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Φάρμακα

Γίνεται μια αναγνώριση. (Μαρκ. στ’ 2)
Μια διάγνωση.
Μια διαπίστωση.
Ο ομιλών δεν είναι σαν τους άλλους. 
Ξεχωρίζει. 
Διαφέρει.
Χαρακτηρίζεται για τη σοφία του.
Δεν είναι δύσκολο για τους συνομιλητές του να 

διακρίνουν τη διαφορά. 
Αυτά που Εκείνος λέει, δεν είναι συνηθισμένα.   
Δεν τα έχουν ξανακούσει.
Είναι κι αυτό ένας λόγος, για να Τον παραδεχθούν.
Και να Τον αποδεχθούν.
Δεν προχωρούν όμως.
Προτιμούν τον σκεπτικισμό. 
Δεν ενθουσιάζονται.
Αφήνουν τον εαυτό τους κλειστό. Στα τείχη τους μέσα.
Μένουν στη γρανίτινη θέση τους.
Βλέπουν, χωρίς να… βλέπουν.
Αρρώστεια λοιπόν.
Και μάλιστα άσχημη.
Εμείς; Πώς χειριζόμαστε, σήμερα, το όλο ζήτημα;
Φάρμακα; Υπάρχουν, ευτυχώς...
Ας τα αναζητήσουμε λοιπόν.

 +ο π. Γ.
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ΑΒρέθηκε για πολλοστή φορά στο ογκολογικό κέντρο. Για 
την τρίτη χημειοθεραπεία της καινούργιας σειράς. Οι δυο 
προηγούμενες την ταλαιπώρησαν αφάνταστα. Κόπωση. 
Αϋπνίες. Δυσκολία στο περπάτημα. 

Η αναμονή πολύωρη και πιο κουραστική κι από την ίδια τη 
θεραπεία. Επιτέλους, με κάμποση δόση υπομονής, τελειώνει. 

Περιμένει το σύζυγο να φέρει το αυτοκίνητο κοντά. Οταν το 
βλέπει να πλησιάζει, ξεκινά. Με βήματα αργά. Τα πόδια μόλις 
και την κρατούν. Αποφεύγει τη “ράμπα”, για να μη γλιστρήσει. 
Δεν υπολόγισε όμως το ύψος του σκαλιού. Που δεν ήταν σκαλί, 
αλλά περιτείχισμα. Και ξαφνικά βρίσκεται στο κενό. Και, ω του 
θαύματος, προσγειώνεται όρθια. Αυτή που δεν μπορούσε να 
σηκώσει τα πόδια της.

Ο σύζυγος ανήσυχος πλησιάζει. 
- Ευτυχώς δεν έπεσα, του λέει. Η Αγία Μαρίνα με προστάτεψε. 
- Και ο Αγιος Δημήτριος, συμπληρώνει ο σύζυγος.
Και τα θαύματα συνεχίζονται και στις μέρες μας. Απλώς δεν 

τα βλέπουμε. ΔΔ

l Tην προσωπική θέληση του ανθρώπου, ούτε ο Θεός ούτε ο 
Σατανάς την παραβιάζουν.

l Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο 
κοντά η μια στην άλλη. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές τους δεν ήταν τόσο 
μακρυά η μια απ’ την άλλη, όσο είναι σήμερα.

l Να μη λατρεύεις το Θεό, που εσύ δημιούργησες, αλλά Εκείνον 
που δημιούργησε εσένα.

l Αν κάτι είναι καλό, είναι συνάμα θεϊκό. Όσο κι αν αυτό ηχεί 
παράξενα, η δήλωση αυτή συνοψίζει την ηθική. (L  W i tt ge n ste i n )

l Το να αποσιωπάς την αλήθεια είναι σαν να θάβεις το χρυσό. 
(Π υ θ α γ ό ρ α ς )

l Η αληθινή ταπεινοφροσύνη κρύβει όχι μονάχα όλες τις άλλες 
αρετές, αλλά ακόμη και τον εαυτό της. (Μ .  Β ασ ί λ ε ι ο ς )

l Δεν μπορείς να μισείς κάτι, που δεν έχει αξία. (Γ κά λγ ο υ ρ θ )

