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Τόσα
Ήταν εντολή. 
Η γυναίκα εκείνη δεν είδε την κόρη της να θεραπεύεται.
Πίστεψε όμως. 
Ήξερε με ποιον μιλούσε. 
Καμμιά αμφιβολία δεν χωρούσε. 
Ο Χριστός δεν είναι ένας «τυχαίος». 
Είναι Θεός. 
Η γυναίκα το ξέρει.
Καταφεύγει σ’ Εκείνον λοιπόν. 
Εκείνος της δίνει αυτό που θέλει.
Η γυναίκα το δέχεται.
Δεν διερωτάται. 
Δεν αμφισβητεί.
Δεν αμφιβάλλει.
Να φανταστούμε τη χαρά της, όταν είδε την κόρη της 

υγιή.  
Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε κι εμείς παρόμοιες 

καταστάσεις.
Αφήνουμε τότε την αμφιβολία να φωλιάσει μέσα μας. 
Μα είναι δυνατό;
Μας δίνει τόσα δώρα καθημερινά.
Κι όμως αμφιβάλλουμε;

 +o π.Γ.
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l Για κάθε έναν, που θέλει να κάμει το δάσκαλο και να διδάξει, 
υπάρχουν τριάντα, που βαρυούνται να ακούσουν.  Προτιμούν 
να δούν...
l Με το να αναζητείς το αληθινό, δεν σημαίνει ότι θα βρεις το 
επιθυμητό.
l Ξέρει να ταξιδεύει, όποιος ξέρει να σταματά. Το καλύτερο 
μέρος του ταξιδιού αρχίζει, όταν σταματάμε και αρχίζουμε να 
αναπολούμε.
l Το χρήμα είναι σαν το νερό. Το χειρότερο είναι εκείνο που 
λιμνάζει. Το καλύτερο εκείνο που προσφέρεται.
l Τίποτε δεν είναι πιο κολακευτικό από του να λείπει από 
έναν έπαινο η κολακεία.

Να μας και πάλι σε μέρη αγαπημένα.
Εδώ που για χρόνια η ψυχή μας αγάλλεται. Μα μαραζώνει 

ταυτόχρονα τις ώρες της απουσίας.
Εύκολο δεν είναι να περιγράψεις την ανάβαση στην 

Κατασκήνωση. Εδώ που οι πέτρες μιλούν και τα πεύκα 
υποκλίνονται μπροστά στων κατασκηνωτών τη ζωντάνια.

Λες και μας βλέπουν για πρώτη φορά. Λες και ξυπνούν από 
το βαθύ χειμερινό τους λήθαργο. Και πασχίζουν από το νέκταρ 
της νιότης σταγόνα να μη χάσουν.

Πώς να μαντέψεις πίσω από κάθε χαμόγελο τι κρύβεται; 
Πώς να μετρήσεις την ένταση των στιγμών;

Οι φωνές μαρτυρούν της πόλης την καταπίεση. Η κλεισούρα 
μετατρέπεται σε ανοιχτό ουρανό. Που δέχεται και ανέχεται 
κάθε νεανική «τρέλα».

Κι όλες μαζί οι τρέλες σμίγουν σε στιγμές φιλίας 
ανεπανάληπτες. Πυρώνουν καρδιές και κλείνουν μέσα τους 
Χριστό. Για μια ζωή. Χαρούμενη κι ευλογημένη.

Ως την αιωνιότητα.
ΔΔ

Για μια ζωή
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Μήπως...;

Οι φαρισαίοι ζητούν σημείο. Ναι. Και τότε. Και τώρα.
Αντί να εκμεταλλευτούν την περίπτωση της παρουσίας 

του Χριστού, ζητούν σημείο από τον ουρανό (Μαρκ. η’ 11) 
Θέλουν να τους δείξει ο ουρανός τη θεότητά Του. 
Είναι δυνατό κάτι τέτοιο; 
Αφού κάμνει θαύματα. Δεν ήταν αρκετό; 
Έπρεπε να δώσει σ’ αυτούς εξετάσεις;
Επιπόλαιο λοιπόν.
Προκατειλημμένοι ήταν.
Αρνητικοί πλήρως. 
Επίμονα προσκολλημένοι στις θέσεις τους.
Ο Χριστός βέβαια δεν προσαρμόζεται σε προσωπικές 

