
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Αν..(1)

Αν μπορούσα πίσω στο χρόνο να γυρίσω...
Ζωή τυπική. Χωρίς εξάρσεις.
“Διπολικό” το σύστημα.
“Πατρίκιοι και πληβείοι”; Υπερβολικός ο χαρακτηρισμός. Δίνει όμως 

το στίγμα της εποχής.
H απομόνωση. Υπαρξιακή; Λύση; Φυγή; Όχι, πάντως, διέξοδος.
Το τεκμήριο είναι μαχητόν.
Κι ήθελες

“να κελαϊδεί η καρδιά,
                  να κελαϊδεί,
     σαν τότε πού’ μουν
           ξένοιαστο παιδί
     κι οράματα νεανικά
             της χλωρασιάς
       να’ ναι οι κάμποι”.

Μπορεί άραγε να κελαϊδεί; Ακόμη;
Αναγνωρίζει, άραγε κανείς τόπους; Και μέρες; Και τοπία;
Η αλλοτρίωση λειτούργησε.
Έφερε την αλλοίωση του βίου. Του χαρακτήρα. Της συνείδησης.
Τι περιμένουμε τώρα;
“Τους βαρβάρους;
Κι αν δεν έλθουν;
Ποιού την καθοδήγηση να ζητήσουμε;
Είναι και η λύση του Διογένη βέβαια. Αλλά και “τα μαρμαρένια 

αλώνια”. Πάμε για αναμέτρηση;
Απόφαση λοιπόν.         ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ο θάνατος είναι πιο υποφερτός από την 
ιδέα του θανάτου.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

Έτος ΜΕ’ Αρ. 321 (1510) 4 Δεκεμβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Μας συντροφεύει!
Η Αικατερίνα στέλνει επιστολή στον σύζυγό της, που πολεμά στα 

ελληνοαλβανικά βουνά. Τον ρωτά τι έχει ανάγκη, για να του στείλει: 
Φανέλες, κάλτσες, κασκόλ, γάντια;

Μετά από λίγες μέρες λαμβάνει γράμμα του, όπου της γράφει:
« - Καίτη μου, το μόνο που θέλω είναι να μου στείλεις μια σημαία 

της ξηράς με τον σταυρό στη μέση. Στο κέντρο να κεντήσεις έναν 
χρυσό κύκλο και να παρακαλέσεις έναν αγιογράφο να ζωγραφίσει 
μέσα εκεί την Παναγία την Οδηγήτρια.

Τη θέλω, για να την κάνω δώρο στον λόχο μας. Θα παραξενεύεσαι, 
βέβαια, γιατί δεν με ήξερες για πιστό χριστιανό. Όμως, από όλα αυτά 
που βλέπω και ακούω, δεν μπορώ να μείνω μόνος εγώ ασυγκίνητος 
σε όσα κάνει η Παναγία μας για τον στρατό μας.

Αισθανόμαστε συνεχώς μια θεϊκή δύναμη να μας συντροφεύει!».
(εφημερίδα «Ασύρματος» 19.11.1940)      Για την αντιγραφή, 

        ΔΔ

l Η Αθήνα πραγματοποίησε την υπέρβαση με το Λόγο του ανθρώπου. 
Η Ιερουσαλήμ την τέλεσε με το Λόγο του Θεού. (Χρ.  Μαλεβίτσης)

l Στο κέντρο της ύπαρξής σου έχεις την απάντηση. Ξέρεις ποιός 
είσαι; Ξέρεις τί θέλεις; (Λαο Τσου)

l Οι άνθρωποι επινόησαν την τύχη, για να δικαιολογήσουν τη δική 
τους έλλειψη θέλησης. (Δημόκριτος)

l Τίποτε δεν είναι τόσο εξουθενωτικό,όσο η αναποφασιστικότητα 
και τίποτε δεν είναι τόσο μάταιο. (Μπ. Ράσσελ)

l Προσπαθώ να υποτάξω τις περιστάσεις στο μυαλό μου και όχι τον 
εαυτό μου στις περιστάσεις. (Ηovace)

l Oι άνθρωποι απαιτούν ελευθερία λόγου σαν δικαιολογία στην 
ελευθερία σκέψης που σπάνια χρησιμοποιούν. (Σ.  Κίρκεγκωρ)

l Μια σοφή και μια βιαστική απόφαση δεν έχουν το ίδιο τέλος. 
(Σοφοκλής)



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Αν..(2)

Αν μπορούσα όλα του κόσμου τα ρολόγια να γυρίσω πίσω...
Σ’ εποχές παλιές.
“Τα πρώτα μου χρόνια ,
τ’ αξέχαστα,
τα’ ζησα
κοντά στ’ ακρογιάλι...”
Οι θύμησες βέβαια αλλού μας πάνε.
Πόλη του παρελθόντος.
Οι Άγγλοι είχα παραμελήσει τα πάντα...
Αργότερα άλλαξαν κάποια πράγματα.
Η πόλη σε μαρασμό, οι κάτοικοι;
“ Κάποτε η πόλη μας...”
Σ’ εναγκαλισμό με το παρελθόν. 