Ετος ΜΓ’ Αρ. 130(1319), 7 Απριλίου 2019,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Και σήμερα
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Πολύ;

Ο Χριστός γίνεται πιο αποκαλυπτικός.
Κάμνει θαύματα. (Μαρκ. στ’2)
Δεν μένει στη διδασκαλία.
Προχωρεί.    
Η περιέργειά τους ασφαλώς κινητοποιείται.
Δεν την αφήνουν όμως να δράσει.
Την εμποδίζουν.
Προτιμούν τη θέση της προκατάληψης.
Διερωτώνται, αν είναι ή όχι, ο συγκεκριμένος.
Αυτός που ήξεραν από μικρόν.
Σκληροκαρδία τελικά. 
Μένουν αμετακίνητοι. 
Χάνουν κάθε περίπτωση επικοινωνίας.
Και πιθανής συνεργασίας μαζύ Του.
Η στάση τους είναι μοναδική.
Προβληματική. 
Ανεπανάληπτη.
Πρωτοφανής.
Αξιοπερίεργη.
Είναι όμως και κάτι άλλο. 
Παράδειγμα προς αποφυγήν.
Εντυπωσιάζει η σκληρότητά τους.
Μας κάνει εντύπωση.
Σήμερα απέχουμε πολύ απ’ αυτό;
                                                       +ο π. Γ.
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Ετος ΜΓ’ Αρ. 131(1320), 14 Απριλίου 2019,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

«Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στα ρούχα που φοράει.
Ούτε στο πρόσωπο.
Ούτε στο πώς φτιάχνει τα μαλλιά της.
Η ομορφιά της φαίνεται στα μάτια της. Γιατί αυτά είναι η ανοιχτή 

πόρτα της καρδιάς της.
Η ομορφιά δεν βρίσκεται στο “μακιγιάζ”.
Αλλά στην αληθινή ομορφιά της ψυχής της.
Στην τρυφερότητα. Την αγάπη. Το πάθος που εκφράζει.
Η ομορφιά μιας γυναίκας ξετυλίγεται με τα χρόνια...»
Αποστομωτική κι ανέλπιστη απάντηση διάσημης ηθοποιού, όταν 

της ζήτησαν ν’ αποκαλύψει το μυστικό της ομορφιάς της.
Ωριμάζει κι ανακαλύπτει, πως το πρόσωπο αλλοιώνεται. Χάνει τη 

λάμψη του. Μα  όσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μαραίνονται, τόσο 
ανθίζουν κι ευωδιάζουν της ψυχής τα λουλούδια. 

Και γίνονται μπουκέτο προσφοράς αγάπης στα μαραμένα πρόσωπα 
τόσων ταλαιπωρημένων συνανθρώπων μας.

Είναι αυτή η ομορφιά που απουσιάζει από τη ζωή μας.
Ν’ αλλάξουμε λοιπόν τους καθρέφτες. Να δείχνουν το βάθος.                                                                                                               

ΔΔ

To βάθος

l Όταν λησμονούμε τις αμαρτίες μας, τις θυμάται ο Θεός. 
Και όταν θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, τις λησμονάει ο Θεός. 
(Τολσ τό ι )

l Ό άνθρωπος που κινεί τον κόσμο, είναι ο άνθρωπος, τον 
οποίον δεν μπορεί να κινήσει ο κόσμος.

l Αν κανείς σε συκοφαντεί, άφησε τη ζωή σου να τον 
διαψεύσει.

l Ό γνωστικός χωρίς να μιλήσει, καταλαβαίνει. Ό χαζός χωρίς 
να καταλάβει, μιλάει.

l Αυτός που πιστεύει, πως το χρήμα τα κάνει όλα, είναι 
πρόθυμος να κάνει τα πάντα για το χρήμα.

l Δεν φαίνεται κανείς ποτέ του τόσο γελοίος απ’ τις κακές 
ιδιότητες που έχει, όσο απ’ τις καλές που προσποιείται ότι έχει.

l Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. (Α λφ ρ έδ ο ς )
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Δική τους

