
δισέλιδοδισέλιδο

[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντων

O θησαυρός μας
Μιλούμε συνεχώς για πρόοδο. Προοδευτικότητα.  Σύγχρονες 

αντιλήψεις. Νέα συστήματα. Επιτεύξεις τεχνολογίας. Επιτυχίες 
μεγάλες.

Πού καταλήγουμε όμως;  Πώς οικοδομούμε τη ζωή μας; Την 
ύπαρξή μας; Την προσωπικότητά μας;
Με την πνευματική διάσταση του ανθρώπου τί γίνεται; Στηριζόμαστε 

πού; Αποδεχόμαστε τί; Της ζωής μας το θεμέλιο ποιό  είναι;  Πώς 
τακτοποιούμε τη διαβίωσή μας; Με τους άλλους πώς συμβιώνουμε;

Έχουμε στόχους; Οράματα; Ιδανικά; Αξίες;
Προστρέχουμε στης Ορθοδοξίας 

μας την ιερή παρακαταθήκη; 
Παίρνουμε απ’ εκεί όπλα; Ανανεώ-

νουμε τη φαρέτρα μας; Πίνουμε το νερό το δροσερό, το λόγο δηλ. του 
Θεού, που είναι ο μόνος που ξεδιψά τους ανθρώπους;

Μήπως τηρούμε στάση αρνητική; Ποδοπατούμε αρχές και συστήματα 
ζωής; Προσπαθούμε να χτίσουμε το οικοδόμημά μας σε γερά άραγε 
θεμέλια; Ή δημιουργούμε χτίσματα στην άμμο; 

Μήπως διεκδικούμε διάσημα και νίκες (δήθεν) με την 
πρόκληση; Το πείσμα; Την άρνηση;

Κι αν ναι, πού καταλήγουμε; Γινόμαστε καλύτεροι;
Κι οι πόλεμοι; Τα μίση; Οι αντιπαλότητες; Η απόκληση από 

το σωστό; Η τόση διάβρωση των συνειδήσεων; 
Υπάρχει ευτυχώς λύση. Είναι Εκείνος. ζ.α.

Ο Θεός χορηγεί τα χαρίσματα. Ξέρει τί κάνει.
Εμείς; οφείλουμε να τα διαχειριστούμε, όσο γίνεται καλύτερα.
Να τα αξιοποιήσουμε.                                                                 γ.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα!
«Μια δυσκολία, μια ασθένεια, ακόμα και μια αναποδιά όταν την δούμε 

με πνευματικό μάτι, μετατρέπεται σε μεγάλη ευλογία. Και το τοπίο σιγά-
σιγά δέχεται τις ακτίνες του ανεσπέρου Φωτός!

Η ψυχή να μην φθαρεί! Το σώμα ούτως ή άλλως είτε τώρα είτε μετά 
θα σβήσει».

«Υποκλίνομαι στη δύναμη της ψυχής σου. Αντιμετώπισες την όλη 
κατάσταση με θάρρος, επιμονή, θετική σκέψη και υπομονή! ...για μένα 
είσαι το θαύμα των Χριστουγέννων!».

«Αυτό θα πει ζω την κάθε μου στιγμή!
Αφήστε τη ζωντάνια σας να βγει στον κόσμο.
Να μπολιάσει κι εμάς με την αισιοδοξία και τη χαρά σας!
Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα!».
«Στη ζωή μας πρέπει να είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Οι μέρες μας 

στο ογκολογικό και κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών συνοδεύονται 
με χορευτικά και χαμόγελα!».

Και τα Χριστούγεννα πέρασαν με χαμόγελο!
ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 226(1415), 7 Φεβρουαρίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Όποιος κολακεύει είναι ικανός και να συκοφαντήσει.
(Ναπολέων)

l Ευγένεια είναι το λάδι, που ανοίγει κάθε σκουριασμένη 
κλειδαριά. 
l Η αληθινή ταπεινοφροσύνη κρύβει όχι μονάχα όλες τις 
αρετές, αλλά ακόμη και τον εαυτό της.
l Ο εγωισμός είναι διπλός φακός. Μεγαλώνει τον εαυτό μας και 
μικραίνει τους άλλους.
l Να προσεύχεσαι όχι φαρισαϊκά, αλλά τελωνικά, για να δικαιωθείς κι 
εσύ από τον Κύριο. (όσιος  Νεί λος  ο  Ασκητής)

l Όταν η θέληση είναι μεγάλη, οι δυσκολίες δεν μπορεί να ειναι 
μεγάλες.
l Όσο πιο βαθιές οι ρίζες στο Θεό, τόσο πιο βαθιά η ειρήνη 
μέσα μας.
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Ο μόνος
Πέλαγος λοιπόν. Με κύματα θεόρατα.

