
     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο
Εμείς;

Το θέμα είναι: Όχι σε δύο κυρίους. Αλλά σε έναν. (Ματθ. στ΄ 
24).

Σε ποιόν όμως;
Στο Θεό; Κι αν ναι, γιατί;
Τί σημαίνει, τελικά, “πιστεύω στο Θεό”;
Καιρός είναι να καταλάβουμε κάποια απλά πράγματα.
Η πίστη είναι συνειδητό άνοιγμα στο υπερούσιο Πρόσωπο του  

Θεού. Στάση της ύπαρξης και εμπειρία κοινωνίας μαζύ Του.
Είναι η πηγή της αλήθειας και της ζωής.
Η ψυχική μας ανύψωση πάνω και έξω από  ολα τα υλικά 

πράγματα. Κάτι που δεν είναι έκφραση φόβου. Αφέλεια. Αγνωσία.
Είναι αποτέλεσμα πολλής πνευματικής αναζήτησης και  μελέτης.
Συνειδητή υπέρβαση της ύλης.
Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει σωστά τις εικόνες του υλικού 

σύμπαντος, αξιοποιεί καθημερινά τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, 
τότε είναι ανοιχτός σ’ όλα.

Αναζητεί το Θεό, χωρίς να Τον ψάχνει στα δημιουργήματά Του 
ή τα είδωλα .

Δεν φέρνει ο άνθρωπος το Θεό στα δικά του μέτρα με τις 
ανθρώπινες κηλίδες του.

Δεν κατεβάζει τη Θεότητα στη λάσπη. Στην αποπνικτική 
δυσοσμία των ανθρωπίνων παθών.

Προχωρεί στην αποδέσμευση του λογισμού και της καρδιάς του 
από την υποταγή τους στη φθορά του υλικού τους περίγυρου.

Είναι συνεχώς στραμμένος στο μοναδικό Πρόσωπο του 
Δημιουργού.

Έχει ξεκαθαρίσει τον κύριό του.
Εμείς άραγε;

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 23 (1214), 5 Φεβρουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

5/2/2017 Ο δειλός άνθρωπος 
τρομοκρατείται, πριν ανιτμετωπί-
σει έναν κίνδυνο. Ο άτολμος 
τρομοκρατείται, κατά τη διάρκεια 
του κινδύνου. Ο θαρραλέος μετά 
που θα περάσει ο κίνδυνος. 

(Jean Paul Richter)
6/2/2017 To σπουδαιότερο 
πράγμα σε μια συζήτηση είναι η 
ικανότητα να μπορείς ν’ ακούς 
αυτά που δεν λέγονται.
7/2/2017 Μην περιμένεις την 
τελευταία στιγμή πριν από το 
θάνατό σου, για να καταλάβεις 
τη ματαιότητα του πρόσκαιρου 
αυτού κόσμου. Σκέψου την τώρα, 
ώστε να προσκολληθείς στα 
αιώνια πράγματα, που αληθινά 
αξίζουν.
8/2/2017 Ευγνωμοσύνη σημαίνει 
αναγνώριση της αγάπης του 
Θεού για όλα εκείνα που μας 
έχει δώσει. Και μας έχει δώσει 
τα πάντα.
9/2/2017 Η τραγωδία της ζωής 
δεν έγκειται στο ότι τελειώνει 
πολύ σύντομα, αλλά στο ότι 
περιμένουμε παρά πολύ καιρό 
μέχρι να αρχίσουμε να τη ζούμε.
10/2/2017 Αποτυχαίνει κανείς 
μόνο όταν πάψει να προσπαθεί.
11/2/2017 Η αξία της ζωής δεν 
κρίνεται απ’ αυτά που έχουμε, 
αλλά απ’ αυτά που προσφέρουμε.

H γλώσσα μας
«Η αίσθηση της γλώσσας 

χτίζεται, καλλιεργείται, αποκτάται 
με πολύ κόπο. Τις βασικές 
γνώσεις της γλώσσας τις κατακτά 
ο άνθρωπος μέσα σε τρία χρόνια. 
Από την ηλικία των δυο έως πέντε 
ετών. Και σε όλη του τη ζωή 
χτίζει και εμπλουτίζει τη γλώσσα 
του. Η γλώσσα είναι έργο ζωής. 
Μέχρι να φύγουμε από τον κόσμο, 
μαθαίνουμε πράγματα. 

