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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΚΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΚΥΖΗ

  Για να δεις ότι είµαι κοντά σου, έφτιαξα για σένα τον 
πολύχρωµο ουρανό και το κελάηδηµα των πουλιών. Κρίµα 
όµως που δεν παρατήρησες ούτε τότε την Παρουσία µου. Σε 
ατένιζα όταν έφευγες βιαστικός προς τη δουλειά σου και πάλι 
περίµενα. Υποθέτω ότι εξαιτίας της απασχόλησης σου, δεν είχες 
χρόνο ούτε τότε να µου πεις δύο λόγια.
     Όταν γυρνούσες από τη δουλειά είδα τη κούραση και το στρες 
σου και σου έστειλα ένα ψιλόβροχο για να σε απαλλάξει από την 
πίεση της ηµέρας. Νόµιζα ότι κάνοντας σου αυτή τη χάρη θα µε 
θυµηθείς.
  Ως αντάλλαγµα όµως στενοχωρηµένος, µε έβρισες. 
Επιθυµούσα τόσο πολύ να µου µιλήσεις. Οπωσδήποτε η ηµέρα 
ήταν ακόµα µεγάλη. Άνοιξες µετά την τηλεόραση, και όταν 
παρακολουθούσες την αγαπηµένη σου εκποµπή, εγώ περίµενα. 
Έπειτα δείπνησες µε τους δικούς σου και για άλλη µια φορά δεν 
µε  θυµήθηκες.
     Βλέποντας σε τόσο κουρασµένο κατάλαβα τη σιωπή σου και 
έσβησα τη λαµπρότητα του ουρανού για να µπορείς να 
ξεκουραστείς, αλλά δεν σε άφησα σε σκοτάδι. Άφησα ξάγρυπνα 
για σένα πλήθος από αστέρια. Ήταν τόσο όµορφα, κρίµα που δεν 
παρατήρησες...αλλά δεν πειράζει! Μήπως πράγµατι 
συνειδητοποίησες ότι Εγώ είµαι εδώ για σένα. Έχω περισσότερη 
υποµονή από ότι εσύ µπορείς ποτέ να φανταστείς.

     Σε κοίταξα όταν ξύπνησες το πρωί. Περίµενα να µου πεις δύο-
τρεις λέξεις, ευχαριστώντας µε για όσα σου συνέβαιναν, 
ζητώντας την γνώµη µου για ότι πρόκειται να κάνεις σήµερα. 
Παρατήρησα ότι ήσουν πολύ απασχοληµένος προσπαθώντας να 
βρεις τα κατάλληλα ρούχα για να πας στη δουλειά σου. Ήλπιζα 
να βρεις κάποιες στιγµές να µου πεις µια καληµέρα!
Αλλά ήσουν πολύ απασχοληµένος.

    Θέλω να σου το δείξω αυτό, για να το δείξεις και εσύ µε τη σειρά 
σου στους γύρω σου. Σ' αγαπώ τόσο πολύ ώστε θα σε ανέχοµαι
                                                        Εκδόσεις ''Χρυσοπηγή'

Ο µονόλογος Του Θεού!

  Θα τα καταφέρει; ποιος ξέρει; Θα 
δούµε….έ, όσο τα καταφέρει…. 

  Μια παλιά σκέψη αναζωπηρώθηκε 
κ α ι  π ά λ ι  µ έ σ α  µ α ς .  Ν α  
ξαναφτιάξουµε ένα  µικρό ενοριακό 
ε ν τ υ π ά κ ι .  Υ π ή ρ χ α ν  α ρ χ ι κ ά  
ενδοιασµοί, ερωτηµατικά... Τι έχει 
να προσφέρει ένα ακόµη έντυπο στα 
τόσα που υπάρχουν; Και ύστερα... τα 
έξοδα; ο χρόνος..., που είναι λίγος για 
την προετοιµασία του; το υλικό που 
θα περιλαµβάνει; ο σχεδιασµός; 
φαίνονταν όλα µαζί µικροί ογκόλιθοι 
δύσκολοι στην σύνθλιψή τους. Όµως 
συνηθήσαµε πια τόσα χρόνια. Όλα 
στην εκκλησία είναι ένα όµορφο 
ταξίδι µικρό ή µεγάλο, βάζεις την 
βαρκούλα σου, τα πανιά της, την 
διάθεσή σου την καλή και… ο Χριστός  
βάζει την λιακάδα, τον άνεµο, το 
φεγγαράκι, τα όµορφα αστεράκια. 
Έτσι και τώρα βάλαµε την µικρή 
βαρκούλα του περιοδικού µας να 
ταξιδέψει πάνω στο γαλάζιο του 
νερού και θέλουµε να πετάξει µέχρι το 
γαλάζιο τ΄ ουρανού!

