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Eίναι;

Προτροπή έντονη. (Μαρκ.ζ’ 14)
Καλεί ο Χριστός τους μαθητές Του να ακούνε.
Να καταλαβαίνουν.
Αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Δεν μπορεί ένας να ακούει μόνο.
Πρέπει και να καταλαβαίνει. Να παίρνει το σωστό 

μήνυμα. 
Συχνά ακούμε πολλά.
Χωρίς πολλή προσοχή τ’ αφήνουμε και περνούν 

απαρατήρητα.
Σαν να μη λέχθηκαν. 
Χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία από τον λήπτη. 
Δεν τα κάμνουμε κτήμα μας.
Συχνά μας δημιουργούνται και απορίες. 
Τις αφήνουμε αναπάντητες.
Τι καταλάβαμε;
Ωφέλεια; Καμμιά. 
Τι να κάμουμε λοιπόν; 
Τι άλλο από το να προσέξουμε;
Να βάλουμε τη σκέψη μας να δουλέψει.
Η αδιαφορία δεν είναι ασφαλώς λύση.
Δεν προχωρούμε έτσι. Δεν προοδεύουμε.
Και το κυριώτερο; Δεν ωφελούμαστε.
Είναι όμως ζωή αυτή;

 +o π.Γ.



Δονήσεις

Κα
θη

με
ριν

ά

Μ
ΙΑ

 Ε
ΙΚ

Ο
Ν

ΑΉρθε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβρη. 
Πέρασε με βάρκα από την Τουρκία. Βρέθηκε στην τάξη μου. Δεν 

ήξερε ούτε μια λέξη Ελληνικά. 
Ήταν φοβισμένος.
Ήθελε μόνο αποδοχή. Κι αγάπη.
Την πήρε.
Μου την έδωσε τριπλάσια πίσω.
«Εγώ χωρίς εσένα δε θέλω να πάω σχολείο», μου είπε κλαίγοντας 

το βράδυ της γιορτής λήξης του σχολείου, στα Ελληνικά πια.
Γροθιά στο στομάχι για όλους όσοι, κατά καιρούς ξεσηκώθηκαν, 

ώστε να μην πάνε τα παιδιά των μεταναστών στο ίδιο σχολείο με τα 
παιδιά τους.

Το ότι υπάρχουν αντιδράσεις για τα παιδιά αυτά είναι γεγονός. 
Το ότι υπάρχουν δυσκολίες σε μια τέτοια τάξη, δεν αμφισβητείται.
Ποιος θα λύσει τα προβλήματα;
Ή αγάπη. Ή αγκαλιά του δασκάλου. 
Αυτό είναι που λείπει από τα παιδιά. Δικά μας και ξένα.
Δώστε τους αγάπη. Και “πάρτε” την ψυχή τους. 
Όπως η δασκάλα της αγάπης.

ΔΔ

Της αγάπης

l Για να κρίνεις τον εαυτό σου, χρησιμοποίησε το μυαλό σου. 
Για να κρίνεις τους άλλους, χρησιμοποίησε την καρδιά σου. 
l Όταν ο άνθρωπος κλείσει την καρδιά του στην αγάπη, το εγώ 
του συστέλλεται και σκληραίνει.
l Με την προσευχή, φέρνουμε τα προβλήματά μας στο Θεό. Με 
την πίστη, τ’ αφήνουμε σ’ Αυτόν. 
l Όταν συγχωρείς, ελευθερώνεις κάποιον από τα δεσμά του.
Τότε συνειδητοποιείς ότι είσαι εσύ εκείνος που ελευθερώθηκε!
l Μαθαίνουμε να είμαστε σοφοί περισσότερο από τις 
αποτυχίες, παρά από τις επιτυχίες.
l Προσπάθησε να πηγαίνεις ένα βήμα πιο πέρα απ’ ότι 
περιμένουν οι άνθρωποι από σένα. 

Για το μισθό της αμαρτίας δεν πληρώνεις φόρο. Μόνο με 
θάνατο. 

Έτος ΜΓ’ Αρ. 147(1336), 4 Αυγούστου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Τί βαθμό;

Κάποια εξέρχονται από τον άνθρωπο. Αλλα εισέρχονται. 

Τα πρώτα είναι πιο σημαντικά. (Μαρκ. ζ’ 15)

Δείχνουν την εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου.

Από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. 

Έχουμε έτσι μια φωτογραφία της καρδιάς με αυτά που 

ο καθένας λέει.

Δεν μπορεί ένας να είναι σοβαρός, και να λέει ανοησίες. 

Από την ίδια πηγή δεν έρχεται νερό γλυκό, μα και 

αλμυρό. Την ίδια μάλιστα στιγμή μάλιστα. 

Αυτή η πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία για 

όλους μας. Ιδίως για όσους αγωνίζονται. 

Οι ανοησίες , οι επιπολαιότητες, οι προχειρότητες δεν 

ταιριάζουν σ’ ανθρώπους σοβαρούς. 

Δεν του τιμούν.

Εξετάσεις λοιπόν δίνουμε καθημερινά. Με τη ζωή μας. 