“Εμπλουτίζω τη γλώσσα μου”, 
σημαίνει εμπλουτίζω τη σκέψη 
μου, δηλαδή τον κόσμο μου. Γιατί 
κάθε ποιότητα γλωσσική είναι 
ποιότητα σκέψης και ποιότητα 
θέασης και αντίληψης του 
κόσμου» (Γ. Μπαμπινιώτης).

Κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν 
συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων. 

Η γλώσσα μας «δολοφονείται» 
από τη νέα γενιά. Γιατί ακριβώς 
έγιναν τα παιδιά της εικόνας.Του 
γρήγορου, βιαστικού, ανεπεξέργα-
στου λόγου (greeklish). 

Και είναι ντροπή. Πολλές ευ-                                              
ρωπαϊκές χώρες καθιερώνουν τη                                                                        
διδασκαλία των αρχαίων ελλη-
νικών. Εμείς τα υποβαθμίζουμε 
συνεχώς. 

Χάνουμε έτσι επαφή με την 
παράδοση και τη γλώσσα του 
Ευαγγελίου. Χάνουμε τον κόσμο 
μας και το μυαλό χωρίς την 
καλλιέργεια της γλώσσας μας.

                                        Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα
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     Καθημερινά
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Δισέλιδο 12/2/17 Για να βεβαιωθώ για 
το θέλημα του Θεού σ’ ένα 
ζήτημα που με απασχολεί, ζητώ 
πρώτα από το θεό να αδειάσει 
την καρδιά μου από κάθε δικό 
μου θέλημα, ώστε να διακρίνω 
ξεκάθαρα το δικό Του. 

(Τζώρτζ Μίλλερ)

13/2/2017 Για να μπορέσουμε 
να καταλάβουμε την αξία της 
άγκυρας, θα πρέπει να νιώσουμε 
την πίεση του ανέμου.
14/2/2017 Εκείνοι που επικα-
λούνται την ειρήνη, για να 
κάνουν πόλεμο, αναμφίβολα δεν 
σκέφτονται παρά την ειρήνη των 
νεκροταφείων. 

(Γκόντφριντ Λάιμπνιτς)

15/2/2017 Η Ανάσταση είναι το 
πρώτο και το μεγαλύτερο δώρο 
της θείας οικονομίας. 

(Άγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης)

16/2/2017 Το μυστικό της ζωής 
βρίσκεται στο γεγονός ότι όλα 
όσα έχουμε και είμαστε, είναι 
δώρα της χάρης του Θεού προς 
διανομήν.
17/2/2017  Ο άνθρωπος που 
περπατά με το Θεό, γνωρίζει 
πολύ καλά την κατεύθυνση προς 
την οποία βαδίζει.
18/2/2017 Το κόστος, για να 
ζήσει κανείς μια συνεπή κι επι-
τυχημένη χριστιανική ζωή, εί-
ναι ασύγκριτα μικρότερο από το 
κόστος μιας ασυνεπούς και απο-
τυχημένης χριστιανικής ζωής.

Πάμε;
Γιατί άραγε έσπευσαν  α μ έ σ ω ς  να Τον ακολουθήσουν 

εκείνοι, αλλά και οι άλλοι μέσα στους αιώνες; (Ματθ. δ΄ 20)
Είδαν έναν άλλο κόσμο ν’ ανοίγεται μπροστά τους. Μιαν άλλη 

δυνατότητα ζωής που γεμίζει με τη δύναμη Εκείνου.
Πίστεψαν, πως εκεί υπάρχει η αληθινή ελευθερία. Η ειρήνη. Η 

αγάπη. Η ευτυχία.
Έτσι δέχονται με ανοιχτή αγκαλιά τα δώρα του Θεού.
Αξιοποιούν διακριτικά τις κατασκευές της τεχνολογίας.
Συχνά βέβαια νιώθουν το αίσθημα και την εμπειρία του 

αποδιωγμένου.
Είχαν κίνητρο την αναζήτηση της αλήθειας. Και εξακολουθούν. 

Όχι τη δική τους εξυπηρέτηση.
Αποφεύγουν την όποια εκμετάλλευση των άλλων ανθρώπων.
Μετατοπίζουν, όλο και περισσότερο, την αμφιβολία που διαρκώς 

καραδοκεί.
Αφήνουν πίσω τους την όποια μορφή αθεΐας, απιστίας, 

ολιγοπιστίας.
Παραβλέπουν τις όποιες απαιτήσεις της υλικής εποχής μας.
Δεν παραβλέπουν καθόλου τα θρησκευτικά βιώματα, όλων των 

