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Ἰδιοκτήτης: 

Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος 

Μοναγρούλλι –Λεμεσός 

Τήλ./Φάξ: 25632879.  

Ἐφημέριος:  

Πρωτοπρεσβ. Γεώργιος Κόρτας,   

Τήλ.: 97668822  

Παρεκκλήσια:  

(ἅ) Ἁγίων Ἀναργύρων  

(β) Ἁγίας Παρασκευῆς 

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀνήκουν 

στό τυπογραφεῖο Χριστάκη 

Χαραλάμπους, τό ὁποῖο ἀνέλαβε 

τά ἔξοδα τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ 

Στα κείμενα διατηρείται η 

ορθογραφία των συγγραφέων. 
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Το σύμπαν του εγωισμού μας καλύπτει ως 
συνήθως το σύμπαν του Θεού στα μάτια 
μας. Κανείς δεν ακούει αμα δεν θελει να 
ακούσει, κανείς δεν βλέπει κάτι έξω απ’ 
αυτό που θέλει να δει. Κι όταν δεν μπορεί 
να δει καθαρά και ταυτόχρονα δεν 
πετυχαίνει αυτό που θα ήθελε να 
συμβαίνει, αρχίζει εκείνη η ασύλληπτα. 
καλοδουλεμένη ύφανση των προφάσεων, 
της δικαιολόγησης και της 
αυτοδικαίωσης. 

Μάρω Βαμβουνάκη 
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Όλοι εκείνοι, που ξεκινώντας την οικογενειακή τους ζωή χωρίς ευοίωνα 
σημάδια, στηρίγματα και 
εγγυήσεις οικογενειακής 
ευτυχίας αγωνίζονται και 
ξεπερνούν τις διάφορες 
κρίσεις, μας δείχνουν τα 
ύψη που μπορεί να γτάσει 
οάνθρωπος , όταν σηκώνει 
το σταυρό του και 
προχωρά. Μας δείχνουν ότι 
κάθε δυσκολία μπορεί να 
γίνει δρόμος προς τον 
παράδεισο που χάσαμε 
κάποτε. Μας αποδεικνύουν ότι όποια κρίση κι αν αντιμετωπίσουμε στην 
οικογένεια μας, μπορούμε ν΄αγωνιστούμε τον «καλόν αγώνα» της αγάπης και 
της θυσίας, και όταν ο δρόμος φτάσει στο τέλος, να πούμε: «Δόξα το Θεώ, 
πάντων ένεκεν». Και να είμαστε νικητές. 

Μαρίας Δημητριάδου 
 

 

Όταν οι άντρες επιστρέφουν στα σπίτια τους, 
κουρασμένοι, πληγωμένοι, εξοργισμένοι, 
«φουρτουνιασμένοι», λαχταρούν μια γλυκειά κουβέντα, 
ένα χάδι, ένα καλομαγειρεμένο φαγητό!. Μια σοφή 
κουβέντα λέγει «Ο έρωτας περνά από το στομάχι». Ο 
μακαρίτης Τσιριντάνης συχνά-πυκνά έλεγε: «Ο 
άνθρωπος κουράζεται ν’ αμαρτάνει, δεν κουράζεται να 
δικαιολογείται!». 

Και ο άνδρας οφείλει να πραγματοποιεί επιθυμίες, 
ανάγκες που χρειάζεται η γυναίκα του! Ο γάμος είναι 
αλληλοεξυπηρέτηση. Η αμοιβαία προσφορά, η 
χαροποίηση του συντρόφου μας είναι λάδι γαλήνης, 
μετατρέπει το σπίτι σε λιμάνι ευτυχίας! 

Θεόδωρος Κ. Βγόντζας 
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Τα παιδιά οφείλουμε να τα διδάσκουμε, και από αυτά οφείλουμε κι εμείς να 
διδασκόμαστε, κατά το ρηθέν από τον ίδιο το Θεό: «Εάν μή στραφῆτε καί 
γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Ουρανῶν» 
(Ματθ. ΙΗ’,3). 

