
καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

Θυμάσαι...
         ... τη μέρα που έπιασε το χέρι σου ξανά και ξανά;   
Προσπαθώντας να σε κάνει να αγαπήσεις το μολύβι και το βιβλίο;                    
                                               (“Ιασώ”)

Ένα. . .
Αν μας προλάβει, θα είναι αργά πλέον για μας. Θύματα, κάθε 

μορφής, θα κλάψουμε. Καταστροφές. Ερείπια.
Και τα δάκρυα θα έχουν στερέψει.
Για ποιόν να βιαστούμε να κλάψουμε;
Και με το κενό τί θα γίνει; Και στη ζωή, μα και στην ψυχή μας 

πώς γεμίζει τούτο;
Νυχτωμένοι στρατοκόποι λοιπόν; Σε αναζήτηση; Τί να είναι 

αυτό που αναζητούμε; Ξέρουμε άραγε;
Τούτο το λεκτικό 

κατρακύλισμα δεν γίνεται 
για σκοπούς τρομοκρατίας. 
Προδιαγράφει απλά καταστάσεις. 
Επιπτώσεις. Καταλήξεις. Και άλλοθι δεν υπάρχει. Ούτε 
παυσίπονα βεβαίως.

Ο όλεθρος επί θύραις.
Κι εμείς; Στις κερκίδες; Σε τεντωμένο σχοινί; Ή ξυπόλυτοι στ’ 

αγκάθια;
Ας πετάξουμε επιτέλους τα προσωπεία.
Να πούμε τις λέξεις με τ’ όνομά τους. Χωρίς φόβο και πάθος.
Τί να γίνει λοιπόν; Μόνο ένα. Αποδοχή της αγάπης ως 

ύψιστου κριτηρίου. Τούτο δεν σημαίνει αφασία. Παθητικότητα. 
Ανοχή. Μα απόρριψη του ατομοκεντρισμού. Της αδικίας. Της 
εξουθένωσης του άλλου.                                 ζ.α.
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Το Φως

Ένας μαθητής, με ρώτησε αν μπορούσε να μου φέρει μια εργασία 
για τα Χριστούγεννα, γιατί δεν είχε γράψει καλά στο διαγώνισμα. 
Του απάντησα θετικά.

Ύστερα από μερικές μέρες, έφερε την εργασία, που έγραψε με 
τη βοήθεια της γιαγιάς του, η οποία καταγόταν από την κατεχόμενη 
Λύση.

Γραμμένη σε απλή γλώσσα περιέγραφε πώς ζούσαν τα 
Χριστούγεννα οι άνθρωποι της Κύπρου το 1948:

Πολύς Χριστός. Ελάχιστο φως. Μηδέν στολίδια.
Λιγοστό φαγητό. Μηδέν δώρα. Πολλή φτώχεια.
Πολλή ησυχία. Μηδέν φασαρία. Πολλή χαρά!
Οι άνθρωποι ψάχνουν το φως.
Αυτό που βρίσκουν δεν είναι φωτεινό.
Ακριβώς διότι
“Ήταν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το Φως”
Φωτεινή καινούργια χρονιά!                                                         ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 273 (1462), 2 Ιανουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l O Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σταθερότητα της 
πορείας μας, παρά για την απόσταση που διανύουμε.

l Δύο πράγματα είναι βλαβερά για την καρδιά σου. Το τρέξιμο 
στον ανήφορο και το σπρώξιμο άλλων στον κατηφόρο.

l Μη ζητάς από το Θεό να σε χρησιμοποιήσει, αλλά να σε κάνει 
χρησιμοποιήσιμο.

l Θεωρώ ευτυχισμένον, εκείνον που αποκτά χρήματα χωρίς 
αδικίες. Και τα χρησιμοποιεί για έργα καλά και ωφέλιμα.

l Η αγάπη μεταμορφώνει. Δημιουργεί. Τονώνει. Δίνει 
αυτοπεποίθηση σε αυτούς που την δέχονται. Φτερά σε αυτούς 
που την προσφέρουν.

l Αν κάποιος στέκεται στη δική του δικαιοσύνη, χωρίς να δέχεται 
τη δικαιοσύνη του Θεού, αγωνίζεται μάταια και άδικα. 

