
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

Θυμάσαι...
      ... τη μέρα που έχασε την πιο σημαντική συνάντηση στη δουλειά,       
  για να παρακολουθήσει τη σχολική παράσταση και να ακούσει το            
  ποίημά σου;                           (“Ιασώ”)

Φροντίζε ι
Η ευθύνη, ανήκει σ’ εκείνον που αποφασίζει. Δεν γίνεται ν’ 

αποφασίζω εγώ, αλλ’ η ευθύνη να είναι δική σου.
Αδιανόητο κάτι τέτοιο.
Είναι όμως και τ’ αποτελέσματα της (σωστής ή λανθασμένης) 

επιλογής.
Αν κάποιος ελεύθερα αποφασίσει να πεθάνει, δική του η 

ευθύνη. Αν τελικά έλθει το τέλος, με ποιά λογική να διαμαρτύρεται 
γιατί δεν επενέβη ο... Θεός;

Είναι δυνατό εμείς να 
αμαρτάνουμε, αλλά ν’ απαιτούμε 
επέμβαση θαυματουργική 
του Θεού γι’ αποφυγή του 
απροσδόκητου; Παρ’ όλο που λογικά είναι καθ’ όλα 
προσδοκώμενο. Αναπόφευκτο ίσως.

Υπάρχουν περιπτώσεις που επεμβαίνει. Ξέρει Αυτός πότε και 
γιατί. Μπορούμε να δεσμεύσουμε την ελευθερία του Θεού; Είναι 
δυνατόν κάτι τέτοιο;

Για κάθε Του κίνηση υπάρχει ένας σκοπός.
Και πάντα είναι για το καλό μας.
Αγαπά. 
Φροντίζει τα παιδιά Του. 
Τα φρόνιμα. 
Μα και τ’ άλλα.                                                                     ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
«Δικαίω...»
Οι καινούργιες κάμερες τροχαίας μπήκαν σε δοκιμαστική χρήση πριν 

τρεις μήνες.
Καθημερινά κατέγραφαν 1700 παραβάσεις του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας.
Οι παραβάτες απλά ενημερώνονταν. Χωρίς πρόστιμο.
Αυτόματα δημιουργούνται απορίες. Τόσο εύκολα οι Κύπριοι οδηγοί 

παραβαίνουν τους κανονισμούς ή συμβαίνει κάτι άλλο;
Μήπως η χωρίς επιπτώσεις παράβαση με κάνει ν’ αδιαφορώ;
Δηλαδή περιμένω τιμωρία για να συμμορφωθώ;
Κι αν αυτό γίνεται απέναντι σε όλους τους νόμους και κανονισμούς;
Δεν μπορεί η συμπεριφορά μου να καθορίζεται από την ύπαρξη ή όχι 

τιμωρίας.
Κι αν καταργηθούν οι νόμοι, ακολουθεί το χάος;
Η προσωπική ευθύνη και το ήθος δεν μπορούν έτσι απλά να 

εξαφανίζονται.
Αλλοίμονο αν χρειάζονται τον μπαμπούλα της τιμωρίας για να 

λειτουργήσουν.
Για τον νομοταγή ο νόμος δεν χρειάζεται.
Έτσι για να θυμηθούμε αυτό του αποστόλου Παύλου: 
«Δικαίω νόμος ου κείται» (Τιμ. Α’ 1, 9).                                                   ΔΔ

l Τίποτα δεν υπήρχε πάνω μας, που να ελκύσει τη σωτηρία εκ 
μέρους του Θεού στο αποστατημένο ανθρώπινο γένος. Η μόνη 
αιτία για την οποία ο Θεός μας απένειμε τη σωτηρία, ήταν το ότι 
δεν την αξίζαμε. (Πωλ Κλωντέλ)

l Μάθε να μη ζητάς τίποτα για τον εαυτό σου. Αρκέσου μόνο να 
προσφέρεις. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να σε κάνει να 
μισήσεις την αχαριστία.

l Μη ζητάς ανταπόδοση στην ευεργεσία που κάνεις. Την 
αποδυναμώνεις.

l Να υπομένεις και αυτά που σου φαίνονται αδύνατα στην 
αντιμετώπισή τους. Τότε μόνο υπάρχει αληθινή υπομονή.

l Τα βάθη της καρδιάς μας έχουν το προνόμιο να κρύβουν τις 
μεγάλες χαρές και τους μεγάλους πόνους μας.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 278 (1467) 6 Φεβρουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Το κριτήριο

Κανένα έθνος δεν έχει την αποκλειστικότητα της αγάπης 
του Θεού. Η ταύτιση  Έθνους και Εκκλησίας αδικεί τη φύση 
της. Παραθεωρεί βασικά στοιχεία του χριστιανικού “πιστεύω”.

