
Δισέλιδο

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 54 (1244), 3 Σεπτεμβρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

Μια ερώτηση
Τι προκύπτει λοιπόν στην περίπτωση του ληστή; (Λουκ, κγ’ 

40). Στο πνεύμα ενός μελλοθάνατου ένα άνοιγμα έλλαμψης. 
Νήψης του νου. Αναδύονται λόγια αυθεντικά, θεοφώτιστα 
άραγε μόνο; Ο ανθρώπινος παράγοντας; Δε συμμετέχει το 
στόμα που λαλεί; 

Στον καλοπροαίρετο τούτον κακούργο συνέργησαν και 
προσωπικές πνευματικές προϋποθέσεις. Χωρίς προσωπική 
επιθυμία και βούληση σωτηρίας τίποτε δεν θα γινόταν.

Οξύμωρο;
Ένας κακούργος με… πνευματικά ενδιαφέροντα; Αν είναι 

δυνατό.
Τελικά, ποια ήταν αυτά, τα προσωπικά του ανθρώπινα 

στοιχεία, που ίσχυσαν ως προϋποθέσεις και όροι σωτηρίας; 
Δεν μπορεί να μας το πει το λογικό μας. Να το περιγράψει 

η διάνοιά μας. 
Στον κάθε άνθρωπο, σ’ όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, 

υπάρχει ένας μυστικός διάλογος καρδιάς και ψυχής με το 
Θεό.

Κάτι που κανείς παρατηρητής δεν μπορεί ν’ ακούσει.
Ίσως κάποιες στιγμές αυτογνωσίας του ληστή και ιδιαίτερα 

εκ μέρους του της εγκληματικής τους δραστηριότητας με 
στοιχεία ειλικρινούς μετάνοιας, συντριβής και δακρύβρεκτης 
αυτομεμψίας (“άξια ως επράξαμεν απολαμβάνομεν”) μπορεί 
ν’ άνοιξαν διεξόδους νηπτικής όρασης της χριστολογικής 
ταυτότητας του σταυρωμένου δίπλα στον αθώο μελλοθάνατον. 

Εκπέμπονται λοιπόν από το πνεύμα του ανταύγειες 
φωτιστικής νήψης αυτογνωσίας και μετάνοιας με το λυτρωτικό 
και σωτήριο αίτημα της εισόδου του στη βασιλεία του Θεού. 

Ένας ληστής λοιπόν σήμερα (αλλά και πάντα) μας βάζει 
προ των ευθυνών μας.

+ο π. Γ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

3/9/2017 Ο θυμός είναι διακό-
πτης, που σβήνει το φως της 
λογικής.
4/9/107 Δεν υπάρχει πιο σαρκι-
κός άνθρωπος από εκείνον που 
δεν πιστεύει στην ανάσταση της 
σάρκας.

(Τερτυλλιανός)

5/9/2017 Εκείνος που βαδίζει 
στο δρόμο της σωτηρίας δεν 
ικανοποιείται, αν δεν αποκτήσει 
συντρόφους.
6/9/2017 Τη στιγμή που 
αφοσιώνεσαι και ξεχνάς τους 
ενδοιασμούς σου, απροσδόκητα 
περιστατικά, συναντήσεις και 
υλική βοήθεια θα σε στηρίξουν. 
Η αφοσίωση και μόνο σε κάποιο 
σκοπό είναι ο μαγνήτης της 
συμπαράστασης. (Ναπολέων Χίλλ)

7/9/2017 Αν δεν πετύχεις απ’ την 
αρχή, δοκίμασε να διαβάσεις τις 
οδηγίες.
8/9/2017 Δοκιμή; Δεν υπάρχει 
δοκιμή. Υπάρχει μόνο το “κάνω” 
ή “δεν το κάνω”.
9/9/2017 Το να έχεις την 
καλύτερη ιδέα του κόσμου, 
δεν θα σε ωφελήσει, αν δεν 
δουλέψεις πάνω σ’ αυτήν. 
Εκείνοι που χρειάζονται γάλα, 
δεν πρέπει να καθίσουν σ’ ένα 
σκαμνί στη μέση ενός λιβαδιού 
ελπίζοντας  ότι μια αγελάδα θα 
τους πλησιάσει. ( Curtis Grant)

Εμπειρία...

Φοιτητικών επαγωγή.
Επιπτώσεις;
Δουλειά και Πανεπιστήμιο, όχι. 

