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O ι δικαιολογίες συχνές. 
- Είμαι νέος. Άπειρος.
- Εγώ; Γέρασα πια. 
- Ανάπηρος είμαι. Δεν με βλέπεις; 
- Είμαι πολυάσχολος. 
- Δεν έχω χρόνο. Πού τέτοια πολυτέλεια; 
Έτσι οι δικαιολογίες μεταστοιχειώνονται σε προφάσεις. 
- Έχε με «παρητημένον». Ή 
- Αύριο βλέπουμε.
Μόνο που τούτο το «αύριο» δεν έρχεται ποτέ. 
Και του χρόνου το τραίνο έχει ήδη φύγει. Μα τι; Εμάς θα 

περιμένει; 
Διερωτώμαστε:
Μα χθες δεν ήταν που πήραμε το δίπλωμα του λυκείου; 

Του στρατού το απολυτήριο; 
Είναι και το άλλο όμως.
Ποια είναι εκείνη η καμπή που, προσπερνώντας την, 

μπαίνει στων εμπείρων την τάξη; Και το κυριώτερο: 
Πότε; Και σε ποια ηλικία;
Και τότε; Τι κάμνεις τότε; 

 Αλ.

Γιατί μας απασχολούν τόσο τα υλικά; Οι πρωτοκαθεδρίες;
Δεν βλέπουμε τη ματαιότητά τους; Μήπως πρέπει ν’ 

αλλάξουμε γυαλιά; Ή, καλύτερα, να τα πετάξουμε;   γ.
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l Ο  ευγνώμων ξεχνά κάποτε να θυμηθεί. Ο αγνώμων θυμάται 
πάντοτε να λησμονεί.  (Σεγκούρ)

l Πολλές φορές οι απείρως μικροί έχουν απείρως μεγάλη ιδέα 
για τον εαυτό τους.
l Οι δειλοί πεθαίνουν πολλές φορές πριν από τον θάνατό τους, 
ενώ οι γενναίοι μια και μόνη φορά δοκιμάζουν τον θάνατο. 

(Σαίξπηρ)

l Περισσότερο ωφελείται κανείς, όταν μελετά καθημερινά 
τον νόμο του Θεού, παρά οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Στην 
Γραφή, είναι κρυμμένα νοήματα αγιοπνευματικά, που όχι μόνο 
χαρίζουν ανέκφραστη ηδονή στην ψυχή, μα και την ανεβάζουν 
στον ουρανό. Πάνω από τα γήϊνα και κοσμικά. (Συμεών ο Νέος 
Θεολόγος) 

l Ο εγωϊσμός βρίσκεται στη ρίζα κάθε αμαρτίας.

Για την αρετή
Μουσείο Τεχνολογίας στην Καλιφόρνια. Αν δεν είσαι τεχνικός, 

πιθανόν, πολύ λίγο να σε ενδιαφέρει.
Από τον άβακα, το απλό αριθμητήριο, στους σημερινούς 

υπερσύγχρονους υπολογιστές. Η πρόοδος εντυπωσιακή. Την 
ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων δεν τη χωρεί ο νους.

Από μερικές πράξεις το λεπτό, σε εκατομμύρια το... 
δευτερόλεπτο.

Ο καθένας μπορεί εύκολα να αντιληφθεί τη σημασία αυτών 
των δυνατοτήτων. Ιδιαίτερα όταν η τεχνολογία γίνεται μέσο στην 
επιστήμη.

Έρευνα, πρόληψη και θεραπεία βοηθούνται πλέον τα μέγιστα 
από αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη. Με θετικά αποτελέσματα.

Δυστυχώς όμως υπάρχει και ο αντίποδας. Αρρωστημένα μυαλά 
να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως όπλο καταστροφής.

 Έξυπνα όπλα, που δεν χάνουν στόχο. Ρουκέτες κατευθυνόμενες. 
Ισοπεδώνουν πόλεις. Σκορπούν τον όλεθρο. Τελικά «ο άνθρωπος 
είναι για τον άνθρωπο λύκος»;

Κι όμως! Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα ψηλά.                       ΔΔ
                                                                                                     

Έτος ΜΔ’ Αρ. 182(1371), 5 Aπριλίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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  γ.

