
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Στροφή

Δεδομένα: 
- Ο άνθρωπος έχει μέσα του τον σπόρο του πολέμου. 
- Μολύνει την ατμόσφαιρα συνεχώς. 
- Παντού επαναστάσεις. Διαμαρτυρίες. Κραυγές αγωνίας. 

Αναζητήσεις. 
- Οι νέοι βέβαια, που συνήθως ξεσηκώνονται, προέρχονται από 

τα δικά μας σπίτια. Τις δικές μας οικογένειες. 
- Ο άνθρωπος, μόνος του, δημιουργεί τουε κινδύνους που 

διατρέχει.
Ζητείται λοιπόν βοήθεια. 

Σωτηρία του ανθρώπου από 
τον... εαυτό του. 

Ποιος θα μας σώσει λοιπόν; 
Ομοιοπαθής δεν μπορεί να είναι. Ας διορθώσει τον εαυτό του 

πρώτα. 
Το θέμα επείγει. 
Πώς θα σταματήσει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται στο 

διπλανό του σαν λύκος; (Homo homini lupus).
Στον αστέρα τον φωτεινό να στραφούμε. 
Ο Χριστός μόνο μπορεί. Και θέλει να μας σώσει.
Στροφή λοιπόν. Προς τον ουρανό. 
        ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Μικρά πράγματα μας παρηγορούν, γιατί μικρά επίσης μας θλίβουν.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
«Μέρος της ζωής μου»
Μια 19χρονη (τότε) πρόσφυγας θυμάται και δακρύζει:
«Δεν είπα λέξη. Τι να πω. Ήθελα να πάω να δω, αλλά αυτό που 

είδα με συντάραξε.
Ήθελα να θυμούμαι το Βαρώσι όπως το άφησα το 1974. Με τις 

όμορφες αναμνήσεις. Αναπολώ αυτές τις στιγμές!
Φύγαμε άρον-άρον με φορτηγά, με τρακτέρ με καρότσες, με 

λεωφορεία.
Φορτώσαμε ό,τι μπορούσαμε και φύγαμε για τις Βάσεις.
Δεν ζήσαμε σκοτωμούς, αλλά οι πρόσφυγες, που κατέφθασαν 

στο σπίτι μας, μετέφεραν το κλίμα και τον τρόμο που έζησαν.
Ένα μέρος του πολέμου είναι ο ξεριζωμός. Αυτό μας άφησε 

σημάδια ανεξίτηλα.
Το 1974! Η χρόνια που μας σημάδεψε για μια ζωή.
Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Όπως δεν μπορείς να ξεχάσεις τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής 

σου. Το Βαρώσι είναι μέρος της ζωής μου και θα παραμείνει!».   ΔΔ

l Ξεκίνα πρώτα απ’ την ιδιότητα του ανθρώπου, και το όνομά σου, 
αν λέει κάτι, ας ακολουθήσει.

l Πόσες φορές το “Ωσαννά” και ύστερα το “ Σταύρωσον” του 
Κυρίου μας, έχου επαναληφθεί και σε περιπτώσεις συνανθρώπων 
στη ζωή μας!

l Άκουσε την πρόσκληση που σου δίνει κάθε μέρα ο ήλιος της αυγής. 
Μην λες “ ακόμα μαι μέρα”, αλλά δέξου την σαν “μια καινούργια 
μέρα”.

l Η πιο ψηλή κορυφή του κόσμου είναι όχι ο Όλυμπος, αλλά ο 
Σταυρός, στον τόπο του Κρανίου (Χρ.  Μαλεβίτσης)

l Το ρόδο είναι χωρίς γιατί. Ανθίζει επειδή ανθίζει. Δεν προσέχει 
ούτε τον εαυτό του, ούτε διερωτάται αν το βλέπουν. 

