
ΔισέλιδοΚερδίζει

Ποια ήταν λοιπόν η φιλοδοξία του τυφλού; (Λουκ. ιη, 39)
Αναζήτηση λίγων δηναρίων.
Εξασφάλιση της καθημερινής τροφής του.
Ούτε οράματα, ούτε προσδοκίες.
Ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι του. Αναζητεί διαφυγή από 

το έρεβος της ύπαρξής του μέσα στο θόρυβο της ζωής του 
δρόμου με την κινητικότητα των…βλεπόντων. 

Μένει καθισμένος στη «φιλόξενη» γωνιά του ώρες 
ατέλειωτες. Σε σκέψεις διαρκείς. Σε διάφορα σημεία που 
σκόνταφτε ο λογισμός του. Σε μια διαρκή αναμόχλευση του 
νου του. Βέβαιος, πως δεν μπορούσε και δεν τολμούσε να 
«κοιτάζει» σε ελπίδες… φωτισμού των ματιών του. 

Παρέμενε παραδομένος στη ρουτίνα της καθημερινότητας, 
χωρίς ελπίδα κάποιας έκπληξης. Στραμμένος διαρκώς στο 
μαύρο σύννεφο του αυτονόητου, αθεράπευτου σκότους του.

Ξαφνικά κάτι ξυπνά το λογισμό του. Απορεί το πνεύμα του. 
Διαλαλεί την απορία του. Κεραυνοβολείται από το άγνωστο 
θορυβοποιό πλήθος. 

Είναι η έκπληξη της κρίσιμης ώρας της ύπαρξής του. Η 
στιγμή της έκρηξής του. 

Τι γνώριζε άραγε ένας «αιώνιος» τυφλός για τον Ιησού;
Τί είχε συγκεντρώσει και αποθησαυρίσει μέσα του για τη 

θαυματουργική Του δύναμη και το πλούσιο έλεός Του; 
Και κερδίζει. Ναι. Εμείς; 

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 50 (1240), 6 Aυγούστου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

6/8/2017 Πρέπει να έχουμε στον 
ουρανό τα βλέμματά μας. Τότε 
δεν θα μας κλονίζει τίποτε. 

(π. Αμφιλόχιος Μακρής)

7/8/2017 Ακόμα και η αγάπη 
που δεν αναγνωρίζεται, έχει την 
ανταμοιβή της.
8/8/2017 Όποιος αφήνει τα 
κοσμικά για τα ουράνια είναι σαν 
να χάνει μια χάλκινη δραχμή και 
να κερδίζει εκατό χρυσές.

 (Μ. Αντώνιος)

9/8/2017 Η πιο επικίνδυνη 
αίρεση είναι εκείνη, που είναι 
καρυκευμένη με δόσεις αλήθειας.
10/8/2017 Ψευδόμαστε στο 
Θεό, όταν προσευχόμαστε, αν 
δεν εμπιστευόμαστε σ’ Αυτόν 
μετά την προσευχή μας.
11/8/2017 Συνειδητοποίησε ότι 
πρέπει να συνεννοείσαι, για να 
μπορέσεις να ζήσεις μέσα στον 
κόσμο. 

Να το πάρεις απόφαση ότι 
είναι ανάγκη να καταλαβαίνεις  
τους άλλους.
12/8/2017 Σε όσους συγχωρού-
νται πολλά, αγαπούν πολύ. 

Σε όσους αγαπούν πολύ, συγ-
χωρούνται πολλά. 
Αν αγαπούσα τον Ιησού Χριστό 
στο μέτρο της άφεσης που μου 
χάρισε, σίγουρα θα γινόμουν μια 
γιγάντια φωτιά αγάπης. 

Και...

Φοιτητική ζωή σημαίνει... δυ-
σκολία. Και μάλιστα όταν εργά-ζεσαι.

Κι ο μισθός; Γλίσχρος. Δεν αρκεί 
για το οικοτροφείο.

Αφελής Κύπριος εσύ. Πηγαί-νεις 
με κάθε καλή διάθεση και... Μου 
είπαν, ότι, όταν φεύγεις για τη δουλειά 
σε κατευοδώνει ο... διευθυντής.

Φθάνεις στο οικοτροφείο. Υπο-
δοχή; Εντυπωσιακή(!)

Γνωστή φυσιογνωμία από το 
παράθυρο. Ενθουσιάζεσαι.