                                           π.Χρ.      

                                             ομιλία Μελέτης Αγ. Γραφής με π. Αθανάσιο και π. Αντώνιο εναλλάξ.

                           8:30μ.μ. Σύναξη νέων για το Απόδειπνο, ακολουθεί πνευματικός διάλογος.

                           6:30μ.μ. μάθημα κεντητικής για κέντημα ρωσικής τεχνικής με την κα Ναταλία.

Παρασκευή:. 8-9 Μαθήματα παραδοσιακού χορού για ενήλικες.

Δευτέρα:......6-7  μ.μ. μαθήματα χορωδίας με τον κο Χαράλαμπο.

                                                           

Τρίτη:...........5-6  μ.μ. σύναξη Μελέτης Αγ. Γραφής για γυναίκες με την κα Παναγιώτα 

Πέμπτη........5:30μ.μ. Εσπερινός-(Παράκληση στην Παναγία την Γοργοϋπήκοο και στον Αγ. Στυλιανό εναλλάξ),  

                           6-8μ.μ.   Μαθήματα Αγιογραφίας

Τετάρτη .......6:30μ.μ. μαθήματα για Σκάκι για παιδιά δημοτικού-γυμνασίου

Κυριακή:..... 10:30-11:30π.μ. Αρχονταρίκι καφές, διάλογος με όλους τους ενορίτες μας,

                                                              πρόσκληση διακεκριμένων ομιλητών.

Σάββατο:..... Κατηχητικές συνάξεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ζητήστε πρόγραμμα αναλυτικό)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

     «Χωρὶς τὴν ταπείνωση τὸ πᾶν εἶναι µηδέν. 
Μὲ τὴν ταπείνωση τὸ µηδὲν γίνεται πᾶν». -                   

   «Γιὰ νὰ καταλάβεις πόσο σπουδαῖο ἀγαθὸ 
εἶναι ἡ ταπείνωση, φτιάξε µὲ τὴν φαντασία σου 
δύο ἁµάξια καὶ ζεῦξε στὸ ἕνα τὴν ἀρετὴ µὲ τὴν 
ὑπερηφάνεια καὶ στὸ ἄλλο τὴν ἁµαρτωλότητα µὲ 
τὴν ταπεινοφροσύνη. Καὶ θὰ δεῖς ὅτι τὸ ζεῦγος 
τῆς ἁµαρτωλότητας θὰ ξεπεράσει τὴν ἀρετή. Καὶ 
αὐτό, ὄχι φυσικὰ ἀπὸ τὴν δική του ἱκανότητα, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὴν δύναµη  τῆς , ταπεινοφροσύνης
ποὺ πάει µαζί της. Τὸ ἄλλο ζευγάρι πάλι θὰ 
καθυστερήσει ὄχι ἀπὸ τὴν ἀδυναµία τῆς ἀρετῆς, 
ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὑπέρογκο βάρος τῆς .υπερηφάνειας

  Διότι ὅπως ἡ ταπεινοφροσύνη µὲ τὸ µεγάλο 
πνευµατικὸ ὕψος νικᾶ τὴν βαρύτητα τῆς 
ἁµαρτίας καὶ κατορθώνει νὰ ἀνέβει στὸν 
οὐρανό, ἔτσι καὶ ἡ ὑπερηφάνεια, µὲ τὸ ὑπέρογκο 
βάρος της, κατορθώνει νὰ ὑπερνικήσει τὴν 
ἀνάλαφρη ἀρετὴ καὶ νὰ τὴν τραβήξει πρὸς τὰ 
κάτω µὲ εὐκολία». 