(Άγγελος Σικελιανός) 

l Όπου βραβεύεται η αρετή, εκεί αναπτύσσονται οι άνθρωποι.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 312 (1501) 2 Οκτωβρίου, 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
Ποιός ;

Τι είναι για μας ο Χριστός; 
Ποια η θέση Του στη ζωή μας; 
Εμείς, ασφαλώς, θ’ αποφασίσουμε. 
Μπορούμε να Του δώσουμε θέση πρωτεύουσαν. 
Ίσως τον κατατάσσουμε στ’ αξιοθέατα. Εικόνα στον τοίχο. 
Κάποιοι Του δίνουμε τον λόγο. Όχι και τόσο συχνά βέβαια. 
Ακούουμε, ναι, τη γνώμη Του. 

Δεν δεσμευόμαστε όμως. 
Αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να υπακούσουμε. 

Σ’ ένα πρόβλημα ζητούμε 
απόψεις φίλων. Γνωστών. Συγγενών ίσως. Ε, και του Χριστού. Μια 
γνώμη παραπάνω...

Αφού είναι ο Χριστός. Να μην Του αφήσουμε μια γωνιά στη 
ζωή μας; Θα ζητούμε τη γνώμη Του, όταν εμείς το κρίνουμε 
απαραίτητο. Α, ναι. Και στα μεγάλα γεγονότα. Τα Χριστούγεννα. 
Το Πάσχα... Ίσως...

Ήλιος μας προσφέρεται. Φωτεινός. Κι εμείς; Τρωγλοδύτες. 
Τυφλοπόντικες. Με τις νυχτερίδες συντροφιά. 

Κι οι γκρεμοί; Τους ξεχάσαμε. 
Ποιος λοιπόν θα μας δείξει το δρόμο;      

                  ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Οι μεγάλες σκέψεις βγαίνουν απ’ την καρδιά.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
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Αργοπεθαίνει
Η αλλαγή είναι ζωή. Ανανέωση. Η ζωή θέλει τόλμη. Δοκιμή. Ρίσκο.
Διαφορετικά μοιάζει στάσιμο νερό. Βρώμικο και αποκρουστικό.
Ποιος δεν θα ‘θελε στη ζωή του ζωντάνια. Δράση. Ενεργητικότητα.
Μόνο που δεν έρχεται από μόνη της.
Χρειάζεται κίνηση. Εγκατάλειψη του καναπέ. Μετακίνηση στον 

στίβο. Εκεί που βρίσκεται η πραγματική ζωή. Ο αγώνας. Ο πόλεμος 
κατά της ανίας και της βαρεμάρας.

Εκεί που βρίσκονται οι πραγματικοί αγωνιστές και νικητές. Γιατί νικά 
όποιος αγωνίζεται. Στοχεύει ψηλά και ψάχνει τους στόχους του. Ψυχή 
τε και σώματι.

Διαφορετικά, παραμονεύει ο αργός θάνατος. Αυτός που διαφεύγει 
της προσοχής μας. Και όταν το πάρουμε μυρωδιά, είναι ήδη πια πολύ 
αργά. Ταιριάζει απόλυτα μ’ αυτό που διάβασα:

«Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας επαναλαμβά-
νοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές. Όποιος δεν αλλάζει το βήμα του, 
δεν ρισκάρει να αλλάξει χρώμα στα ρούχα του». (Μ. Med.)

ΔΔ

l Μη ρυθμίζεις την όποια δραστηριότητά σου σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη άλλου. Χάνει τότε τη μοναδικότητά της, αφού  στην 
ουσία θα είναι εξαρτημένη.

l Ta έλκη του στομάχου δεν προέρχονται τόσο απ’ ότι τρώμε(από 
τις τροφές), αλλά κυρίως απ΄ ότι μας τρώει (από τις πικρίες). 

(Ιατρός Αλέξης Καρρέλ)

l Ο καλύτερος δάσκαλός είναι ο χρόνος. Το καλύτερο βιβλίο είναι ο 
κόσμος. Ο καλύτερος φίλος είναι ο Θεός.

l Δεν είναι εύκολο πάντα να ζητήσει κανείς συγγνώμη. Ή να 
παραδεχθεί ένα λάθος. Να δεχθεί μια συμβουλή. Να συγχωρέσει 
και να ξεχάσει. Όμως αξίζει πάντα να κάνει αυτά τα πράγματα, 
γιατί πάντα καταλήγουν σε καλό.

