
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Απορίες

Το θεωρούμε ευτελές. 
Έχει όμως τις δικές του ιδιότητες:
α. Όταν το ανακατεύουμε με μια άλλη ουσία, διαλύεται 

τελείως. 
β. Στην τροφή, τονίζει την πραγματική της γεύση. 
γ. Χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. 
Χρήσιμες οι διαπιστώσεις τούτες. 
Το εντυπωσιακό; 
Μπορεί ο άνθρωπος να τις αντιγράψει. Να τις μιμηθεί. 
Προσπαθούμε να είμαστε 

χρήσιμοι στην κοινωνία; Στους 
άλλους; 

Εξαφανίζεται τότε το εγώ μας. 
Ταυτόχρονα ο άλλος βρίσκει τον δρόμο για τη σωστή 

αναζήτηση στου δικού του εγώ. 
Απλό, θα πει κάποιος. Είναι όμως έτσι; 
Ξεχνούμε τον εαυτό μας για τον άλλο;     
Τα παιδιά μας; 
Όσους στηρίζονται σ’ εμάς; 
Την κοινωνία; 
Το επάγγελμα; 
Την Εκκλησία; 
Ζητείται απάντηση.         ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Αν έχεις καλή θέληση, μπορεί να κάνεις 
πολλά καλά, ίσως και ανώτερα των δυνάμεών 
σου. Φτάνει μόνο να θέλεις.



καθ’ εν...     
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 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
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Έτος ΜΕ’ Αρ. 317 (1506) 6 Νοεμβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Για όλους
Πλησιάζει στο ταμείο γηραιός, ρακένδυτος άνδρας, με 3-4 κον-

σέρβες κι ένα γκαζάκι στο καλαθάκι του.
Η νεαρή ταμίας χτυπάει τις κονσέρβες και το γκαζάκι στην ταμειακή 

μηχανή. Τον κοιτάει και του λέει: «Φύγετε κύριε, η εταιρεία μας 
δικαιολογεί κάποια δωρεάν καλάθια».

Αυτός την κοιτάει με καλωσύνη. Την ευχαριστεί εκατό φορές και της 
δίνει χίλιες ευχές.

Μόλις εκείνος απομακρύνεται, ανοίγει την τσάντα της και βάζει τα 
χρήματα στο ταμείο από το πορτοφόλι της!

Όσοι ήταν στην ουρά, έμειναν να κοιτούν με ορθάνοιχτα μάτια. 
Αμέσως της λένε: «Κοπελιά, να τα πληρώσουμε εμείς».

Η νεαρή κοπέλα τους κοιτάζει αυστηρά και τους απαντά 
αποφασιστικά: «Ευχαριστώ, ήταν δική μου η απόφαση. Ελάτε, 
παρακαλώ, προχωράτε».

Ένα κοριτσάκι τόσο δα, 20 – 22 ετών. Μάθημα ζωής και ανθρωπιάς 
για όλους μας. 

Ελπίδα και προσμονή για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι για να μην 
κατηγορούμε μερικές φορές τη νεολαία μας.                                            ΔΔ

l Όταν ο Θεός σου δίνει κάτι, εννοεί να το μοιραστείς με τον άλλον.
l  Η διάκριση του καλού από το κακό σημαίνει φρόνηση. Η αποδοχή 
του πρώτου και η αποφυγή του δευτέρου σημαίνει αρετήν.
l Είμαι έτοιμος να  πετάξω για πάντα τα γυαλιά της προκατάληψης; 
l Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, θα μάθουμε το πώς.
l Η ελληνική φιλοσοφία είναι οδηγός προς την αλήθεια και όχι 
αυτή η ίδια η αλήθεια. (Αγ. Νεκτάριος)

l Δεν έχουμε το δικαίωμα να παραπονούμαστε για τα λάθη των 
ανθρώπων, που κάνουν  το έργο που οφείλαμε εμείς να κάνουμε.
l Δώσε προτεραιότητα στα δικαιώματα των άλλων, παρά στα δικά 
σου συνεσθήματα. Και στα αισθήματα των άλλων, παρά στα δικά 
σου δικαιώματα.
l Τα σοβαρώτερα προβλήματα ενός ανθρώπου αρχίζουν από τη 
στιγμή που αποκτά τη δυνατότητα να κάνει ότι του αρέσει.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Και τα τρία

 “Δημιουργήθηκε σήμερα νέος τύπος ανθρώπου. Αυτός του 
μέλλοντος. Ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για το μέλλον, παρά για 
το παρόν”. 

