
Δισέλιδο
ΑΞΙΖΕΙ

«και ηκολούθησαν αυτώ»
Τους κάλεσε. Τον ακολούθησαν. Χωρίς δικαιολογίες. Προφάσεις. 

Αναβολές.
Πήγαν μαζύ Του δηλ. Σε μια ζωή κοινή ως το τέλος. 
Και αγωνίστηκαν πολύ. Και δοκιμάστηκαν.
Μαζύ Του πάντα.
Ποιά η θέση τους στο «στρατό» Του;
Εμπροσθοφυλακή;
Οπισθοφυλακή; 
Κάθεται ο Χριστός στο γραφείο; Μελετά χάρτες; Κάμνει σχέδια; 

Στέλλει τους μαθητές στον πόλεμο; Κι Εκείνος; Στα μετόπισθεν; 
Γίνεται; 

Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κάποιο λάθος υπάρχει λοιπόν.
Ο Χριστός δεν φοβάται να πάει μπροστά. Οι μαθητές ακολουθούν. 
Δεν θέλει θύματα ο Χριστός.
Δεν στέλλει κανένα στο θάνατο. Άσχετο βέβαια, αν και η κακία 

των ανθρώπων δεν μπορεί να τους ανεχθεί. 
Η παρουσία τους και, κατ’ επέκταση, ο (σιωπηλός τους) έλεγχος 

δεν επιδέχεται τροποποιήσεις. Δημιουργεί ένταση.
Ο Χριστός πηγαίνει μπροστά. Το είπε άλλωστε ξεκάθαρα: «Όστις 

θέλει οπίσω μου ακολουθείν».
Δεν γίνεται να πάει κανείς μόνος μπροστά. Ακολουθεί λοιπόν. 

Δεν προηγείται. Με πάντα αναπεπταμένη τη σημαία των ιδανικών 
στον ιστό της ψηλά. 

Χωρίς υποχωρήσεις. Ως το τέλος μαζύ. Αφού Εκείνος το 
υποσχέθηκε. 

Για πάντα. Αρχηγός μας Εκείνος. Σύντροφος και φίλος. 
Αναντικατάστατος.

Μια δοκιμή λοιπόν. Αξίζει τον κόπο.
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

1/10/2017 Ο ορισμός της 
υπέρτατης ελευθερίας είναι το 
να είμαι σε θέση να επιλέγω τη 
στάση μου σε κάθε δεδομένη 
περίσταση.

(Βίκτωρ Φράνκλ)

2/10/2017 Κάθε πρόβλημα 
φέρνει ένα δώρο μαζί του. 
Αναζητούμε τα προβλήματα, για 
να πάρουμε τα δώρα τους. 

(R.  Βach)

3/10/2017 Ο πόνος είναι αναπό-
φευκτος.  Το να υποφέρεις όμως, 
είναι προαιρετικό.           (Σενέκας)

4/10/2017 Δύο  μόνο τρόποι 
υπάρχουν, για να ζήσεις αυτή 
τη ζωή. Ο ένας είναι να ζήσεις 
σαν τίποτε να μην είναι θαύμα. Ο 
άλλος σαν το κάθε τι να είναι. 

(Αϊστάϊν)

5/10/2017 Εκείνο που χρειά-
ζεται κάθε Εκκλησία, είναι άν-
θρωποι που μιλούν λιγότερο και 
εργάζονται περισσότερο.
6/10/2017 Ώσπου να το κατα-
λάβω, ότι η επιτυχία είναι 
90% αποτέλεσμα του τί τρέχει 
μέσα στο μυαλό μου και 10% 
αποτέλεσμα του πώς εγώ τρέχω, 
είχα ήδη αποκτήσει το σώμα 
ενός συνταξιούχου πολίτη.

 (Al. Order, αθλητής)

7/10/2017 Όποιος προσπαθεί να 
φανεί “κάποιος”, βεβαιώνει τον 
άλλο πως είναι ασήμαντος.