Τη συμπεριφορά μας. Τις αντιδράσεις μας.

Θα μας βαθμολογήσουν; Οπωσδήποτε ναι.

Τί βαθμό περιμένουμε λοιπόν;
+o π.Γ.
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l Έκείνος που είναι απασχολημένος με το να βοηθά ανθρώπους 
που βρίσκονται χαμηλότερα από αυτόν, δεν θα έχει χρόνο να 
ζηλεύει αυτούς που είναι ψηλότερα. Και ίσως να μην υπάρχει και 
κανένας ψηλότερά του. Τότε όμως δεν θα του μένει χρόνος να 
περηφανεύεται. 
l Γενναιοδωρία είναι να δίνεις όσο πιο πολλά μπορείς. 
Αξιοπρέπεια είναι να παίρνεις όσο πιο λίγα γίνεται. 
l Έκείνος που γονατίζει μπροστά στο Θεό, μπορεί να σταθεί 
όρθιος μπροστά σε οποιονδήποτε.
l Αν είμαστε ενωμένοι, τίποτε δεν είναι αδύνατο. Αν είμαστε 
διχασμένοι, τίποτε δεν είναι δυνατό.
Όταν συγχωρείς κάποιον, δεν αλλάζεις το παρελθόν. Σίγουρα 
αλλάζεις το μέλλον.

Ενας πλούσιος παρέδωσε ένα πρωί ένα καλάθι με σκουπίδια 
σ’ ένα φτωχό.

Ό καημένος του χαμογέλασε κι έφυγε...
Αφού το έπλυνε, το γέμισε με όμορφα λουλούδια. Την επόμενη 

το επέστρεψε στον πλούσιο.
Ό πλούσιος με έκπληξη είπε:
«Γιατί μου έδωσες όμορφα λουλούδια, ενώ εγώ σου έδωσα 

σκουπίδια;»
Ό φτωχός απάντησε:
«Κάθε άνθρωπος δίνει ό,τι έχει στην καρδιά του!» 
Ή φτώχεια καθορίζεται από το τι είσαι και όχι το τι έχεις.
Το ίδιο κι η συμπεριφορά.
Ό άνθρωπος μιλά συνήθως εκ του περισσεύματος της καρδίας. 

Και προσφέρει το περιεχόμενό της στους γύρω του. Αρα;
Με τι γεμίζεις την καρδιά σου; Για νάναι το περίσσευμα καλό. Κι 

άξιο λόγου. Και να μπορείς, χωρίς ντροπή, στα μάτια τον πλησίον 
σου να δεις. Και ότι έχει μέσα να του δώσεις.

ΔΔ

Με τί;

Έτος ΜΓ’ Αρ. 148(1337), 11 Αυγούστου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
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Από εμάς
Ο άνθρωπος αποτελείται από ύλη (το σώμα) και πνεύμα.

Το εσωτερικό του δραστηριοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Η καρδιά Του. (Μαρκ. ζ’ 21).

Δημιουργείται έτσι η διάθεση του ανθρώπου. 

Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε να πούμε ή να κάνουμε κάτι, 

κινείται πρώτα η διάθεση. Μπορεί να μην εξωτερικευθεί.

Εσωτερικά όμως η πράξη συντελέστηκε. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη χριστιανική Ηθική, υπάρχει 

πράξη, όταν συνελήφθηκε στο εσωτερικό του ανθρώπου. 

Άσχετο, αν δεν πραγματοποιήθηκε εξωτερικά. 

Χρειάζεται μάλιστα εξομολόγηση.

Συχνά προκύπτει θέμα για πραγματικό και ηθικό 

αυτουργό. 

Ο πραγματικός αυτουργός έκαμε το εγχείρημα μια φορά. 

Ο ηθικός έκαμε μέσα του την πράξη πολλές φορές. 

Η πραγματικότητα λοιπόν μιλά για ανάγκη διατήρησης 

της καρδιάς, του εσωτερικού μας, της διάθεσής μας σε 

πλήρη καθαρότητα. Μα και διαύγεια.

Μπορούμε να το ελέγξουμε.

Από εμάς εξαρτάται, επομένως. 
+o π.Γ.
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l Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών: Έίτε 
να προσαρμόσεις τις δυσκολίες στις δυνάμεις σου, είτε να 
προσαρμόσεις τον εαυτό σου στις δυσκολίες.
l Ό Θεός δεν υποσχέθηκε σε κανέναν το “αύριο”. Το “αύριο” 
υπήρξε η πιο κλειδαμπαρωμένη πόρτα, που άφησε πάρα 
πολλούς ανθρώπους έξω από τη σωτηρία που προσφέρει ο 
Χριστός σήμερα στον κάθε άνθρωπο.
l Η σοφία αρχίζει με την ταπεινοφροσύνη. Να παραδεχτεί δηλ. 
ο άνθρωπος ότι δεν τα ξέρει όλα. Και να ρωτά, για να μαθαίνει. 
l Τα μεγάλα τολμήματα παραμένουν μεγάλα, ακόμη και αν 
οδηγήσουν σε αποτυχία. 