Η αντίδραση; Μα: σσσ ... (σιωπή). 
Διαβάζουν κάποιοι. Και... ενοχλείς!

Απότομη η προσγείωση!
Προσπαθείς να επιβιώσεις. Παντού 

γύρω καχυποψία.
Το τεκμήριο αθωότητας (ο κα-

θένας = αθώος μέχρι ν’ αποδειχθεί το 
αντίθετο); Δεν ισχύει.

Οι σκοπιμότητες; Θερμοκήπιο.
Ο πρώτος μισθός; Μειωμένος.
Διερωτάσαι: Να ζητήσω διόρθωση;
Ο ένας: “ναι”. Ο άλλος : “όχι” 

Συμβάλλεις στο έργο...
Εκείνος άλλαξε... “στρατόπεδο” 

και γρήγορα!...
Ζητείται η μαρτυρία σου για 

πράγματα, που ούτε καν αντιλήφθηκες. 
Τί να πεις;

                                         α.Γ



ΔισέλιδοΚοντά μας

Κραυγάζει λοιπόν ο τυφλός. Και πολύ έντονα. Χωρίς σταματημό. 
Το μήνυμα της έκπληξης σαρκώνεται μέσα του. 
Ο Ιησούς είναι κοντά του. 
Τον αισθάνεται ο τυφλός. 
Τρέμει από μια συγκίνηση απροσδόκητη.
Τον ρωτά το αυτονόητο.
Τι άλλο λοιπόν θέλει; 
Και μάλιστα από εκείνον που είναι ο μόνος που μπορεί να του 

δώσει το φως των οφθαλμών του;
Ο τυφλός είδε το φως της μέρας. Ό,τι δεν ήλπιζε ποτέ ότι θ’ 

απολαύσει. Αυτό που τόσο μεγάλη ανάγκη είχε. 
Είχε τελειώσει ο συνολικός ψυχισμός του, τον οποίο είχε 

ξεσηκώσει σε συναγερμό πανικού. 
Αλυσίδα γεγονότων λοιπόν: Αχνό αντιφέγγισμα. Αμυδρή ακτίνα 

ελπίδας. Πιθανότητα ανάβλεψής του.
Αυτοδύναμα δεν μπορεί να κινηθεί.
Λάμπει μέσα του μια ανταύγεια νήψης σε διαστάσεις φωτισμού 

πυγολαμπίδας.
Αντέδρασε νηπτικά.
Η δυνατότητά του απέδειξε την ετοιμότητά του.
Ξεπέρασε το τέλμα της ακινησίας του σκότους του.
Η πυγολαμπίδα της νήψης έγινε, σε μια στιγμή μέσα, προβολέας 

φωτισμού της χάρης. Η νήψη του είχε γίνει πια φωτιστική και 
σωτήρια. 

Πόσο μπορούμε εμείς να διακοσμήσουμε με κάποια μαργαριτάρια 
τούτης της αλυσίδας τη ζωή μας; 

Είμαστε έτοιμοι; 
Ξύπνιοι;
Φωνάζουμε; 
Επιμένουμε; 
Ή απλώς εφησυχάζουμε; 
Κοντά μας η σωτηρία λοιπόν; Ή…; +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 51 (1241), 13 Aυγούστου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

13/8/2017 Η ζωή είναι πολύ 
μικρή, για να σπαταλάς χρόνο  
μισώντας τον οποιονδήποτε.
14/8/2017 Δε χρειάζεται να 
κερδίζεις σε κάθε διαφωνία. 
Δυμφωνησε με το να διαφωνείς.
15/8/2017 Η προσευχή είναι 
κλειδί που ανοίγει τα ουράνια. 
Ανεβαίνουν τα ικετευτικά λόγια 
της και κατεβαίνει η ευσπλαγχνία 
του Θεού. (Αυγουστίνος)
16/8/2017 Το ψέμα, αν φανεί 
γυμνό, οι άνθρωποι δεν το 
δέχονται. Ντύνεται λοιπόν την 
όψη της αλήθειας και, απατώντας 
έτσι τους ανθρώπους, τους κάνει 
να το εγκολπώνονται. (Γρηγόριος 
Νύσσης) 
17/8/2017 Δεν μπορείς ν’ 
αμαρτάνεις και να βαδίζεις 
συγχρόνως στο φως.
18/8/2017 Τίποτε δεν σε 
επηρεάζει βαθειά προς την 
άρνηση της ζωής, αν έχεις βρει 
μέσα σου τον Ήλιο.
19/8/2017 Όσο ο άνθρωπος 
πλησιάζει προς την “πνευματικό-
τητα” της αγάπης προς τον 
“πλησίον”, ΄τόσο εξασφαλίζει τη 
δική του ζωή, αλλά και του άλλου

Ποτέ μη χλευάζεις. Τίποτα 
δεν απομακρύνει τον άλλον από 
σένα, όσο η ειρωνεία.