Ενώ ο άγιος απόστολος Παύλος 
ερμήνευε τούτο ως εξής: «μὴ παιδία 
γίνεσθε ταῖς φρεσὶν ἀλλὰ τῇ 
κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν 
τέλειοι γίνεσθε»(Προς Κορινθ. Α’ , 
ΙΔ’ 20) 
Προετοιμάζοντας τα παιδιά για τη 
ζωή στο κόσμο, φροντίσατε να 
εμφυτεύσετε στις καρδιές τους τη 
πίστη και τον φόβο του Θεού, που 

θα ήταν οδηγοί του στη μέλλουσα ζωή; Προσευχηθείτε στον Θεό να φυλάξει 
Αυτός τις καρδιές τους από την ήρα που φυτρώνει σαν εχθρός ανάμεσα στο 
σιτάρι. 

Όσιος Μακάριος 
«Όπου Θεός, Γαλήνη» 
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Το παιδί πρέπει να το δούμε, όπως και τον κάθε άνθρωπο βέβαια, ως 
ψυχοσωματική οντότητα και ολότητα, ως εικόνα Θεού. Η Εκκλησία δίνει τα 
μέσα για την κάθαρση και τελειοποίηση του ανθρώπου, για να γίνει 
άνθρωπος πνευματικός, δηλαδή πνευματοφόρος, φωτισμένος από τη χάρη του 
Αγίου Πνεύματος και όχι διανοούμενος, κουλτουριάρης αλλά χριστοποιημένος 
κι εκκλησιαστικοποιημένος πιστός. Ορισμένοι ψευτοδιανοούμενοι σήμερα 
εισηγούνται να καταργηθεί το 
μάθημα των θρησκευτικών στα 
σχολεία και ν΄αντικατασταθεί 
από τη θρησκειολογία. Οι ίδιοι 
θολοκουλτουριάρηδες θεωρούν 
την αγάπη στην πατρίδα και την 
σημαία και την ιστορία ρατσισμό. 
Δεν πρέπει τα παιδιά μας να 
ντρέπονται για την 
ελληνικότητα τους και για την 
ορθόδοξη πίστη τους, που θα τους 
κάνει ν΄αγαπούν και να τιμούν 
τους ξένους, όπως κι εκείνοι θα πρέπει εμάς. Αξίζει να μεγαλώσουν τα παιδιά 
στους δύσκολους καιρούς με ισχυρές αντιστάσεις για τη δυτικότροπη ζωή, 
την εύκολη ζωή, που αλλοτριώνει τη νεότητα. 
Έχουν ευθύνη οι γονείς και οι δάσκαλοι για τη διαπαιδαγώγηση που 
προσφέρουν, που θα κάνουν τα παιδιά ν΄αγαπήσουν τον πλούσιο εγχώριο 
πολιτισμό, την πνευματικότητα κι αγιότητα. 

†Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου 
«Οικογένεια, Γονείς και Παιδιά» 
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Σήμερα ἡ ἐγκράτεια ἰσοδυναμεῖ μέ θαῦμα. Ἀλλά ὅπως ὅλα τά θαύματα 
ἀπαιτοῦν δύναμη Θεοῦ καί πίστη τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι καί αὐτή εἶναι ἐφικτή 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος τό θελήση πολύ καί ζητήση 
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε ἄς μή 
λησμονοῦμε ὅτι, ἀφοῦ ἐκκλησιολογικά μόνο 
δικαιώνεται αὐτή ἡ ἐγκράτεια, μόνο μέσα στή 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά 
πραγματοποιηθῆ. Μόνο ἕνας συνειδητά πιστός, 
πού μελετᾶ, προσεύχεται, ἐξομολογεῖται, 
κοινωνεῖ, εἶναι σέ θέση νά διατηρήση μέσα 
του μία ἀτμόσφαιρα ἐμπιστοσύνης στόν Θεό 
καί πνευματικῆς ἀγωνιστικότητας. Τό 
μαρτυροῦν οἱ χιλιάδες νεαρῶν πιστῶν πού τό 
ἐπιτυγχάνουν καί σήμερα. Στήν ἐποχή μας 
ὑπάρχει πληθώρα βιβλίων σχετικῶν μέ τό 
νόημα τοῦ γάμου, ἔτσι ὥστε ὅποιος θέλει 
μπορεῖ νά ἐμβαθύνη. Ἄλλωστε τό σεξουαλικό 
ζήτημα δέν ἐξαντλεῖται στήν προγαμιαία 
ἐγκράτεια. Χρειάζεται μακροχρόνιος ἀγώνας 
ὥστε νά θέση κανείς τή λειτουργία αὐτή στήν ὑπηρεσία τῆς ἀγάπης, τῆς 
ἑνότητας, τῆς κατανόησης, τῆς τρυφερότητας, τῆς βαθειᾶς κοινωνίας. 
Μπήκαμε σ' ἕναν καινούργιο αἰῶνα πού φιλοδοξεῖ νά καθιερώση 
ἐναλλακτικές μορφές οἰκογένειας, ἁπλῶς καί μόνο γιά νά ἱκανοποιήση κάθε 
φτηνή ἐπιθυμία καί γιά νά διαδώση τό ἰδανικό ἑνός "γάμου"-ἁπλοῦ 
συμβολαίου. Σ' ἕνα κόσμο πού κλυδωνίζεται ἀπό τήν καχυποψία καί τήν 
ἐχθρότητα, πού ἀποδιοργανώνεται ἀπό τόν ἡδονισμό καί τήν ἐκμετάλλευση, 
χρειαζόμαστε τόν ἐκκλησιαστικό γάμο περισσότερο ἀπό ποτέ στήν ἱστορία 
τῆς ἀνθρωπότητος. Ὄχι ὡς ἁπλῆ τελετή, ἀλλά ὡς κεντρικό ἄξονα τῆς ζωῆς 
ἀπό τόν ὁποῖο παἰρνουν νόημα ὅλες οἱ ὑπόλοιπες πτυχές της. Ὁ κόσμος δέν θά 
σωθῆ οὔτε ἀπό τόν ἀφελῆ ρομαντισμό τῆς δῆθεν ἀγάπης, οὔτε ἀπό τήν 
ἀπρόσωπη ἀπόλαυση πού ἦλθε νά τόν ἀντικαταστήση, τά ὁποῖα ἤδη κάποιοι 
ἐμπορεύονται. Ἐλπίδα του παραμένει ἕνας γάμος πού τρέφεται ἀπό τό Σῶμα 
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού διατηρεῖ ὡς ὅραμα τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, πού 
ἀγωνίζεται (σκληρά μερικές φορές) νά μεταποιῆ καθημερινά τό φυσικό σέ 
θεανθρώπινο. Ἕνας γάμος πού ὑλοποιεῖ τήν αἰώνια βούληση τοῦ Θεοῦ γιά τόν 
τρόπο τῆς σχέσης: τή βαθειά κοινωνία τῶν προσώπων.  