«Δραματική η στιγμή. 
Ο Πιλάτος ρωτά:
- Το Χριστό; Ή τον Βαραββάν;  
Τα πλήθη απαντούν.
Δεν προβληματίζονται.
- Τον Βαραββάν. 
Πολλοί προσπάθησαν να εξηγήσουν τούτη τη στάση των 

Ιουδαίων.
Ο Βαραββάς ήταν ληστής. Κακούργος.
Ήταν όμως όμοιός τους. 
Συνάδελφος.
Από το ίδιο υλικό καμωμένος.
Γιατί το Χριστό; Για να τους ελέγχει;
Δύσκολο θέμα ο έλεγχος. Πάντοτε. Και τώρα. 
Προτιμά ο άνθρωπος τη διαιώνιση του λάθους. Της 

πλάνης. Του εγκλήματος. Της ανευθυνότητας.
Το πολύ φως βλάπτει στα μάτια (!)
Στο σκοτάδι λοιπόν.
Και… βλέπουμε (!)                                                             Αλ.

Ποιός έρχεται στη ζωή μας σήμερα; Τί περιμένει από  
μας; Τί επαγγέλλεται; Τί προσφέρει; 

Είμαστε έτοιμοι ν’ απαντήσουμε; Και... τί κάνουμε μετά;
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Της κορυφής
Ανάβαση. Μέσα στη γόνδολα. Η πορεία σταθερή. Χωρίς κλυδωνισμούς 

ή ...κενά αέρος. Η θέα πανοραμική. Το τοπίο μαγευτικό. Δάσος. Χιόνια. 
Λίμνη. Συνδυασμός σπάνιος. Κάτι που δύσκολα συναντάς.

Το κρύο τσουχτερό. Ο άνεμος τονίζει ακόμα περισσότερο την παγωνιά.
Ομως, το χιονοδρομικό κέντρο, κάπου στην Καλιφόρνια, σφύζει από ζωή.
Πλήθος κόσμου απολαμβάνει τη φύση.
Ξεφεύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και προσπαθεί να γίνει 

ένα με το περιβάλλον.
Το γλίστρημα στο χιόνι με τα σκι ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους. 

Μοιάζει με κίνηση χωρίς αντίσταση. Με πορεία ανάλαφρη προς το τέρμα.
Ομως η κατάβαση πάντα κρύβει κινδύνους. Ανατροπές παραμονεύουν.
Οι αισθήσεις σε εγρήγορση. Τα αντανακλαστικά σε συναγερμό.
Πόσο μοιάζει με της ζωής μας την πορεία αυτή η διαδρομή! Τη 

γεμάτη ευχάριστες, μα και δύσκολες στιγμές. Που μας κρατούν ξύπνιους. 
Ζωντανούς.

Αγωνιστές της κορυφής λοιπόν;                                                                                     ΔΔ

l Στον αγώνα σου για να κερδίσεις τον άρτο των παιδιών σου, 
μη ξεχάσεις ότι τα παιδιά σου δεν ζουν μόνο με άρτο.
l Μη λες πάντοτε, όσα γνωρίζεις. Γνώριζε όμως πάντοτε,όσα λες.
l Η τέλεια υπομονή είναι ένας μόνιμος και διαρκής ηρωϊσμός, που 
τροφοδοτείται από το Θεό της υπομονής και της παράκλησης.
l Ρώτησαν κάποιον πνευματικό: Τί χρειάζεται για να γίνει κανείς 
άγιος;

Απάντησε: Η χάρη του Θεού και οι δοκιμασίες! 
Την πρώτη, δεν την αρνείται ο Θεός σε κανέναν. Τις άλλες, τις 

έχουμε όλοι.
l Να είμαστε σημαιοφόροι ιδανικών και όχι κυνηγοί συμφερόντων.
l Τα γηρατειά που συνοδεύονται από πείρα, έχουν να πουν κάτι 
σοφώτερο.
l Ο Σταυρός είναι η μόνη σκάλα που φθάνει στο κατώφλι τ’ ουρανού.