Ευχαριστημένοι... Δηλ.;
“περασμένα μεγαλεία...”
Θύμιζε λίγο (όχι πολύ) Πομπήΐαν(!)

“Και να περνούν οι μέρες, να περνούν...”.
Πώς άραγε περνούν;
Κάποιος θα πει:
“Δια πυρός και σιδήρου”
Η μεγέθυνση καταστάσεων δεν βοηθά κανένα.
Υπήρξαν όμως και πράγματα ανεπανάληπτα.
Φοιτούσα στου Καλογερά. Δάσκαλοι αρκετοί.
Η έκπληξη;
Πήγα αργότερα στο Δ΄δημοτικό (Άγ. Παύλος) να γράψω το γιό μου 

στην πρώτη τάξη.
Ποιός λοιπόν ήταν ο διευθυντής;
Ναι. Ένας από τους δασκάλους μου (στου Καλογερά).

Η σιωπή τότε τα ’λεγε όλα.                     ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Τί μάταιο πράγμα η ζωγραφική! Θαυμάζουμε την απομίμηση 
ενός αντικειμένου και δεν θαυμάζουν το αντικείμενο το ίδιο.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

Έτος ΜΕ’ Αρ. 322 (1511) 11 Δεκεμβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

     Τυχαία;
Τους άρεσαν οι περιπέτειες. Ειδικά οι εξερευνήσεις και οι 

δύσκολεςαποστολές.
Βρέθηκαν στον Άγιο Ιωάννη Αγρού. Εκεί θα νοίκιαζαν τετράτροχες, 

(τις γνωστές «γουρούνες»,) για περιδιάβαση στην περιοχή.
Μαζί τους ζήτησε να έρθει και ένας άγνωστός τους Άγγλος. Που 

σχετιζόταν με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Δεν ήθελαν με τίποτε.
Στο τέλος υποχώρησαν.
Σε μια στροφή ξέφυγε η “γουρούνα” από τον δρόμο. 

Αναποδογυρίστηκε. Πλάκωσε τον οδηγό και τη συνοδηγό. Πιο σοβαρά 
τραυματισμένη η κοπέλα.

Ο άγνωστος Άγγλος έτρεξε. Πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες.  Ήταν 
εκπαιδευμένος νοσηλευτής.

Η βοήθειά του πρόλαβε τα χειρότερα.
Τώρα αναρρώννει, πληγωμένη. Και διερωτάται ακόμα: Ήταν τυχαία 

η παρουσία των δυο ή;…        ΔΔ

l Το 90% των πραγμάτων για τα οποία ανησυχούμε, δεν συμβαίνουν 
ποτέ.
l Ούτε ο πλούτος ούτε η φτώχεια φέρνουν την ευτυχία στον 
άνθρωπο. Την ευτυχία την φέρνει η ικανοποίηση της ψυχής, όταν 
ο άνθρωπος βρει το Χριστό.
l Αν οι χριστιανοί ξόδευαν σε προσευχή τόσο χρόνο όσο ξοδεύουν 
σε παράπονα, δε θα είχαν τίποτε για το οποίο να παραπονούνται.
l Είναι πάρα πολλοί οι χριστιανοί που πιστεύουν σε αυτά που έχει 
κάνει ο Χριστός γι’ αυτούς στο παρελθόν και σε αυτά που πρόκειται 
να κάνει στο μέλλον. Αλλά για κάποιο λόγο δεν πιστεύουν, ότι 
μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτούς στο παρόν.
l Αν δεις μπροστά σου τον πειρασμό, κάνε μεταβολή.
l Για το μισθό της αμαρτίας δεν πληρώνεις φόρο. Τον πληρώνεις 
με τον θάνατο.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Αν..(3)