αγώνων.
Δεν υψώνουν, σε βωμό λατρείας την ευμάρεια, αφού δεν 

παρασύρονται από το ρεύμα της.
Χρειάζεται λοιπόν κι εμείς  σήμερα να είμαστε προσεκτικοί.
Να διατηρούμε την πίστη στην ψυχή μας.
Μ’ αυτή σαν λυχνάρι να βαδίσουμε τον ανώμαλο δρόμο της 

ζωής τούτης μέ σφρίγος νεανικό.
Να προχωρήσουμε στον ανήφορο του βίου φορτισμένοι με τον 

σωστό, αλλά και τόσο όμορφο ενθουσιασμό.
Πάμε λοιπόν;
Ο Χριστός περιμένει.                                          Ο +π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 24 (1215), 12 Φεβρουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

Πότε;
Κι ύστερα λες πως είσαι άτυχος 

κι ότι η ζωή ήταν άδικη μαζί σου. 
Και δεν βλέπεις, πως ακριβώς 
δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές 
δυστυχίες, που η ζωή κλήρωσε σε 
άλλους ανθρώπους.

Γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι η 
ζωή τους είναι χάλια…, ας ρίξουν 
μια ματιά πώς ικανοποιούν τη 
δίψα τους κάποια παιδιά κάπου 
στον κόσμο.

Ο καθένας ονειρεύεται αυτό 
που του λείπει. 

Προτού βιαστείς να στενοχω-
ρηθείς που πάλιωσαν τα παπούτσια 
σου. Προτού ονειρευτείς τα 
καινούργια, που δεν μπορείς 
ν’ αγοράσεις. Δες το παιδί που 
κάθεται χάμω και ζωγραφίζει στο 
τσιμέντο με κιμωλία τα πόδια που 
του λείπουν. Και θα συνέλθεις.

Κι αν ακόμα ο πλούτος είναι 
το αναπόφευκτο αποτέλεσμα 
της σκληρής δουλειάς. Τότε 
κάθε γυναίκα στην Αφρική, με το 
φορτίο που κουβαλά,  θα έπρεπε 
να ήταν εκατομμυριούχος. Κι 
όμως…

Εικόνες που συγκλονίζουν και 
προσγειώνουν. 

Ίσως μας θυμίσουν πως δεν 
μπορούμε να συγκρίνουμε τη ζωή 
των άλλων με τη δική μας. 

Πότε φορέσαμε τα δικά τους 
παπούτσια;

Δ.Δ.
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Να προχωρήσουμε στον ανήφορο του βίου φορτισμένοι με τον 

σωστό, αλλά και τόσο όμορφο ενθουσιασμό.
Πάμε λοιπόν;
Ο Χριστός περιμένει.                                          Ο +π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 24 (1215), 12 Φεβρουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

Πότε;
Κι ύστερα λες πως είσαι άτυχος 

κι ότι η ζωή ήταν άδικη μαζί σου. 
Και δεν βλέπεις, πως ακριβώς 
δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές 
δυστυχίες, που η ζωή κλήρωσε σε 
άλλους ανθρώπους.

Γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι η 
ζωή τους είναι χάλια…, ας ρίξουν 
μια ματιά πώς ικανοποιούν τη 
δίψα τους κάποια παιδιά κάπου 
στον κόσμο.

Ο καθένας ονειρεύεται αυτό 
που του λείπει. 

Προτού βιαστείς να στενοχω-
ρηθείς που πάλιωσαν τα παπούτσια 
σου. Προτού ονειρευτείς τα 
καινούργια, που δεν μπορείς 
ν’ αγοράσεις. Δες το παιδί που 
κάθεται χάμω και ζωγραφίζει στο 
τσιμέντο με κιμωλία τα πόδια που 
του λείπουν. Και θα συνέλθεις.

Κι αν ακόμα ο πλούτος είναι 
το αναπόφευκτο αποτέλεσμα 
της σκληρής δουλειάς. Τότε 
κάθε γυναίκα στην Αφρική, με το 
φορτίο που κουβαλά,  θα έπρεπε 
να ήταν εκατομμυριούχος. Κι 
όμως…

Εικόνες που συγκλονίζουν και 
προσγειώνουν. 

Ίσως μας θυμίσουν πως δεν 
μπορούμε να συγκρίνουμε τη ζωή 
των άλλων με τη δική μας. 

Πότε φορέσαμε τα δικά τους 
παπούτσια;

Δ.Δ.