Προσφυής(!) η θέση.
Ασφαλώς δεν θα διαγράψουμε το παρελθόν. Θα του δώσουμε όμως 

τη θέση, που του πρέπει.
Στροφή στο μέλλον λοιπόν; 
Εμείς πρέπει να διαλέξουμε. Με τούτο όμως γινόμαστε κύριοι του 

εαυτόυ μας; Και της ζωής μας; 
Και κάτι άλλο. Η στροφή στο 

μέλλον γίνεται μέσα στα πλαίσια 
του “προσδοκώ ανάστασιν 
νεκρών”; 

Διαγραφή του παρόντος; Όχι βέβαια. Χωρίς αυτό, θα υπάρχει 
μέλλον; 

Η Εκκλησία κινείται σ’ ένα διαρκές παρόν: 
“Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ...”
“Βαπτίζεται...”
Προσάγεται στον Ναό (Υπαπαντή).
“Εισέρχεται εις Ιεροσόλυμα.
Κρεμάται επί ξύλου...”
Αλλά και: 
“Σήμερον μετ’ εμού έση εν τω παραδείσω”.
Σύζευξη λοιπόν. Και τα τρία μαζύ. Το “πριν” και το “μετά” 

βοηθητικά. Το “τώρα” να πρυτανεύει.           ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ότι κάνει ένας καλός λόγος, δεν το κάνει 
μια χούφτα χρυσάφι.
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Οι ρίζες
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα ριζώνει ένα κλωνί 

βασιλικός μεσ’ στο νερό.
Μέρα με τη μέρα, από την ώρα που θα φανούν οι πρώτες ρίζες, 

θεριεύουν. Αναπτύσσονται. Και περιμένουν πότε το χέρι θα τις φυτέψει 
στο χώμα. Να ριζώσουν για τα καλά. Να πάρει το φυτό τα πάνω του.

Το φύλλωμά του να φουντώσει και τ’ άρωμά του να μοσχομυρίσει 
τον κόσμο.

Οι ρίζες παίζουν τον πρώτο ρόλο για κάθε φυτό.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτές.
Στους ανθρώπους; Στον πολιτισμό;
Κόψετε τις ρίζες. Αποσυνδέστε την… τροφοδοσία. Μαρασμός και 

κατάθλιψη. Σκοτάδι και θάνατος.
Αυτό σημαίνει έθνος χωρίς παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Ένα παρελθόν που να συμβουλεύει. Ένα παρόν που να δημιουργεί. 

Και ένα μέλλον που να ονειρεύεται να πλάσει το σήμερα καλύτερο απ’ 
το χθες.                ΔΔ

l Δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτε φτωχότερο από το να φιλοσοφεί 
κάποιος για το Θεό, χωρίς να έχει τον φωτισμό του Θεού.  

(Οσ. Διάδοχος Φωτικής)

l Η άγνοια ενός ανθρώπου είναι η πηγή πολλές φορές του αυτο-
θαυμασμού.
l Η πιο σπάταλη μέρα για ένα χριστιανό είναι εκείνη που την 
άφησε να περάσει, χωρίς να δώσει τη μαρτυρία του για το Χριστό.
l Πολιτισμός δεν είναι η ανάπτυξη της επιστήμης και της μηχανής, 
αλλά του ανθρώπου. (Αλ. Καρέλ)

l Πρέπει να λέμε στους ανθρώπους καθαρά και ξάστερα την αλήθεια 
ότι στη βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει χώρος για οκνηρούς και 
ούτε θα υπάρξει ποτέ.
l Όποιος λέει τον πόνο του, βρίσκει τη γιατρειά του. 

