλύτερο δώρο με το χαμόγελό τους. Ξυπόλυτοι, πεινασμένοι, 
πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Πόσο αχάριστοι πρέπει να νιώθουμε εμείς, 
όταν παραπονιόμαστε για απλά πράγματα, όταν συνάνθρωποί μας με τόσες 
δυσκολίες είναι πάντα χαμογελαστοί! 

Μακριά από τα mall, τα club, την οικογένειά μου πέρασα τα πρώτα μου 
αληθινά Χριστούγεννα. 

Το μεγαλύτερο δώρο που μου χάρισε η Κένυα είναι η απάντηση στο αιώνιο 
ερώτημα, εάν υπάρχει Θεός. 

Πέραν πάσης αμφιβολίας, ο Θεός υπάρχει. Και ζει στην Κένυα. Ζει στο γέλιο 
των παιδιών. Σε κάθε ηλιοβασίλεμα. Σε κάθε θρόισμα του ανέμου. Στις μάνες, που 
κουβαλάνε νερό χιλιόμετρα. Και, μόλις σε αντικρύσουν, θα σου χαμογελάσουν. 

«Ο Θεός υπάρχει. Και ζει στην Κένυα. Και μαζί του και ένας πολύ καλός Του 
φίλος. Ο Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος. Και είμαι ευγνώμων που γνώρισα και 
τους δύο.

Ομολογία; Μάθημα ζωής; Ό,τι και νάναι, μιλά στις καρδιές. Και θερμαίνει την 
παγωμένη μας κοινωνία.

ΔΔ

Aκρω δακτύλωι                              ι

Πυρσός
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H enoxή της χαράς

[π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, εκδ. Αρμός]

...Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να έχουμε χαρά. Αυτή χάνεται 
μέσα στις ποικίλες αντιξοότητες της ζωής, τις νοοτροπίες και αντιλήψεις, 
που δομεί ο κόσμος και ο ψυχισμός των ανθρώπων. Παρά ταύτα, 
παραμένει το αιώνιο ποθούμενο της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Τόσο 
η θλίψη, όσο και η χαρά είναι συναισθήματα, τα οποία πρέπει να 
βιώνονται και να βρίσκουν τον δρόμο της έκφρασης μέσα από την 
ψυχή μας. Να αρθρώνονται σε λόγο, τέχνη και προσευχή, σε σχέση 
και συνάντηση. Εκείνο το οποίο δεν πρέπει να γίνεται, είναι η φίμωση 
των συναισθημάτων και η ταυτόχρονη ταύτιση εκείνου που νιώθουμε 
ή έχουμε υιοθετήσει ως τρόπο τρόπο ζωής με την χριστιανική μας 
ιδιότητα.

Ο Χριστιανός είναι χαρούμενος, γιατί αγαπάει και αγαπιέται. 
Αγαπάει τον Θεό, τους ανθρώπους, την κτίση, το δώρο της ζωής.

 Πάντα θα τη συζητάμε και θα την αναζητάμε... 
 Προσπαθώντας με τη δύναμή Του να απεγκλωβιστούμε από 

ενοχές ανυπόστατες, φόβους ψυχοφθόρους.
 «Χτίζοντας χαμόγελα σε μια ζωή οδύνης», όπως όμορφα 

σημειώνει ο συγγραφέας στον υπότιτλο του βιβλίου.  
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. 99, Φεβρουάριος, 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 
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).
Υπενθυμίσεις:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Καθημερινά, οι Πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του 
μεγάλου Ναού (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 (7:00-11:00 π.μ. και  3:30 - 5:30 μ.μ.) καθημερι-
νά. Για  περισσότερες  πληροφορίες  αποταθήτε  στην Εκκλησιαστική  
Επιτροπή.   (Τηλ.: 22459760, 22459763, από  τις 7:30 π.μ. - 5:30 μ.μ.).
Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι του Ασώτου γίνεται 
κατάλυση σ’ όλα.
Την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπαντής, δεν τελούνται 
μνημόσυνα.
Το Σάββατον, 18 Φεβρουαρίου, είναι Ψυχοσάββατο. Την Παρασκευή 17 
Φεβρουαρίου (3:00 μ.μ. - 4:30 μ.μ.) θα γίνει μνημόνευση των τεθνεώτων.
Από την Κυριακή της Απόκρεω μέχρι της Τυρινής, Τετάρτη και Παρασκευή, 
γίνεται κατάλυση σ’ όλα, εκτός κρέατος.
Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου (3:30 μ.μ. - 4:30 μ.μ.), θα γίνει και πάλι 
μνημόνευση των τεθνεώτων.
Από τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου, αρχίζει η νηστεία της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής.

Η ζωή. Μια σήραγγα σκοτεινή.
Πού βγάζει άραγε;
Στο φως τ’ άπλετο; Ή…;
                                   Ούτις

Πυρσός
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