 



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 19/2/2017 Κανένας δεν είναι 
τόσο ανόητος, που να προτιμά 
τον πόλεμο απ’ την ειρήνη. Γιατί 
στον καιρό της ειρήνης τα παιδιά 
θάβουν τους γονείς τους. Στον 
καιρό του πολέμου οι γονείς 
θάβουν τα παιδιά τους.   
             (Ηρόδοτος)

20/2/2017 Γνώση είναι να διαβά-
ζεις τα ψιλά γράμματα. Εμπειρία 
είναι αυτό, που αποκτάς, αν δεν 
τα διαβάσεις.
21/2/2017 Δεν σε ωφελεί σε 
τίποτα να γκρινιάζεις και να 
παραπονιέσαι. Είναι πιο φθηνό 
και εύκολο να χαίρεσαι.
22/2/2017 Το να προσεύχεσαι, 
σημαίνει  να ζητάς την ελευθερία, 
τη δύναμη, την πνευματική 
υπεροχή στην πηγή τους. (π. 
Σεραφείμ Παπακώστας)

23/2/2017 Ποτέ μην βλέπεις αφ’ 
υψηλού κάποιον παρά μόνο, όταν 
θα σκύψεις, για να βοηθήσεις 
έναν πεσμένο να σηκωθεί.
24/2/2017 Ο Χριστός με την 
ανάστασή Του όλη μας τη ζωή 
την έκανε γιορτή.
25/2/2017 Ο καλός λόγος μπορεί 
να είναι σύντομος κι εύκολος να 
ειπωθεί, αλλά η ηχώ του είναι 
πραγματικά ατελείωτη.
Η ευκαιρία δεν μπορεί να χτυπή-
σει δυνατά πάνω σ’ ένα μαξιλάρι.

Τί;

Οι δύο εκείνοι άνθρωποι ζούσαν σ’ ένα κοιμητήριο αισθημάτων.
Είχαν υποχωρήσει στην αποσύνθεση της ύπαρξής τους. Στην 

πνευματική τους κατάρρευση.
Δεν αισθάνονταν το θανατηφόρο σύμπτωμά τους.
Είχαν μάθει να μην κυτταζουν τί συμβαίνει μέσα τους.
Έμεναν στην επιφάνεια και το ψέμα.
Δεν αγωνίζονταν.
Δεν διαπίστωναν την άρρωστη ρίζα του γενικού τους προβλήματος.
Δεν ξεπερνούσαν τις παγίδες, που ο διάβολος τους είχε στήσει.
Ο άνθρωπος του σήμερα γνώρισε τα πάντα.
Δεν έχει πλέον καιρό για τίποτε πνευματικό.
Χρειάζεται όμως να καταλάβει, ότι τελειώνουν οι πνευματικές 

του ευκαιρίες.
Έχει φθάσει σε σημείο κρίσιμο.
Καλείται να ξεπεράσει την κατάστασή του.
Να συνειδητοποιήσει, ότι, τελικά δεν έχει την πολυτέλεια όποιας 

αναβολής αποφάσεων.
Να ξυπνήσει από το λήθαργο τον πνευματικό.
Έχει σημάνει η ώρα της εξόδου από τα όποια μνήματα. Της 

αλήθειας η ώρα. Του ερχομού της Βασιλείας. Της απελευθέρωσής 
του.

Καλείται ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες για τη σωτηρία του.
Για τούτο τον σκοπό, απαιτούνται άνθρωποι, βαθειά προβληματι-

σμένοι. Ιδιαίτερα συνετοί. Εξαιρετικά ικανοί και θαρραλέοι. Που να 
έχουν διάθεση ν’ αλλάξουν πραγματικά. Να θέλουν να θυσιαστούν 
αληθινά. Καθ’ όλα έτοιμοι για συνάντηση με το Θεό. Για σύνδεση 
σωστή.

Εμείς; Εγώ; Εσείς; Αλήθεια, τί κάνουμε;
Θέλουμε;
                                                                     Ο +π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 25 (1216), 19 Φεβρουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

Oμορφαίνει
«Σήμερα, γυρνώντας στο 

σπίτι, μια ευχάριστη έκπληξη 
με περίμενε. Απ’ αυτές που σε 
κάνουν να νιώσεις αμηχανία, αλλά 
και ικανοποίηση.

Η κόρη μου γύρισε από το 
σχολείο και με ρώτησε, πού θα 
μπορούσε να μάθει τη νοηματική 
γλώσσα. Τη ρώτησα, γιατί ήθελε 
να μάθει τη νοηματική γλώσσα. 
Μου απάντησε: 

-Έχει έρθει μια καινούργια 
κοπέλα στο σχολείο, που έχασε 
την ακοή της και δεν έχει κανένα 
για να μιλάει. 