Ἔρωτας καί γάμος: μυστήριο ἀγάπης 
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Θερμοῦ 
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Μία πιστή Ρωσίδα πήγε στον πνευματικό της στην Ρωσία και του είπε: 
«Πάτερ, θέλω να πάρω την ευχή σας να κάνω οικογένεια. Μου δίνετε την 
ευχή σας; Θέλω να ευχηθείτε για μένα και να με ευλογήσετε. Ήρθε η ώρα, 
είμαι ώριμη πλέον στην ηλικία και θα παντρευτώ». Και την ρωτά ο 
πνευματικός: «Είσαι έτοιμη να 
φέρεις στον κόσμο έναν άγιο; 
Μπορείς στο παιδί που θα 
μεγαλώσεις να δείξεις ένα 
τέτοιο κλίμα γύρω σου ώστε 
να πάρει αυτή την υποψία της 
αγιότητας; Τότε σου δίνω την 
ευλογία μου». 
Δεν την ρώτησε για άλλα 
πράγματα. Δεν την ρώτησε αν 
έχει λεφτά, αν έχει δουλειά, 
αν έχει τα εξωτερικά στοιχεία 
που συνθέτουν ένα 
πετυχημένο γάμο. Της είπε: 
«Μπορείς να εμπνεύσεις αγιότητα σε αυτό το παιδί; Μπορείς να το κάνεις 
άγιο;». Εννοώντας: «Μπορείς εσύ να είσαι αγία για να δώσεις και στο παιδί 
αυτή την επιθυμία της αγιότητας; Τότε να έχεις την ευχή μου να ξεκινήσεις, 
αλλιώς το να κάνεις οικογένεια επειδή σε πήραν τα χρόνια, επειδή ήρθε η 
ηλικία, επειδή όλες οι φίλες σου και οι φίλοι σου έχουν κάνει οικογένεια, δεν 
είναι σωστό ξεκίνημα. Δεν αρκεί αυτό». 
Πρέπει να ξεκινήσει κανείς με σοβαρότητα αυτή την υπόθεση, με περίσκεψη, 
με ωριμότητα, και προσευχή. Πόση ώρα, πόσους μήνες κρατά η κυοφορία; 
Εννέα μήνες και τελειώσαμε; Πέρασαν εννέα μήνες. Κρατήσαμε τόσο καιρό 
το παιδάκι μας στα σπλάχνα μας, το φέραμε στην ζωή. Και τελειώσες; Όχι. 
Ναι, το παιδί το έφερες στην ζωή, άγιο όμως δεν το έκανες ακόμα. Του δίνεις 
τροφή, μα δεν αρκεί για να χορτάσει. Είναι και ο χαρακτήρας. Του πήρες 
ωραίο δωμάτιο έβαλες και κλιματιστικό, μπράβο σου. Έχεις βάλει και ζεστά 
χαλιά και υπολογιστή. Αλλά χρειάζεται και ποιότητα ζωής το παιδάκι, 
δηλαδή να βοηθήσεις το παιδί σου να γνωρίσει τον εαυτό του. Να γνωρίσει 
τον κόσμο γύρω του, να γνωρίσει μέσα από τον κόσμο τον συνάνθρωπό του, να 
γνωρίσει το Θεό, να γνωρίσει την αλήθεια. Έμαθες το παιδί σου να αγαπάει; 
Έμαθες στο παιδί σου να προσεύχεται; Έμαθες στο παιδάκι σου να γονατίζει, 
να κάνει θυσίες και να ταπεινώνεται; Του έχεις δείξει εσύ με το δικό σου 
παράδειγμα τι θα πει ταπείνωση; Σε έχει δει το παιδί σου να υποχωρείς, να 
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ζητάς συγνώμη; Να χάνεις το δίκιο σου και να μην αντιμιλάς; Σε έχει δει το 
παιδί σου από τα μικρά του χρόνια να αντέχεις στον πόνο χωρίς να 
διαμαρτύρεσαι, χωρίς να γκρινιάζεις και να αγανακτείς; Σε έχει δει όταν 
αποτυγχάνεις κάπου να το παίρνεις σαν αφορμή να πλησιάσεις περισσότερο 
τον Θεό και την ταπείνωση; Σε έχει δει να παραδέχεσαι ένα λάθος σου; 
Τότε πραγματικά θα ξέρει το παιδί σου γιατί ζει και πού πηγαίνει. Θα ξέρει 
τον σκοπό που ζει σε αυτό τον πλανήτη και θα έχει πραγματικά αληθινούς 
ωραίους γονείς , οι οποίοι χωρίς να έχουν διαβάσει πολλά παιδαγωγικά, χωρίς 
να ασχολούνται μόνο με το παιδί τους, αλλά με αβίαστο και ξεκούραστο 
τρόπο μέσα από την δική τους πορεία προς τον Θεό, θα βοηθούν και τα παιδιά 
τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευλογημένο και αληθινό. Είναι μία αγωγή που 
γίνεται από γενιά σε γενιά με τρόπο αθόρυβο και άδηλο. Δεν φαίνεται αλλά 
γίνεται και επηρεάζει τον κόσμο όλο. 