Δεν πάνε μαζί. Επιλογή λοιπόν.
Για το πανεπιστήμιο πήγες. Πώς 

συνεχίζεις όμως χωρίς εισόδημα;
Αναζητείται λύση. Θυμάσαι, 

τότε, τον πατέρα στην Αγγλία. 
Δανεικά ζητάς. Απάντηση:

“Όχι μόνο θεολόγος δεν ήθελα 
να γίνεις, αλλ’ ούτε στο Γυμνάσιο να 
πας. Να γινόσουν ένας πελεκάνος. 
Να ζήσεις.”

Πώς να μιλήσεις λοιπόν για 
όνειρα; Σε “ώτα” ποιών;

Αργότερα βέβαια το διέψευσε.
Η λύση; Δανεικά από τον 

ξάδελφο.
Ο Θεός ευλόγησε. Ανταποκρί-

θηκε.
Καλύφθηκαν οι υποχρεώσεις 

μέχρι τον Ιούνιο. Και... Ο Θεός 
βοηθός!...

Η καχυποψία όμως δεν 
σταμάτησε να λειτουργεί.

“Πώς ζει, αφού δεν εργάζεται; 
Επιταγή δεν έρχεται. Άρα...;”

Ότι πεις, (μόνο) παρεξηγείται.
Ερμηνείες διάφορες. Για τα 

πάντα. 
Το αποτέλεσμα;
Καλό πτυχίο κύριε...
Τί να πει κανείς; Ήταν μια 

εμπειρία.

                                            α.Γ
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Να φωτίζει

Δύο οι τάξεις των παρθένων: 
α. οι φρόνιμες
β. οι μωρές (Ματθ. κε’ 3).
Ο χαρακτηρισμός ανήκει στον Κύριον. Είχαν οι μεν 

γρήγορον νουν. Φρονιμάδα επαγρύπνησης. 
Οι δε; Είναι εκτός πραγματικότητας. 
Μέσα από τούτη την παραβολή αναδύεται το πρόβλημα 

μιας αιφνίδιας συνάντησης της ανθρώπινης ψυχής με το 
σωτήρα της. 

Η κλήση για τη σωτηρία  απευθύνεται σε δύο κατηγορίες 
ανθρώπων:

α. σ’ αυτούς που είναι έτοιμοι να δεχθούν τη σωτηρία. 
β. στους άλλους που θέλουν μεν να γίνουν αποδέκτες της 

σωτηρίας, αλλά δεν βρίσκονται στην απαραίτητη κατάσταση 
της νήψης, για να συλλάβουν το μήνυμά της, όταν τους 
προσεγγίζει.

Έτσι οι νήφουσες είναι έτοιμες. Οι ράθυμες και αμελείς, 
απαρηγόρητες, έξω από το νυμφώνα. 

Οι νήφουσες προνόησαν να έχουν λαμπάδες, δοχεία και 
λάδι.

Κι αυτό, γιατί, αφού αργούσε ο νυμφίος, να μη σβήσουν 
οι λαμπάδες τους, δεν θα είχαν το τόσο απαραίτητο μέσο: Το 
λάδι. Δεν θα κατάφερναν, τελικά, να τον υποδεχθούν.

Τι δηλώνουν τα αγγεία; Την προνοητική τους νήψη. 
Έτσι, ο νους τους, που ήταν ο λύχνος του πνεύματός 

τους, είχε επαρκές έλαιο, για να τις φωτίζει. Να τις συντηρεί. 
Χωρίς βέβαια αγωνία ή πανικό στη μακράν αναμονή του 
νυμφίου.

+ο π. Γ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

10/9/2017 Είναι αστείο αυτό που 
συμβαίνει με τη ζωή :  Αν αρνηθείς 
να δεχθείς κάτι λιγώτερο από το 
καλύτερο, τελικά το αποκτάς.

(Σόμερσετ Μωμ)

11/9/2017 Αυτό που έχει 
σημασία δεν είναι πάντα το 
μέγεθος του ταύρου στον αγώνα, 
αλλά το μέγεθος του αγώνα για 
τον ταύρο. 

(Ντουάιτ Ντ.  Αϊζενχάουερ)

12/9/2017 Όποιος είναι 
“τυχερός”, κουβαλάει μαζί του 
τον μαγνήτη της προετοιμασίας. 