Κίνηση συγκινητική και 
σπάνια. Σε μια περίοδο που 
μας απασχολούν τα «δικά» μας 
και μόνον αυτά, να βρίσκεις 
ανθρώπους, και μάλιστα νεαρούς, 
να νοιάζονται για το διπλανό. Να 
κάνουν το πρόβλημά του δικό 
τους. Ν’ αναζητούν τρόπους 
επικοινωνίας. Εξόδου από την 
απομόνωση. Επαφής. Αγάπης.

Πόση, στ’ αλήθεια, ελπίδα 
ξεπροβάλλει γύρω μας! Αρωματί-
ζει την αυλή του σχολείου. Δια-
λύει τη δυσωδία των σκέψεων 
και των ενεργειών μας. Συντρίβει 
τη μάστιγα της αδιαφορίας.
Ομορφαίνει την ασχήμια της 
εποχής.

Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 19/2/2017 Κανένας δεν είναι 
τόσο ανόητος, που να προτιμά 
τον πόλεμο απ’ την ειρήνη. Γιατί 
στον καιρό της ειρήνης τα παιδιά 
θάβουν τους γονείς τους. Στον 
καιρό του πολέμου οι γονείς 
θάβουν τα παιδιά τους.   
             (Ηρόδοτος)

20/2/2017 Γνώση είναι να διαβά-
ζεις τα ψιλά γράμματα. Εμπειρία 
είναι αυτό, που αποκτάς, αν δεν 
τα διαβάσεις.
21/2/2017 Δεν σε ωφελεί σε 
τίποτα να γκρινιάζεις και να 
παραπονιέσαι. Είναι πιο φθηνό 
και εύκολο να χαίρεσαι.
22/2/2017 Το να προσεύχεσαι, 
σημαίνει  να ζητάς την ελευθερία, 
τη δύναμη, την πνευματική 
υπεροχή στην πηγή τους. (π. 
Σεραφείμ Παπακώστας)

23/2/2017 Ποτέ μην βλέπεις αφ’ 
υψηλού κάποιον παρά μόνο, όταν 
θα σκύψεις, για να βοηθήσεις 
έναν πεσμένο να σηκωθεί.
24/2/2017 Ο Χριστός με την 
ανάστασή Του όλη μας τη ζωή 
την έκανε γιορτή.
25/2/2017 Ο καλός λόγος μπορεί 
να είναι σύντομος κι εύκολος να 
ειπωθεί, αλλά η ηχώ του είναι 
πραγματικά ατελείωτη.
Η ευκαιρία δεν μπορεί να χτυπή-
σει δυνατά πάνω σ’ ένα μαξιλάρι.

Τί;

Οι δύο εκείνοι άνθρωποι ζούσαν σ’ ένα κοιμητήριο αισθημάτων.
Είχαν υποχωρήσει στην αποσύνθεση της ύπαρξής τους. Στην 

πνευματική τους κατάρρευση.
Δεν αισθάνονταν το θανατηφόρο σύμπτωμά τους.
Είχαν μάθει να μην κυτταζουν τί συμβαίνει μέσα τους.
Έμεναν στην επιφάνεια και το ψέμα.
Δεν αγωνίζονταν.
Δεν διαπίστωναν την άρρωστη ρίζα του γενικού τους προβλήματος.
Δεν ξεπερνούσαν τις παγίδες, που ο διάβολος τους είχε στήσει.
Ο άνθρωπος του σήμερα γνώρισε τα πάντα.
Δεν έχει πλέον καιρό για τίποτε πνευματικό.
Χρειάζεται όμως να καταλάβει, ότι τελειώνουν οι πνευματικές 

του ευκαιρίες.
Έχει φθάσει σε σημείο κρίσιμο.
Καλείται να ξεπεράσει την κατάστασή του.
Να συνειδητοποιήσει, ότι, τελικά δεν έχει την πολυτέλεια όποιας 

αναβολής αποφάσεων.
Να ξυπνήσει από το λήθαργο τον πνευματικό.
Έχει σημάνει η ώρα της εξόδου από τα όποια μνήματα. Της 

αλήθειας η ώρα. Του ερχομού της Βασιλείας. Της απελευθέρωσής 
του.

Καλείται ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες για τη σωτηρία του.
Για τούτο τον σκοπό, απαιτούνται άνθρωποι, βαθειά προβληματι-

σμένοι. Ιδιαίτερα συνετοί. Εξαιρετικά ικανοί και θαρραλέοι. Που να 
έχουν διάθεση ν’ αλλάξουν πραγματικά. Να θέλουν να θυσιαστούν 
αληθινά. Καθ’ όλα έτοιμοι για συνάντηση με το Θεό. Για σύνδεση 
σωστή.