                                   - Μέγας Βασίλειος

«Πνευµατικά µαργαριτάρια» 

των αγίων

Απο την Κυριακή του Τελώνου και 
Φαρισαίου µέχρι και του Ασώτου 
καταλύουµε αρτύσιµες τροφές ακόµη και 
την Τετάρτη και την Παρασκευή.
Απο την Κυριακή του Ασώτου µέχρι την 
Κυριακή των Απόκρεω καταλύουµε εκτός 
Τετάρτης και Παρασκευής ενώ η 
τελευταία Κυριακή που τρώµε κρέας είναι 
των Απόκρεω.
 Απο την Δευτέρα της Τυρινής µέχρι και 
την Κυριακή της Τυρινής καταλύουµε 
αυγά,ψάρι και τυροκοµικά ακόµη και την 
Τετάρτη και την Παρασκευή.
Ο ι  Ύ µ ν ο ι  τ ο υ  Τ ρ ι ω δ ί ο υ  ε ί ν α ι  
Κατανυκτικοί και µας προετοιµάζουν για 
να υποδεχθούµε το Πάθος και την 
Ανάσταση του Κυρίου µας.



Τί µιλᾶ τελικὰ στὴν καρδιὰ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ;

Πῆρα εὐλογία ἀπὸ τὸν Γέροντα καὶ πῆγα κάθισα ἐκεῖ 
σὲ ἕνα παρεκκλήσι ποὺ εἴχαµε καὶ µιλούσαµε ἀπὸ ἡ 
ὥρα ὀκτὼ τὸ βράδυ µέχρι ὥρα τέσσερις τὸ πρωὶ ποὺ 
χτύπησε τὸ σήµαντρο γιὰ τὴν ἀκολουθία. Μιλοῦσε 
βέβαια ὁ ἴδιος, δὲν ἄφησε τὸ Θεὸ νὰ τοῦ µιλήσει γιατί 
ἤθελε ὁ ἴδιος νὰ πεῖ ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶχε µέσα του. 
Πανέξυπνος ἄνθρωπος, πολὺ διαβασµένος, πολὺ 
µορφωµένος, ἦταν στὸ πτυχίο τῆς Νοµικῆς τότε.

Καὶ πράγµατι ἤξερε δηλαδή, δὲν ἔλεγε ψέµατα. Ὅταν 
ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τελειώσουµέ µου λέει,

– Λοιπόν, µοῦ λέει, κοίταξε πάτερ ἐγὼ µεγάλωσα στὰ 
κατηχητικά, στὶς ἀδελφότητες, κοντὰ σὲ πολὺ 
καλοὺς πνευµατικούς. Ξέρω τὰ πάντα. Ὅταν σου 
λέω κάτι ξέρω ἐκ τῶν προτέρων τί θὰ µοῦ 
ἀπαντήσεις.

Καὶ πράγµατι, ἤξερε πάρα πολλὰ πράγµατα. Δὲν εἶχα 
κάτι νὰ τοῦ ἀπαντήσω διότι ὄντως τὰ ἤξερα ὅλα. Κι 
ἔτσι ὅπως ἤτανε ἔξυπνος καὶ λαλίστατος καὶ εὐφυὴς 
καὶ µὲ ἐπιχειρήµατα -δικηγόρος βέβαια ἤτανε ὁ 
ἄνθρωπος- ἐντάξει ἐγὼ αἰσθανόµουνα στριµωγµένος 
σ' ἐκείνη τὴ γωνιὰ τοῦ στασιδιοῦ. Τὸν ἄκουγα ἁπλῶς 
κι ἔλεγα: ὁ Θεὸς νὰ µᾶς βοηθήσει νὰ βγάλουµε ἄκρη 
ἐδῶ ἀπόψε. Τί θὰ γίνει;

– Ξέρω τί θὰ πεῖς, ξέρω.

Ποῦ θὰ βγοῦµε µὲ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο;

Τέλος πάντων, εἶπε, εἶπε, εἶπε κάµποσα ..

Πήγαινα κι ἐγὼ νὰ πῶ καµµιὰ κουβέντα, δὲν µὲ 
ἄφηνε. Μοῦ ἔλεγε,

– Πάτερ µου ξέρεις ὅλα τὰ νίκησα µέσα µου. Ὅλα τὰ 
νίκησα. Ὅλα τὰ ἐπιχειρήµατα τῆς Ἐκκλησίας, ὅλη 
τὴ διδασκαλία τῶν κατηχητικῶν, τῶν ὁµαδαρχῶν, 
τῶν κατασκηνώσεων,  τῶν ὁµάδων,  τῶν 
πνευµατικῶν, τὰ πάντα. Τὰ ἔχω διαλύσει, τὰ ἔχω 
νικήσει. Ἔχω ἀπόψεις, ἔχω ἐπιχειρήµατα, ἔχω µέσα 
µου ἰσχυρὰ ἐρείσµατα γιὰ νὰ µὴν τὰ πιστεύω ὅλα 
αὐτὰ τὰ πράγµατα ἀλλὰ ἔχω κάτι ποὺ δὲν µπορῶ νὰ τὸ 
νικήσω. Δὲν µπορῶ νὰ τὸ νικήσω.