Τέκτων λοιπόν. Αφού είναι. (Μαρκ. στ’ 3) 
Γιατί να Τον αμφισβητούν; 
Αφού Τον ξέρουν. 
Τον θυμούνται.
Ξέρουν πού έμενε. 
Τους γελούν τα μάτια τους; Οπωσδήποτε όχι.
Προτάσσουν την αίσθηση της όρασης. 
Ταμπουρώνονται πίσω απ’ αυτήν. 
Δεν αφήνουν τις διαδόσεις να τους παρασύρουν. 
Όλα γι’ αυτούς είναι ένα ψέμα. 
Μια απάτη.
Μια πλάνη. 
Μια εξαπάτηση από κάποιους. 
Θα δεχθούν να παρασυρθούν; 
Χάνουν βέβαια έτσι άλλα πράγματα. 
Φέρουν το βάρος των ευθυνών τους. 
Αρρωστημένη τούτη η κατάσταση. 
Μια αρρώστεια βαρειά.
Ανεπανάληπτη. 
Προχωρημένη μάλιστα.
Δεν υπολογίζουν τη ζημιά τους. Δυστυχώς!...
Επέλεξαν, πάντως, οι ίδιοι τούτον τον δρόμον.
Δική τους η ευθύνη.

 +ο π. Γ.
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Ετος ΜΓ’ Αρ. 132(1321), 21 Απριλίου 2019,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην κορυφή στο τένις. Το πιο 
σπουδαίο είναι, πως με τις ενέργειές του αποτελεί το Νο1 στις 
καρδιές όλου του κόσμου. 

Ο σέρβος αστέρας άνοιξε εστιατόριο στην πατρίδα του, 
προσφέροντας δωρεάν φαγητό σε ανθρώπους που πραγματικά 
το έχουν ανάγκη. Σε άπορους. Και άστεγους.

«Νομίζω, πως οι συμπατριώτες μου αξίζουν τα πάντα. Γιατί 
άνοιξα εστιατόριο; Το φαγητό είναι το… καύσιμο, στο οποίο κατά 
μεγάλο ποσοστό οφείλονται οι επιτυχίες μου. Είναι σημαντικό 
να τρώει κάποιος καλά. Πόσο μάλλον γι’ αυτούς που δεν έχουν. 
Από όλα αυτά που έχω βιώσει ως αθλητής, έμαθα πως το υγιεινό 
φαγητό είναι αυτό που με βελτίωσε», δηλώνει.

Η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Ούτε οι τίτλοι που 
κέρδισε, ούτε τα χρήματα δίνουν αξία στον άνθρωπον. 

Μετρά το μέγεθος της καρδιάς του αγάπη που φωλιάζει μέσα. 
Αυτή που ζωντανεύει την ύλη. Και καταξιώνει τον άνθρωπο.

ΔΔ

Kaταξιώνει

l Εκείνος που δεν μπορεί να ζήσει στην κοινωνία και δεν έχει 
την ανάγκη της, είναι τέρας ή Θεός. (Α ρ ι σ το τ έ λ η ς )

l Ό εγωισμός είναι ένα ζευγάρι ξυλοπόδαρα, που κάνουν τον 
άνθρωπο ψηλό. Χωρίς να τον κάνουν μεγάλο. (Μ έ γ α ς  Β ασ ί λ ε ι ο ς )

l Τα παιδιά θέλουν παραδείγματα και όχι κριτές. (Σ ο υ ί φ τ )

l Η πίστη είναι υπόθεση καρδιάς, ενώ η Επιστήμη ενδιαφέρει 
το μυαλό. Αφού και τα δυο είναι του Θεού δημιουργήματα, πώς 
μπορούν να έρθουν σε αντίθεση; (Γ α λι λα ί ο ς )

l Σε μεγάλους πειρασμούς υποκύπτει εύκολα, όποιος έχει 
ήδη υποκύψει σε κάποιους άλλους μικρότερους. (Ρ ίχα ρ ν τ  Β ίγ κ ιν ς )

l Είσαι εικόνα του Θεού. Νιώσε την αξία σου και μη γίνεσαι 
όμοιος με τα ανόητα κτήνη. (Μ έ γ α ς  Β ασ ί λ ε ι ο ς )
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Τον τρόπο

“και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ» (Μαρκ. στ’ 3)
Ιδού λοιπόν το κατάντημα των ανθρώπων εκείνων. 
Αντιμετώπισαν θέμα σκανδάλου.
Ήταν άραγε δικαιολογημένοι; 
Αν δούμε αντικειμενικά το θέμα, είχαν δίκιο να 

σκανδαλιστούν; 
Ξέρουμε, ότι υπάρχουν δύο ειδών σκάνδαλα:
Όταν κάνουμε το σωστό και οι άλλοι σκανδαλίζονται. 