Εμείς; Εγώ; Εσείς; Αλήθεια, τί κάνουμε;
Θέλουμε;
                                                                     Ο +π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 25 (1216), 19 Φεβρουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

Oμορφαίνει
«Σήμερα, γυρνώντας στο 

σπίτι, μια ευχάριστη έκπληξη 
με περίμενε. Απ’ αυτές που σε 
κάνουν να νιώσεις αμηχανία, αλλά 
και ικανοποίηση.

Η κόρη μου γύρισε από το 
σχολείο και με ρώτησε, πού θα 
μπορούσε να μάθει τη νοηματική 
γλώσσα. Τη ρώτησα, γιατί ήθελε 
να μάθει τη νοηματική γλώσσα. 
Μου απάντησε: 

-Έχει έρθει μια καινούργια 
κοπέλα στο σχολείο, που έχασε 
την ακοή της και δεν έχει κανένα 
για να μιλάει. 

Κίνηση συγκινητική και 
σπάνια. Σε μια περίοδο που 
μας απασχολούν τα «δικά» μας 
και μόνον αυτά, να βρίσκεις 
ανθρώπους, και μάλιστα νεαρούς, 
να νοιάζονται για το διπλανό. Να 
κάνουν το πρόβλημά του δικό 
τους. Ν’ αναζητούν τρόπους 
επικοινωνίας. Εξόδου από την 
απομόνωση. Επαφής. Αγάπης.

Πόση, στ’ αλήθεια, ελπίδα 
ξεπροβάλλει γύρω μας! Αρωματί-
ζει την αυλή του σχολείου. Δια-
λύει τη δυσωδία των σκέψεων 
και των ενεργειών μας. Συντρίβει 
τη μάστιγα της αδιαφορίας.
Ομορφαίνει την ασχήμια της 
εποχής.

Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 22/1/2017 Θέλεις να καταλάβεις 
το Θεό; Πλησίασε τις ενέργειές 
του με πίστη. 
Θέλεις να δεις τον Θεό;  Όπλισε 
τα μάτια της ψυχής σου με πίστη. 
23/1/2017 Πολλά δυσάρεστα 
περιστατικά κρύβουν τις μεγαλύ-
τερες δόσεις της αγάπης του 
Θεού.
24/1/2017 Ο Θεός δεν έχει 
ανάγκη από μεγάλους, δυνατούς 
και ταλαντούχους, για να 
φανερώσει την αγάπη Του και το 
μεγαλείο Του.
25/1/2017 Πολλές φορές 
προσευχόμαστε σα να δίνουμε 
εμείς οδηγίες στο Θεό. Ενώ 
θα έπρεπε να περιμένουμε να 
πάρουμε εμείς δικές Του οδηγίες. 
Και να τις ακολουθήσουμε.
26/1/2017 Θέλεις πλούτο, 
που δεν τον επηρεάζει το 
σκουλήκι, η σκουριά, ο κλέφτης, 
ο πληθωρισμός;  Άνοιξε το 
Ευαγγέλιο.
27/1/2017 Ο λόγος του Θεού δεν 
είναι για μας καταναγκαστικά 
έργα. Αλλά χαρά και αγαλλίαση 
στην ψυχή μας.
28/1/2017 Η απόδειξη του 
χριστιανισμού σου δεν είναι η 
γνώση του ευαγγελίου, αλλά η 
εφαρμογή του στη ζωή σου.

Να δεχθούμε
Μια αποκάλυψη προβάλλει μπροστά μας.
Συντελείται από το Χριστό.
Ξεσκεπάζει το ψέμα και ότι ψεύτικο ζει ο άνθρωπος.
Έτσι, συχνά ποδοπατούνται “αξιοπρέπειες”.
Γκρεμίζονται είδωλα που φτιάξαμε.
Λάθη γκρεμίζουν βάθρα.
Η Αλήθεια, τελικά, ελευθερώνει.
Ξεπερνά τα ποδοπατήματα.
Φέρνει την ταπείνωση. Την αυτογνωσία. Τη σωστή στάση.
Πραγματοποιεί αποκαλύψεις καρδιών.
Αποφεύγει την κρίση. Τη χλεύη. Την πίκρα.
Φανερώνει και τα δικά μας λάθη. Σχέδια. Έργα.
Προκαλεί την ευσπλαγχνία. Τη σωστή κινητοποίηση. Την αγάπη.
Αποκαλύπτει το περιεχόμενο της καρδιάς. Τις συμπάθειες. Τις 

αντιπάθειές της. Τα κρύφιά της. Τις ατέλειές της. Τις προκαταλήψεις 
της.