l Tο πιο ενθαρρυντικό σημείο για το μέλλον μας είναι, ότι έρχεται 
ανά μια μέρα κάθε φορά.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
“Ουκ.. . ”

Κάποιος έγραψε: 
“Η ζωή είναι πολύ μικρή, για να είναι μικροπρεπής”. 
Ποια αξία της δίνουμε λοιπόν; 
Εργαζόμαστε. Χτίζουμε σπίτια. Αγοράζουμε. Επιδιώκουμε να 

είμαστε υγιείς. Καθαροί. Σ’ ευημερία μέσα. Άνεση. Ευτυχία. 
Ας διερωτηθούμε όμως: 
- Ποια είναι η ζωή μας; 
- Τι θέλω από τη ζωή; 
Και το άλλο όμως: 
- Τι θέλω από τη ζωή μου; 
Υπαρξιακά τα ερωτήματα. 
Δεν συνίσταται απλώς η ζωή 

από ένα αριθμό ετών. Από αυτά που έχουμε. 
Ζητούμε τη βελτίωση. 
Αξία δεν έχει η ποσότητα. Μα η ποιότητα. 
Την ψυχή μας πώς την αντιμετωπίζουμε; 
Αδιαφορούμε; 
Αμελητέα ποσότητα; 
Της δίνουμε αξία; Και πόση; 
Να μην ξεχνούμε:
“ Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος”.  
        ζ.α

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Η επιμονή και η ελπίδα κρατούν καλή συντροφιά.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
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Όταν...
Η σκηνή σ’ ένα τραίνο.
«Μια νεαρή κοπέλα προσφέρει τη θέση της σ’ έναν ηλικιωμένο κύριο.
-Ευχαριστώ, αλλά το εισιτήριό μου είναι χωρίς θέση.
-Και το δικό μου είναι χωρίς θέση. Είμαι νέα και αντέχω όρθια.
-Πόση ώρα έχεις ακόμα για τον προορισμό σου;
-Έχω ακόμα 5 ώρες.
-Τι λες τώρα; Αν κουραστείς, πες μου σε παρακαλώ.
-Μην ανησυχείτε για μένα, κύριε.
Σε κάποια στιγμή μπαίνει ο εισπράκτορας για έλεγχο.
Σφραγίζει πρώτα του παππού, που ήταν χωρίς θέση.
Αυτό της κοπέλας έγραφε τον αριθμό της θέσης που καθόταν ο 

παππούς. Τότε αυτή του έγνεψε να μην μιλήσει.
-Είστε πολύ καλή, παρατήρησε ο ελεγκτής. Υπάρχει μια θέση στο 

άλλο βαγόνι. Έχετε ακόμη πολύ δρόμο. Ακολουθήστε με.
Η κοπέλα παίρνει τα... δεκανίκια της και ακολουθεί. Οι υπόλοιποι 

επιβάτες παρακολουθούν με έκπληξη».
Πραγματική καλωσύνη είναι, όταν δίνεις κάτι, ενώ το χρειάζεσαι.          ΔΔ

l Μην αποκλείεις την  κάθε άρνηση, αλλά και να μη δέχεσαι την 
κάθε θέση. Πόσες φορές η λανθασμένη θέση οδήγησε στην άρνηση.
Και η επίμονη άρνηση σε θετική λύση.
l Καλύτερα να ζητάς από το Θεό να σε κατευθύνει στη ζωή σου, 
παρά να διορθώνει τα λάθη που κάνεις.
l Στα τραίνα και στα πλοία συνήθως υπάρχουν τρεις θέσεις και τρία 
εισιτήρια. Στον Ουρανό υπάρχει μια θέση και ένα ναύλο. Το “αίμα 
του Χριστού”.
l Αλίμονο αν πιστέψουμε ότι μπορούμε να ζούμε για τον εαυτό 
μας. Θα δαπανηθούμε άκαρπα. Με σίγουρη κατάληξη τον αιώνιο 
θάνατο.
l Η αποτυχία απλώς δίνει μια νεα ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσεις 
έχοντας αποκτήσει πείρα και σοφίαν απ’ ότι πριν.

l Οι δικαιολογίες πείθουν μόνο εκείνον, που τις λέει.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Τότε;

Σύγχυση λοιπόν. 
Αναζητητές εμείς, κυκλοφορούμε στης ζωής τα στενορύμια. 