απόψεις. 
Ιδιοτροπίες. 
Απαιτήσεις. 
Τα θαύματά Του ήταν  απόδειξη της θεότητάς Του. 
Οι φαρισαίοι σ’ αρκετά είναι παρόντες.
Αντιδρούν όμως. 
Ο Χριστός είναι Θεός.
Κανένας λόγος δεν συντρέχει, για να μας αποδείξει 

οτιδήποτε. 
Ουδεμία λοιπόν αμφιβολία χωρεί.
Αντιγράφουμε μήπως κι εμείς τους φαρισαίους;

+o π.Γ.
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l Το ξίφος μπορεί να κόβει τα πάντα. Δεν μπορεί όμως να λύσει 
τίποτε. 

l Στην αγάπη οι νίκες δεν αφήνουν ηττημένους.

l Η ανδρεία του ανθρώπου φαίνεται στον πόλεμο. Η φρόνηση 
στον κίνδυνο. Η φιλία στην ανάγκη. 
l Έίσαι σοφώτερος σήμερα, αν έχεις αναγνωρίσει τα λάθη του 
χτες. ( Έ υ φ ρ α ί μ  ο  Σ ύ ρ ο ς )

l O γάμος είναι ένας δεσμός, που η ελπίδα τον ομορφαίνει. Η 
ευτυχία τον διατηρεί. Η δυστυχία τον δυναμώνει.
l Δεν έχει σημασία αν έπεσες, αλλά πόσο γρήγορα θα σηκωθείς.
l Κανείς δεν είναι τόσο μικρός, όσο αυτός που θέλει να φαίνεται 
μέγας.

«Δάσκαλος σίγουρα δεν γίνεσαι για τα χρήματα. Ίσως κάποιοι 
να προτιμούν το επάγγελμα(!!) για το βολικό ωράριο και τις 
διακοπές.  Μπορεί κάποιοι άλλοι να γίνονται τυχαία. 

Προσωπικά δεν νιώθω πως δουλεύω, δεν βαρυγκομώ λέγοντας 
πως κάνω μια βαριά δουλειά.

Από μικρός, όταν αποφάσισα να γίνω δάσκαλος, λόγω ενός 
καταπληκτικού εκπαιδευτικού, το έβλεπα περισσότερο ως 
διασκέδαση, παρά ως δουλειά. Μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις». 

Η ζωή μας έγινε ένα θέατρο. Ο καθένας πρέπει να προσποιείται. 
Χάθηκε η γνησιότητα. Σε κάθε κίνηση ή ενέργεια βλέπουμε 
σκοπιμότητα. Απουσιάζουν από παντού ή σπανίζουν οι αυθεντικοί 
άνθρωποι. Αυτοί που θα δώσουν νόημα και περιεχόμενο στη 
ξηρασία της εποχής μας.

Ευτυχώς όμως που δειλά - δειλά ξεπροβάλλουν κάποιοι. Που 
ζεσταίνουν την παγωνιά. Και μας γεμίζουν ελπίδα.

Ο δάσκαλος Ν.Μ. αποτελεί φωτεινή εξαίρεση. Που ελπίζουμε 
να μην είναι η μόνη.

Εγγύηση μιας πετυχημένης σχολικής χρονιάς. 
ΔΔ

Φωτεινή εξαίρεση
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Προσφέρεται

Ο Χριστός κάμνει θαύμα σε δύο στάδια. 
Η αντίδραση του πρώην τυφλού; Βλέπει τους ανθρώπους 

ως δένδρα. 
Τονίζεται πρώτα μια αντίθεση, που έχει σχέση με το έργο 

του Χριστού. Το μεσσιανικό. 
Όσοι έχουν μάτια, δεν βλέπουν όμως. 
Όσοι έχουν αυτιά, δεν ακούουν. 
Οι τυφλοί όμως αποκτούν το φως τους.
Οι κωφοί την ακοή τους. 
Ο τυφλός, αρχικά, δεν βλέπει ευκρινώς. Αποκτά την πλήρη 