Παντού θεωρίες. Απόψεις. Γνώμες. Βιβλία.
Προσφέρουν λύσεις, λένε, στα προβλήματα του 

ανθρώπου.
Μιλούν για οικονομία. Ισότητα. Αδελφοσύνη. Πνευματική 

ανύψωση. Ευτυχία. Επίγειο Παράδεισο.
Παρουσιάστηκαν πολλοί. Διεκδίκησαν του “σωτήρα” τον 

τίτλο. Συγκίνησαν νέους. Ξεσήκωσαν μάζες. Έκαμαν αγώνες. 
Και πολέμους αιματηρούς. Θυσίασαν ζωές. Και υπάρξεις. Και 
σκότωσαν, ναι...

Να πιστέψουν; Τί όμως; Ποιόν;        
Και γιατί;

Με ποιόν να συνταχθούμε; 
Για ποιό θέμα ν’ αγωνιστούμε;
Ποιό και τι είναι (το) αληθινό;
Ποιός θα μας απαντήσει;
Κυκεώνας λοιπόν.

Ζητήματα ζωής. Που περιμένουν όμως απάντηση.
Με ποιό τρόπο θα βρούμε το σωστό; Ποιά μέθοδο 

να χρησιμοποιήσουμε; Ποιόν ν’ αγαπήσουμε; Τίνος να 
γίνουμε στρατιώτες;

Ευτυχώς που υπάρχει Εκείνος.                 ζ.α
                                   

Δεν ξεχώριζες, αν ήταν ξένοι ή ντόπιοι.
Είχαν μια αισιοδοξία στο βήμα. 
Η ενέργειά τους μόνο θετικότητα σου μετέδιδε.                            γ.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

«Αγαπώ σε...»
«Η συγκίνησή μας η μεγάλη, είναι όταν οι ασθενείς φεύγουν 

από τη μονάδα… Όταν νιώθεις ότι κερδήθηκε η μάχη και αυτός 
ο άνθρωπος βγαίνει έξω, ενώ οι πιθανότητες δεν ήταν υπέρ του. 
Νιώθεις και συ ότι έβαλες ένα λιθαράκι...».

«Το ότι χάνονται ασθενείς, είναι ένα βάρος που το κουβαλάμε 
μέσα μας. Αλλάζουμε ως άνθρωποι. Αλλάζουμε ως προς τις 
προτεραιότητές μας. Γινόμαστε πιο ευαίσθητοι και με περισσότερη 
ενσυναίσθηση».

«Όταν είχαμε μια νεαρή γυναίκα διασωληνωμένη και σε πολύ 
βαριά κατάσταση, λόγω κορωνοϊού στο πρώτο κύμα, επικοινωνούσε 
μαζί μας ο αδελφός της. Νιώσαμε τη μεγάλη του ανάγκη να τη δει. 
Πήραμε ειδική άδεια. Έστω και μέσα από γυαλιά. Οι πρώτες λέξεις 
που κατάφερε να ψελλίσει, ήταν “αγαπώ σε”. Την ακούαμε έξω από 
τον ασύρματο, εμείς με τον αδελφό της».

Όταν μιλούν οι νοσηλεύτριες, σιωπάς...                                  ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 227(1416), 14 Φεβρουαρίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l  Μη νομίζεις ότι απέκτησες αρετή, αν προηγουμένως δεν 
αγωνίστηκες γι’ αυτήν μέχρι αίματος. Γιατί, κατά τον Απόστολο 
Παύλο (Εφ. 6’ 11), πρέπει ν’ αντιστεκόμαστε στην αμαρτία μέχρι 
θανάτου. Με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. 