Τί άλλο;

Φοιτητικών συνέχεια.

Σε διάλειμμα, κυκλοφορίας στον 

εθνικόν Κήπο.

Σε σημείο κεντρικό. Ένας 

μεσόκοπος. Τίποτε το ιδιαίτερο.

Αρχίζει να... κηρύττει.

Δεν επεδίωξες να βρεθείς εκεί.

Κι ακούεις: “Ο άνθρωπος είναι 

τρισύνθετος. Σώμα, ψυχή, πνεύμα...”

Μαζεύτηκαν. Παρακολουθούν.

Μα το τρισύνθετο καταδικάζεται 

από την Εκκλησία. Δισύνθετος είναι ο 

άνθρωπος. Πνεύμα και ύλη.

Επεμβαίνεις. Οι ακούοντες: Ποιός 

είναι τούτος ο θρασύς, που διακόπτει;

Μπορείς να μη συνεχίσεις;

Εξηγείς. Αιρετική (τί άλλο;) η θέση.

Ο ομιλητής ζητά περισσότερα. Οι 

πέριξ; Συνοφρυωμένοι.

Ολοκληρώνει. Και...

Η έκπληξη. 

Ο ομιλητής διορθώνει. Απολογεί-

ται. Η τάξη αποκαθίσταται. Οι λοιποί 

αναζητούν τον “διορθωτή”.

Έχει εξαφανιστεί! 

Τί άλλο να κάνει;
α.Γ



ΔισέλιδοΜπορεί
Ο εκατόνταρχος δεν ήταν Ιουδαίος. (Ματθ. κζ’ 54)
Δεν ασχολήθηκε ποτέ με το θέμα Ι ησούς . Ήταν τελείως 

άσχετος. Το πρώτο του ενδιαφέρον και φροντίδα ήταν η προστασία 
του χώρου της σταύρωσης. Δηλ. η εκτέλεση της εντολής του Πιλάτου. 
Η τήρηση των στρατιωτικών του καθηκόντων και υποχρεώσεών του 
απέναντι στη στρατιωτική του αρχή. 

Είναι  ουδέτερος παρατηρητής των δρωμένων. Χωρίς να έχει 
λόγο. 

Χωρίς να το θέλει όμως ή να το επιδιώξει, βρέθηκε ξαφνικά στο 
κέντρο των γεγονότων.

Τελικά, ομολογεί τη θεότητα του Χριστού.
Μεταποιεί τον τρόμο του σε θεολογική έκφραση και ομολογία.
Πώς, αλήθεια, ο φόβος και ο τρόμος έγιναν όργανο διακήρυξης 

της θεότητας του Ιησού; 
Πώς έγινε η μεταποίηση τούτη σε θεολογική, αυθόρμητη 

ομολογία; 
Ο νους του ήταν δεκτικός ενός φωτεινού ανοίγματος νήψης. 

Πνευματικής καθαρότητας και διαύγειας. 
Είδε στο πρόσωπο του κρεμασμένου νεκρού Ιησού, τη 

χαρισματική διαφάνεια της θείας Του αίγλης.
Ήταν κλητός Θεού.
Είχε τη δεκτικότητα να γίνει μάρτυρας της θεότητας του Υιού 

Του. Όχι μόνο μπροστά στο σταυρό, αλλά και πέραν τούτου. Στο 
αποστολικό δηλ. έργο της κήρυξης της αλήθειας του Ευαγγελίου 
και μάλιστα μέχρι θυσίας της ζωής του.

Για να κρίνει ο Θεός έτσι και να δώσει στον εκατόνταρχο τούτη 
την ευκαιρία, σημαίνει ότι κάτι είδε Εκείνος μέσα του. 