– Δὲν µπορῶ πάτερ. Ὅταν σηκώνοµαι τὸ βράδυ καὶ 
τὴ βλέπω νὰ εἶναι γονατιστὴ καὶ νὰ προσεύχεται, δὲν 
µπορῶ νὰ βγάλω αὐτὴν τὴν εἰκόνα ἀπὸ µέσα µου. 
Ὅλα τὰ ἄλλα τὰ διέλυσα. Καὶ τοὺς πνευµατικοὺς καὶ 
τὶς ἐκκλησίες καὶ τὶς κατασκηνώσεις καὶ τὰ πάντα 
ἀλλὰ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῆς µάνας µου δὲν µπορῶ νὰ 
τὴν νικήσω.

– Ὄχι, δὲν µιλάει καθόλου ἡ µάνα µου.

– Τί εἶναι αὐτὸ ποῦ δὲν µπορεῖς νὰ τὸ νικήσεις;

– Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ. Δὲν µπορῶ νὰ νικήσω τὴ µάνα µου.

– Δηλαδή; Ἔχει γλώσσα; Μιλάει πολύ;

– Ἐ τότε, τί κάνει;

Γιὰ νὰ µὴν σᾶς τὰ πολυλογῶ, τελικὰ τὸν νίκησε ἡ 
εἰκόνα τῆς µάνας του. Πράγµατι αὐτὸ τὸ παιδὶ 
πάλεψε πολὺ µὲ τὸν ἑαυτό του στὴ συνέχεια. 
Πηγαινοερχόταν στὸ Ἅγιον Ὅρος. Δὲν τοῦ λέγαµε 
τίποτα, ἁπλῶς ἦταν πολὺ παρατηρητικός. Ἔβλεπε, 
γυρνοῦσε, ἔβλεπε πράγµατα τὰ ὁποῖα ἐµεῖς δὲν 
βλέπαµε τόσα χρόνια. Ἑρµήνευε διάφορες 
καταστάσεις ὄµορφα, ὡραῖα. Μέχρι ποὺ σιγὰ-σιγὰ 
πράγµατι ἐνίκησε ἡ εἰκόνα τῆς µητέρας του, ἡ ὁποία 
ἦταν µία ἀγράµµατη γυναίκα -σχεδὸν ἀγράµµατη 
δηλαδὴ µὲ λίγες τάξεις τοῦ Δηµοτικοῦ- ἀλλὰ µία 
γυναίκα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία προσευχόταν πάρα 
πολὺ γιὰ τὸ παιδί της.

Καὶ σήµερα, Δόξα τῷ Θεῶ, τὸ παιδὶ 
αὐτὸ διαπρέπει. Εἶναι στέλεχος, ὅπως 
κι ἐσεῖς, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
στὴν ὁποία ἀνήκει. Καὶ διαπρέπει 
πραγµατικὰ στὴν πνευµατικὴ ζωὴ 
καὶ αὐτὸς καὶ ἡ κατ' οἶκον Ἐκκλησία

του, ἡ οἰκογένειά του καὶ ὅλοι 
ὅσοι εἶναι κοντά του. Γιατί ἀπὸ 
τότε, ἔγινε στέλεχος καὶ 
διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ στηρίζει καὶ αὐτὸς µὲ τὴ 
σειρὰ τοῦ πολλοὺς ἀνθρώπους.  

1.Τελώνου και Φαρισαίου
2.Ασώτου

3.Απόκρεω
4.Τυροφάγου

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
5. Α΄Νηστειών (Ορθοδοξίας)

6.Β΄Νηστειών(Αγ.Γρηγορίου του 
Παλαμά)

7. Γ΄Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
8.Δ΄Νηστειών(Οσ.Ιωάννου της Κλίμακος)
9.Ε΄Νηστειών(Οσ.Μαρίας της Αιγυπτίας) 

και
10.Κυριακή των Βαίων.