(Αγ.  Μακάριος ο Αιγύπτιος)
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Πάντα

Αξιολόγησε τις ανάγκες των ανθρώπων. 
Δεν φρόντισε για τα υλικά πρώτα 
Αντίθετα. Βάζει το κάθε τι στη θέση του .
Πνευματική τροφή. Υγεία. Φαΐ.   
Μια αλλαγή τούτης της κλιμάκωσης θα δημιουργούσε 

προβλήματα. Αξιολογικά λοιπόν κινείται. 
Δίνει ταυτόχρονα παράδειγμα σ’ εμάς. 
Δεν άφησε π.χ πίσω τα 

παιδιά. Αυτά θα είχαν κι άλλες 
ευκαιρίες βέβαια. 

Αποτείνεται σ’ όλους. 
Το ίδιο γίνεται και με το φαγητό. Όλοι έφαγαν. Κανείς δεν 

έμεινε χωρίς φαΐ. 
Σαφές λοιπόν το μήνυμα. Ο Χριστός προσφέρει τα πάντα σε 

όλους. Κανείς δεν μένει στερημένος. 
Κι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. 
Εξαιρέσεις δεν γίνονται. Ούτε η ηλικία, ούτε το φύλο. 
Εμείς λοιπόν; Τι θα κάνουμε μετά; 
Ο Χριστός προσφέρει. Και προσφέρεται. 
Θα τον μιμηθούμε άραγε;          ζ.α.

Θυμάσαι...
         ... τη μέρα που σε κράταγε στην αγκαλιά; Και τη νύχτα που       
ξενυχτούσε μέχρι να σταματήσεις να κλαις;                   (“Ιασώ”)
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Στιγμές

Οι ποικίλες αποχρώσεις στα φύλλα του αμπελιού και όχι μόνο 
είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής του μεσοφθινοπώρου.

Λίγες μέρες πριν από την είσοδο του χειμώνα. Αυτές 
προσδίδουν μιαν ιδιαίτερη ομορφιά και χάρη. Τονίζοντας με τον 
ίδιο τρόπο που οι αρετές της ψυχής χρωματίζουν την ύπαρξή 
μας. Κάνοντάς την να φαίνεται μοναδική!

Στιγμές που μπορεί να ζήσει κανένας σε μια περιδιάβασή του 
στην εξοχή. Όπου απολαμβάνει τη μαγεία που η φύση προσφέρει . 
Χωρίς να τσιγκουνεύεται. Χρώματα, που καμιά παλέτα ζωγράφου 
δεν μπορεί ν’ αποδώσει, συνθέτουν έναν πίνακα μοναδικό. 

Που τέρπει την ψυχή. Και ηρεμεί το πνεύμα. Ευχαριστεί την 
όραση και ξεκουράζει το μυαλό. Που άλλη επιλογή δεν του 
αφήνει. Να υψώσει θέλει μάτια, νουν και χέρια και του Πλάστη 
την αγάπη να υμνήσει:

«Θεέ μου, πώς την έκαμες τόσ’ όμορφη την πλάση!».           ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 274 (1463), 9 Ιανουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Ο σταθερός άνθρωπος μοιάζει με την αναμμένη λαμπάδα. 
Γύρισε προς τα κάτω τη φλόγα της. Θα στραφεί πάλι προς τα 
πάνω.

l Όπως ψυχή χωρίς σώμα δεν καλείται άνθρωπος, ούτε σώμα 
χωρίς την ψυχή, έτσι ούτε η αγάπη προς το Θεό, αν δεν συνοδεύεται 
από αγάπη προς τον πλησίον.                                 (Μ. Βασίλειος)

l Πρώτη αρετή είναι το συγκρατείν την γλώσσαν. Βρίσκεται 
πλησιέστερα προς τους Θεούς, εκείνος που γνωρίζει να σιωπά.
Ακόμη και όταν έχει δίκαιο.                                              (Κάτων)

l Η αργία ταξιδεύει πολύ βραδέως . Η φτώχεια την περνά. Ο 
αργός άνθρωπος μοιάζει με τον νεκρόν. Με την διαφορά ότι 
πιάνει περισσότερον τόπον.

