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

  και αυτοί εξηγούντο...

Μήπως, σου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια του μυαλού, που σε 
κρατούν σε εγρήγορση; Μήπως ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και η 
κατηγορία... “απωθημένα”;                                 γ.

“σύσσημον”
Ανέκαθεν η προδοσία είναι πράξη “επαίσχυντη”. Στιγματίζει 

τον δράστη. Τον παραδίδει στην καινή περιφρόνηση.
Η προδοσία όμως ενός αθώου υπερβαίνει τα όρια. Ξεπερνά 

κάθε καταισχύνη. Είναι ανοσιούργημα. Έγκλημα βδελυκτόν και 
αποτρόπαιον.

Του Ιούδα η πράξη ταυτίστηκε με την απαίσια μνήμη του. Του 
κόσμου την περιφρόνηση. Παραμένει χωρίς ελαφρυντικά. Προκαλεί 
βδελυγμίαν και αποδοκιμασίαν της ανθρώπινης συνείδησης. Παρα-
βίαση του ηθικού νόμου. 

Κινείται με ελατήρια ταπεινά. Αναστα-
τώνει τον άνθρωπον. Είναι πλεονεξία. 
Καθιστά την ψυχήν δέσμια του διαβόλου. 
Φέρνει τύφλωση. Πώρωση της συνείδησης. Τον αποδεικνύει αδίστα-
κτον. Καταχθόνια φυσιογνωμίαν. Τον προσηλώνει στα υλικά, ενώ 
απαρνείται τα επουράνια.

Μετά ταύτα λοιπόν χρειάζεται μια ενδοσκόπηση. Είμαστε έτοιμοι, 
για να συσταυρωθούμε; Ή μήπως ανήκουμε στου Ιούδα τον εσμόν; 
Μήπως είμαστε του Ιούδα συνεργοί; Του Κυρίου αντίδικοι; 

Αιχμάλωτοι και ζαλισμένοι από την υλική την αιθαλομίχλην;
Προδότες του Κυρίου; 

Χωρίς όποια συναίσθηση; 
Με σκοτισμένη και συγχυσμένη συνείδηση στο                       

        δρόμο προς το τέλος;                                        ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’
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Και δάκρυσα...
Η ελευθερία δεν είναι σύνθημα στον δρόμο. Είναι πνεύμα Χριστού 

στις καρδιές των ανθρώπων.
Κι όμως, σύνθημα γίνεται αιώνες τώρα.
Στο όνομά της χαρίζονται ζωές. Προσφέρονται θυσίες. Γίνονται 

ολοκαυτώματα.
Η ελευθερία χαρακτηρίζει κυρίως την ύπαρξη. Τη βαθύτερη ουσία του 

ανθρώπου.
Πολλοί τύραννοι προσπάθησαν να φυλακίσουν. Να εκτελέσουν και 

τελικά να αφανίσουν τους επαναστάτες.
Ποτέ όμως δεν κατάφεραν να τσκοτώσουν τις ιδέες τους. Οι άνθρωποι 

φυλακίζονται. Οι συνειδήσεις και οι ιδέες ποτέ.
Οι ιδέες και η αγάπη του Παλληκαρίδη και των άλλων παλληκαριών 

για την Ελευθερία, δεν πέθαναν στο ικρίωμα.Ούτε στο Κούγκι. Στο 
Μεσολόγγι.

Ακριβώς γιατί η ελευθερία είναι απαραίτητη. Όπως ο αέρας που 
αναπνέουμε. Είναι το οξυγόνο της Ύπαρξης.

Και το να μάχεσαι για την ελευθερία, προπάντων την εσωτερική, είναι 
από τις ανώτερες αρετές!                                                                 ΔΔ

l Όπως το ψωμί είναι τροφή του σώματος και η αρετή τροφή της 
ψυχής. Έτσι και του νου τροφή είναι η προσευχή. (Όσιος Νείλος 
ο Ασκητής)
l H επιστήμη δίχως αρετή, μάλλον οδηγεί στην αγυρτεία. 

(Αριστοτέλης)
l Το κάθε πλάσμα του Θεού έχει να μας διδάξει κάτι.
l Να διώχνετε τη σκέψη πως έχετε προτερήματα που δεν έχουν 
οι άλλοι. (Τολστόϊ)
l Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι, το να μπορεί 
κανέις να συγχωρεί.
l Το παιδί ξεχνά από αφηρημάδα.  Ο ηλικιωμένος από αδιαφο-
ρία.
l Σε πολλούς τέντωνε τα αυτιά σου. Σε λίγους τη φωνή σου.
l Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια...
l Εκείνος που σε κάνει να θυμώνεις, σ’ έχει νικήσει.
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Φίλημα ( ; )
Του Ιούδα μιμητέ πολλοί. Έπραξαν παραπλήσια εγκλήματα. 

