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N ιώθουμε, συχνά... Ναι. Μπορούμε να κατορθώ-
σουμε κάποια πράγματα. Στις προσευχές μας ήδη τα 
ζητούμε. Παραμένουμε όμως άπραγοι. 

Αφήνουμε να το κάμει ο Θεός. Έχουμε πάρει όμως 
εμείς απ’ Αυτόν δύναμη απεριόριστη. Μπορούμε να 
εκπληρώσουμε τον επί γης προορισμό μας. 

Είναι θέμα αγώνα βέβαια. Αποφαστικότητας. Δρα-
στηριοποίησης. Στα πλαίσιά μας πάντα.

Πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι. 
Να εμβαθύνουμε στην ερώτησή Του: 
«Θέλεις…;» 
Να εφαρμόσουμε (στους εαυτούς μας) το μήνυμά 

Του.
Πάντα μας δίνει τη δύναμη που χρειάζεται. Τη Χάρη. 
Τη βοήθεια. Απόκειται όμως σε εμάς το τί θα ακολου-

θήσει. 
Η ελευθερία μας δεν καταργείται. 
Τελείως αποφασιστικός ο ρόλος της. 
Συνεργασία λοιπόν αναμένεται. Ελεύθερη κατά 

πάντα. Και όλα έρχονται κατ’ ευχήν.
                                                                                    Αλ.

Χωρίς την ευλογία του Θεού; Όλα της γης τ’ αγαθά απο-
δεικνύονται ανεπαρκή.

Όταν ο Θεός ευλογεί; Χορταίνουν οι άνθρωποι. Και τ’ αγαθά 
περισσεύουν.
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l Εκείνος που ζει για τον εαυτό του, δεν άρχισε ακομη να ζει. 

l Η μικρότερη καλή πράξη είναι πιο χρήσιμη από τη μεγαλύτερη καλή 
πρόθεση. (αββάς  Μακάριος)

l Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν. Οδηγουν την ψυχή στον φόβο του 
Θεού. Η ακτημοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. (αββάς  Ευπρέπιος)

l Χαίρω να συζητώ με τους γεροντότερούς μου... Πρέπει να διδάσκομαι 
από αυτούς. Προπορεύτηκαν από μας στο δρόμο, που και εμείς θα 
χρειαστεί να βαδίσουμε. (Πλάτων)

l Ο άνθρωπος, μπροστά στο έργο του Κυρίου, μπορεί να σταθεί είτε 
ως ιεραποστολικός αγρός, είτε ως ιεραπόστολος.

l Η σωφροσύνη των γονιών αποτελεί το μέγιστο παράδειγμα για τα 
παιδιά. (Δημόκριτος)

Mια ανάσα παρακαλώ
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Κι εσύ κοιτάς αδιάφορος.
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Σε παρακαλώ...
Μα η καρδιά και το γόνατο εξακολουθούν να πιέζουν τον λαιμό.
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Η ατμόσφαιρα συνεχίζει να ‘ναι 

αποπνικτική.
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα κανένας δεν πλησιάζει.
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα κανένας δεν «πνίγεται».
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα κανένας δεν τρέχει...
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα εγώ θα κρύβω τη σκηνή με το 

σώμα μου.
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα δεν με αφορά. Πρόβλημά σου...
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα εγώ θα συνεχίσω τον δρόμο 
Δεν μπορώ ν’ αναπνεύσω. Μα εγώ θα συνεχίσω να ζω.
Χωρίς εφιάλτες και μαύρα φίδια να με ζώνουν.
Δεν μπορώ... Όχι. Μπορώ. Πάντα, με του Θεού τη βοήθεια. Και 

η αναπνοή... λειτουργεί κανονική.

Ετος ΜΔ’ Αρ. 199 (1388), 2 Αυγούστου 2020,  Εκδοση 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

  γ.

Ο βίος. Ταξίδι στη θάλασσα.
Τι κάνουμε στην τρικυμία;
Εμείς; Αγωνιζόμαστε. Και ο Θεός μας ενισχύει.