όρασή του στη συνέχεια. 
Η όρασή του, το θαύμα, εξαρτάται από την πίστη του 

ανθρώπου.
Σε μια δεύτερη προσέγγιση γίνεται αναφορά, στη διαδοχική 

πρόοδο των μαθητών, ως προς την κατανόηση του Χριστού.
Τα θαύματα, βέβαια, του Ιησού δεν έχουν την έννοια 

της επίδειξης θείας δύναμης. Είναι σημεία των μεσσιανικών 
χρόνων. Της έναρξης της νέας εσχατολογικής εποχής. 

Το τελευταίο σημείο: Τους βλέπει ως δένδρα. Μετά 
συνειδητοποιεί την πραγματικότητα συνολικά. 

Αυτό μας θυμίζει και την έννοια της λέξης «άνθρωπος» 
(άνω-θρώσκω).

Στρέφεται προς τα πάνω. Έχει ζωήν και ψυχήν ο άνθρωπος.
«Τηλαυγώς» λοιπόν είδε ο τυφλός. 
Είναι η σειρά μας τώρα. 
Ο Χριστός προσφέρεται. 
Εμείς τι κάνουμε; 
Αξιοποιούμε την προσφορά; +o π.Γ.
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l Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν ο παππούς μου, όσο νοιάζομαι τι 
θα γίνει ο εγγονός μου. ( Τ σ ώ ρ τσ ι λ )

l Τα καλά βιβλία είναι στάρι σπαρμένο στις αυλακιές του 
αλετριού της ψυχής. 
l Προτιμώ να παλεύω με δέκα λέοντες, παρά με δύο 
αρουραίους.
l Η συνείδηση του εφικτού και του ανέφικτου ξεχωρίζει τον 
ήρωα από τον τυχοδιώκτη. 
l Αυτός που λέει την αλήθεια, δεν έχει ανάγκη από πολλά 
λόγια. 
l Πρέπει να έχεις μεγάλη καρδιά, για να νοιώσεις πόσο 
μεγάλη είναι η χαρά του να είναι κανείς καλός φίλος. 

Σύμβολο ζωής
Ο Σταυρός υπάρχει στη ζωή όλων μας. Είναι σύμβολο 

θυσίας. Οπλον ειρήνης. Μας έδωσε την παρηγοριά, την 
ανάπαυση και ανοίγει το δρόμο, που οδηγεί στη σωτηρία. 
Αποτελεί το κατ’ εξοχήν στήριγμα των αδυνάτων. Το 
μοναδικό φάρμακο των πονεμένων και την παρηγοριά των 
θλιβομένων.

Ο Σταυρός του Χριστού, γεμάτος χάρη και ευλογία. 
Σκορπίζει παντού το άρωμά Του. Που ευωδίασε επάνω Του 
από τον ίδιο τον Χριστό. Η ευωδία του Σταυρού. Αρωμα 
ουράνιο. Θεϊκό. Μείγμα πόνου, αδικίας και θρήνου. Αίματος 
και δακρύων. Που τα καλύπτει και τα ανατρέπει η αγάπη. Τα 
μετατρέπει σε ζωή. Σε χαρά. Σε παράδεισο.

Από σύμβολο θανάτου μεταμορφώθηκε σε σύμβολο 
ζωής. Για όσους αγαπούν και συμπάσχουν. Που συνοδεύουν 
τον Υιό του ανθρώπου στην πομπή του μαρτυρίου Του.

Μας καλεί να σταυρώσουμε τον πόνο και τις θλίψεις μας.
Και θ’ ανοίξει ο δρόμος προς την Ανάσταση!