Σημαντική βοήθεια
Ο καρκίνος βρίσκεται σε 

έξαρση.
Μια και μόνον απλή επίσκε-

ψη στο ογκολογικό κέντρο 
επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος 
με τον οποίο οι πλείστοι ασθενείς 
αντιμετωπίζουν την αρρώστεια. 
Ο άνθρωπος κρύβει μέσα του 
δυνάμεις ανεξάντλητες. Που 
αποκαλύπτονται μόλις ένα σοβαρό 
πρόβλημα παρουσιαστεί. 

Η επιθυμία για υγεία και ζωή 
ενεργοποιεί όλο το είναι μας. 
Βάζει σε συναγερμό κάθε ικμάδα.

“Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν 
τρόπους να ανοίξουν το παράθυρο 
της ελπίδας.

Οι πιθανότητες θεραπείας 
πολλαπλασιάζονται, ανάλογα με 
τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον 
καρκίνο. 

Πολλοί στρέφονται προς 
την Εκκλησία μας, η οποία τους 
προσφέρει σημαντική βοήθεια”.

Ομολογία κορυφαίου Κύπριου 
γιατρού ογκολόγου. 

Ομολογουμένως, η επιστήμη 
έκανε θαύματα στην έρευνα και 
τη θεραπεία της επάρατης νόσου.

Όμως η πίστη των ανθρώπων 
τους οδηγεί στα χέρια του Θεού. 
Αφήνονται στην αγκαλιά . Και την 
αγάπη Του. 

Στα πόδια Του εναποθέτουν 
τον πόνο, τον καημό και την 
ελπίδα τους. Και τους ζωντανεύει.          

          ΔΔ



ΔισέλιδοΟΡΙΑ
Διερωτηθήκαμε άραγε ποτέ, πού μπορεί να οδηγήσει 

τον άνθρωπο η λογική;
Ένσταση: Να την καταργήσουμε;
Όχι ασφαλώς.
Χρειάζεται όμως να ξέρουμε, πως η λογική δεν είναι 

ευρείας χρήσης παυσίπονο. 
Υπάρχουν πολλά θέματα, στα οποία, αποδεδειγμένα 

μας είναι πολύ χρήσιμη.
Η εμμονή όμως και η τυφλή προσήλωση θα μας 

βγάλουν σε ατραπούς επικίνδυνες. Και ποιος μας σώζει 
τότε;

Είναι, ναι, όργανο. Για λελογισμένη όμως χρήση. Σε 
πλαίσια μέσα. Και μέτρα. 

Ξεκάθαρο λοιπόν. Οι καταχρήσεις, σ’ όλους τους 
τομείς, εργάζονται σε βάρος μας.

Να δούμε περιπτώσεις; Είναι πολλές. Η ελεημοσύνη. 
Ναι ή όχι; Έχει πραγματικά την ανάγκη μας ο άλλος; 
Μήπως να τον προσπεράσουμε πρέπει; 

Η αγάπη. Η ειρήνη. Η φιλανθρωπία. Η συμπαράσταση.
Μπορεί να εργαζόμαστε. Μ’ ένα συγκεκριμένο σκοπό 

όμως. Ζητούμε ανταλλάγματα. Μετατρέπουμε κάθε καλή 
αρχικά προσπάθεια σε εμπορική πράξη. 

Το συμφέρον. Τα χρήματα. Γίνονται ο συνδετικός μας 
κρίκος. 

Και μετά; Τι θα γίνει άραγε τότε; Ας αφήσουμε για λίγο 
τη φαντασία μας να προχωρήσει. 

Τι θα γίνει λοιπόν; 
Εμείς θα φρίξουμε.
Και του χρόνου η σπατάλη;
Όρια λοιπόν. Ιδού η λύση. Και χωρίς καθυστέρηση. 

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

8/10/2017 Έξω από μια Εκκλησία 
υπήρχε μια ταμπέλα που έλεγε: 
“Αν τα γόνατά σου τρέμουν, 
γονάτισε”.