Είναι καιρός να παραδεχθούμε, πως δεν υπάρχουν τέλειοι 
άνθρωποι. Τέλειες οικογένειες. Τέλεια παιδιά.

Είμαστε ατελείς.
Έχουμε τόσες ανάγκες.
Χρειάζεται να μάθουμε να μετανοούμε για τα λάθη μας.
Ν’ αγαπούμε τους άλλους.
Ν’ ανακαλύπτουμε τις ατέλειές μας.
Να καλλιεργούμε την ταπείνωση. Τον αγώνα τον καθημερινό. 

Την ελπίδα για το αύριο.
Να συνειδητοποιούμε την αμαρτωλότητά μας. Τις πτώσεις και τις 

αδυναμίες μας. Τη μεγάλη μας ανάγκη να εγκαταλειφθούμε στου 
Θεού τα χέρια. Για να μας καθοδηγήσει. Να μας τελειοποιήσει. Να 
μας δώσει ταπείνωση. Να μας μεταμορφώσει. Να μας σώσει. Να μας 
οδηγήσει στον Παράδεισο.

Τί μένει σ’ εμάς;
Μα να δεχθούμε τις αποκαλύψεις.
                                                                   +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.21 (1212), 22 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

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

To “μήνυμα” της 
θάλασσας

Ασφαλώς θα το προσέξατε. 
Μια μόνο βόλτα σε οποιαδήποτε 
παραλία, όποια εποχή του χρόνου, 
είναι δυστυχώς αρκετή, για να μας 
πείσει: Τα σκουπίδια και κυρίως 
τα πλαστικά, αποτελούν μόνιμο 
«στολίδι» (;) των ακτών. 

Μέχρι πρόσφατα αυτό το 
θέαμα έμοιαζε «αντιαισθητικό». 
Όμως τα τελευταία χρόνια, με τις 
ανακαλύψεις τους, οι επιστήμονες 
τονίζουν τον κίνδυνο καταστρο-
φής του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και ζωής από τα πλαστικά. 

Κάθε χρόνο ρίχνονται στους 
ωκεανούς 8 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών σκουπιδιών. Αυτό 
αντιστοιχεί σε 50 γεμάτες 
σακούλες ανά τετραγωνικό μέτρο 
ακτής, σε όλο τον κόσμο.

Έντονα λοιπόν προβάλλει η 
ανάγκη ν’ ακούσουμε το «μήνυμα» 
της θάλασσας. Η ευαισθητοποίηση 
σε θέματα οικολογικά είναι το 
πρώτο βήμα, για να σωθεί το 
περιβάλλον από την αλόγιστη 
χρήση. 

Ο Θεός μοίρασε απλόχερα 
τα δώρα Του στον άνθρωπο. Η 
περιφρόνηση και η κατάχρηση 
οδηγούν στην καταστροφή.  
Αντίθετα, η αγάπη και η φρο-
ντίδα διατηρούν και ομορφαί-
νουν το «σπίτι», όπου ο Θεός μας 
έταξε οικονόμους.

Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 22/1/2017 Θέλεις να καταλάβεις 
το Θεό; Πλησίασε τις ενέργειές 
του με πίστη. 
Θέλεις να δεις τον Θεό;  Όπλισε 
τα μάτια της ψυχής σου με πίστη. 
23/1/2017 Πολλά δυσάρεστα 
περιστατικά κρύβουν τις μεγαλύ-
τερες δόσεις της αγάπης του 
Θεού.
24/1/2017 Ο Θεός δεν έχει 
ανάγκη από μεγάλους, δυνατούς 
και ταλαντούχους, για να 
φανερώσει την αγάπη Του και το 
μεγαλείο Του.
25/1/2017 Πολλές φορές 
προσευχόμαστε σα να δίνουμε 
εμείς οδηγίες στο Θεό. Ενώ 
θα έπρεπε να περιμένουμε να 
πάρουμε εμείς δικές Του οδηγίες. 
Και να τις ακολουθήσουμε.
26/1/2017 Θέλεις πλούτο, 
που δεν τον επηρεάζει το 
σκουλήκι, η σκουριά, ο κλέφτης, 
ο πληθωρισμός;  Άνοιξε το 
Ευαγγέλιο.
27/1/2017 Ο λόγος του Θεού δεν 
είναι για μας καταναγκαστικά 
έργα. Αλλά χαρά και αγαλλίαση 
στην ψυχή μας.
28/1/2017 Η απόδειξη του 
χριστιανισμού σου δεν είναι η 
γνώση του ευαγγελίου, αλλά η 
εφαρμογή του στη ζωή σου.