(Αραβική Παροιμία)



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Γιατί;

“Ουδείς μπορεί να πει ψέματα. Να κρύψει οτιδήποτε. Ειδικά 
όταν τον κυττάζεις στα μάτια”. (Π.Κ.)

Έχει επισημανθεί, ότι τα μάτια είναι οι θυρίδες. 
Δι’ αυτών, μπαίνει στον άνθρωπο ένα μήνυμα. Ένα θέαμα. 

Μια εικόνα. 
Ο άνθρωπος είναι εκείνος που αποφασίζει, τι μπαίνει.

 Έχει τον πλήρη έλεγχο. Στον άνθρωπο όμως εναπόκειται να 
κρίνει τι θα βγει από τα μάτια του. 

Όσο και να θέλει κάποιος 
να κρυφτεί, το βλέμμα του τον 
προδίδει.

Αν δεν είναι ειλικρινής, θα 
φανεί. 

Κι αν ακόμη υποκρίνεται, δεν ξεγελά κανένα. 
Η διεισδυτικότητα των ματιών μας αποκαλύπτει τα μυστικά 

του άλλου. Βυθίζεται. Εμβαθύνει. Κι ανακαλύπτει πολλά. Κι 
ενδιαφέροντα. 

Αν καταφέουμε να κρυφτούμε από τους ανθρώπους, υπάρχει 
κάποιος άλλος που βλέπει τα πάντα. Γνωρίζει τον εσωτερικό 
κόσμο. Τις σκέψεις μας. Τις διαθέσεις μας.

Η απόκρυψη τελικά δεν βοηθά κανένα.
Γιατί λοιπόν;                                   ζ.α. 

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Η ευτυχία μοιάζει με τη δόξα. Εκείνος που 
τη σημαδεύει, αποτυγχάνει.
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Έτος ΜΕ’ Αρ. 319 (1508) 20 Νοεμβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Οι εκπλήξεις!
«Είναι ευλογία τα έξι παιδιά μας. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα κάνω 

τόσο μεγάλη οικογένεια. Η γυναίκα μου είναι που τραβάει τα 
περισσότερα. Θέλησα ένα σωστό άνθρωπο και σταθερό στις αξίες 
του και σκληρό για να μεγαλώσει μια τόσο μεγάλη οικογένεια.

Η Ολυμπία είναι μια καταπληκτική μητέρα. Έχουμε μια 
εξαιρετική σχέση με τα παιδιά. Είμαστε παραδοσιακή οικογένεια. 
Προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας τις παραδοσιακές 
αρχές μας.

Εγώ ήμουν γύρω από κάτι που αγαπούσα. Αυτή ήταν συνέχεια 
στο σπίτι. Έβαλε πάνω από όλα την οικογένειά μας. Τα θυσίασε όλα 
για να είναι δίπλα μου. Θυσίασε τα καλύτερά της χρόνια και θέλω, 
τώρα που σταμάτησα, να της τα δώσω πίσω απλόχερα».

(Βασίλης Σπανούλης, Έλληνας, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας).
Και οι εκπλήξεις έγιναν συνήθεια!        ΔΔ

l Οι περισσότεροι άνθρωποι πολεμούν σκληρότερα για τα 
συμφέροντά τους, παρά για τα δίκαιά τους.
l Χρειάζεται να είσαι σοφός άνθρωπος, για να μπορέσεις να δώσεις 
μια συμβουλή με λεπτότητα. Αλλά ακόμα σοφώτερος για να 
μπορέσεις να τη δεχτείς με ταπεινοφροσύνη. Και να ωφεληθείς 
απο  αυτήν.
l Το θέλημα του Θεού είναι να υπηρετούμε το θέλημα των ανθρώ-
πων. (Άγιος Παχώμιος)

l Κανένας άνθρωπος δεν έχει τόση δυνατή μνήμη, ώστε να μην 
πιαστεί κάποτε το ψέμα του.
l Η οκνηρία κάμνει όλα τα πράγματα δύσκολα. Η φιλεργία εύκολα. 
Μοιάζει με τη σκουριά. Η οποία καταστρέφει ευκολώτερα το 
σίδερο, παρά η χρήση.
l Eίμαστε υπεύθυνοι για όλους και όλα. (Ντοστογιέφσκι)