l Το να είσαι υπεύθυνος, σημαίνει να είσαι δημιουργός κάποιου 
πράγματος.                                                          (Σάρτρ)
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Θυμάσαι...
        ... τη μέρα που είπες την πρώτη σου λέξη; Και αυτή     
άρχισε να κλαίει από χαρά; Και ας μην καταλάβαινε  τι έλεγες;                                                  
            (“Ιασώ”)

Μαζί  μας

Το λέμε συχνά. 
Χρειάζεται, πάντα τα μάτια της ψυχής μας να είναι ανοιχτά. 
Να βλέπουμε και ν’ αναγνωρίζουμε το Χριστό. Τη Χάρη Του. Το 

χέρι Του στη ζωή μας. 
Απλό; Κάθε άλλο. 
Πολλές άλλωστε είναι οι περιπτώσεις, που ο διάβολος 

παρουσιάζεται ως “άγγελος φωτός”. 
Γιατί; Για να μας παραπλανήσει. 

Να μας ρίξει στις ξέρες τις 
πνευματικές. Να μας οδηγήσει 
αλλού. Στα λημέρια τα δικά του. 
Να μας κάμει δικούς του. 

Εμείς; Πώς αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα; 
Παθητικά; 
Με αδιαφορία; Υποθέτουμε ή νομίζουμε...; 
Αφηνόμαστε θύματα ανυπεράσπιστα στα νύχια του; 
Αντιδρούμε; 
Ναι. Είναι δύσκολο. Κι απαιτείται αγώνας διαρκής. Ασταμάτητος.
Πολλοί τρόποι πρακτικοί μπορεί να βρεθούν, για να διακρίνουμε. 

Να διαγνώσουμε. Να διαπιστώσουμε, αν αυτό που γίνεται, είναι 
από το Θεό ή από το διάβολο. 

           ζ.α.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Ο μόνος τρόπος
Μέσα σ’ έναν κόσμο πολύβουο, πολυπρόσωπο, μα κι απρόσωπο, 

που έχασε την προσωπικότητά του. Συνεπαρμένοι από τη μέθη της 
μαζοποίησης, καλούμαστε να ζήσουμε. Ναι! Μέσα στη «μοναξιά» 
της σύγχρονης μεγαλούπολης.

Οι άνθρωποι στριμώχνονται. Τρέχουν και κουβαλούν παντού 
την πλήξη και την ανία τους. Κι εμείς αναζητούμε λίγες στιγμές 
μοναξιάς. Και δεν τις βρίσκουμε. Για να τα πούμε με τον εαυτό μας.

Οι καθημερινές ασχολίες, το σχολείο, το φροντιστήριο, η πίεση 
του χρόνου, δεν μας αφήνουν να σκύψουμε λίγο πιο βαθιά από την 
επιφάνεια. 

Κι όμως! Είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ν’ 
ανακαλύψουμε τις αδυναμίες μας. Να ταπεινωθούμε μπροστά στο 
μεγαλείο του Θεού. Να βρούμε τον δρόμο, που οδηγεί κοντά Του. 
Ν’ ανεβούμε τα σκαλοπάτια της ταπείνωσης. Και να συναντήσουμε 
τους άλλους!                                                   ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 275 (1464), 16 Ιανουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Δεν μπορείς να αφήσεις στα παιδιά σου κληροδότημα 
πλουσιότερο από την τιμιότητα.               

l Είναι άχαρο να γογγύζεις και να παραπονιέσαι για πράγματα 
που δεν έχεις, όταν το ίδιο ανέξοδα μπορείς να χαίρεσαι και ν’ 
απολαμβάνεις αυτά που έχεις                    

l Ν’ ακολουθείς το Χριστό, σημαίνει ν’ αποδέχεσαι και να 
εφαρμόζεις τις αρχές Του.

l Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να 
κάνουν κάτι περισσότερο.
l Μη μιλάς για ευτυχία σε άνθρωπο λιγότερο ευτυχή από εσένα.  

(Πλούταρχος)

l Αν επισκεφθείς νεκροταφείο, όλοι όσοι είναι κάτω από τις 
πλάκες, είχαν εκκρεμότητες.  
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Θυμάσαι...
        ... Τη μέρα που σε άφησε για πρώτη φορά στο σχολείο. Και 
εσύ δεν μπορούσες να αφήσεις το χέρι της;                                                                                                                    (“Ιασώ”)

Είναι . . .