Να δεχθούμε
Μια αποκάλυψη προβάλλει μπροστά μας.
Συντελείται από το Χριστό.
Ξεσκεπάζει το ψέμα και ότι ψεύτικο ζει ο άνθρωπος.
Έτσι, συχνά ποδοπατούνται “αξιοπρέπειες”.
Γκρεμίζονται είδωλα που φτιάξαμε.
Λάθη γκρεμίζουν βάθρα.
Η Αλήθεια, τελικά, ελευθερώνει.
Ξεπερνά τα ποδοπατήματα.
Φέρνει την ταπείνωση. Την αυτογνωσία. Τη σωστή στάση.
Πραγματοποιεί αποκαλύψεις καρδιών.
Αποφεύγει την κρίση. Τη χλεύη. Την πίκρα.
Φανερώνει και τα δικά μας λάθη. Σχέδια. Έργα.
Προκαλεί την ευσπλαγχνία. Τη σωστή κινητοποίηση. Την αγάπη.
Αποκαλύπτει το περιεχόμενο της καρδιάς. Τις συμπάθειες. Τις 

αντιπάθειές της. Τα κρύφιά της. Τις ατέλειές της. Τις προκαταλήψεις 
της.

Είναι καιρός να παραδεχθούμε, πως δεν υπάρχουν τέλειοι 
άνθρωποι. Τέλειες οικογένειες. Τέλεια παιδιά.

Είμαστε ατελείς.
Έχουμε τόσες ανάγκες.
Χρειάζεται να μάθουμε να μετανοούμε για τα λάθη μας.
Ν’ αγαπούμε τους άλλους.
Ν’ ανακαλύπτουμε τις ατέλειές μας.
Να καλλιεργούμε την ταπείνωση. Τον αγώνα τον καθημερινό. 

Την ελπίδα για το αύριο.
Να συνειδητοποιούμε την αμαρτωλότητά μας. Τις πτώσεις και τις 

αδυναμίες μας. Τη μεγάλη μας ανάγκη να εγκαταλειφθούμε στου 
Θεού τα χέρια. Για να μας καθοδηγήσει. Να μας τελειοποιήσει. Να 
μας δώσει ταπείνωση. Να μας μεταμορφώσει. Να μας σώσει. Να μας 
οδηγήσει στον Παράδεισο.

Τί μένει σ’ εμάς;
Μα να δεχθούμε τις αποκαλύψεις.
                                                                   +ο π. Γ.
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To “μήνυμα” της 
θάλασσας

Ασφαλώς θα το προσέξατε. 
Μια μόνο βόλτα σε οποιαδήποτε 
παραλία, όποια εποχή του χρόνου, 
είναι δυστυχώς αρκετή, για να μας 
πείσει: Τα σκουπίδια και κυρίως 
τα πλαστικά, αποτελούν μόνιμο 
«στολίδι» (;) των ακτών. 

Μέχρι πρόσφατα αυτό το 
θέαμα έμοιαζε «αντιαισθητικό». 
Όμως τα τελευταία χρόνια, με τις 
ανακαλύψεις τους, οι επιστήμονες 
τονίζουν τον κίνδυνο καταστρο-
φής του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και ζωής από τα πλαστικά. 

Κάθε χρόνο ρίχνονται στους 
ωκεανούς 8 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών σκουπιδιών. Αυτό 
αντιστοιχεί σε 50 γεμάτες 
σακούλες ανά τετραγωνικό μέτρο 
ακτής, σε όλο τον κόσμο.

Έντονα λοιπόν προβάλλει η 
ανάγκη ν’ ακούσουμε το «μήνυμα» 
της θάλασσας. Η ευαισθητοποίηση 
σε θέματα οικολογικά είναι το 
πρώτο βήμα, για να σωθεί το 
περιβάλλον από την αλόγιστη 
χρήση. 

Ο Θεός μοίρασε απλόχερα 
τα δώρα Του στον άνθρωπο. Η 
περιφρόνηση και η κατάχρηση 
οδηγούν στην καταστροφή.  
Αντίθετα, η αγάπη και η φρο-
ντίδα διατηρούν και ομορφαί-
νουν το «σπίτι», όπου ο Θεός μας 
έταξε οικονόμους.

Δ.Δ.