Συνεχίζω:
“Κι όλους με την μικρή καρδιά μου ν΄αγαπώ”
Το πρώτο; Ναι.
Το δεύτερο; Πολλές αμφιβολίες επιδέχεται.
Εδώ προηγούνται εκπλήξεις!
Πώς προστατεύεσαι;
Από ποιούς άραγε;
Έχουν εκλείψει του Δον Κιχώτη οι ανεμόμυλοι.
Οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες συνταξιοδοτήθηκαν.
Με τις Συμπληγάδες τί γίνεται;
Σκόπελοι; Ύφαλοι;
Τί κάνεις λοιπόν;
Διαθέτεις ασπίδα; 

Περικεφαλαία;
Το παρελθόν έχει επηρεάσει τους πάντες. Νοητό φρούριο το κάθε 

σπίτι.
Ατμόσφαιρα περίκλειστης. Της Ιεριχούς τα τείχη δεν υπάρχουν πια.
Τα κλειστά σπίτια περιβάλλονται. Οι καρδιές; Κλειστές κι αυτές.
Νησίδες; Πού;
Ανθρώπινες στάσεις. Συμπεριφορές. Αντιδράσεις. Η κόπωση η 

πνευματική έχει παγιωθεί...
Εξαπατούν τα φαινόμενα; Ποιός μπορεί να προβεί σε πραγματο-

γνωμοσύνη;
Θυμίζει λίγο Γεργεσηνούς.
Ελπίδα, πάντως, υπάρχει.  
Καλά Χριστούγεννα!            ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Η ζωή είναι ένα ωραίο ποτήρι από χαλκό. Αν δε το διατηρείς 
καθαρό, μπορεί να σε δηλητηριάσει.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

Έτος ΜΕ’ Αρ. 323 (1512) 18 Δεκεμβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Σεβασμός!
Η κυρία Κ. Α. είναι παραγωγός. Σε λαϊκή αγορά κάθε Τρίτη που 

λειτουργεί στην Καλλιθέα. Στο τέλος της λαϊκής κάνει το εξής:
Όταν βλέπει ανθρώπους χωρίς χρήματα που έρχονται και 

μαζεύουν τα πεταμένα τρόφιμα  να τα πάνε στην οικογένειά  
τους, τους φωνάζει. Τους λέει να πάρουν ό,τι θέλουν από το 
τραπέζι της δωρεάν.

Το είδα και ανατρίχιασα, σχολιάζει κάποιος.
Το είχα δει και άλλη φορά. Σκέφτηκα ότι ήταν τυχαίο. Τελικά 

όχι . Δεν είναι τυχαίο το να είσαι άνθρωπος.
Άνθρωπο δεν σε κάνουν τα πτυχία. Τους βαθμούς τους βάζει 

η ζωή. Όχι οι καθηγητές. Σαράντα πτυχία πανεπιστημίων δεν 
κάνουν μισό πτυχίο ανθρωπιάς δικό της. 

Την ανθρωπιά τη ζεις. Δεν την σπουδάζεις!
Σεβασμός!                       ΔΔ

l Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχουν τα παιδιά, όταν 
μεγαλώνουν χωρίς τη διδαχή του ευαγγελίου, είναι όχι ότι θα γίνουν 
άπιστοι, αλλά ότι θα πιστεύουν ο,τιδήποτε.
l Η σωτηρία μας εξαρτάται από το έργο του Χριστού για μας, ενώ η 
ανταμοιβή μας εξαρτάται από τα δικά μας έργα για το Χριστό.
l Κύκλος είναι τα ανθρώπινα. Τροχός που γυρίζει και κανενός η 
ευτυχία δεν διαρκεί. (Ηρόδοτος) 

l Η αγάπη δε, στοιχίζει τίποτα. Και όμως δίνει πολλά. Κάνει 
πλούσιους εκείνους που την δέχονται, χωρίς να γίνονται φτωχοί 
αυτοί που την δίνουν.
 l Επιτυχεμένος είναι εκείνος που μπορεί να χτίσει ένα οικοδόμημα 
με τα τούβλα που του πέταξαν άλλοι, για να του κάνουν κακό.
l Καλότυχοι όσοι είναι απλοί κι αγαπάνε τα απλά και τα ήμερα 
πράγματα! (Φώτης Κόντογλου)



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Το εισιτήριο

Έγραψαν:
“Είναι καιρός να σταματήσουμε να κλεινόμαστε στου εαυτού 

μας τα λίγα τετραγωνικά.   Έγχρωμη ΤV, ασπρόμαυρη ζωή”. 
Εντυπωσιακό!