 «Αγάπη για πάντα» 
του π. Ανδρέα Κονάνου 

Σκέφτεσαι και τυραννιέσαι, νιώθεις αγωνία και θλίψη, ζητώντας από τον 
άλλο να πιστοποιήσει το γεγονός ότι θα σε αγαπάει για πάντα και θα είστε 
για μια ζωή μαζί. Σαφώς και του ζητάς κάτι πολύ διανοητικό. Αντί λοιπόν να 
κουράζεσαι και να κουράζεις, πράξε το εξής. Άσε τις εγγυήσεις που 

στηρίζονται στα λόγια και στο 
μυαλό, και προσπάθησε να 
ζήσεις με τον αγαπημένο σου, με 
έναν τέτοιο τρόπο και ποιότητα 
που θα εξασφαλίσουν αυτό που 
ποθείς, δίχως λόγια και 
ψυχολογικές ιαχές. Διαμόρφωσε 
τους όρους μιας σχέσης, όπου ο 
άλλος να επιζητά μια ζωή μαζί 
σου, όχι γιατί το συμφωνήσατε ή 
το υπογράψατε ή δώσατε τον 
λόγο σας κάποτε, μα γιατί η ζωή 

μαζί σου, είναι τόσο όμορφη, γλυκιά, γεμάτη και ευλογημένη, που δε θα 
μπορούσε να ζήσει αλλιώς.  
Άσε λοιπόν τα λόγια και τις σκέψεις, και ζήσε. Όσες εγγυήσεις και να σου 
δώσουν η ζωή θα τις καταργήσει, εάν αυτό που ζεις είναι ψεύτικο και ανιαρό. 
Φτιάξε την ζωή σου με τέτοιο τρόπο που θα «εγγυάται» την ομορφιά στα 
σωθικά της. 

π.λίβυος 
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Αυτός ο λόγος που χαράσσεται πάνω στο λευκό 
χαρτί του βιβλίου, σιωπηλά σε κρατά και δεν 
σε αφήνει να τον προσπεράσεις γρήγορα. Έχει 
πολλά να σου πει. Φθάνει εσύ να έχεις την 

διάθεση να ακούσεις. Αλλά για να 
ακούσεις πρέπει πρώτα να σιωπήσεις. 
Όχι μόνο να σιωπήσεις να μιλάς, 
αλλά να σιωπήσει και η καρδιά σου 
να μιλά. Διότι η καρδιά μας μιλά. 
Μιλά όταν πνίγεται με τα χίλια δύο 
καθημερινά ζιζάνια των μεριμνών 
χωρίς να ησυχάζει ποσώς. 
Έτσι λοιπόν πρέπει να αφιερώνουμε 
χρόνο για να σιωπούμε από όλα τα 
επίγεια και να χαρίζουμε λίγο χρόνο 
στον εαυτό μας για τα επουράνια, για 
να ακούσουμε τον λόγο του Θεού, για 
να ακούσουμε τον λόγο του λευΐτη 
που θέλει να μας δώσει λόγον Θεού. 
Αυτός ο λόγος του π. Ανδρέου, 
προσφερόμενος και διαδιδόμενος στον 
καθένα, παραμένει επίκερος μέσα 
στην καθημερινότητα που περνάς, 
καθώς σε διδάσκει το μυστήριον της 
αιωνιότητας. 
Έτσι και εγώ θα σιωπήσω τώρα ως τελευταίο λόγο, σας προσκαλώ να 
διαβάσετε το βιβλίο αυτό κι ο καθένας ας λάβει την ωφέλειαν εκ του λόγου 
και εκ της σιωπής που υπάρχεο μέσα σ’ αυτό. 

Απόσπασμα από το πρόλογο του βιβλίου από τον Καθηγούμενου Ιεράς Μονής 
Μαχαιρά Επιφανίου Αρχιερέως 

Μπορεῖτε νὰ τά προμηθευτεῖτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο Αγίας Τριάδος (τηλ. 
99607871), στὰ πιὸ κάτω βιβλιοπωλεῖα: 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιο Ὄρος» (Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ) Χριστοδούλου Σώζου 21, Μέγαρο 
Σιαντεκλὲρ τηλ 22680722 
ΛΕΜΕΣΟ: Ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως α) Ἁγίου Ἀνδρέου 304, τηλ. 
25366844 καὶ β) Ἑλλάδος 45 τηλ. 25343458 
ΛΑΡΝΑΚΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιος Γεώργιος Μακρῆς», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐκκλησάκι Αγίου 
Γεωργίου Μακρή, τηλ 24368220 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ 
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