9/10/2017 Αν συνεχίσεις να 
κάνεις αυτά που έκανες μέχρι 
σήμερα, μάλλον θα συνεχίσεις 
να παίρνεις αυτά που έπαιρνες 
μέχρι σήμερα.                   (Ζ Ζiglar)

10/10/2017 Ο σοφός χρειάζεται 
πολύ λίγα πράγματα, για να είναι 
ευτυχής. Ο φτωχός στο πνεύμα 
δεν ικανοποιείται με τίποτε. Γι’ 
αυτό σχεδόν όλοι οι άνθρωποι 
είναι δυστυχισμένοι.

11/10/2017 Όποιος καταφέρνει 
να είναι αυτό που ονειρεύτηκε 
για δέκα λεπτά την ημέρα, κάνει 
ήδη μεγάλη πρόοδο.     (Π. Κοέλιο)

12/10/2017 Δυνατός δεν είναι 
εκείνος που διακρίνεται στην 
πάλη, αλλά που ξεπερνά την 
αδυναμία του. 

13/10/2017 Ένα κράτος 

κινδυνεύει περισσότερο από 
τους πολίτες του,  όταν δεν 
πειθαρχούν, παρά από τους 
εχθρούς του.                (Σπινόζα) 

14/10/2017 Δεν είναι φτωχός  
εκείνος που δεν έχει, άλλα 
εκείνος που ζητά πολλά. 

Πλούσιος είναι όχι αυτός που 
έχει πολλά, αλλ’ εκείνος που δεν 
έχει ανάγκες.

Μαθήματα

Μπορεί το ποδόσφαιρο να 
έχει ξεφύγει από τα πλαίσια της 
αθλητοπρέπειας και του τίμιου 
παιχνιδιού. Να ξοδεύονται εκατομ-
μύρια για “αγοραπωλησίες” ποδοσφαι-
ριστών. Πολλοί να έχουν θεοποιήσει 
τη στρογγυλή “θεά”. Όμως αυτό δεν 
εμποδίζει κάποιους ποδοσφαιριστές 
να ξεχωρίζουν με το ήθος και τις 
ενέργειές τους.

Άριστος στη δουλειά του. 
Επαγγελματίας σωστός. Ίνδαλμα των 
οπαδών μιας διάσημης ομάδας. Αυτό 
δεν στέκεται εμπόδιο, μετά τους 
πανηγυρισμούς από την επίτευξη ενός 
τέρματος, να γονατίσει στο γρασίδι. 
Να υψώσει τα χέρια στον ουρανό. Να 
ψελλίσει λόγια ευχαριστίας. Και να 
σταυροκοπηθεί. 

Είναι κι αυτό μια ομολογία. Κανέ-
νας δεν τον υποχρεώνει να το κά-
νει. Αισθάνεται την ανάγκη να πει 
“ευχαριστώ” στον Θεό. Και το κάνει.

Πόσοι άραγε έχουμε το θάρρος να 
τον μιμηθούμε; Πόσοι τολμούμε να 
φανερώσουμε την πίστη μας και τη 
σχέση μας με τον ουράνιο Πατέρα; 

Ακόμα ένας τομέας που το 
“παρεξηγημένο” ποδόσφαιρο, που 
κάποιοι το αμαυρώνουν με τις ασχήμιες 
τους, δίνει μαθήματα ήθους και σωστής 
συμπεριφοράς

                                                 Δ.Δ.



Δισέλιδο
ΓΙΑΤΙ ;

Αγάπη. Φόβος. Δύο αντίθετα πράγματα.
Όπως λέμε: Φως και σκοτάδι.
Μια μικρή ακτίδα φωτός είναι αρκετή. Και το σκοτάδι 

εξαφανίζεται.
Τι είναι όμως η Αγάπη; Μα ο Θεός. Ποιος άλλος; 
Η Αγάπη λοιπόν, το φως, δηλ. ο Θεός «έξω βάλλει τον 

φόβον».
Εκείνος που αγαπά, έχει το Θεό μαζύ του. Ποιον να φοβηθεί; 

Το λέει άλλωστε και το τραγούδι:
«Όταν είσαι Συ κοντά μου,

πες μου τι να φοβηθώ».
Όποιος αγαπά, δεν είναι επικίνδυνος. Καχύποπτος. 