(Γουίλιαμ Γουαρτ)

13/9/2017 Έχετε ακούσει ποτέ 
για κάποιον, που προσπάθησε σ’ 
όλη του τη ζωή για ένα σκοπό, 
με πίστη και επιμονή και δεν 
τα κατάφερε σε κάποιο βαθμό; 
Δεν τον ανυψώνει η συνεχής 
προσπάθεια; 

(Χένρι Ντεϊβητ Θώρου)

14/9/2017 Μη φοβάσαι να 
κάνεις ένα μεγάλο βήμα, όποτε 
χρειάζεται.
Δεν μπορεί να διαβείς ένα 
φαράγγι με δύο μικρά πηδήματα.

(Νταϊβητ Λόητ Τζιώρτς)

15/9/2017 Αν δεν αντέχεις τη 
ζέστη, μην πλησιάζεις στην 
κουζίνα. (Χάρι Τρούμαν)

16/9/2017 Η καλωσύνη δεν 
είναι παρά μια ακτινοβολία της 
ευτυχίας. (Αντρέ Ζιντ)

    Ζωγραφιά του                   
      Παραδείσου

«Γιατί μας λέτε μπράβο, 
παιδιά μου;» αναρωτιόντουσαν 
οι γιαγιάδες της Λέσβου. Οι 
γιαγιάδες που έγιναν σύμβολα των 
εθελοντών κατοίκων της Λέσβου. 

Ο φωτογραφικός φακός 
τις συνέλαβε να περιποιούνται 
ένα βρέφος, παιδί μιας 
προσφυγοπούλας από τη Συρία, 
που μόλις είχε αποβιβαστεί στην 
ακτή.

«Τι το ξεχωριστό κάνω; Δεν θα 
κάνατε το ίδιο;»

Γι αυτούς τους ανθρώπους, το 
φιλότιμο είναι απλά τρόπος ζωής. 

«Ποιος είναι ο δικός σας 
ορισμός για το φιλότιμο;» ρωτά ο 
δημοσιογράφος.

«Δυο τρεις θετικές σκέψεις, 
ένα λίτρο όρεξη για ζωή, 500 
γραμμάρια φιλοξενίας, μια ουγγιά 
περηφάνειας, αξιοπρέπεια και η 
εσωτερική φωνή μας», απαντά. 

Η συνείδηση. Αυτή είναι που 
καθορίζει τις ενέργειές μας. 
Η συνείδηση, η μπολιασμένη 
με λίγους κόκκους αγάπης κι 
ανθρωπιάς. Αυτή που δεν μας 
αφήνει να αφαιρέσουμε από πάνω 
μας το ανθρώπινό μας πρόσωπο. 
Αυτό που καθρεφτίζει την εικόνα 
του Θεού. 

Και γίνεται παράθυρο στο φως. 
Κι ανοίγει τον ουρανό διάπλατα. 
Και τον κάνει μια ολοζώντανη 
ζωγραφιά του Παραδείσου. 

ΔΔ
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Σε ποιό;

Ποιά η έννοια της νήψης, που κρύβεται στη λέξη “λάδι”; 
(βλ. παραβολήν δέκα παρθένων).

Τί άλλο από μια νήψουσα αναμονή και υπομονή ενός 
αναμενόμενου αιφνίδιου γεγονότος;

Ο λόγος του Κυρίου για νήψη υπονοεί εγρήγορση. 
Ετοιμότητα αναμονής και υπομονής απροσδιόριστης.

Δεν είναι βέβαια εύκολο, στο έρεβος της νύχτας, με άνεση 
και υπομονή να περιμένει.

Χρειάζεται να διαθέτει προϋποθέσεις δυνατότητας νήψης, 
που ν’ αναπαύεται στη σίγουρη ελπίδα, που συντηρεί τη 
νηπτική αναμονή. Δηλ. άνεση. Ελπίδα. Φρονιμάδα της νήψης.

Αυτά τα τρία.
Η μωρία;
Κατανοείται ως απρονοησία.
Αποξενωμένη από την ελπίδα της αναμονής.
Τελικά ο νυμφίος έρχεται, όταν εκείνος θέλει. 
Η ανταύγεια της νήψης εντοπίζεται στην πρόνοια για μια 

ενδεχόμενη καθυστέρηση. Απροσδιόριστου χρόνου.
Η σωτηρία δεν προσφέρεται με... “ραντεβού”.
Αναζητούμε καταχώρηση στο ημερολόγιό μας;
Στο δικό Του; 
Ή κάτι άλλο;

+ο π. Γ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

17/9/2017 Γνώρισα ευτυχισμέ-
νους ανθρώπους, που είναι 
ευτυχισμένοι, γιατί είναι ολο-
κληρωμένοι. Και ο τελευταίος 
άνθρωπος, όταν είναι ολοκλη-
ρωμένος, μπορεί να είναι ευτυχής 
και στο είδος του τέλειος. 