Αυτό συμβαίνει εδώ. 
Όταν κάτι είναι λάθος και τότε σκανδαλίζονται οι άλλοι. 
Εάν δηλ. φταίμε οι χριστιανοί, η ευθύνη είναι δική μας.
Όταν σκανδαλίζονται οι άλλοι, ενώ εμείς κάμνουμε το 

σωστό, τότε το λάθος είναι δικό τους. 
Το θέμα του σκανδαλισμού πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. 
Στην περίπτωσή μας δεν έφταιε ο Χριστός. 
Ήταν δικό τους το λάθος. 
Δική τους και η ευθύνη. 
Στις δικές μας περιπτώσεις άραγε; 
Το όλο θέμα χρειάζεται (πιο) υπεύθυνη αντιμετώπιση.
Περίσκεψη λοιπόν.
Πάντα με τη βοήθεια του Θεού.
Και κάτι άλλο όμως.
Να προσέξουμε τον τρόπο που ζούμε. Είμαστε συνεπείς;
                                                         +ο π. Γ.
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Ετος ΜΓ’ Αρ. 133(1322), 28 Απριλίου 2019,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Aλλαγή πλεύσης

l Η προσευχή είναι κλειδί που ανοίγει τα ουράνια. Ανεβαίνουν 
τα ικετευτικά λόγια της και κατεβαίνει η ευσπλαχνία του Θεού. 
( Α υ γ ο υ σ τ ίν ο ς )

l Κάνε ότι μπορείς εκεί που βρίσκεσαι με κείνο που έχεις.
l Όποιος δεν πιστεύει με όλο του το είναι και με ακλόνητη 

βεβαιότητα, δεν είναι μπορετό να σωθεί.
l Όσοι χαίρουν για τα κακά που συμβαίνουν στην Εκκλησία, 

μοιάζουν με τον στρατιώτη που λόγχισε το σταυρωμένο Κύριο.  
( Ι ω ά ν ν η ς  Χ ρ υ σ ό σ το μο ς )

l Αν νομίζεις ότι η μόρφωση κοστίζει, δοκίμασε την αμάθεια.
l Η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. ( Μ έ γ α ς  Β ασ ί λ ε ι ο ς )

l Ότι δεν γίνεται στον κατάλληλο καιρό, παντού και πάντα 
φέρνει λύπη. ( Ι π π π ο κρ ά τ η ς )

Για να έχετε χείλη ελκυστικά, προφέρετε λόγια καλωσύνης...
Για να έχετε ωραία μάτια, να κοιτάζετε τι ωραίο έχουν οι 

άνθρωποι πάνω τους...
Για να μένετε αδύνατοι, να μοιράζεστε το γεύμα σας με 

όσους πεινάνε...
Για να έχετε όμορφα μαλλιά, αφήστε ένα παιδί να τα 

χαϊδεύει κάθε μέρα...
Οι άνθρωποι  περισσότερο από ότι τα αντικείμενα, έχουν ανάγκη  

από επιδιόρθωση. Φροντίδα. Αναζωογόνηση. Ενδιαφέρον...
Γερνώντας συνειδητοποιείτε ότι έχετε δύο χέρια...
Ενα για να βοηθάτε τον εαυτό σας.
Κι ένα για να βοηθάτε όσους έχουν ανάγκη...
Μηνύματα βγαλμένα από την καθημερινότητα και την πείρα 

της ζωής. 
Μονάχα που ο άλλος μας εαυτός δεν τα συλλαμβάνει. Η, 

ακόμα χειρότερα, τα αγνοεί. Συνεχίζει το μοναχικό του δρόμο. 
Μακριά από «σκοτούρες» και «ενοχλητικούς» περαστικούς. 

Με τη μοναξιά να γίνεται μόνιμος σύντροφός μας. Συνοδός 
τραγικός. Σύμβουλος για μια δυστυχισμένη ζωή.

Αλλαγή πλεύσης λοιπόν. ΔΔ

΄