ΔΔ

Έτος ΜΓ’ Αρ. 153 (1342), 15 Σεπτεμβρίου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

΄



ΔονήσειςDISELIDO
Ξέρει

Εντυπωσιάζει το φαινόμενο.
Κάτι που παρατηρείται και σε άλλα θαύματα. 
Ζητά ο Χριστός να μην κυκλοφορήσει η είδηση για το 

θαύμα (Μαρκ. η’ 26)
Δεν θέλει δημοσιότητα. 
Δεν πρόκειται να προχωρήσει σ’ οποιοδήποτε στάδιο 

αναζήτησης ψήφων ή υποστήριξης των ανθρώπων προς 
Αυτόν.

Το έργο Του είναι τελείως διαφορετικό. 
Ήθελε να σώσει τον κόσμο. 
Όχι να ζητήσει την υποστήριξή του. Ν’ αποκτήσει δηλ. 

οπαδούς. 
Υπάρχει και η περίπτωση που ρωτά τους μαθητές Του: 
- Μήπως κι εσείς θέλετε να φύγετε; 
Και τους είχε καλέσει. 
Δεν τους κρατά όμως με τη βία. 
Δεν διακηρύσσει λοιπόν τα θαύματά του. 
Γιατί να το πράξει; 
Δημοσιότητα; 
Δεν τη χρειάζεται. 
Να πουν ότι είναι σπουδαίος;
Ξέρει τι θέλει. 
Τι κάμνει.
Πού αποσκοπεί.
Αποφεύγει τα περιττά.
Ό,τι δεν είναι αναγκαίο.
Παίρνουμε το μήνυμα; 

+o π.Γ.
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l Αν ξοδεύεις όλη τη ζωή σου περιμένοντας τη θύελλα, δε θα 
απολαύσεις ποτέ τη σημερινή λιακάδα. 
l Την αλήθεια τη μαθαίνουμε όχι μόνο από τον νου, αλλά και 
από την καρδιά. ( Π ασ κά λ )

l Δυνατές μένουν οι φιλίες, που δένονται με τις αδυναμίες των 
φίλων. 
l Το μέγα θαύμα στη δημιουργία έγκειται στο ότι δεν υπάρχει η 
ανάγκη να γίνονται θαύματα, για να συνεχίζεται η δημιουργία.
l Το αναγκαίο και απαραίτητο στη ζωή σε σηκώνει. Το παραπάνω 
χρειάζεται να το σηκώσεις εσύ. 
l Η καλύτερη ηλικία είναι αυτή που ζεις σήμερα. Απόλαυσέ 
την!

Το περιεχόμενο
Κάπου διάβασα:
«Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου η κηδεία έχει μεγαλύτερη σημασία 

από το νεκρό...
Ο γάμος έχει μεγαλύτερη σημασία από την αγάπη...
Και η εμφάνιση έχει μεγαλύτερη σημασία από το μυαλό.
Ζούμε στην κουλτούρα του «δοχείου», που υποτιμά το 

«περιεχόμενο».
Μας απασχολεί το εξώφυλλο και όχι το περιεχόμενο του 

βιβλίου.
Μένουμε στα εξωτερικά. Το βάθος απουσιάζει από τις 

αναζητήσεις μας. Τρομάζουμε ακόμη και με τη σκέψη μόνο, να 
μπούμε στην ουσία των πραγμάτων.

Προτιμούμε τα εύκολα. Αυτά που φαίνονται. Ασχέτως αν 
δίνουν λανθασμένη εικόνα και παραπλανούν. Και οδηγούν 
μακριά από την πραγματικότητα. Αυτήν που νοηματίζει τη ζωή. 
Και προσγειώνει τον άνθρωπο. Τοποθετεί τις σκέψεις και τις 
ενέργειές μας στα σωστά πλαίσια. Και δίνει σε όλα την αξία που 
τους αρμόζει.