Λησμόνησαν τις ευεργεσίες. Προβαίνουν σ’ ενέργειες 
εχθρικές.  Σε ύβρεις. Προκαλούν σκάνδαλα. Ζημιά μεγάλη. 

Ξανασταυρώνουν το Χριστό. Δεν γνωρίζουν τη φωνή Του. Δεν 
ανήκουν στο ποίμνιό Του. Κυκλοφορούν πλάνητες. Χωρίς σκο-

πό. Ούτε στόχο.  Μέσα στο ψεύδος. Καπηλεύουν την ιδιότητά τους. 
Υπονομεύουν θεμέλια. Γογγύζουν. Μέμφονται. Παραπονούνται. Απο-
δεικνύονται ξεροί. Άνυδροι.  Αποστεωμένοι. Σπαράσσονται από πάθη.

Έτσι στο προσκήνιο βρίσκονται οι 
πρωταγωνιστές.  Ο όχλος αμφιταλα-
ντεύεται.
Η αλήθεια για το Χριστό συσκοτίζεται. 
Η φήμη Του έχει διαδοθεί. 
Το κατηγορητήριο προέβλεπεν την εσχάτην των ποινών.
Έπρεπε να σιγήσει η συνεγείρουσα τα πλήθη φωνή. Να κοπάσει ο 

σάλος. Αναζητούσαν ευκαιρίαν λοιπόν. 
Χρειαζόταν προετοιμασία του εδάφους.  Δημιουργία κατάλληλης 

ψυχολογικής ατμόσφαιρας. Αποφυγή αντιδράσεων. 
Είναι εμφανείς οι προθέσεις τους.  

Δεν επιχειρεί να διαφύγει. 
Δείχνει τη δύναμή Του με την ταπείνωση. Και τη θυσία 
Του. Δεν κατακεραυνώνει κανένα. 

   Η ταυτότητά Του επιβεβαιώθηκε με ένα φίλημα.     
ζ.α.                                                                   

Καλύτερα να ζήσεις κάτι, παρά να μην το ζήσεις ποτέ.                                    
                                                                             γ.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Δίπλα του
«Ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία. Πάντοτε θετική και χαμογελαστή. 

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ενδιαφέρον της. Ερχόταν πάντοτε να 
με ρωτήσει πώς είμαι. Πώς είναι η οικογένειά μου.

Ήταν πράγματι σπάνιος άνθρωπος. Και με πολλή αγάπη για τον 
συνάνθρωπό του.

Στην καθημερινότητά μας χάνουμε μερικές φορές το νόημα της ζωής.
Την ομορφιά μιας ανθρώπινης συζήτησης. 
Θα τη θυμάμαι ως το πρόσωπο, που με έκανε πάντοτε χαρούμενη. 

Απολάμβανα τη συνομιλία μαζί της.
Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι βαθιά. Κέρδισε, με την παρουσία 

της, την εκτίμησή μου.
Την αγαπώ πολύ. Ακόμα κι αν η ιδία δεν ήταν πάντοτε καλά, το 

χαμόγελο δεν έφευγε ποτέ από τα χείλη της.
Η θετικότητά της ήταν το χαρακτηριστικό της. Οτιδήποτε κι αν της 

συνέβαινε.
Τη θαυμάζω για τη δύναμη της ψυχής της».
Από τους ανθρώπους που ο καθένας θα ήθελε δίπλα του!               ΔΔ

l  Δεν θα κατορθώσεις να προσευχηθείς καθαρά, αν 
ανακατεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με 
αδιάκοπες φροντίδες. Γιατί προσευχή σημαίνει απαλλαγή 
από κάθε μέριμνα. (Όσιος Νείλος ο Ασκητής)
l Θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε.
Ποτέ με αυτό που είμαστε.
l Πολλοί γονείς δένουν τα σκυλιά τους. Αφήνουν πολύ χαλαρά 
τα παιδιά τους.
l Όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, να ξεκινήσουμε  
κάτι, μένει πάντοτε ένα μέρος άγνωστο. Ένα μέρος κινδύνου... 
Ακριβώς σ’ αυτό το μέρος έρχεται να κατοικήσει η ελπίδα. Στο 
βαθούλωμα του κενού. Του δισταγμού και του κινδύνου... 
Εκεί το  Πνεύμα περιμένει ν’ ανοίξει ένα πέρασμα 
προς την Ελευθερία.
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 “Eσιώπα”   
  Οι στρατιώτες και οι υπηρέτες δραστηριοποιήθηκαν. 
Συνέλαβαν το Χριστό.
Τον έφεραν στους Αρχιερείς. Και μετά στο Μεγάλο Συνέδριο. 