Κρυψίνους. Κάθε άλλο. 
Γιατί όμως η κοινωνία μας δεν παίρνει τούτο το μήνυμα; 

Δεν αποφασίζει τη μετάταξή της στην περιοχή τη φωτεινή; 
Συντροφιά με το Θεό;

Είναι φανερό, πως οι άνθρωποι έχουν πολλά να κρύψουν. 
Έργα και πράξεις που μόνο στο σκοτάδι γίνονται. Μόνο 
εκεί επιβιώνουν. Οπότε; Σε κάθε στιγμή της ζωής τους τους 
παρακολουθεί ο φόβος. Τους τρομάζει. Τους δημιουργεί 
προβλήματα. Δυσκολίες. Καταστάσεις αγεφύρωτες. 

Κι όλο πληθαίνουν γύρω οι ψυχίατροι. Και η λύση που 
εκείνοι προτείνουν; Τα αγχολυτικά φάρμακα. Τι άλλο; 

Είναι όμως τα φάρμακα, τα χάπια, λύση; 
Είναι και το άλλο. Μήπως τελικά τα ειδωλοποιούμε; 
Σύγχυση λοιπόν. Απελπισία. Απογοήτευση. Και η λύση 

είναι τόσο απλή. Και τόσο κοντά μας. Η Αγάπη. Κι ο Πατέρας 
μας διαβεβαιώνει για του λόγου το αληθές.

Γιατί, αλήθεια, δεν κάνουμε μια δοκιμή; 
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

15/10/2017 Δεν μπορώ να δεχθώ 
να μην προσπαθώ.

(Τζόρνταν)

16/10/2017 Να δυναμώνεις και 
ν’ ανδρειεύεσαι τότε ακριβώς 
που κινδυνεύεις να χάσεις αυτά 
που αγαπάς, όμως ξέρεις πως 
είναι δικά σου, κατάδικά σου. 
Και να τους δίνεις τη χρoιά του 
ακατάλυτου και του αιώνιου

17/10/2017  Όταν αγαπάμε αυτό 
που κάνουμε, μεταμορφώνουμε 
τη σκλαβιά σε ελευθερία.

(Π. Κοέλιο) 

18/10/2017 Σε 100 χρόνια 
από τώρα,  δεν θα έχει καμμιά 
σημασία τί αυτοκίνητο θα είχεις. 
Σε τί σπίτι ζούσες, πόσα λεφτά 
είχες στην τράπεζα, ή πως ήταν 
τα ρούχα σου. Όμως ο κόσμος 
μπορεί να είναι λίγο καλύτερος, 
επειδή έπαιξες πρωτεύοντα ρόλο 
στη ζωή ενός παιδιού.

19/10/2017 Ένας πολεμιστής 
ξέρει να ξεχωρίζει το παροδικό 
από το μόνιμο.

(Π.Κοέλιο)

20/10/2017 Όποιος ζει χωρίς 
τρέλλες, δεν είναι και τόσο 
φρόνιμος όσο νομίζει.

21/10/2017 H πίστη του Χριστού 
είναι σαν το καρφί. Όσο τη 
χτυπάς, τόσο βαθύτερα μπαίνει.

(Κρούτσεφ)

Πιο δυνατή
Η θέλησή του για ζωή ήταν πιο 

δυνατή κι από τον ίδιο το θάνατο.
Παιδάκι βρέθηκε ζωντανό 

ανάμεσα στα νεκρά σώματα της 
μάνας και του παππού του στη 
Μοσούλη της Συρίας.

Για τέσσερις μέρες δεν έβαλε 
τίποτε στο στόμα του. 

Ο πόλεμος και οι τραγικές 
του συνέπειες δείχνουν ξανά 
τη σκληρή πραγματικότητα. Το 
απάνθρωπό τους πρόσωπο.

Άμαχοι σκοτώνονται. Πόλεις 
ισοπεδώνονται και το μίσος 
διαιωνίζεται. Η βία φέρνει βία κι 
ο θάνατος κυκλοφορεί αμέριμνα.

Ενάντια στο θεριό του πολέμου 
και του θανάτου η ζωή πασχίζει 
“να δώσει το παρών” της. Βρίσκει 
πάντα τρόπους να ζωντανεύει την 
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Το θαύμα της επιβίωσης μέσα 
από τα χαλάσματα, ολοζώντανο, 
δίνει ανάσες. Και χαράσσει 
δρόμους. Που οδηγούν στην 
ειρήνη.