Άλλο προσοικείωση του Ευαγγελίου από ένα έθνος και άλλο 
ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται και προστατεύει το έθνος αυτό. 
Τούτο καταλήγει σε ειδωλολατρίαν.

Δημιουργεί ένα Χριστό - είδωλο. Άσχετο με τον λυτρωτή 
Χριστό. Που αγκαλιάζει και 
σώζει τους πάντες.

Περιορισμός του Χριστού σε 
εθνικά πλαίσια θα καταλήξει σε άρνησή Του.

Ενωμένοι με το Χριστό υπερβαίνουμε το “εγώ”, για να 
συναντήσουμε όλους τους ανθρώπους. Όλους τους λαούς. Με 
σταθερό όραμα μιας παγκόσμιας κοινωνίας αγάπης.

Ο Χριστός είναι όλων των ανθρώπων.
Δεν είναι ο διεκπεραιωτής των ατομικών ή εθνικών 

ενδιαφερόντων μας.
Είναι ο εμπνευστής. Το κριτήριο. Ο κριτής των επιδιώξεών 

κάθε λαού.
Ο σωτήρας του σύμπαντος κόσμου.  ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
            ... τη μέρα που η καρδιά της σταμάτησε όταν χτύπησες      
 και έτρεξε στο νοσοκομείο όσο πιο γρήγορα μπορούσε;                 

(“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Χωρίς σχόλια

Στις 11 Μαρτίου του 2020 κλήθηκα να παραλάβω τους πρώτους 
ασθενείς που θα νοσηλεύονταν με covid‐19 στην Κύπρο. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ το πώς ένιωσα εκείνη τη μέρα. Το άγχος και ο φόβος 
για το άγνωστο προκάλεσαν τεράστια ψυχολογική πίεση.

Όσο σκέφτομαι όλες εκείνες τις εξοντωτικές βάρδιες, και 
την πολύωρη έκθεση στον ιό, τρομάζω για τις συνέπειες που 
θα μπορούσαν να έχουν για την οικογένειά μου. Οι τύψεις, 
ακόμα και σήμερα, ως μάνα με ακολουθούν. Όταν έμπαινα στο 
σπίτι εξουθενωμένη από τη σωματική και τη συναισθηματική 
κούραση. Συνάμα, δεν θα μπορούσα ποτέ μου να φανταστώ ότι 
η αγκαλιά των παιδιών μου θα αποτελούσε πολυτέλεια.

Εκείνο που μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω είναι η θετική 
εξέλιξη στις νοσηλείες. Η χαρά και η ικανοποίηση ήταν 
απερίγραπτη με το εξιτήριο του πρώτου ασθενή. (Νοσηλεύτρια)

Χρειάζονται σχόλια;               ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 279 (1468) 13 Φεβρουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Βλέπω, ακούω, σκέφτομαι και αποφασίζω. Και όταν ακόμα 
συμπορεύομαι, δεν ακολουθώ.

l Πολλές φορές χρειαζόμαστε μια ολόκληρη ζωή, για να 
ξαναφτιάξουμε κάτι, που συντρίψαμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

l Όσο πιο μεγάλη χάρη παρακαλείς να σου κάνουν, τόσο πιο 
πολύ αφαιρείς από την αξιοπρέπειά σου.

l Θέλεις να ζήσεις πέντε λεπτά ουρανού; Προσευχήσου λίγα 
λεπτά για τους άλλους.

l Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία του πλησίον 
του.                       (Ι .  Χρυσόστομος)

l Είναι, αλήθεια, περίεργο, πόσα πολλά πρέπει να μάθουμε πριν 
καταλάβουμε, πόσο λίγα ξέρουμε.                (Πασκάλ)

 l Γιάτρεψε συ τα λάθη σου και ύστερα τα δικά μου.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