(Goethe)

18/9/2917 Προσεύχεται καλύ-
τερα εκείνος που αγάπησε περισ-
σότερο όλα τα πράγματα, τόσο 
τα μεγάλα, όσο και τα μικρά. 

(Ρόμπερτ Φρόστ)

19/9/2017 Κάθε ταλέντο είναι 
δώρο του Θεού. Ο χαρακτήρας 
όμως είναι προϊόν της ίδιάς μας 
της ψυχής. Γι’ αυτό τα ταλέντα 
γοητεύουν, αλλά οι χαρακτήρες 
αγαπιούνται. (Στίφτερ)

20/9/2017 Σοφός είναι εκείνος 
που όλα τον εκπλήττουν. 

(Αντρέ Ζιντ)

21/9/2017 Δεν είσαι υπεύθυνος 
μόνο γι’ αυτο που λες, αλλά και 
γι’ αυτό που δεν λες. ( Λούθηρος)

22/9/2017 Αν θέλεις να κάνεις τη 
δουλειά σου, πήγαινε εσύ.  Αν όχι 
στείλε άλλον. (Μπέντζαμιν Φρακλίν)

23/9/2017 Η μετριοφροσύνη 
κάνει τη σοφία σοφώτερη, 
όπως κάνει και την ομορφιά πιο 
χαριτωμένη. (Γουήλ Ντουράν)

Αγάπη γιαγιά

Η γιαγιά ταλαιπωρημένη από 
την αρρώστια λαγοκοιμάται το 
μεσημέρι στον καναπέ.

Ο εγγονός από δίπλα απολαμ-
βάνει το παιχνίδι του. Κάτι 
φτιάχνει με τα lego.

Σε κάποια στιγμή αλλάζει 
παιχνίδι. Παίρνει ένα κομμάτι 
χαρτί και μια πένα. Γράφει και 
ζωγραφίζει μαζί. Κι ας μην ξέρει. 
Στο νηπιαγωγείο πηγαίνει ακόμα.

Μόλις τέλειωσε το βάζει σ’ ένα 
σχισμένο φάκελο και πλησιάζει τη 
γιαγιά.

- Σιγά αγόρι μου, τον παρατηρεί 
ο παππούς. Σιγά και η γιαγιά 
ξεκουράζεται. Είναι άρρωστη και 
πονά.

- Μα σιγά κάνω παππού.
Ξυπνά  η γιαγιά κι ο εγγονός 

της δίνει το φάκελο.
- Γιαγιά σου έγραψα γράμμα.
- Και τι έχει το γράμμα μέσα 

μωρό μου;
- Αγάπη γιαγιά, αγάπη. 
Αληθινή και άδολη. Χωρίς ίχνος 

προσποίησης και σκοπιμότητας. 
Αγάπη που κάνει τα μάτια να 

βουρκώνουν και την καρδιά να 
κλαίει από χαρά και ευτυχία. Μα 
και την αρρώστια να υποκλίνεται 
μπροστά στο μεγαλείο της αθώας 
παιδικής ψυχής.

Αγάπη που απαλύνει τον πόνο 
και ζωντανεύει το χαμόγελο στα 
πονεμένα χείλη. 

ΔΔ
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Υψώνει

Τη μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα φώτισε 
λυτρωτικά τους μαθητές. 

Ακτινοβόλησε νηπτικά και στο χώρο τους, όπου είχε 
συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Μια ποικιλία 
ανθρώπινη. Κάθε έθνους. Κάθε φυλής και θρησκείας.

Με του Αγίου Πνεύματος τη “βιαία πνοή” το πλήθος 
“συνεχύθη”. Κυριεύθηκε από σύγχυση και απορία και έκπληξη.

Άκουε ο καθένας στη γλώσσα του τους Αποστόλους να 
μιλούν.

Ενισχύθηκε μετά με το κήρυγμα του Πέτρου.
Ταράχθηκαν οι συνειδήσεις των Ισραηλινών.
Ανανέωναν στη μνήμη τους τα τραγικά γεγονότα της 

τελευταίας περιόδου της ζωής του Μεσσία και ιδιαίτερα του 
σταυρικού Του θανάτου.

