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[Ένα]           ... τηλεγράφημα

H  κοινή γνώμη; Α, ναι.
Κρίνει επιπόλαια. Κι επιφανειακά συνήθως. 
Σχολιάζει με κακεντρέχεια. Και συκοφαντεί ίσως. 
Δεν μπορεί και δεν θέλει να εμβαθύνει στα πράγματα. 
Επιδίδεται σε άσκοπα λόγια. Σε επικρίσεις άδικες. 
Μα επηρεάζει αρνητικά. Συνειδητά. Ή υποσυνείδητα. 
Δημιουργούμε εντυπώσεις που αργότερα αποδεικνύονται 

λανθασμένες. 
Επανόρθωση; 
Ούτε συζήτηση. 
Ουσιαστικά, δεν ενδιαφέρει κανέναν. 
Συχνά ακούουμε. Σχηματίζουμε γνώμη. Και “δικάζουμε”. 

Στην σκέψη μας πάντα. 
Αν αργότερα λάμψει η αλήθεια, αδιαφορούμε. Και να 

κάνουμε τι; Ν΄ απολογηθούμε; Μα ο άνθρωπος σήμερα 
διέγραψε από το λεξικό του έννοιες βασικές. ( Έκαμα λάθος. 
Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ)

Να μιλήσουμε για Χριστό; Γι’ αγάπη; 
Μα για Λακεδαιμονίους θα μιλάμε τώρα; 
Να ευελπιστούμε άραγε;
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
                                                                                    Αλ.

Τρομάζει ο άνθρωπος μπροστά στο θάνατο.
Μας θυμίζει όμως ότι είμαστε πρόσκαιροι στη γη. 

Συνειδητοποιούμε άραγε τούτη την πραγματικότητα;
  γ.
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l Ανειρήνευτος είναι μονάχα ο άνθρωπος που ζει “την 
απελπισία της απουσίας του Χριστού”.
l  Η υπερηφάνεια φαίνεται από τα έργα, όπως το δένδρο από 
τους καρπούς... Χωρίς τη βοήθεια του Θεού είμαστε ένα τίποτα. 
Σαν σκιά δίχως... σώμα.
l  Ο άνθρωπος που θέλει ν’ ανέβει, πρέπει να γονατίσει.
l Το πραγματικό μεγαλείο είναι το να προσπαθείς να είσαι, 
χωρίς να φαίνεσαι. Και όχι να φαίνεσαι, χωρίς να είσαι
l  Δεν υπάρχει αληθινή ηδονή, εκτός από εκείνην που δίνει η 
δημιουργικότητα. (Λ. Τολστόϊ)

l Οι αποφάσεις που βγαίνουν χωρίς σκέψη, φέρνουν κατα-
στροφές χωρίς θεραπεία. 
l  Με νικά πιο πολύ η αρετή, παρά η έχθρα. (Σοφοκλής)

Το μυστήριο του Θεού
Γνώριμο το περιβάλλον. Ούτε πως πέρασαν δυο μήνες. Σαν να ‘ταν 

χτες.
Ανοιχτές οι πόρτες. Από μέσα ακούγονται ψίθυροι. Δεν ξεχωρίζουν 

λόγια. Πλησιάζω. Κατεβαίνω τα σκαλιά. Οι ψίθυροι δυναμώνουν. 
Γίνονται ψαλμωδίες. Αναστάσιμοι ύμνοι γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Και 
την αρωματίζουν την ίδια ώρα. Με άρωμα ουράνιο. Μεθυστικό!

Ρίχνω ένα βλέμμα γύρω. Τα στασίδια στη θέση τους. Οι εικόνες το 
ίδιο. Με μια διαφορά. Στα πρόσωπα των Αγίων διακρίνω ένα χαμόγελο 
ικανοποίησης.

Αρχισε το σπίτι τους και δικό μας, να γεμίζει ξανά ζωή. Οχι πως 
πέθαναν οι άνθρωποι, μα τώρα είναι αλλιώς. Επιστρέφουν και 
κοινωνούν μεταξύ τους και με το Θεό.