Άμα οι άνθρωποι ανοίξουν 
κεραίες και συλλάβουν το μήνυμα.  
Άμα μετρήσουν το θαύμα της ζωής 
με το μέτρο της αγάπης. Τότε θα 
χτιστούν ξανά τα χαλάσματα. 
Κι η ζωή δεν θα χρειάζεται πια 
θαύματα για να στεριώσει. 

              ΔΔ



Δισέλιδο
KAIΡΟΣ

Μας το επιβεβαιώνει και η λογική μας. Με μαθηματική 
ακρίβεια μάλιστα. 

Είναι λογικό να ζητούμε το φως. Ν’ αποστρεφόμαστε 
το σκοτάδι. Να μην το συμπαθούμε. Σ’ αυτό όμως μέσα 
μένουμε. Εκεί ασκούμε τις δυνατότητές μας. Ίσως μάλιστα ν’ 
“αξιοποιούμε” και τα τάλαντά μας. 

Γιατί όμως έτσι; Μήπως δεν αντέχουν στο φως; Στην 
επιφάνεια; Προτιμούν να ανήκουν στα στενά της νύχτας τα 
δρομάκια; 

Μήπως είναι πράγματα που στην επιφάνεια συγκλονίζουν; 
Κάποιες πράξεις για τις οποίες ντρεπόμαστε; Μήπως η 
επιφάνεια θα τους αφαιρέσει τα προσωπεία; 

Φοβόμαστε να δούμε στον καθρέφτη το πρόσωπό μας με 
το φως της μέρας; Τόσο άσχημα έχουμε καταντήσει οι ίδιοι 
τα δικά μας χαρακτηριστικά; 

Μήπως η μέρα, βλέποντάς τα δεν θ’ αρκεστεί μόνο να 
γελάσει; Θα εκπλαγεί; Θα στενοχωρηθεί; Θ’ απογοητευτεί; 

Μήπως έτσι θα φανούν οι ταυτότητές μας; Ποιοι κατά 
βάθος είμαστε; Μας συμφέρει κάτι τέτοιο; 

Η αντίδρασή μας; Δεν τ’ αφήνουμε καταχωνιασμένα στου 
σκοταδιού τις περιοχές; Θέλουμε να δημιουργήσουμε, μόνοι 
μας, πονοκεφάλους βασανιστικούς;

Ως πότε άραγε θα επικρατεί τούτη η κατάσταση; Ποιος θα 
απαντήσει λοιπόν; 

«Μη θίγε τα κακά καλώς έχοντα» είπαν. 
Μα η στιγμή της αλήθειας; Τι θα γίνει, όταν έλθει; Ποιος 

μας σώζει τότε; 
Η αποκάλυψη θα είναι τρομερή. Μα και τραγική συγχρόνως. 
Καιρός για προβληματισμό λοιπόν. Ναι. Τον έχουμε 

ανάγκη. Ας βιαστεί.    
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

22/10/2017 “Αυτοί οι χιλιάδες 
απλοί άνθρωποι... έγραψαν με το 
δικό τους τρόπο την ιστορία του 
Μακεδονικού αγώνα”.

(Dakin- Άγγλος Ιστορικός)

23/10/2017 “Ο αγώνας μας ήταν 
άνισος... ενώ εμείς  στηριζό-
μαστε μόνο στις δικές μας φτω-
χές δυνάμεις”. 

(Απομνημονεύματα Γερμανού Καρα-

βαγγέλη)

24/10/2017 “Ο Μακεδονικός 
αγών, επιβάλλουν λόγοι ενθνικοί, 
να γίνει το Ευαγέλιο της Ελλη-
νικής Φυλής”.          (Ελ. Βενιζέλος)

25/10/2017 “Αδελφοί, ήρθαμε 
από την Αθήνα να σας βοη-
θήσουμε. Φέραμε μαζί μας 
μόνο αγάπη, πατριωτισμό και 
παλικαριά”.            (Παύλος Μελάς)

26/10/2017 “Ο Μακεδονικός 
αγώνας ήταν ταυτόχρονα πο-
λεμικός και πολιτιστικός. Την 
Μακεδονία την έσωσαν και τα 
όπλα, αλλά και η παιδεία”.