Η αναζήτηση μιας στενής σχέσης με το Χριστό. Μόνιμης. 
Διαρκούς. Ιδού η ανάγκη του ανθρώπου σήμερα.

Τα μάτια μας τότε θα βλέπουν καθαρά. Δεν θα αλληθωρίζουμε. 
Ούτε ο όποιος αστιγματισμός θα παρεμβάλλεται. 

Θα συλλαμβάνουμε σωστά τα μηνύματα. Ούτε υποτιμημένα. 
Ούτε και υπερτιμημένα. Γνήσια. Ατόφια θα τα παίρνουμε. Ν’ 
αντιφεγγίζονται πάντα στου Χριστού το φως. Στο δικό Του Λόγο. 
Την Αγία Γραφή. Και την Ιερά Παράδοση ασφαλώς. 

Υπάρχουν κίνδυνοι βέβαια. 
Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. 

α. Απομόνωση. 
Μια (λανθασμένη) μοναξιά. Μια απομάκρυνση από όλους. Και 
από όλα. Δεν μιλούμε για τη μοναχική ζωή. Η κατάσταση εκείνη 
είναι διαφορετική. 

β. Αυτάρκεια. Η εντύπωση ότι τα έχω. Τα ξέρω όλα. Τίποτε δεν 
χρειάζομαι. 

Δεν μιλούμε για αρετή. Κατάσταση προβληματική είναι. 
Αρρωστημένη. Και όλο φθείρει. Νόσος του φαρισαϊσμού λοιπόν.

Επικίνδυνες και οι δύο. Ασφάλειά μας; Ο Χριστός κυβερνήτης 
του πλοίου της ζωής μας. 

Θωρακισμένοι προχωρούμε. 
Κι είναι μαζύ μας Εκείνος. Φίλος. Και προστάτης μας.  ζ.α.
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H αλλαγή
«Μεταμφιεσμένος ως άστεγος στη Νέα Υόρκη για ένα εικοσιτε-

τράωρο, κανείς δεν με πρόσεξε. Οι άνθρωποι με προσπερνούσαν 
και με κοίταζαν με ντροπή. Μόνο μία κυρία είχε την καλωσύνη να 
με ταΐσει. Ήταν μια τρομερή εμπειρία.

Συχνά ξεχνάμε πόσο ευλογημένοι είμαστε. Σίγουρα δεν ξέρουμε 
τι μας επιφυλάσσει το αύριο, Θα πρέπει να δείχνουμε περισσότερη 
κατανόηση και συμπόνοια. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον 
που έχει ανάγκη, να βοηθήσουμε με όλη μας την καρδιά».

«Μετά το πείραμα, αποφάσισα να περπατήσω και να δώσω 
φαγητό και 100 δολάρια σε κάθε άστεγο που θα συναντούσα. 
Έκλαιγαν και ήταν πολύ ευγνώμονες» (Ρ. Γκ., ηθοποιός).

Καρδιές ανοιχτές θέλει η κοινωνία μας. Να χωρούν όλο τον 
κόσμο.

Έτοιμες ν’ αλλάξουν και να φωτίσουν το περιβάλλον τους.
Πρόκληση για όλους μας η προτροπή:
«Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο».   (Γκάντι)              ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 276 (1465), 23 Ιανουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Δεν μπορείς να αγοράσεις την αγάπη, ούτε και να την κλέψεις. 
Γιατί δεν έχει αξία, αν δεν προσφέρεται.

l Η χριστιανική ζωή είναι αγώνας και πόλεμος. Ο χριστιανός 
έχει μπροστά του πολλούς εχθρούς, τους οποίους οφείλει να 
υπερνικήσει.             (Παν.  Τρεμπέλας)

l Ουδεμία ανθρώπινη ποίηση ισοδυναμεί προς την ποίηση της 
φύσης.              (Βολταίρος)

l Η αρετή δεν εγκαταλείπει ποτέ ούτε και στα γηρατειά 
τους ανθρώπους που την κρατούν στην ψυχήν τους καθαρή κι 
ανόθευτη.                  (Αριστοτέλης)

l Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και άλλες που 
πρέπει να ομολογούμε το “πιστεύω” μας. Φέρουμε ευθύνη, αν 
δεν μιλήσουμε.                                     (π.  Παΐσιος)
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Θυμάσαι...
               ... τη μέρα που άνοιξες τα μάτια σου για πρώτη φορά;       
              Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδες. Και ας μην το θυμάσαι.                        
        (“Ιασώ”)