Σιγά-σιγά από την κατ’ οίκον εκκλησία, στην κοινήν εκκλησία. Στην 
κοινή λατρεία και προσευχή.

Εκεί που ζούμε από κοντά ξανά, το μυστήριο του Θεού. Το μυστήριο 
της αγάπης. Της προσφοράς και της θυσίας Του.

ΔΔ

Έτος ΜΔ’ Αρ. 195 (1384), 5 Ιουλίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



ι

ι

‘
‘

‘
‘

κα
ί  α

υτοί εξηγουντο...

τά εν τη ο δω
...

[Ένα]           ... τηλεγράφημα
Δαιμονισμένοι; Και Σήμερα; Διαφόρων ειδών. Ναι.
Κοινωνικές πληγές. Συνέπειες φοβερές. Εκφυλισμός. 

Σαρκολατρία. Δράματα.
Του Χριστού ο ορισμός. Ο μόνος καθαρός.   γ.

Στην έρημο. 
Οι άνθρωποι; Χιλιάδες. 
Η τροφή; Λίγα ψωμιά. Και 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 σ’ έκπληξη. 
Όπως τότε στην έρημο.           

Αλ.
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Πότε;
Η ζωή μας μια φορά μας δίνεται. Σαν μια μοναδική ευκαιρία. Και δεν 

πρόκειται ξανά να υπάρξουμε με αυτήν τη μορφή.
Κι εμείς; Αντί να τη ζήσουμε, τη σέρνουμε από δω κι από κει, δολοφονώντας 

την...
Αφήνουμε τον χρόνο να μας προσπερνά. Οι ευκαιρίες δεν γίνονται ζωή. 

Ούτε καν ως σκέψη.
Μετρώντας τον με το ρολόι σπρώχνουμε τις ώρες και τις μέρες μας σαν να 

είναι βάρος.
Και γίνονται βάρος. Γιατί δεν ζούμε.
Οι μέρες μοιάζουν αδειανές. Χωρίς περιεχόμενο. Χωρίς ζωντάνια.
Σταμάτησε άραγε η ζωή;
Ποτέ η ζωή δεν σταματά. Το καραβάνι τρέχει. Φεύγει χωρίς εμάς.
Κι εμείς; Παρακολουθούμε αμήχανα. Αφού με όνειρα και στόχους το διάβα 

μας δεν ντύσαμε.
Και ζούμε τον εφιάλτη της απραξίας.
Καίριο προβάλλει το ερώτημα:
Αμα το τώρα δεν το ζήσουμε, πότε θα ζήσουμε;
Πότε θ’ αδράξουμε στα χέρια μας τ’ αλέτρι; ΔΔ

Έτος ΜΔ’ Αρ. 196 (1385), 12 Ιουλίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
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l Ό ποιος δεν έχει συγχωρήσει τον εχθρό του, δεν έχει νοιώσει 
μια από τις πιο θείες απολαύσεις της ζωής.
l Η φλεγμονή της υπερηφάνειας κατατρώει το πνεύμα της ταπεινο-
φροσύνης.
l Ο ουράνιος Πατέρας μας παιδεύει, όχι για να έλθουμε σε 
απόγνωση, αλλά για να μετανοήσουμε. Και να διορθωθούμε.
l Οταν βάζουμε την προσφορά μας στο κιβώτιο της ελεημοσύνης 
στο ναό, δεν δίνουμε τίποτε στο Θεό. Απλώς αποσύρουμε το χέρι 
μας από κάτι που Του  ανήκει. 
l Βλέπουμε καλύτερα από το παράθυρο του πόνου. 
l Τα πιο σπουδαία πράγματα εμείς οι άνθρωποι τα μάθαμε από τα 
ζώα. Την υφαντική από την αράχνη. Το χτίσιμο από το χελιδόνι. Από 
τα καλλίφωνα πουλιά μάθαμε να τραγουδάμε. (Δημόκριτος) 
l Σοφός δεν είναι εκείνος που ξέρει πολλά, αλλά εκείνος που ξέρει 
χρήσιμα. (Αισχύλος)