(όσιος Νείλος ο Ασκητής) 
l Το να θυμώνεις με έναν αδύνατο, είναι σημάδι ότι εσύ δεν είσαι 
πιο δυνατός.
l Αυτός που δεν τολμά τίποτε,  δεν χρειάζεται ελπίδα για τίποτε. 
(F. Schillor)
l  Δεν παίρνουμε σοφία. Πρέπει να την ανακαλύψουμε μόνοι 
μέσα από το ταξίδι που κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει για 
μας. (Μ.Προύστ)

l  Ο αληθινός χριστιανός ζει την κάθε στιγμή σαν να 
είναι μόνος απέναντι του Μόνου.
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Ένα
Σε μια έπαλξη μας ανεβάζει ο εκατόνταρχος.
Μας ανοίγει ένα δρόμο. Πορεύεται εκείνος πρώτος. Μας 

καλεί. Και περιμένει να τον ακολουθήσουμε.
Συχνά μας δημιουργείται η υπόνοια, ότι είναι δύσκολος. 

Ανηφορικός. Γεμάτος στερήσεις και δυσκολίες.
Είναι έτσι άραγε τα πράγματα; 

Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί δρόμοι. Πού βγάζουν όμως;
Πολλοί προχώρησαν στον ένα ή τον άλλο δρόμο, πριν από εμάς. 

Πού κατέληξαν;
Έζησαν ευτυχισμένοι; Κατέκτησαν 

τις κορφές; Απόλαυσαν κάτι;
Κέρδισαν κάτι αξιόλογο; Σπουδαίο; 

Αιώνιο;
Οι απαντήσεις είναι απογοητευτικές.
Πνευματικές αξίες πρέπει ν’αναζητήσουμε. Νόημα και ουσία 

ζωής.
Οι συμβιβασμοί δεν ωφελούν κανένα τελικά.

Αυτό που χρειάζεται, είναι ζωή συνέπειας. Στενά 
συνδεδεμένη με τον μόνον Δυνατόν. Τον μόνον που 
σώζει. Που μας αγαπά. Που μας προστατεύει. Που μας 

φροντίζει.
Πίστη λοιπόν. Στο Χριστό.                                        ζ.α.           

Συγχώρεση; Ναι. Από την καρδιά όμως.
Προκύπτει θέμα συνέπεια λοιπόν.
Διαφορετικά; Κοροϊδεύουμε τους πάντες.
Πώς να πάμε μπροστά έτσι;                     γ.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Ένα μονάχα
Πόλεμος, Σύγχυση. Αβεβαιότητα. Θάνατος.
Πόσο ταλαιπωρούν από αιώνες την ανθρωπότητα!
Δυο χιλιάδες χρόνια να πας πίσω, στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξεις. 

Η ίδια αδυναμία να βρεθείς στο ξέφωτο. Σκοτεινιασμένος ουρανός, που 
δεν οδηγεί πουθενά. Δεν αφήνει χαραμάδα στο φως να διαλύσει την 
καταχνιά. Να σχηματίσει το ουράνιο τόξο.

Ο λόγος απλός. Οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ψάχνουμε σε λάθος τόπο. Και με 
λάθος τρόπο.

Στηριζόμαστε σε ανθρώπους. Δεν κάνουμε το βήμα παραπάνω.
Δεν ανεβάζουμε τον πήχη. Και μένουμε καθηλωμένοι στη γη. Χωρίς 

δυνάμεις. Δίχως ελπίδα.
Πού την προσοχή να στρέψουμε; Από ποιο χέρι να πιαστούμε;
Ένα μονάχα είν’ απλωμένο. Και δεν κάνει ποτέ πίσω. Αυτό του Χριστού. 

Που είναι:
Ειρήνη μέσα στον πόλεμο.
Αλήθεια στη σύγχυση.
Ασφάλεια στην αβεβαιότητα.
Ζωή μέσα στους χίλιους θανάτους, που μας απειλούν.                     ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 228(1417), 21 Φεβρουαρίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l  Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη από το Θεό που δωρίζει 
την αληθινή προσευχή σ’ όποιον επιμένει ακούραστα στον αγώνα 
της προσευχής. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας «αγιασθήτω 
το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου» (Ματθ. 6’ 9) δηλαδή, ας 
έρθουν το Άγιο Πνεύμα και ο Μονογενής Σου Υιός. Γιατί αυτό μας 
δίδαξε ο Χριστός, λέγοντάς μας πως πρέπει να προσκυνούμε και να 
λατρεύουμε τον Θεό Πατέρα «με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, 
που φανερώνει την αλήθεια» (Ιω. 4’ 24). (όσιος Νείλος ο Ασκητής)  
l Το χθες έφυγε. Το αύριο δεν ήλθε ακόμα. Μην αφήσεις το Σήμερα 
να πάει χαμένο. 
l Εάν ένας φίλος είναι καμωμένος από μέλι, δεν πρέπει να τον φας 
κιόλας. 
l Άλλο να αγαπάς τη ζωή και άλλο να φοβάσαι τον θάνατο.
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Ελεύθεροι
  Η Ελεύθερία. Δώρο ανεκτίμητο.
Τη θέλουμε. Την αναζητούμε. Την επιδιώκουμε.