Έτος ΜΔ’ Αρ. 183(1372), 12 Aπριλίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Λαμπαδηφόροι. Και φωτολαμπείς.

Στην πανήγυρη των πανηγύρεων. Του θανάτου τη 

νέκρωση. Την καθαίρεση του άδη. 

Νέας ζωής απαρχή. Σ’ αισθήματα χαράς μέσα. 

Των Αποστόλων το άσμα. 

Του κηρύγματός τους η αρχή. Μα και το τέλος.

Η αιτία του διωγμού. Και του μαρτυρίου τους. 

Και το μνημείο κενό. 

Κάποιοι μίλησαν για ψεύδος. Για πλάνη. 

Προς τι άραγε η αρετή; Ο αγώνας; Των δικαίων η 

ελπίδα; 

Τελειώνει η ζωή λοιπόν; Και πού; 

Είναι ευτυχώς πλάνη των πλανεμένων... 

Έχει σκοπόν ύπαρξης η Εκκλησία, επομένως. 

Συγκλονιστική η εμπειρία.

Το θαύμα των θαυμάτων.

Χριστός Ανέστη λοιπόν.  

Τώρα “ουδείς νεκρός επί μνήματος” 
                                           Αλ.

Το ένδοξο τέρμα της επι γης ζωής Του.
Η δικαίωση του έργου Του. Εγγύηση. Μα και 

προμήνυμα της δικής μας Αναστάσεως. γ.
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Πιο φωτεινός
Η αρρώστια πολύ επιθετική. Οι δυνάμεις εξασθενημένες. Η πάλη με το 

«θηρίο» συνεχίζεται με αμείωτους και έντονους ρυθμούς. Η μάχη άνιση. 
Τα σημάδια της φθοράς εμφανή.

Η επικοινωνία σιγά-σιγά χάνεται. Η συνεχής φροντίδα και η παρουσία 
νοσηλευτικού προσωπικού επί 24ώρου βάσεως, κρίνεται απαραίτητη.

Το νυκτερινό προσωπικό του θαλάμου, δεν επαρκεί.
Χρειάζεται προσωπική νοσηλεύτρια. Οι συνάδελφοί της δεν το πολυ-

σκέφτηκαν.
Θα καλύψουν αυτές το κενό. Αφιλοκερδώς. Οργάνωσαν πρόγραμμα. 

Στάθηκαν δίπλα τους.
Οι λευκοί άγγελοι επιβεβαίωσαν τον χαρακτηρισμό τους. Η αγάπη 

αποδείχθηκε ξανά μείζων των αρετών. Πάνω από οποιαδήποτε 
σκοπιμότητα.

Μήνυμα σιγουριάς. Για έναν κόσμο πιο φωτεινό. Κι ελπιδοφόρο.
Ανθρώπινον όμως. 
Χριστός Ανέστη!                                                                                          ΔΔ

Έτος ΜΔ’ Αρ. 184(1373), 19 Aπριλίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Η πίστη πρέπει να είναι όχι μόνο “κανών του πιστεύειν”, αλλά 
και “ κανών του ποιείν”. (άγ.  Νικόδημος ο Αγιορείτης)

l Συμβαίνει με τις λύπες, ότι και με τις πατρίδες. Κάθε άνθρωπος 
έχει τη δική του.
l Πολλοί δυστυχώς προσπαθούν να χτίσουν τη ζωή τους χωρίς 
το μοναδικό ασάλευτο θεμέλιο. Το Θεό. Κοπιάζουν. Μοχθούν. 
Ταλαιπωρούνται, για να ζήσουν χωρίς Θεό. Για να ξαναγυρίσουν 
μια μέρα στο ιδανικό που περιφρόνησαν. Έχοντας στην καρδιά την 
τύψη της αποστασίας τους.
l Αν υπολογίσει ο Θεός την αμέλειά μας στην προσευχή και 
τον σκορπισμό του νου μας στην ψαλμωδία, είναι αδύνατο να 
σωθούμε (Αββάς Θεόδωρος)

l Ολα είναι σπόρος, όταν η καρδιά μας είναι εύφορη γη.
l Η ταπείνωση είναι η μεγαλύτερη σοφία.