Το κρίσιμο σημείο που βοήθησε, ώστε “ακούσαντες 
κατενύγησαν τη καρδία”. Στην ένοχη συνείδησή τους έπεσε ο 
λόγος του Αποστόλου.  Έρριξε δηλ. φως στην απαράδεκτη και 
τραγική πράξη τους.

Είπαν τότε: “τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί”; (Πράξ. β΄37)
Ερώτημα με αποτέλεσμα τον καρπό μιας αγιοπνευματικής 

αυτοσυνειδησίας.
Έτσι η νήψη φωτίζει τον νου. Υψώνει τον άνθρωπο στη 

σφαίρα της χάρης.  Τον προσγειώνει στο πρακτέο. Σ’ αυτό που 
θα επικυρώσει τον αγιοπνευματικό της χαρακτήρα.

+ο π. Γ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

24/9/2017 Χριστιανός χωρίς τη 
ζωή της προσευχής είναι τόσο 
αδιανόητο, όσο και η ζωή δίχως 
την αναπνοή. (Λούθηρος)
25/9/2017 Η συμπάθεια μόνο δεν 
είναι αρκετή, για να παντρευτείς. 
Ο γάμος είναι υπόθεση λογικών 
ανθρώπων.  (Θειοτόρ Φοντάν)

26/9/2017  Ποτέ δεν θα 
πετύχει κανείς κάτι, αν πρέπει 
να ξεπεραστούν πρώτα όλες 
οι πιθανές ενστάσεις. (Σάμουελ 

Τζώνσον)

27/9/2017 Αυτός που θα μάθει 
μια μέρα να πετάει, πρέπει 
πρώτα να μάθει να στέκεται. Και 
να βαδίζει.  Και να τρέχει. Και να 
σκαρφαλώνει. Και να χορεύει. 
Κανείς δεν μπορεί να μάθει 
κατευθείαν να πετάει. 

(Φρειδερίκος Νίτσε)

28/9/2017 Κανένας δεν καταλα-
βαίνει πόσο αμαρτωλός είναι 
μέχρι που να προσπαθήσει με 
όλες του τις δυνάμεις να μην 
αμαρτάνει.
29/9/2017 Η Αγία Γραφή δεν 
προσπαθεί να μας διδάξει πώς 
δημιουργήθηκε ο ουρανός, αλλά 
πώς θα πάμε στον ουρανό.

(Γαλιλαίος)

30/9/2017 Kαλύτερα να προλα-
βαίνεις, παρά να θεραπεύεις. 

(Ιπποκράτης) 

Αξίζει
Το αεροπλάνο καινούργιο.

Εξυπηρετικό το πλήρωμα. Και 
πολύ ευγενικό. Το φαΐ...

Χωρίς καθυστέρηση.
Προσγείωση στο Μίνσκ καλή.
Το “ειδικό” λεωφορείο; “Ανα-

μείνατε στο ακουστικό σας...” 
Κάποιο τηλεγράφημα δεν ήλθε...

Απορία:  Από τη... Μόσχα θά 
έλθει;

Το λεωφορείο, έφερε τροχοκά-
θισμα... νάνο. Μα για μένα; Δεν 
είναι δυνατό. Και όπως είδα μετά, 
υπήρχαν και... κανονικά.

Το αεροδρόμιο, ναι.  Αναδομη-
μένο. Το ... “αχούρι” είναι παρελ-
θόν.

Άδεια εισόδου; Βίζα δηλ; Στο 
σχετικό παραθυράκι.  Ο υπάλληλος 
νέος.  

Όμως όχι. Χωρίς ... αναδόμηση 
νοοτροπίας. Επιτυχημένη η προ-
σπάθεια για... σπάσιμο των νεύρων. 
(σου). Και η ...ευχή του.  “Καλώς 
ήλθατε”.

Ο συνοδός μας ( τροχόκαθισμα 
γαρ). Ευγενής. 

Βγαίνουμε.  Του προτείνω 
μικρό φιλοδώρημα. 

Ευχαριστώντας αρνήθηκε.
Φθάσαμε στην κατασκήνωση. 

Τα παιδιά;
Με... αγκαλιάζουν.
Νιώθουν τη θαλπωρή.
Βρέθηκα στον ουρανό.  

Συγκινή-μενος.
Οι “¨ταλαιπωρίες”; Ας είναι.  

Αξίζουν τον κόπο...

                                          α.Γ