Εκείνοι ήθελαν να τον καταδικάσουν. 
Αναζήτησαν μαρτυρίες. Παρουσίασαν κάποιους 

ψευδομάρτυρες. 
Δεν τεκμηρίωσαν την πρόθεσή τους. Δεν κατάφεραν τίποτε. 
Ο Χριστός παρακολουθεί. Ατάραχος. Σιωπά. Ερωτάται. Χωρίς ν’ 

απαντά. Οι αρχιερείς είχαν προαποφασίσει. 
Οι υπηρέτες τον φτύνουν στο 

πρόσωπο. Τον ραπίζουν. Γελούν. Τον 
κοροϊδεύουν. Μεταφέρουν τη μοχθηρία 
των ανθρώπων. Τον φέρνουν στον 
εκπρόσωπο της Ρωμαϊκής αρχής: Τον Πιλάτο. Ζητούν την επικύρωση 
της καταδικαστικής απόφασης. Επικαλούνται ασύστατες κατηγορίες. 
Του προσάπτουν την κατηγορία της βλασφημίας.

Ο Χριστός και πάλι σιωπά. Δεν διαμαρτύρεται. Δεν υπερασπίζεται 
τον εαυτό Του. Δεν αμύνεται. 

Ο Πιλάτος μένει κατάπληκτος. Δεν μπορεί να εξηγήσει τη σιωπή 
Του. Τον ρωτά. Δεν παίρνει απάντηση. Εντυπωσιάζεται. 

Αντιμετωπίζει τη μαγνητική ευφράδεια της σιωπής του 
Χριστού. Πληροφορείται ότι ο Χριστός είναι από τη  

Γαλιλαία. Δεν του βρίσκει ουσιαστικά οποιαδή-  
ποτε  κατηγορία.                                           ζ.α

                                   

“Κυνηγέ, υποπτεύομαι γιατί σκοτώνεις τα πουλιά. Τα απωθημένα σου φτερά 
εκδικείσαι. Ηρέμησε λοιπόν. Έχω κι εγώ ένα σωρό απωθημένους ουρανούς, μα 
δεν σκοτώνω άστρα”.                                                                                                    γ.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Η σιωπή της θάλασσας
Χιλιοειπωμένο. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Μήπως και χίλιες σκέψεις;
Φωτογραφία στην παραλία. Ήρεμη η θάλασσα. Αλλά τα μαύρα 

σύννεφα, φαίνονται να προελαύνουν.
Το φόντο σκοτεινό. Με αποχρώσεις γκρίζου και μαύρου. Έτοιμα 

να καταπιούν την ηρεμία της θάλασσας.
Κι όμως, εδώ έγκειται το μεγαλείο. Πάνω από τα μαύρα νέφη 

ξεπροβάλλει ελπιδοφόρο το φως. Το χρυσοκόκκινο χρώμα, από 
το φως του Ζωοδότη Ήλιου, καλύπτει τη μαυρίλα. Και η θάλασσα 
συνεχίζει να ζει την ηρεμία της. Τη σιωπή της.

Όπως την καρδιά του ανθρώπου! Σιωπά και στοχάζεται. Αναζητεί 
το φως να τη φωτίσει και την ψυχή γαλήνη να γεμίσει.

Ώστε απλόχερα, γεμάτη ελπίδα, την αγάπη να μοιράσει. Χωρίς 
να νοιάζεται αν ποτέ θα γυρίσει πίσω. Φτάνει να μοσχομυρίζει ο 
κόσμος!

Φτάνει να λούζεται σε Φως ουράνιο, Παραδεισένιο. ΔΔ

l  Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που δουλεύει 
σαν σκλάβος σε κάποιο πάθος, θα μπορέσει να κάνει αληθινή 
προσευχή. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ κι εκεί από την εμπαθή 
σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. (Όσιος Νείλος ο Ασκητής)
l Για κάθε λεπτό που είσαι θυμωμένος, χάνεις εξήντα 
δευτερόλεπτα ευτυχίας.
l Να είσαι δυνατός ώστε να ελέγχεις τον εαυτό σου, αντί ν’ 
αφήνεις το θυμό να σε ελέγχει.
l Όταν πρόκειται να βαδίσουμε προς το Θεό ή όταν Αυτός μας 
αναζητά, όλα θα χρησιμεύσουν στο να “μας” πλησιάσουν. Η 
σπίθα θα πεταχτεί από οτιδήποτε: Από την ευτυχία. Από τη 
δυστυχία. Από το Ευαγγέλιο. Από μια μουσική φράση... Το 
πρόσχημα της μεταστροφής ποικίλλει, αλλ΄η μεταστρφή 
θα δημιουργηθεί με ή ακόμη και χωρίς αιτίες.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 236(1425), 18 Απριλίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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Μπορεί κάποιος να ξεχάσει τα βιώματα, τις ευκολίες ή δυσκολίες που 
βρέθηκαν στον δρόμο του;                                                                 γ.