O δρόμος της

Σήμερα η παιδεία δεν ξεκινά από το σπίτι. Και το σχολείο δεν 
είναι σε θέση να καλύψει τα κενά.

Ρωτήθηκε κάποτε ένας Αμερικανός νομπελίστας ποιο από τα 
πανεπιστήμια, στα οποία φοίτησε, ήταν το σημαντικώτερο.

Κι εκείνος απάντησε: Κανένα. Εξηγώντας ότι τα πιο σημαντικά 
πράγματα τα διδάχθηκε στο νηπιαγωγείο.

Εκεί του έμαθαν να πλένει τα χέρια του πριν από το φαγητό. 
Να μην παίρνει τα παιχνίδια των συμμαθητών του. Ποιοι είναι οι 
κανόνες του παιχνιδιού. Και, το κυριώτερο. Να δίνει το χέρι του 
στα άλλα παιδιά. Για να περνούν μαζί στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ή καθημερινότητά μας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της 
ζωής μας. Κι οι σχέσεις μας με τους άλλους. Ό σεβασμός των 
προσώπων και των κανονισμών καθορίζουν και την πορεία μας.

Μα πάνω απ’ όλα η συνεργασία των παιδιών και των ενηλίκων. 
Δείχνει το δρόμο της αγάπης.

ΔΔ
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Εμείς

Σαφής η έννοια. Και αντιληπτή. 
Άφρονας είναι (Μαρκ. ζ’22) ο επιπόλαιος.
Ο μη σοβαρός. 
Ο πρόχειρος.
Αυτός που δεν δίνει σε τίποτα τη σημασία που πρέπει.
Η επιπολαιότητα, τελικά, είναι επικίνδυνη.
Όταν ο άλλος συμπεριφέρεται έτσι, δεν προσέχει τι 

βλέπει. 
Τι ακούει.      
Ούτε τι λέει. 
Τα λάθη τότε διαδέχονται το ένα το άλλο. 
Η αφροσύνη είναι πιο ακραία από την επιπολαιότητα. 

Και πιο επικίνδυνη. 
Το θέμα είναι, ότι τα λάθη, μετά, δεν διορθώνονται. Δεν 

μπορούμε να φέρουμε πίσω το παρελθόν. Έφυγε. 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που κλαίμε θύματα. 
Χρειάζεται σωφροσύνη, επομένως.
Φρόνηση.
Σοβαρότητα. 
Το μέτρο στη ζωή μας είναι τελείως απαραίτητο. Και 

τόσο χρήσιμο.
Με ευθύνη πάντα.
Εμείς να διευθύνουμε τη ζωή μας. Όχι ν’ αφηνόμαστε 

να μας πάει εκεί που εκείνη θέλει.
+o π.Γ.
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l Η Στην υπηρεσία του Θεού δε μετρά η θέση, από την οποία 
υπηρετεί κανείς. Αλλά η πιστότητα με την οποία υπηρετεί. 
l Ό σοφός άνθρωπος μαθαίνει από τα λάθη των άλλων. Κανένας 
δεν ζει αρκετά, για να μάθει από τα δικά του λάθη. 
l Το φθηνότερο, αλλά και καλύτερο δώρο που μπορώ να 
προσφέρω, είναι η καλωσύνη. 
l Όι θλίψεις είναι μέρος της ζωής. Δεν μπορούμε να τις 
χειριστούμε. Έκείνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 
διορθώσουμε τη στάση μας έναντί τους.
l Το θέλημα του Θεού δεν σε οδηγεί ποτέ κάπου, όπου η χάρη 
Του δεν μπορεί να σε προστατέψει.
l Καμμιά άλλη ανθρώπινη πράξη δεν είναι τόσο λυτρωτική, όσο 
η μετάνοια.

Mε τίποτα

Εργάζομαι σε μια υπηρεσία που φιλοξενεί μετανάστες. Αν 
δείτε πώς σε βλέπουν, όταν τους φέρεστε ανθρώπινα, είναι κάτι 
το ανεπανάληπτα συγκινητικό.

Εχω ζήσει στιγμές, που θα είναι χαραγμένες στη μνήμη μου.
Το να σε βλέπουν και να φωνάζουν, “ήρθε ο μπαμπάς”.
Να έρχονται από το σχολείο κρατώντας στα χεράκια τους και 

μια ζωγραφιά.
Να σου λένε “θείο, αυτή την έφτιαξα για σένα”. 
Να έχουν φύγει από τη δομή και μαζί με την μαμά τους να 

εντάσσονται στην κοινωνία.
Όταν επισκέπτονται τον ξενώνα και έρχονται τρέχοντας στην 

αγκαλιά σου, με εκείνο το παιδικό χαμόγελο.
Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Μένεις άφωνος. Και μέσα σου 

βαθειά συγκινημένος!
Ανοίγεις την αγκαλιά σου και τους κλείνεις μέσα. Αφήνεις τα 

δάκρυα να τρέξουν. Και την καρδιά να πλημμυρίσει. Από χαρά και 
αγαλλίαση.

Πρωτόγνωρη εμπειρία ζωής. Που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
ΔΔ
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