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Προς τι ;

Να νικάς; 
Ή ν’ αγωνίζεσαι;  
Όταν δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό στον αγώνα τον 

πνευματικό, νιώθουμε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. 
Έτσι όμως δίνουμε στο Θεό τον καλύτερό μας εαυτό. Τον 

αφήνουμε να δουλέψει, όπως ξέρει Εκείνος. 
Είναι σίγουρο, πως ξέρει καλύτερα από μας ποιο είναι το 

καλύτερο. 
Και θέλει να μας βοηθήσει.
Μας αγαπά.
Δεν είναι για εμάς που 

θυσιάστηκε ο Χριστός; 
Ας Του ανοίξουμε το δρόμο λοιπόν. 
Μας θέλει παιδιά Του. 
Μέσες λύσεις δεν υπάρχουν. Του ανοίγουμε λοιπόν το δρόμο; 

Τις σκέψεις μας; Της καρδιάς μας το περιεχόμενο;
Η όποια απόκρυψη εργάζεται εναντίον μας.
Δεν μας υποχρεώνει βέβαια κανένας.
Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Τις σκέψεις μας. Τις 

διαθέσεις μας.
Προς τι λοιπόν οι δολιχοδρομίες;
        ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Τα πάθη είναι τύραννοι. Μας αναγκάζουν να τα υπακούμε.
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Από καρδιάς
«Να ξέρετε πως τίποτε δεν γίνεται τυχαία.
Αγάπη είναι ο Θεός! Σας μπόλιασε και δόθηκε ο ένας σας στον 

άλλο! Ευλόγησε τον γάμο σας.
Το μυστικό σας πια, βαθιά να κρύψετε μεσ’ στην καρδιά.
Αγάπη που δεν τελειώνει. Χωρίς λήξη! Αιωνιότητα!
Μα αν ξαφνικά στον δρόμο σας, αντί για ροδοπέταλα, αγκάθια 

σπέρνει ο πονηρός, μην φοβηθήτε.
Αγκαλιαστήτε. Κι ανάμεσά σας βάλτε τον Θεό.
Και νικητής το άρωμα των ρόδων θα προβάλει!
Λόγο πικρό μπορεί να πείτε ή ν’ ακούσετε. Μην τον αφήσετε να 

ξενυχτίσει.
Η αυγή θα πρέπει να σας βρει αγκαλιασμένους. Χαμογελαστούς!
Κι η κάθε σας στιγμή να γίνεται, φροντίστε, ανάμνηση ζωής 

ευτυχισμένης!
Από καρδιάς ευχόμαστε κάθε χαρά!».
(Αφιερωμένο σε κάθε νιόπαντρο ζευγάρι).        ΔΔ

l Να θυμάσαι το Θεό σε κάθε περίσταση, για να σε θυμηθεί και 
Αυτός όταν εμπέσεις σε πειρασμούς.
l Να συναναστρέφεσαι με τους ταπεινούς και θα έχεις μεγάλη 
ωφέλεια απ’ αυτούς. Αν και μόνον η θεωρία τους είναι ωφέλιμη, 
πόσο περισσότερο θα είναι χρήσιμη η διδασκαλία του στόματός 
τους; (Ντοστογιέφσκι)

l Κανένα όφελος δεν έχουμε από την πίστη μας, όταν ο βίος μας 
είναι διερθαρμένος.
l Ο πλούτος δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να μείνουν άνθρωποι. 
Όταν η φιλαργυρία κυριεύσει την καρδιά τους, τους μεταβάλλει σε 
άγρια θηρία και σε δαίμονες.
l Η θλίψη είναι το σχολείο όπου αποκτώνται οι μεγάλες αρετές και 
διαπλάθονται οι γενναίοι χαρακτήρες.
l Η εξοικονόμηση χρόνου είναι παράταση ζωής.