Μια προδιάθεση. Ένα θεμέλιο ίσως. Κάποια δεδομένα.
Μπορεί να ισχύει και σ’ εμάς το ίδιο άραγε; 

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 52 (1242), 20 Aυγούστου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

20/8/2017 Τα πιο ωραία μάτια 
είναι αυτά που σε κοιτάζουν με 
αγάπη. 
21/8/2017 Κατανόησε τι θέλει ο 
συνομιλητής σου να σου μεταδώ-
σει.

Προσπάθησε να διεισδύσεις 
βαθύτερα απ’ ότι οι εκφράσεις 
το επιτρέπουν. Να καταλάβεις 
εκείνο που θέλει να σου πει.
22/8/2017 Η ειδικότητα του 
Σατανά είναι να υπόσχεται 
τα καλύτερα και να δίνει τα 
χειρότερα.
23/8/2017 Είναι κάτι που 
χρειάζεται ο κόσμος και μόνο 
εσύ μπορείς να δώσεις. Είναι ο 
εαυτός σου.
24/8/2017 Κάτι για το οποίο 
αξίζει να ζει κανείς, είναι να κάνει 
τους άλλους ευτυχέστερους. 
Δεν μπορεί ποτέ να λογιστεί 
θυσία, οτιδήποτε κάνεις, για 
να σηκώσεις και να στηρίξεις 
κάποιον σε τούτη τη ζωή.
25/8/2017 Να είσαι ικανοποιη-
μένος με ότι έχεις, αλλά  ποτέ με 
ότι είσαι.
26/8/2017 Εκείνος που εγκατα-
λείπει την αλήθεια του Θεού, 
εγκαταλείπει το Θεό της 
αλήθειας.

Η πείρα
Η ζωή η φοιτητική συνεχίζεται.
Δουλιά. Σχολή. Ευκαιρίες πνευ-

ματικές. Κάποτε (σπάνια) “περί 
ανέμων και υδάτων”.

Παίρνεις πρόσκληση. Θα 
συμμετάσχεις στην κατασκήνωση;  
Ως ομαδάρχης.

Ανταποκρίνεσαι. Με μαθητές 
των Αθηνών.

Τοπίο εξαιρετικό.
Δυό ομάδες ισότιμες. Ίδιας 

ηλικίας. Δύναμικότητας.
Στον Βασίλη οι “καλοί”. Σε 

σένα τα “ζιζάνια”.
Στα “γιατί” σαν απάντηση 

καμμία.  Αργότερα θα δεις το 
“καλό”.

Έλλειψη νερού. Μπάνιο; Στη 
θάλασσα.

Ο αρχηγός θεολόγος. Ώριμος. 
Ο υπαρχηγός; Ώριμος; Υποτίθεται.

Σε παρακολουθεί. Σε υποβλέ-
πει. Σε αμφισβητεί. Σε περιφρονεί 
κάποτε. Σε...

Εσύ τη δουλιά σου.
Δεν πήγες εκεί, για ν’ αρέσεις 

στον... Γι’ άλλον πήγες σκοπό. 
Προχώρα. Και μην κυττάζεις 
αλλού.

Συγκεντρωτικό το σύστημα. 
Πιάνεις το σφυγμό του.

Λειψό το φαΐ. Η δυσχέρεια 
οικονομική.

Οι μαθητές σου; Βιαστικά 
τρέχουν στην τραπεζαρία. 
Μοιράζονται... το φαΐ σου.

Χάνεις κιλά στο τέλος. Κάτι 
είναι και τούτο.

Κι η πείρα; Ας είναι...
α.Γ



ΔισέλιδοΘεοφώτιστα
Πρώτος οικιστής του Παραδείσου. Ναι. Ένας ληστής. 

(Λουκ. κγ’ 40)
Γεγονός που προβάλλει την ποικιλομορφία των αιτιών 

ή της αφετηρίας της αρετής ή ακόμη του χαρίσματος της 
νήψης. 

Γειτονιά στη σταύρωση.
Αιτία; Ή αφορμή;
Βρέθηκε χωρίς να το περιμένει. Ή να το ζητήσει.
Εδώ κάνουμε ένα λάθος. Τονίζουμε τον εισιτήριο λόγο 

του. Παραβλέπουμε τον επιτιμητικό του λόγο προς τον 
έτερον συσταυρωμένον κακούργον. 

Τούτος ο λόγος είναι το κλειδί που «ήνοιξε Εδέμ 
πύλας».