Χωρίς στόχο. Ούτε προορισμό. 
Τρωγλοδύτες. 
Φως ζητούμε. Στα σκοτάδια τα πυκνά όμως μέσα. 
Τα μαύρα μας γιαλιά δεν μας επιτρέπουν να δούμε γύρω. Την 

πραγματικότητα. Τη ζωή. 
Υπαρξιακή η σύγχυση. 
Βλέπουμε τη ζωή μας να 

διακυβεύεται μεταξύ του “είναι” 
και του “έχειν”. 

Προσκόλληση στο δεύτερο 
συνήθως. Επίμονη μάλιστα.

Θέλουμε τα πάντα δικά μας. 
Ύλη είναι βέβαια. 
Παραβλέπουμε όμως έτσι. Την ύπαρξή μας. Τη ζωή μας. Την 

πνευματική μας παρουσία. 
Αδιαφορούμε. 
Αναβάλλουμε. Έχουμε καιρό...
Όταν γεράσουμε, βλέπουμε. 
Το τέλος όμως; Ξέρουμε πότε θα έλθει; Κι αν μας βρει σε τούτη 

την τροχιοδρόμηση μέσα; 
 Τι κάνουμε τότε;       ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ότι κινεί το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου, θα 
πει πως είναι άξιο του ενδιαφέροντός του.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Σαν...;
«Δούλευα σ’ ένα ιατρείο. Παραδουλεύτρα.
Ενώ έπαιρνα τον κάδο με τα σκουπίδια, άκουσα κλάμα. Άνοιξα 

το καπάκι. Βλέπω ένα μωρό. 
Το πήρα. Σκούπισα τα αίματα. Το έσφιξα στην αγκαλιά μου. 

Όταν έφθασα στο σπίτι, δεν ήταν κανείς. «Ο Θεός είναι μαζί μου», 
σκέφτηκα. Το έπλυνα. Το τύλιξα σε μια πουκαμίσα και το σταύρωσα 
προσευχόμενη: «Παναγία μου Προυσιώτισσα, χαρίτωσέ το να μην 
κλάψει». Και το θαύμα έγινε. Το μωρό για δυο χρόνια δεν έκλαψε!

Το τάιζα κρυφά. Το κοίμιζα κάτω από το κρεβάτι μας. Όταν 
ερχόταν ο άνδρας μου, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Ένα 
μεσημέρι εκεί που τρώγαμε, ξετρύπωσε το μωρό.

Μόλις το είδε ο άνδρας μου, τα μάτια του γυάλισαν.
«Τι είναι αυτό;», μου λέει. Τότε έκαμα τον σταυρό μου και του είπα 

το μυστικό. Συγκινήθηκε. Και το δέχθηκε σαν να ήταν δικό του».
              ΔΔ

l Μην φοβάσαι το σύννεφο στον ουρανό. Θα αναλυθεί σε βροχή ή 
θα το πάρει ο αγέρας. 

Το σύννεφο μες στο μυαλό σου να σ’ ανησυχεί. Αν δεν διαλυθεί, 
δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει.
l Τα πάντα αλλάζει και γλυκαίνει ο Θεός.
l Σιγουρέψου, πως το μυαλό σου λειτουργεί σωστά, προτού θέσεις 
σε κίνηση το στόμα σου.
l Ο πραγματικός πλούτος μας δε μετριέται από αυτά που έχουμε μέσα 
στο προρτοφόλι μας, αλλά απ’ ότι έχουμε μέσα στην καρδιά μας.
l Ο Χριστιανισμός βρίσκεται πάνω από κάθε φιλοσοφία. Είναι 
θεία αποκάλυψη. Είναι η ίδια η αλήθεια και γι’ αυτό δεν νικιέται 
από τους διωγμούς. (Τερτυλλιανός)
lΌσο πιο ταπεινοί είμαστε, τόσο πιο υψηλότερη θέση θα κατέχει 
ο θεός στη ζωή μας.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 315 (1504) 23 Οκτωβρίου, 2022, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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Στην έρημο