      -Κυριακή των Βαίων το βράδυ µέχρι το 
Μεγάλο Σάββατο πρίν την Ανάσταση.

   Το Τριώδιο τοποθετείται στα Αναλόγια των 
Ναών µας στον Εσπερινό του Σαββάτου της 
Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου 
αφού πρώτα ο Πρωτοψάλτης το παραλάβει 
απο την Εικόνα του Χριστού και το 
ασπασθεί.Έτσι ανοίγει το Τριώδιο, περίοδος 
η οποία διαιρείται σε τρείς µικρότερες,    
    -δηλ.Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου 
µέχρι Κυριακή της Τυροφάγου,
      -Καθαρά Δευτέρα µέχρι το Σάββατο Του 
Λαζάρου και 

  Τριώδιο ονοµάζεται το Λειτουργικό Βιβλίο 
της Εκκλησίας µας το οποίο περιλαµβάνει 
τους Ύµνους των Κυριακών, απο την 
Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου 
µέχρι και το Mεγάλο Σάββατο πρίν την 
Τελετή της Αναστάσεως. Ονοµάζεται έτσι 
διότι οι περισσότεροι Κανόνες του 
Όρθρου(πρωινή Ακολουθία)περιέχουν τρείς 
Ωδές ενώ συνήθως περιέχουν εννέα Ωδές.

Οι Κυριακές του Τριωδίου είναι οι εξής:

Ὅταν ἤµουν στὸ Ἅγιον Ὅρος στὴ Νέα Σκήτη ἦταν ἀρχὰς Νοεµβρίου µὲ 
τὸ δικό µας ἡµερολόγιο ἐκεῖ, ὅπου ἕνα βράδυ, περασµένη λίγο ἡ ὥρα 
χτύπησε ἡ πόρτα τῆς καλύβας µας καὶ ἀνοίξαµε νὰ δοῦµε ποιὸς ἦταν. 
Ἦταν τρία παιδιὰ τὰ ὁποία χάθηκαν στὸ δρόµο καὶ δὲν µποροῦσαν νὰ 
φιλοξενηθοῦν βέβαια στὸ Μοναστήρι γιατί εἶχε κλείσει, οὔτε πουθενὰ 
ἀλλοῦ καὶ ἔπρεπε νὰ τὰ φιλοξενήσουµε ἐµεῖς στὴ δική µας καλύβη. Δὲν 
ὑπῆρχε πρόβληµα βέβαια. Προσπαθήσαµε νὰ τοὺς φιλοξενήσουµε, νὰ 
τοὺς ἑτοιµάσουµε κάτι νὰ φᾶνε.

Ἕνας ἐξ' αὐτῶν ὅµως ἦταν πολὺ ἀρνητικός. Ἐγὼ κάθισα λίγο µαζί τους νὰ τοὺς µιλήσω µέχρι νὰ φᾶνε τὰ 
παιδιά, νὰ µὴν τοὺς ἀφήσουµε µόνους τους. Εἴπαµε κάποια πράγµατα. Τὸ ἕνα τὸ παιδὶ ἦταν ἀρνητικός, 
ἦταν...δύσκολος. Χαµογελοῦσε εἰρωνικά, µὲ ἔβλεπε ἔτσι παράξενα. Καταλάβαινα ὅτι δὲν τοῦ ἄρεσα τρόπον τινά, 
δὲν ξέρω. Ἀφοῦ φάγανε τὸ φαγητό τους, πῆγα νὰ.... τοὺς δείξω -ἤµουν ὑπεύθυνος ἀρχοντάρης- τὰ δωµάτια. Μοῦ 
λέει ἕνας.
– Πάτερ, µπορῶ νὰ δώσω στὸ Θεὸ τὴν τελευταία εὐκαιρία νὰ µοῦ µιλήσει;
– Ὡραία σκέψη. Καὶ τί θὰ γίνει τώρα; Δηλαδὴ πῶς θὰ δώσεις τοῦ Θεοῦ τὴν τελευταία εὐκαιρία νὰ σοὺ µιλήσει;
– Θέλω νὰ µιλήσουµε.

πού παλεύει µὲ τὸν Θεό;

 Μητροπολίτου Λεµεσού Αθανασίου
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