Ο Θεός μας έκανε ελεύθερους. Άσχετο αν 
κάποιοι κάμνοντας κατάχρηση αλλοίωσαν τούτη την 

πραγματικότητα.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ελευθερία. Η πνευματική. Κι είναι 

πολύ ανώτερη. Δύσκολο βέβαια το αγώνισμα.
Χρειάζεται, ο άνθρωπος να νικήσει τις εξαρτήσεις του. Να υπερβεί 

την υποκειμενικότητά του. Το εγώ του.
Αυτό μόνο ο Χριστός μπορεί να 

το κάμει. Εκείνος διαθέτει τα μέσα 
για την πνευματική απελευθέρωση 
του ανθρώπου. 
Ο τρόπος; Μα ο χριστιανικός αγώνας.

Πολλές φορές ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι είναι σιδηροδέσμιος 
κάποιων καταστάσεων.

Τί κάμνει λοιπόν τότε;
Ανακυκλώνεται μέσα στην ηττοπάθειά του;
Μένει σκλάβος; Δεν αγωνίζεται; Υποτάσσεται;
Μια τέτοια στάση όμως είναι δημιουργική; 
Μπορεί ν’ απελευθερωθεί. Ξέρει τον τρόπο. Αλλά και  

          την πηγή. 
            Προχωρεί; ζ.α.

Να χαρούμε;
Γιατί; Είναι δίκαιο;
- Μα ο άσωτος επέστρεψε. 
Και λοιπόν; Μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα;     γ.
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Στο Αναστάσιμο Φως
Ο θάνατος δεν είναι, όταν σβήνουν τα φώτα. Είναι το σβήσιμο της 

λάμπας, επειδή ήλθε η αυγή.
Το συνειδητοποιούμε; Το πιστεύουμε;
Καινούργια χαραυγή ξημερώνει στη ζωή μας. Αυτό το ξημέρωμα 

καθορίζει και τη συμπεριφορά μας.
Υπάρχουν άνθρωποι που συστήνουν τον Παράδεισο με την επίγεια 

διαδρομή τους.
Τον αγώνα τους. Την αγάπη τους. Το χαμόγελό τους.
Κι όταν φεύγουν. Όταν γι’ αυτούς σβήσει η λάμπα του δρόμου, δεν 

βρίσκονται σε τόπο ξένο.
Ανατέλλει η ανέσπερη των ουρανών ημέρα.
Με το φως της να ανοίγει το παράθυρο της ελπίδας. Να σημαδεύει 

την Ανάσταση!
Η μετοίκηση δικών μας ανθρώπων, μας δίνει την ευκαιρία να 

υμνήσουμε. Και να ζωντανέψουμε την πίστη μας στην Ανάσταση.
Το πέρασμα από τη γη στον ουρανό, γίνεται για όλους μας ανάβαση.
Από τον κρανίου τόπο, στο Αναστάσιμο Φως!                                 ΔΔ

Έτος ΜΕ’ Αρ. 229(1418), 28 Φεβρουαρίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l  Αν ο Μωυσής προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη βάτο, 
εμποδιζόταν, ώσπου έβγαλε τα σανδάλια από τα πόδια του, εσύ, 
που θέλεις να δεις το Θεό και να συνομιλήσεις μαζί Του, δεν θα 
πρέπει να βγάλεις και να πετάξεις από πάνω σου κάθε αμαρτωλό 
λογισμό; (όσιος Νείλος ο Ασκητής)

l Αν πάρεις για οδηγό κοράκια, θα σε οδηγήσουν στα ψοφίμια.
l Τα υπάρχοντα είναι για τη ζωή. Δεν είναι η ζωή.
l Φθόνος είναι η λύπη για την ευτυχία. ‘Η χαρά για τη δυστυχία 
του άλλου.
l Πολλοί άνθρωποι φθάνουν να νομίζουν, ότι μια βίαιη πράξη, 
επαναλαμβανόμενη, φτάνει να γίνει δικαίωμα.
l Στο φθινόπωρο της ζωής συλλέγουμε αυτό που 
σπείραμε στις δυό προηγούμενες εποχές