Καιρός ν’ ασχοληθούμε με το «έσωθεν της παροψίδος». Ωστε 
με την καθαρότητά του να δώσει αξία και σ’ αυτά που δεν φαίνο-
νται.                                                                                                       ΔΔ
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Τί...;

Μιλώντας στη σημερινή γλώσσα θα λέγαμε
α. αναγνώριση ταυτότητας 
β. ταυτοποίηση (Μαρκ. η’ 27)
Με τη διαφορά, πως, ως προς το Χριστό, αναζητείται από 

τον ίδιο. Και αυτό, όχι χωρίς σκοπιμότητα. 
Ο Χριστός αναζητεί τη θέση τους, ως προς το επίμαχο 

θέμα της ταυτότητάς Του. 
Θέλει να τους προετοιμάσει για το πάθος Του. 
Δεν τους ρωτά από περιέργεια. 
Είναι παντογνώστης.
Και ξέρει τι σκέφτονται. Τους τοποθετεί όμως μπροστά στο 

συγκεκριμένο ερώτημα. 
Πρέπει να πάρουν θέση. 
Ν’ αποφασίσουν.
Να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. 
Είναι γι’ αυτούς κάτι; 
Κάποιος; 
Και ποιος; 
Μ’ εμάς τι γίνεται; 
Τι είναι για μας; Μήπως ένας υπασπιστής μας; 
Προστάτης μας; 
Που μας κρατά τον πυρσό, για να κυκλοφορήσουμε στις 

κακοτοπιές;
Ένας αστυνομικός, που τιμωρεί εκείνους που στρέφονται 

εναντίον μας; 
Ένας μάγος, που θα υλοποιήσει και την παραμικρή μας 

επιθυμία; 
Τι είναι λοιπόν; +o π.Γ.
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l Όλο και περισσότερο συνειδητοποιώ πως υπάρχει όλο και 
λιγώτερος χρόνος, στιγμές δημιουργικής ησυχίας, για χάσιμο. 
( Γ ρ ηγ .  Β ασ ι λ ε ι άδ η ς ,  Ψ υ χολό γ ο ς )

l Δεν ρωτάμε για ποιο λόγο κελαηδούν τα πουλιά. Μας φτάνει 
η χαρά τους. ( Κ έ π λ ε ρ )

l Η καλωσύνη πάντα αμείβεται περισσότερο, όταν δεν γίνεται, 
για ν’ αμειφθεί. 
l Το μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο. Δεν εκπληρώνει το σκοπό 
του, παρά μόνο αν είναι ανοικτό. 
l Η λύπη κοιτάει πίσω. Ό φόβος κοιτάει τριγύρω. Η πίστη κοιτάει 
ψηλά. 
l Ό Θεός μας δίνει τα συστατικά για το καθημερινό ψωμί μας, 
αλλά περιμένει από μας να το ψήσουμε. 

N’ αξίζει

Πόσο σύντομο μοιάζει το πέρασμά μας από τη γη! Η ζωή κυλά 
ασταμάτητα. Με ιλιγγιώδη ταχύτητα μας προσπερνούν οι ώρες. Οι 
μέρες. Τα χρόνια. Το παρόν γίνεται «αυτόματα» παρελθόν. Χωρίς 
να προλάβουμε καν να το ζήσουμε. Γίνεται μέλλον απροσδιόριστο. 
Και σκοτεινό. Δίχως να έχουμε τη δύναμη ή τις δυνατότητες να το 
διαμορφώσουμε.

Φερόμαστε, λες και είμαστε αθάνατοι. Διαφεντευτές του 
χρόνου και της ζωής μας. Κυρίαρχοι του παιχνιδιού.

Πόσο ξεγελιόμαστε όμως!
«Ωρα ημάς εξ ύπνου εγερθήναι» (Ρωμ. ιγ΄, 11).
Να ξυπνήσουμε. Από τον ύπνο της αναβολης και της απραξίας.
Ξυπνήστε, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος.
Αγαπήστε. Νιώστε. Γελάστε.
Δώστε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Δώστε τον εαυτό σας και πάρτε 

πίσω τη χαρά, που μόνο η αγάπη προσφέρει.
Κάντε το διάβα σας από τη ζωή χαρούμενο κι ευλογημένο. 

Στιγμές ευτυχίας γεμάτο. Με τους άλλους. Για τους άλλους.
Ενα πέρασμα θα κάνουμε... Να το κάνουμε καλά.
Ν’ αξίζει... 

ΔΔ
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