                        Αν. . .
Ο Γολγοθάς είναι η απομάκρυνση του θείου οράματος. 

Αλλά και το μεγαλείο της θείας αγάπης.
Έτσι ο Χριστός υψώνεται στο Σταυρό. Ο όχλος των 

παρανόμων ξεσπά σε άγριες κραυγές χαράς. Πρωταγωνιστεί το 
ιουδαϊκό αρχοντολόϊ. Όλοι φωνάζουν ξέφρενα. Προκλητικά τον 

βλασφημούν. Τον αρνούνται. Τον αποδοκιμάζουν. Τον προκαλούν. 
Καγχάζουν ικανοποιημένοι.

Ο Χριστός, στον Σταυρό, βλέπει με πόνο την αχαριστία τους. Την 
αυθάδεια και το μίσος των ανθρώπων. Λύει τη σιωπή Του. Αφήνει                    
τη σταυρωμένη αγάπη να μιλήσει. Με την 
απροσμέτρητη αγάπη Του δίνει τη 
συγχώρηση. Τους “δικαιολογεί”. Λέει το                                                                           
περίφημο εκείνο: “ουκ οίδασι τι ποιούσι”.

Γιατί άραγε σιωπούσε; Δεν απαντούσε; Αρνείται να απολογηθεί; 
Μήπως τους περιφρονεί; Τους υποτιμά; Μήπως αδιαφορεί; Ή 
φοβάται; 

Ο Χριστός αποφεύγει ν’ απαντήσει στις πονηρές και δόλιες 
ερωτήσεις. Γνωρίζει, ως Θεός, πως δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την 

αλήθεια. Ούτε ήθελαν να πιστέψουν. 
Στο συνέδριο είχε πει ότι, αν σας πω ότι είμαι ο Χριστός, 

δεν θα με πιστέψετε. Αν θελήσω να υπερασπίσω τον 
εαυτό μου, να υποβάλω ερωτήσεις, δεν θα μου 

απαντήσετε.
ζ.α.
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Τά εν τη οδω...‘     ~’

Ζει Κύριος ο Θεός!
«Δύσκολες. Πολύ δύσκολες οι μέρες μου στο νοσοκομείο. Ο κορωνοϊός 

δεν αστειεύεται.
Μαζί μου κι ένας ηλικιωμένος. Δήλωνε άθεος. Τις πρώτες μέρες ήταν 

απόλυτος. Ούτε να δει ήθελε την εικόνα της Παναγίας, που είχα μαζί μου.
-Δεν υπάρχει Θεός, φίλε μου. Είναι ανοησίες όλα τούτα. Αν υπήρχε 

Θεός, δεν θα γεννιόταν η κόρη μου άρρωστη. Πέθανε πρόσφατα ο άγγελός 
μου. Πού είναι ο Θεός σου”;

Του φίλησα το χέρι και του πήρα το οξυγόνο του. Του έδωσα την αγάπη 
μου.

Για πέντε μέρες ήμουν ο νοσοκόμος του.
Κόντεψε να πεθάνει.
Όταν συνήλθε, ζήτησε και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. 

Προηγουμένως ήταν μια άρνηση.
Τον σταύρωνα με την εικόνα. Ήθελε να την κρατά. Να την προσκυνά.
Πριν φύγει, χόρεψε, με κέφι, έναν κυπριακό χορό και μου είπε:

“Υπάρχει Θεός, γιε μου!”».
Χωρίς αμφιβολία. Ζει Κύριος ο Θεός!                                       ΔΔ

l  Τι θέλουν οι δαίμονες να ενεργούν μέσα μας; Γαστριμαργία, 
πορνεία, φιλαργυρία, οργή, μνησικακία και τα λοιπά πάθη, 
για να παχυνθεί ο νους απ’ αυτά και να μην μπορέσει να 
προσευχηθεί σωστά. Γιατί όταν υπερισχύσουν τα άλογα πάθη, 
δεν τον αφήνουν να κινείται λογικά. (Όσιος Νείλος ο Ασκητής)
l Ο Χριστός σταυρώθηκε και έθεσε την Εκκλησία μέσα στον 
κόσμο. Ο Σατανάς φρύαξε και αγωνίζεται να θέσει τον κόσμο 
μέσα στην Εκκλησία.
l Εκείνος που ιππεύει ψηλό άλογο, εύκολα πέφτει.
l Ο ουρανός και η κόλαση είναι  πραγματικότητες. Και αιώνιες.
l Πρόσεχε τον χαρακτήρα σου Αυτός καθορίζει το μέλλον σου.
l Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να βοηθήσουμε άλλους να 
σταθούν στα πόδια τους πνευματικά, είναι να πέσουμε 
εμείς στα γόνατα.
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