΄

΄
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Έγραψε: 
…στο ζεστό λιβάδι
έβλεπε σκοτάδι 
πίσω από το φως.
Εναλλαγή λοιπόν. Το φως και το σκοτάδι. Με τη διαφορά 

πως σκοτάδι δεν υπάρχει. Είναι, απλά, η απουσία του φωτός. 
Μια ακτίνα. Μια τόση δα. Είναι αρκετή να διώξει του 

κόσμου τα ερέβη. Και το ζόφο. 
Οι άνθρωποι με μέσα τεχνητά προσπαθούμε να 

διατηρήσουμε το φως. 
Αλλιώτικα ζούμε στο φως, μέσα, λουσμένοι. 
Βλέπουμε τα πάντα, όπως είναι.
Στο σκοτάδι; Φαντάσματα κυκλοφορούν. Και κλέφτες. Κι 

οι όμοιοί τους. 
Μας αρέσει το σκοτάδι; 
Λογικά απαντούμε: Όχι. 
Γιατί όμως κάποτε…; 
Κι ο Χριστός εξακολουθεί να λέει: «Υμείς εστε το φως του 

κόσμου».
Και επιμένει, ε; 

Αλ.

Προσχήματα πολλών.
Φιλανθρωπία κάποτε.
Του Χριστού το φως διώχνει τα όποια σκοτάδια.
Φωτεινή η ζωή μας άραγε;   γ.
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Aδιάλειπτη
Κανένας δεν μετάνοιωσε που έμεινε στο σπίτι του.
Στο χώμα που γεννήθηκε. Στη γη που αναστήθηκε. Στην εκκλησιά που 

αναγεννήθηκε. Στο κοιμητήριο που αναπαύονται δικοί του. Και τους περιμένει κι 
αυτούς ν’ αναπαυθούν εκεί.

Συνταρακτικά τα μηνύματα των εγκλωβισμένων μας στην Καρπασία.
Εκπληξη προκαλεί σε όποιον το ακούει.
Οχι όμως γι’ αυτούς που το ζουν τόσα χρόνια.
Και φυλάνε Θερμοπύλες. Διατηρούν ζωντανά την Ορθοδοξία και τον 

Ελληνισμό.
Είναι το παν στη ζωή τους. Και το ζουν καθημερινά.
Ολα είναι μια χαρά, ομολογούν και κερδίζουν τον θαυμασμό όλων. Χωρίς να 

τον επιδιώκουν.
«Να φύγουμε δεν πρόκειται. Εδώ είναι ο τόπος μας. Η ζωή μας», ομολογεί 

μπροστά στον τηλεοπτικό φακό ο κοινοτάρχης.
«Αυτό που μας λείπει και το νιώθουμε έντονα είναι ένας ιερέας. Για να είναι 

η επαφή μας με τα μυστήρια του Θεού αδιάλειπτη».
ΔΔ

l Η θελα να μιλήσω με τα πουλιά. Θέλω να τα ρωτήσω πώς 
μοιράζουν έτσι καλά τον ουρανό με τ' αδέλφια τους. Χθες 
σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Μοίραζαν μια μηλιά!
l Μη θέλεις να είσαι πλούσιος, για να βοηθάς τους φτωχούς, διότι 
νομοθετεί να δίνει ο δίκαιος απ’ ότι έχει. (αββάς Νείλος)

l Κύριε, κάμε με ταπεινόν, αλλά δώσε να μην το ξέρω, γιατί τότε 
θα υπερηφανευθώ για την ταπείνωσή μου.
l Θάρρος χωρίς ευγένεια είναι θράσος.
l Τρία πράγματα με συγκλονίζουν: Ο χωρισμός της ψυχής από 
το σώμα. Η εμφάνισή μου ενώπιον του αδεκάστου Κριτού και η 
εναντίον μου καταδικαστική απόφαση. (Αββάς Ηλίας)

l Ο άνθρωπος που έχει μπρος στα μάτια του το θάνατο την κάθε 
μέρα,  νικά την αμέλεια.
l Η γνώση μας κάνει περήφανους; Η σοφία ταπεινούς.
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O Χριστός, συχνά, προβαίνει σε μια σωστική 
χειρονομία.