Πού;

Οποιαδήποτε δόση φαγητού, νερού, κλπ γίνεται προς 
το Χριστό. Αυτό δεν είναι το μέτρο της αγάπης κατά την 
Δευτέραν Παρουσίαν; 

Στους αδελφούς μου το προσφέρατε; Σ’ εμένα το δώσατε.
Έμπρακτη αντιμετώπιση των στιγμών της ζωής μας. 
Δεν χάνεται τίποτε.
Ο Χριστός τα ξέρει. Μπορεί οι άνθρωποι να μην το 

αντιλήφθηκαν. Δεν έχει καμμία σημασία. Προς τι άλλωστε 
να το ξέρουν εκείνοι; 
Για... χειροκρότημα; 
Συγχαρητήρια μήπως; Και μετά; 
Νέος τρόπος ζωής λοιπόν. 

Όχι θεωρητικά. Μα έμπρακτα. Χωρίς τυμπανοκρουσίες. 
Και δημοσιότητα.

Νέο ήθος. 
Στροφή στον (άσημο) αδελφό. 
Υπάρχει. Προσπαθεί να επιβιώσει. 
Στάδιο δόξας λοιπόν τώρα λαμπρό. 
Για όλους μας. 
Χωρίς εξαίρεση. 
Κι είναι παντού οι άλλοι γύρω. 
Κι εμείς; Πού...;                       ζ.α.
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H αγκαλιά του Θεού
Περιτριγυρισμένοι από μπετόν. Πνιγμένοι στα καυσαέρια των 

μηχανών της ευκολίας. Απογοητευμένοι από την καταστροφή που 
συντελείται γύρω μας, παρακολουθούμε με απόγνωση. Ανήμποροι ν’ 
αντιδράσουμε.

Η απελπισία απειλεί να κυριεύσει τη ζωή μας. Ζαλισμένοι, σχεδόν 
λιπόθυμοι, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Με αγωνία λαχταρούμε για λίγο 
φρέσκο αέρα. Για τ’ οξυγόνο που παράταση ζωής θα δώσει.

Ως πότε όμως θα την αντέξει ο άνθρωπος των καυσαερίων τη 
μαυρίλα; 

Ή μήπως του έχει γίνει πια συνήθεια κι αποζητά να ζει με την καπνιά;
Αλλοίμονο αν σκοτεινό και μαύρο στον ορίζοντα προβάλλει για τον 

άνθρωπο το μέλλον. Τι θ’ απογίνουμε; Ποιος το φιλί θα δώσει της ζωής; 
Ποιος την ατμόσφαιρα ξανά θα καθαρίσει; Ποιος την απάντηση σε όλα 
τούτα θα μας δώσει;

Ανοίξτε τα φτερά σας στους αιθέρες, φίλοι. 
Εκεί βρίσκεται η γνησιότητα. 
Καθάριο πνεύμα. Στου Θεού την Αγκαλιά!           ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 277 (1466) 30 Ιανουαρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Συχνά ο χαρακτήρας του καθενός μας διαμορφώνεται ανάλογα 
προς τις επιθυμίες και τις έμφυτες προδιαθέσεις του.     (Πλάτων)

l Και αν χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα για την κατάκτηση 
της ψυχικής σου ειρήνης, δε θα την κερδίσεις παρά μόνο με 
προσευχή.        (Στάρετς Παρθένιος)

l Υπάρχουν τρία είδη άγνοιας: Να μην ξέρει κανείς αυτό που 
πρέπει να ξέρει. Να ξέρει άσχημα αυτό που ξέρει. Να ξέρει αυτό 
που δεν έπρεπε να ξέρει.
l Πήγαινε σε μια παραλία. Πάρε στα χέρια σου μια χούφτα άμμο. 
Προσπάθησε να ξεχωρίσεις έναν κόκκο. Αυτό είμαστε. Ένα 
τίποτα. Κι όμως! Ο Θεός βλέπει τον κάθε κόκκο χωριστά. Και 
τον προστατεύει. 
Να τον ευχαριστείς. Γι’ αυτά που σου έδωσε.Αλλά και γι’ αυτά 
που δεν σου έδωσε.