Θυμάσαι...
        ... τη μέρα που είπες “Μαμά”: “Σ’αγαπώ”. “Άσε με ρε μάνα”:                                       
            (“Ιασώ”)

. . .Χωρίς  θεμέλια
Πίστευαν οι Γεργεσηνοί; 
Κι αν οι ίδιοι απαντήσουν θετικά, γίνονται πιστευτοί; 
Ποιος θα τους πιστέψει; 
Η ζωή τους; Συμφωνεί με την πίστη; 
Μπορεί να υπάρχει πίστη χωρίς έργα; 
Αυτό άλλωστε είναι και το πρόβλημα των δαιμονίων. Δεν  

αμφισβητούν το Χριστό. Δεν τον πιστεύουν όμως. 
Τελικά, πίστη δεν είναι μια κατάθεση. Μια δήλωση. Και 

τελείωσε. 
Για τους ανθρώπους, το θέμα 

είναι απλό. Λένε. Ισχυρίζονται.
Και... αναιρούν. Ποιος τους εμποδίζει; 

Επιφανειακή λοιπόν επιγραφή. Λόγια. Τύπος. Χωρίς 
περιεχόμενο. Ούτε αντίκρυσμα. 

Ξέρουμε πως η (σωστή) πίστη φέρνει μαζί της πρακτική 
συνέπεια. Κάτι που αναμένεται στην καθημερινή ζωή. 

Χωρίς αυτήν, τι πίστη θα είναι; 
Δένδρο χωρίς ρίζες.
Κτήριο χωρίς θεμέλια. 
Ή μάλλον το ανάποδο. Ρίζες. Μόνες τους δίνουν δένδρο; 
Θέμα απλής λογικής λοιπόν. 

       ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Της καρδιάς το χρώμα!
 Σαν τις σταγόνες της βροχής,
 χρώμα να πάρουμε ζωής,
 απ’ της καρδιάς το χρώμα!

Μια απλή παρατήρηση χρειάζεται. Και πήρες το μάθημα, που η 
φύση ποτέ δεν παραλείπει να προσφέρει καθημερινά. Μας κάμνει 
τον δάσκαλο. Και είναι πραγματικά τέτοιος.

Καλύτερο μάθημα κανείς δεν παραδίδει.
Η γη αναμένει καρτερικά τους ουρανούς ν’ ανοίξουν και να 

ποτίσουν τη δίψα της. Δεν ξεδιψούν μόνο οι ρίζες. Τα φύλλα 
ξεπλένονται. Δροσίζονται και κρατούν σταγόνες βροχής και για 
ύστερα.

Η εικόνα μιλά. Κι ας μην έχει φωνή. Τα φύλλα κατακόκκινα. Πιο 
κόκκινα κι από το αίμα. Και δίνουν το χρώμα τους στις εγκλωβισμένες 
σταγόνες. Που γίνονται σταγόνες ζωής. Όπως το αίμα της καρδιάς.

Κι αν είναι τούτο θεϊκό, μιλούμε τότε για ζωή ουράνια!              ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 280 (1469) 20 Φεβρουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Οι συγγενείς ενός αγίου επισκόπου, που βρισκόταν στην 
επιθανάτιο κλίνη, τον ρώτησαν, με τρόπο, που είχε φυλαγμένα 
τα χρήματά του.
Εκείνος αποκρίθηκε: Στις τσέπες των φτωχών.
l Ο Κύριος απέκρυψε το πρόσωπό του στις εντολές του και απ’ 
όλες τις αρετές, ή πλέον περιεκτική είναι η αγάπη προς το Θεό 
και τον πλησίον.             (Αγ.  Μάρκος ο Ασκητής)

l Το τιμόνι του κόσμου το έχει ο Θεός. Της ζωής σου το έχεις εσύ.
l Ευτυχία είναι το να ξέρεις ότι ζωή, έστω μια και μόνο, αναπνέει 
καλύτερα επειδή συ υπάρχεις.                              (Β.  Τσιμπούκης)

l Ένα βαθύ ποτάμι δεν ταράζεται, όταν του πετάξεις μια πέτρα. 
Αλλά όταν ένας άνθρωπος ανστατώνεται και πληγώνεται, όταν του 
ασκούν κριτική ή του κάνουν υποδείξεις, σημαίνει, ότι δεν είναι 
ποταμός, αλλά λίμνη ρηχή.         (Λέων Τολστόι)