Αρπάζει τον Πέτρο, όταν βυθίζεται στη θάλασσα.
Κρατεί το χέρι της κόρης του αρχισυναγώγου. Και 

εκείνη σηκώνεται. 
Παίρνει από το χέρι έναν τυφλό. Βάζει τα χέρια Του 

στα μάτια του. Και εκείνος θεραπεύεται. 
Βάζει τα δάκτυλα στα αυτιά ενός κωφού. Γίνεται 

καλά. 
Επιχρίει με πηλό τα σημεία των ματιών άλλου 

τυφλού. Δημιουργούνται μάτια. Κι εκείνος βλέπει. 
Επιθέτει τα χέρια στους αρρώστους. Και 

θεραπεύονται. 
Ευλογεί τα παιδιά. Και τους μαθητές κατά την 

Ανάληψη. 
Μεταδίδει σε ανθρώπινα σώματα δύναμη. 
Ενεργεί απελευθερωτικά. 
Πάντα. 

Αλ.

Η θλίψη παιδαγωγεί. Φέρνει στο Θεό!
Φτάνει ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο.
Να τη δεχθεί ως ευκαιρία.
Και να την αξιοποιήσει.                      γ. 



ι

ι

‘
‘

‘
‘

κα
ί  α

υτοί εξηγουντο...

τά εν τη ο δω
...

Αγάπη μοναδική
«Ο πόνος με έκανε να πεισμώσω πιο πολύ για ζωή. Ν’ αγαπώ πιο 

πολύ. Να εμπιστευτώ πιο πολύ τον Θεό».
Αξίζει σίγουρα αυτό το μακρινό ταξίδι.
Μάλιστα, αν έχεις συνοδοιπόρο, αξίζει ακόμα περισσότερο.
Κι αν ακόμα συνοδέψεις τη διαδρομή με το χαμόγελό σου, ακόμα 

καλύτερα.
Κι αν το βλέμμα σου, παρά τον πόνο, θυμίζει θαλπωρή, κέρδισες 

τον Παράδεισο.
Μιλούν δυο πονεμένα χείλη. Ανοίγουν την καρδιά τους και 

ευωδιάζει ο κόσμος γύρω τους.
Ολα τεκμήρια μιας όμορφης ζωής, γεμάτης αγάπη και προσφορά.
Υπήρξε από τους ανθρώπους, που η μορφή τους καθορίστηκε από 

το δόσιμο και την πίστη τους στην Αγάπη.
Στην αιώνια και μοναδική Αγάπη. Αυτήν που ανέχεται τα πάντα.
Που ευλογεί και αγκαλιάζει τα παιδιά της. Ολα μαζί και το καθένα 

ξεχωριστά.
Που γίνεται παρηγοριά στον Γολγοθά μας. Και προσφέρει δώρο την 

Ανάσταση!                                                                                                           ΔΔ

l Σου συνιστώ να διαβάζεις ολόκληρη την Αγία Γραφή και θα 
πεισθείς, μεταξύ άλλων, ότι η ανθρωπότητα δεν έχει, ούτε μπορεί 
να αποκτήσει άλλο βιβλίο εξ ίσου πολύτιμο. (Θ. Ντοστογιέφσκυ)

l Oι ευλογίες του Θεού έρχονται σαν μικρά δέματα τυλιγμένα σε 
κοινό χαρτί.
l Μερικά όνειρα είναι σαν σπινθήρες του φωτός πάνω σε μια 
ήσυχη λίμνη. Έίναι όμορφα, αλλά δεν διαρκούν.
l Έαν ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν γνωρίζουμε πού να τον 
κατατάξουμε, γιατί δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία όμοιός 
Του.
l Αν ο χριστιανός έφερνε κάθε στιγμή στον νου του την κρίση που 
ακολουθεί το θάνατο, δεν θα αμάρτανε με τόση ευκολία. (Αββάς 
Αγάθων)

l Σκέψου κάθε τι που λες. Μη λες όμως κάθε τι που σκέφτεσαι.
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