(Π. Κανελλόπουλος)

27/10/2017 “...οι Μακεδόνες 
προτιμούν να σταυρωθούν από 
τους κομιτατζήδες, παρά να 
απαρνηθούν τον Ελληνισμό τους. 
Οι άσημοι αυτοί  ήρωες είναι 
Έλληνες και κλίνω το γόνυ προ 
του υπερτάτου μεγαλείου τους”.

 (Παγιαρέζ, Γάλλος Δημοσιογράφος)

Ευλογημένοι

Οι παππούδες δυστυχώς δεν 
ζουν για πάντα.

Έτσι ο χρόνος που το παιδί 
σας περνάει με αυτούς, είναι πολύ 
σημαντικός

Μερικές φορές μπορεί να 
είστε πολύ απασχολημένοι, για να 
τους επισκεφθείτε. Αλλά πάρτε το 
παιδί σας και αφήστε το σ’ αυτούς 
για λίγο. Δεν θα σας πάρει πολλή 
ώρα.

Οι παππούδες μπορούν ν’ 
αναπτύξουν αξίες. Να δημιουργή-
σουν καλές συνήθειες. Να ταΐσουν 
τα παιδιά σας λίγο παραπάνω απ’ 
όσο πρέπει.

Θα ξετρελαθούν με τις 
σκανταλιές των παιδιών. Θα 
διασκεδάσουν με τις ιδέες τους. 
Θα παίξουν μαζί τους και θα 
νιώσουν να ξαναγίνονται παιδιά. 

Γεμάτοι ζωή και δράση θα τα 
ενθουσιάσουν. Και θα τα φορτώ-
σουν με αναμνήσεις ευτυχίας.

Η παρουσία τους ανεκτίμητη. 
Πόσα δεν έχουμε να θυμηθούμε!

Ιδιαίτερα τη σοφία τους. Με 
την οποία μπολιάζουν τα μικρά 
εγγονάκια τους. Και τους δείχνουν 
το δρόμο της συνεργασίας. Της 
αγάπης. Της αρετής.

Ευλογημένοι όσοι το ζουν.  
           ΔΔ



ΔισέλιδοΜΕΤΕΩΡΟΙ...;

Συχνά αισθανόμαστε μιαν έλξη για κάποια θέματα.
Μας αρέσει μάλιστα ν’ ασχολούμαστε συχνά μ’ αυτά.
Το πρόβλημα είναι ότι απλώς ασχολούμαστε λίγο μαζί τους. 

Φιλολογικά δηλ. Και άλλο; Τίποτε.
Μ’ άλλα λόγια, εμείς ουσιαστικά ωραιολογούμε. Με σκέψεις 

καθάρα θεωρητικές. Τίποτα περισσότερο.
Αν ερευνήσει κάποιος, θα δει πως είμαστε ασυνεπείς. 

Διδάσκουμε (στους άλλους πάντα) ότι εμείς δεν τηρούμε.
Ξεγελούμε τους άλλους; Κι αν προς στιγμή το πιστέψουμε, 

η αλήθεια θα λάμψει.
Ε, λοιπόν η επιφάνεια είναι τόσο απογοητευτική.
Συνειδήσεις θα εξαναστούν. Σίγουρα.
Τί κάνουμε λοιπόν τότε;
Λιποτακτούμε; Μα είναι λύση κάτι τέτοιο;
Και κάτι άλλο. Τί κάμνουμε παρακάτω;
Δύο τα πρότυπά μας λοιπόν.
Ο Ιούδας και ο Πέτρος.
Μιμούμαστε κανέναν;
Τον αντιγράφουμε άραγε; Ποιόν;
Δεν αυτοκαταστρεφόμαστε όμως έτσι;
Δεν χάνουμε την ελευθερία μας; Το μεγάλο και μοναδικό 