Η επιστήμη κι η τεχνολογία μας τρομάζουν.
Φόβος κι αγωνία παντού γύρω.
Τεράστιες δυνάμεις βρίσκονται σε χέρια ανεξέλεγκτα.
Ο άνθρωπος ζει σε μια κλειστή κοινωνία. Σ’ ασφυκτικά 

περιθώρια μέσα. Ανίκανος κι αδύναμος να τα ξεπεράσει.
Λύσεις; Προσπαθεί στα προβλήματά του να βρει. Καταλήγει 

όμως συχνά στην απογοήτευση.
Ατομικός ευδαιμονισμός. 

Καταναλωτισμός. Σήψη γύρω. 
Τάση για εύκολο πλουτισμό με 
απάτες, ληστείες και τα σχετικά. Μια προσπάθεια εκμετάλλευσης 
όλων. 

 Και : “Με πόσα φωτάκια θα στολίσεις τη θλίψη σου”; Αφού παντού 
“ληγμένα αισθήματα. Λόγια που ραγίζουν. Χείλια που δεν λυγίζουν. 
Καρδιές ψυχρές”.

Διερωτάσαι. Και η κρίση;
Δεν έπληξε όλες τις τάξεις. 
Κι όμως ο Χριστός έρχεται. Ναι. Στο στάβλο.

Πρέπει να σκύψουμε, για να μπούμε στη σπηλιά όμως.
Έξω ν΄αφήσουμε τον εγωϊσμό μας.
Καλά Χριστούγεννα!       ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Η διάκριση των συγγραφέων σε ζώντες και νεκρούς, είναι 
άρνηση της πνευματικής ζωής, η οποία δεν έχει όριο τον 
τάφον.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Σκόρπιες σκέψεις
Τα μηνύματα που η φύση μας δίνει καθημερινά είναι ανεπανάληπτα. 

Φτάνει να ‘χουμε αυτιά ν’ ακούμε. Και μάτια να θαυμάζουμε.
Ο φωτογραφικός φακός όμως καταγράφει λεπτομέρειες που το 

γυμνό μάτι δεν τις συλλαμβάνει. 
Παρακολουθήστε τον…
-Από πού ξετρυπώνεις, ήλιε μου; Ποιον ψάχνεις καθημερινά;
-Φως ψάχνω, για να δώσω και ζωή, σ’ αυτούς, που τα ‘χασαν στη γη!
Πυρκαγιά, που καίει και φωτίζει, ανεβαίνουν στον ουρανό οι 

προσευχές από το Σταυροβούνι!
Κι άντε να ριζώσεις στην άμμο…
Κι όμως γίνεται. Οι ρίζες της καλαμιάς ψάχνουν και βρίσκουν ζωή.
Οι άνθρωποι, πού ριζώνουν; Βρίσκουν «γην αγαθήν;»
Η φύση κι ο Θεός! Ο τέλειος συνδυασμός!
Δέστε τη βάρκα σας σ’ απάνεμο λιμάνι. Κι άστε τον νου ν’ ανέβει στο Θεό!
Τι ομορφιά, να ‘χει πανιά η βάρκα μας το Φως! Το Φως του αστεριού!
Καλοτάξιδη και φωτεινή θά’ ναι. Χωρίς αμφιβολίαν.
Καλά Χριστούγεννα!      ΔΔ

l Για ν’ αξίζει η ζωή να τη ζήσεις, χρειάζεται ένας σκοπός, που 
ν΄αξίζει να τον φτάσεις.
l Δεν συλλαμβάνεται αμέσως ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, παρά 
μόνο ύστερα από πολύ χρόνο και προσεκτική συναναστροφή. Ούτε 
η παιδεία κάποιου γίνεται γνωστή σε όποιους το επιχειρούν από 
λίγα μόνο δείγματα και σε λίγο χρόνο. (Γρηγόριος ο Θεολόγος)

l Η αμαρτία είναι πραγματικά τύραννος φοβερός, που προστάζει 
πονηρά παραγγέλματα και καταντροπιάζει εκείνους που την 
υπακούουν. (Ιωάννης Χρυσόστομος)

l Μητέρες, 100 χρόνια από τώρα, δε θα έχει καμμιά σημασία το 
ποσό των καταθέσεών σας στην Τράπεζαν, ή το είδος του σπιτιού 
στο οποίο ζήσατε. Ο κόσμος μπορεί να είναι καλύτερος όμως, χάρη 
σ’ έναν άξιο γιο ή μια κόρη που μεγαλώσατε.
l Το σύμπαν ολόκληρο είναι όστρακο που εκκολάφθηκε μέσα του 
τ’ ακριβό μαργαριτάρι. Ο άνθρωπος. (Νικ.  Βρεττάκος)

Έτος ΜΕ’ Αρ. 324 (1513) 25 Δεκεμβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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