΄



ι

ι

‘
‘

‘
‘

κα
ί  α

υτοί εξηγουντο...

τά εν τη ο δω
...

Ένα... τηλεγράφημα

Tο φως; Διαυγές. Μελένιο.
Στο θρίαμβό του. Τη δόξα και τη δύναμή του.
Έγραψε λοιπόν: «Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός» 

(Σεφέρης)
Όλοι μας μέσα στο φως. Με την ακτινοβολία του σ΄ 

ένταση.
Μια παράταση ζωής.
Σταματά ο χρόνος. Σ΄ ακούει ν΄ απολαμβάνεις το φως.
Ακτινοβολία. Ενέργεια. Σ΄ όλη την πλάση γύρω.
Πώς να προκύψει λοιπόν το σκοτάδι σε τόση 

φωτοχυσία;
Κι η νύχτα η πολική; Στον άρρηκτό της κύκλο 

ξενιτεμένη.
Κι εμείς; Σπαταλούμε το χρυσάφι, που μας 

περισσεύει.
Ναι, αλλά «τα πάντα επιστρέφει εις χουν». 

(Εκκλησιαστής)
Ήλιο λοιπόν να συλλέξουμε. Και φως. Και αφή. 

Και…
Ναι, Κύριε. «Πάντα εν σοφία εποίησας.»
Καληνύχτα, Πατέρα.                    

Αλ.

Θεμέλιος της πίστης η Ανάσταση. Κεντρικό δόγμα της Εκκλησίας.
Αποκατάσταση της τάξης στον κόσμο .
Ο Θωμάς; «Ο Κύριός μου... »                                                       γ. 
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Πολέμα, αγάπα, ζήσε
Δεν μπορείς να φανταστείς τι κρύβεται πίσω από τους τοίχους 

και τους φράκτες. Μόνο άμα βρεθείς στην από μέσα μεριά 
γουρλώνεις τα μάτια κι ανοίγεις τη μύτη. Για ν’ απολαύσεις την 
ομορφιά και το άρωμα των λουλουδιών.

Πανδαισία χρωμάτων. Κι αισθάνεσαι την άνοιξη να πλησιάζει. 
Έίναι έτοιμη να εκραγεί. Ν’ αναστηθεί.

Ένα παλιό αρχοντικό, κάπου στην Καλιφόρνια, γίνεται πόλος 
έλξης επισκεπτών. Μουσείο το χτήριο και κήποι απέραντοι. 
Φροντισμένοι και πανέμορφοι.

Αυτό που εντυπωσιάζει και παραξενεύει ταυτόχρονα είναι 
το όνομα. FILOLI, από τα πρώτα γράμματα των λέξεων FIght, 
LOve και LIve. Πολέμα, αγάπα, ζήσε. Λέξεις που θα μπορούσαν, 
κάλλιστα, να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Και στόχος 
ζωής.

Ν’ αγαπάς, αν θέλεις να ζήσεις!                                            ΔΔ

l  Επιθυμείς ζωή σωστή; Να επιμελείσαι την ταπεινοφροσύνη, 
διότι χωρίς αυτήν σωστός τρόπος ζωής δεν μπορεί να γίνει. 
l  Οσο πιο πολύ ο άνθρωπος πλησιάζει στο Θεό, τόσο πιο ανάξιος 
και αμαρτωλός αισθάνεται. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να 
βλέπουμε τον εαυτό μας δίκαιο.
l  Έίμαστε τόσο χριστιανοί, όσο ακριβώς φαινόμαστε στα γεγονότα 
της καθημερινής μας ζωής. Και τα απρόοπτά της.
l  Δεν μπορείς ν’ ακολουθείς το Χριστό, χωρίς να χλευαστείς από 
τν κόσμο που τον χλεύασε.
l  Το συμπάσχειν ανθρώπινον. Το συγχαίρειν αγγελικόν. Το πίπτειν 
ανθρώπινον. Το εμμένειν σατανικόν. (Γρηγόριος ο Θεολόγος)

l  Πλουτίζουμε, με αυτά που δίνουμε. Φτωχαίνουμε με αυτά που 
κρατάμε.
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