Οι άνθρωποι; Χιλιάδες. 
Η τροφή; Λίγη. Μερικά ψωμιά. Και κάποια ψάρια. 
Ένα παιδί δίνει στο Χριστό την τροφή (Ιω. στ’ 9).
Μα είναι δυνατό; Θα φάνε τόσοι άνθρωποι; 
Το παιδί εκπλήττεται με την εξέλιξη.
Πήρε το μήνυμα όμως. 
Εκείνο που έχει σημασία, είναι να δίνουμε στο Χριστό ό,τι 

έχουμε.
Αναλαμβάνει Εκείνος λοιπόν

τη συνέχεια. 
Ο Χριστός ευχαρίστησε το 

Θεό για την τροφή εκείνη. 
Κι ας ήταν λίγη. 

Ευχαριστεί για το δώρο. Όχι για την ποσότητα. Μα ούτε και 
την ποιότητα. Κι αλλάζει τον άνθρωπο. Τον κάνει καινούργιο.

Είναι πάντα έτοιμος να μας βοηθήσει. Αρκεί να προσέλθουμε 
χωρίς υπερηφάνεια. Ή ψεύτικη ταπεινοφροσύνη. 

Η ζωή μας τότε θα κινείται από έκπληξη σε έκπληξη. 
     Όπως τότε στην έρημο.                                                         ζ.α.  

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ένας καλός λόγος σε μια στιγμή δυστυχίας, 
είναι ένα ποτηράκιδροσερό νερό μέσα στη 
ζέστη της Σαχάρας.
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 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
«Πολύτιμα»
Ετοιμαζόμουν να διασταυρώσω τον δρόμο.
Δεν υπήρχαν διαβάσεις πεζών.
Μετά τις ματιές δεξιά και αριστερά μπήκα.
Ξαφνικά, από αριστερά πλησίαζε ένα ποδήλατο. Ο ποδηλάτης 

κατάφερε να σταματήσει. Του έγνεψα να προχωρήσει. Όμως αντί 
άλλης απάντησης ή κίνησης, μου έκανε νόημα να περάσω. Μάλιστα με 
ευγένεια που αφοπλίζει, μου απολογήθηκε:

-Με συγχωρείτε, κύριε!
Τι κάνει αυτό το γεγονός ξεχωριστό;
Ο ποδηλάτης ήταν αλλοδαπός. Το ύφος του πρόδιδε αξιοπρέπεια. 

Τέτοια που έδειχνε σεβασμό στον άνθρωπο και στον τόπο που τον 
φιλοξενούσε. Ένα μήνυμα συμπεριφοράς και ευγένειας.

Είναι πολλές οι φορές, ειδικά στους δρόμους, που δεν ανεχόμαστε 
τα λάθη των άλλων. Έτοιμοι να τα τονίσουμε είτε με την κόρνα είτε με 
μια βρισιά. Όσο για διευκόλυνση ούτε λόγος. Τα δευτερόλεπτά μας 
είναι «πολύτιμα».            ΔΔ

l Καμμιά κατάσταση σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να σε 
καταβάλει, παρά μονάχα αν υποστείλεις μόνος σου τη σημαία σου.

l Πρόσεχε τις σκέψεις σου. Αυτές μετατρέπονται σε λόγια. 
Πρόσεχε τα λόγια σου. Αυτά μετατρέπονται σε πράξεις. 
Πρόσεχε τις πράξεις σου. Αυτές γίνονται συνήθεια. 
Πρόσεχε τις συνήθειές σου. Αυτές φτιάχνουν το χαρακτήρα σου.

l Η αληθινή θρησκεία και η αληθινή φιλοσοφία συμπίπτουν. 
(Αυγουστίνος)

l Σε κάθε εκκλησία πρέπει να υπάρχει απαραίτητα ο κλιματισμός 
της προσευχής.

l Μην βάζεις ερωτηματικά εκεί που ο Θεός βάζει τελεία.

lΌταν ο Θεός σου κλείνει την πόρτα για ένα ζήτημα, μην προσπαθείς 
να μπεις από το παράθυρο.

l Η άγνοια ενός ανθρώπου είναι η πηγή του αυτοθαυμασμού του.
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