Από ποιον πληροφορήθηκε για το Χριστό; 
Από πού κατάλαβε, ότι ο Χριστός «ουδέν άτοπον 

έπραξε»; 
Πώς αντιλήφθηκε, πως ο Χριστός είναι βασιλιάς με τη 

δική Του βασιλεία; 
Θεοφώτιστα τα λόγια του καταδικασμένου εκείνου σε 

θάνατο κακούργου. 
Κι ομολογεί.
Και κερδίζει. Τον δέχεται Εκείνος.
Σε θέση καίρια.
Το εισιτήριό του; Μα τί άλλο; Ή ομολογία του.
Μοναδική. Και ανεπανάληπτη.

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 53 (1243), 27 Aυγούστου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

27/8/2017 Τίποτα δεν ενισχύει 
τον αθεϊσμό και την ασέβεια 
τόσο, όσο η τεράστια ασυμφωνία 
που παρατηρείται ανάμεσα 
στα λόγια και τις πράξεις των 
ανθρώπων που διατείνονται ότι 
είναι χριστιανοί.
28/8/2017 Μην ξεχνάς πως ο 
κόσμος παρατηρεί περισσότερο 
τη ζωή σου, παρά τα λόγια σου.
29/8/2017 Αν διαφωνείς με τον 
άλλο, άρχισε να προσεύχεσαι γι’ 
αυτόν κάθε μέρα. Σίγουρα ένας 
από τους δυο σας θ’ αλλάξει.

30/8/2017 Ο Κύριος προνοεί 
προσεκτικά για μας, τόσο που 
δεν ξεχνιέται ούτε μια προσευχή, 
ούτε μια καλή σκέψη ενώπιον 
του Θεού. (Όσιος Σιλουανός)

31/8/2017 Το φάρμακο της 
μετάνοιας είναι ικανό ν’ αφανίσει 
όλα μας τα αμαρτήματα. 

(Ιώαννης Χρυσόστομος)

1/9/2017 Απόφευγε τις ακρότη-
τες. Μη χρησιμοποιείς λέξεις: 
“Δεν είσαι δημιουργικός”, “δεν 
είσαι ικανός για τίποτα”, “δε μ’ 
αγαπάς”, “είσαι τυραννικός”.
Μην καταδικάζεις τον άλλον 
εύκολα. Βρες βάση πάνω στην 
οποία μπορείς να χτίσεις.
2/9/2017 Δεν μπορείς ν’ αδική-
σεις και να δικαιωθείς.

Σε θάνατο
Βεβαιωμένη(;) η πληροφορία: 

“Ο Κ. αρραβωνιάστηκε.”
Ενθουσιάζεσαι.
Είναι φίλος σου.
Δουλέψατε μαζί στην Κατα-

σκήνωση. Στην Κύπρο.
Αμοιβαία τα αισθήματα.
Βρίσκεσαι με κάποιους κοινούς 

φίλους.
Ενθουσιασμένος, εκδηλώνεσαι. 

Μεταδίδεις το νέο.
Περνούν κάποιες μέρες.
Ο “πληροφοριοδότης” επανέρ-

χεται. Επεισόδιο δεύτερο: 
“Κύτταξε. Η πληροφορία ήταν 

εξωπραγματική. Δεν συνέβηκε 
τέτοιο  πράγμα (ο αρραβώνας) 
Μαθεύτηκε εν τω μεταξύ ότι η 
πληροφόρηση προήλθε από σένα. 
Τα έχουν μαζί σου. Να ξέρεις, 
πάντως, πως, αν με ρωτήσουν, θα 
διαψεύσω. Δεν σου έδωσα εγώ 
την πληροφορία. Κι εσύ να το 
πεις, θα διαψεύσω κι εσένα”

Επιπολαιότητα; Σκέφτεσαι.
Ανευθυνότητα; Ευθυνοφοβία 

δηλ.; Ανωριμότητα δική σου; Γιατί 
βιάστηκες ν’ αναμεταδώσεις;

Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν πει-
ράζει. Τί να πω;

Αναζητείται ένοχος. Ποιός 
άλλος; Εσύ.

Ο προβληματισμός σου εξακο-
λουθεί. Ναι. “ Όμορφος κόσμος 
κ.λ.π.”

Ένοχος λοιπόν. Η φιλία κατα-
δικασμένη σε θάνατο.

Να είστε καλά.  Τί άλλο;
α.Γ