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

Θυμάσαι...
        ... Τη μέρα που έφυγες, για να σπουδάσεις και εκείνη έκανε 
τη λύπη ενθουσιασμό και σου έδειξε πόσο περήφανη είναι;                            

                                                                                   (“Ιασώ”)

Δική μας
Μπορούμε να τεκμηριώσουμε την πίστη; 
Και θα περιμένουμε και καρπούς; Μα είναι δυνατό; 
Και ο απλός ισχυρισμός είναι ανοησία. Χωρίς όποιο 

έρεισμα λογικό. 
Τούτη τη γραμμή ακολουθώντας φθάνουμε, δυστυχώς, 

στο σημείο της γελοιοποίησης.
Κι αν αυτό δεν μας ενδιαφέρει,

μήπως κάτι άλλο πρέπει να 
μας προβληματίσει; 

Πού πάμε λοιπόν; Ποιο το 
μέλλον μας; Η κατάληξη; 

Γινόμαστε καλύτεροι; Η ζωή μας διορθώνεται; Γίνεται 
πιο ωραία; Είμαστε ευτυχισμένοι; 

Για κωμωδία μιλούμε; Ή για τραγωδία; 
Οπτικό πεδίο. Σε πλήρη (αυτο)περιορισμό.       
Αυτοκαταδίκη. Αυτοκαταστροφή.
Δυναμίτης στης ζωής μας το οικοδόμημα. Δική μας, 

μάλιστα, δραστηριότητα. 
Τι άλλο;                 ζ.α.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Ομορφαίνουν...
Η μητέρα ενός άρρωστου μωρού ζήτησε από τον διάσημο 

ποδοσφαιριστή Ρονάλντο ένα πουκάμισο με αυτόγραφό του. Ήθελε 
να το πουλήσει για να πληρώσει τη θεραπεία του παιδιού της.

Ο Ρονάλντο την άφησε άφωνη, με τα μάτια να τρέχουν 
ασταμάτητα. Όχι μόνο της έστειλε το υπογεγραμμένο πουκάμισό 
του, αλλά το συνόδεψε με μια επιταγή 83.000 δολαρίων!

Τα θαύματα έρχονται στη ζωή μας καθημερινά. Ιδιαίτερα απ’ εκεί 
που δεν τα περιμένουμε.

Είναι πολλές οι φορές που ο κόσμος του ποδοσφαίρου μας 
αφήνει έκπληκτους. Όχι μόνο με τις περίτεχνες ενέργειες των 
ποδοσφαιριστών και τα εντυπωσιακά τέρματα.

Τα τέρματα που σημειώνουν εκτός γηπέδων, στη ζωή, μετρούν 
διπλά και τριπλά. Και ελπιδοφόρα μηνύματα στέλνουν, για μια ζωή 
πιο ανθρώπινη!

Και το ακόμα πιο ευχάριστο είναι πως πολλές τέτοιες ενέργειες 
δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 

Απλά γίνονται. Και ομορφαίνουν την κοινωνία!              ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 281 (1470) 27 Φεβρουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Κάνε κριτική στους παρόντες. Μην αγαπάς τα ψιθυρίσματα.                      
                              (Βίας ο Πριηνέας)

l Ο πλούτος, επειδή συνδέεται με πολλή σύγχυση με κάθε είδους 
φροντίδες και με μύριες ταραχές, είναι εχθρός και όχι σύμμαχος 
της αρετής.

l Μόνο όταν αναγνωρίζεις έμπρακτα τις υποχρεώσεις σου, έχεις 
δικαίωμα να ασκείς τα δικαιώματά σου.

l Κάνε την δουλειά σου σωστά και αυτό θα βοηθήσει να έλθει 
μια καλύτερη εποχή.           (Γιουγκοσλάβος Ασκητής)

l Υπήρχαν κάποτε δυό  αμετάφραστες σε ξένη γλώσσσα ελληνικές 
λέξεις: η λεβεντιά και το φιλότιμο. Μάταια τώρα τις αναζητώ. Το 
έσκασαν, φαίνεται, από την πατρίδα τους. Να ελπίζουμε, πως θα 
ξαναγυρίσουν;