αυτό δώρο, που ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε;
Μιλούμε. Δεν πληρώνουμε φόρο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε 

ελεύθεροι να λέμε, ότι θέλουμε;
Βασική αρετή πάντα η συνέπεια. 
Να την αναζητήσουμε λοιπόν.
Της αμαρτίας τα ξυλοκέρατα  μόνο ιούς και αλλεργίες 

δημιουργούν.
Η συνέπεια, το φάρμακό μας. Και είναι τελείως δωρεάν.
Μετέωροι λοιπόν; Ή (σωστά) προσγειωμένοι;

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 62 (1252), 29 Οκτωβρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

29/10/2017 Όταν από κακή 
πράξη κερδίσεις, να είσαι βέ-
βαιος ότι έχεις αρραβωνιαστεί τη 
δυστυχία.
30/10/2017 Αν  αυτό το δρομάκι 
είναι αδιέξοδο, μη διστάζετε, 
βγείτε από εκεί που μπήκατε.

(Λάντρον, γελιογράφος)

31/10/2017 Όταν απλώνεις να 
φτάσεις τ’ άστέρια, μπορεί μεν 
να μην πιάσεις κανένα, αλλά και 
δεν θα καταλήξεις να κρατάς μια 
χούφτα λάσπη.
1/11/2017 Μονάχα ο Άλλος, 
το άλλο πρόσωπο κάνει τη 
διαφορά. Μονάχα άμα έχεις 
την ευλογία να είναι μαζί σου 
“ο άλλος” νοηματοδοτούνται τα 
καλοκαίρια.      (Μάρω Βαμβουνάκη) 

2/11/2017 Η ακαμψία πρέπει να 
υπάρχει στη θέληση και όχι στην 
κρίση.            (Μπαλτάσαρ Γκράσιαν)

3/11/2017 Xωρίς την Αγία Γραφή 
δεν γνωρίζουμε τίποτε και δεν 
βλέπουμε παρά μόνο σκοτάδι.

(Πασκάλ)

4/11/2017 Όποιος αγαπά λίγο, 
δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει 
περισσότερο, δίνει περισσότερο. 
Όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τί 
έχει αντάξιο να δώσει; Δίνει 
τον εαυτό του. ( Άγ. Πορφύριος ο 

Καυσοκαλυβίτης)

Περιμένουν
«Και ξαφνικά, έστρεψα το βλέμμα 

μου προς τον ταύρο.
Είχε στα μάτια του μια αθωότητα, 

που βλέπεις σε κάθε ζώο, και.... Με 
κοίταξε με αυτή, σα να με ικέτευε να 
σταματήσουμε. 

Ήταν, μια κραυγή απόγνωσης για 
δικαιοσύνη. Διαπέρασε όλο μου το 
είναι. 

Το περιγράφω σα μια ανθρώπινη 
“προσευχή”, καθώς, όταν κάποιος, 
εξομολογείται, ελπίζει, ότι θα συγχω-
ρεθεί. 

Ένιωσα το χειρότερο πλάσμα πάνω 
στη γη».

Εξομολόγηση καρδιάς από ένα 
ταυρομάχο. Ο οποίος ξέσπασε σε 
κλάματα στη μέση μιας ταυρομαχίας, 
όταν συνειδητοποίησε, πως... εξανά-
γκαζε ένα κατά τα άλλα ευγενικό ζώο, 
να πολεμήσει για τη ζωή του.

Ο ίδιος, πλέον τάσσεται δημόσια 
ενάντια στις ταυρομαχίες. 

Πόσο αφοπλιστική είναι, αλήθεια, 
αυτή η αθωότητα που έχουν τα ζώα! 
Ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια και 
διαπερνούν την ψυχή μας.

Έχουν ένα μοναδικό τρόπο να 
επικοινωνούν με τον άνθρωπο. Να 
στέλλουν τα μηνύματά τους. Ακόμα 
και τα πιο άγρια μιλούν με τα μάτια. 
Και σκλαβώνουν τον «συνομιλητή» 
τους. Στάση «ικεσίας». Περιμένουν 
την ανταπόκρισή μας.   

                                                ΔΔ