T ι θα πει ο κόσμος;
Συχνά μας απασχολεί το θέμα. Νιώθουμε να 

τρέμουμε μπροστά σε τούτη την πραγματικότητα. 
Πολλοί αθετούν την πίστη τους. 
Ντρέπονται να πουν ότι είναι Χριστιανοί. 
Δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία. 
Δεν κάνουν τον σταυρό τους. 
Βασανίζονται από τις κοινωνικές προλήψεις. Και 

προκαταλήψεις. 
Κάνουν ίσως πράξεις που άλλοτε ίσως δεν θα της 

ήθελαν. 
Μένουν στα λόγια. 
Και δεν τα πιστεύουν. 
Συμπεριφέρονται χωρίς σοβαρότητα. 
Τους βασανίζει το θέμα της κοινής γνώμης. 
Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις; 
Αφηνόμαστε στο ρεύμα; 
Ως πού;
Ως πότε όμως; 
Και μετά;
Παρατηρούμε τα... ερείπια;          Αλ.
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Στιγμές αγάπης
«Ανθρώπους τέτοιους δεν βρίσκεις εύκολα.
Βοηθούσε όχι μόνο εμάς, ως συναδέλφους και γνωστούς, αλλά και κάθε 

άγνωστον.
Πάντοτε πρόθυμη και με θετική προσέγγιση. Μας στήριζε όλους. Μέχρι 

να λυθεί το πρόβλημα.
Με ψυχραιμία και ηρεμία».
«Όποτε ήμουν υπηρεσία αναμονής, με έτρωγε το άγχος».
Η παλιά, έμπειρη συνάδελφος ήταν κατηγορηματική. Και αφοπλιστική:
«Ό,τι χρειαστείς, οποιαδήποτε ώρα, πάρε τηλέφωνο».
«Δεν ήταν σχήμα λόγου. Πόσες φορές δεν βρέθηκε στο χημείο, σαν να 

ήταν αυτή υπηρεσία. Και με ξελάσπωνε. Το ρολόι της δεν μετρούσε ώρες.
Μετρούσε στιγμές. Αγάπης όμως.
Κι ας άφηνε την οικογένειά της». 
Όταν οι συνάδελφοι αποκαλύπτουν άγνωστα στοιχεία για τη συνεργασία 

τους, τα λόγια περιττεύουν.
Μιλά η καρδιά τους. Η σκλαβωμένη με την αγάπη και τη φιλία. Που 

έλουζε τη σχέση τους.                                                                                          ΔΔ

l Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν δημιουργείται από μόνη της. 
Κερδίζεται. Κατακτάται! Χτίζεται μ’ έναν αγώνα ισόβιο.
l Τι θα έκανε ο Χριστός, αν ήταν στην θέση μου; Να ο χρυσός 
κανόνας στην πορεία μου.
l Ο κυριώτερος αγώνας στη γη πρέπει να είναι η επιδίωξη της 
αρετής, γιατί, εάν δεν αγωνιστούμε για την επικράτησή της, τότε 
παραβλέπουμε το χέρι του Θεού που μας έπλασε. (Μ.  Βασί λε ιος )

l Υπάρχουν σκουλήκια, που κρύβουν μέσα τους ένας αετό. Ξύπνησέ 
τον! Και αετοί, που τρέφονται με σκουλήκια στα βαλτόνερα.
l Ο καλύτερος εαυτός μου ζει κρυφά. Ριζώνει. Σκάβει. Και ψάχνει 
για... φτερά.
l Με τρεις τρόπους επικοινωνούμε στην οικογένεια: Με τον λόγο.
Με τη σιωπή. Και με το διάλογο.
l Στάλα τη στάλα το νερό το μάρμαρο τρυπάει.

Ετος ΜΔ’ Αρ. 200 (1389), 9 Αυγούστου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Στοά ο κόσμος μας. Που στον ουρανό μας οδηγεί.
Μπορεί να ζούμε, όπως εκείνοι οι άρρωστοι. 
Να περιμένουμε κάτι. 
Έναν άγγελο του Κυρίου. Ν’ ανακινήσει τα νερά. 
Να ξαναγίνουμε, με τρόπο θαυμαστό άνθρωποι. Που 

θα βλέπουν. Θ’ αντιδρούν. Αφού ξαναπήραν ζωή. 
Βλέπουμε κάποιους ανανεωμένους. 
Βγήκαν ίσως από την κολυμβήθρα του Βαπτίσματος. 
Ή μόλις κοινώνησαν. Και ακτινοβολούν. 
Η Χάρη αγγίζει τους ανθρώπους. 
Τ’ ανακινημένα της λίμνης νερά δίνουν μια νέα ζωή. 
Εμείς; 
Παραμένουμε (εξακολουθητικά) τυφλοί; 
Νεκρωμένοι μήπως; 
Γιατί; 
Μα περιμένουμε το θαύμα. 
Ως πότε; 
Και… τι κάμνουμε, για να έλθει; 

Αλ.

Ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών;
Φυσικοί προστάτες οι γονείς. Περιθάλπουν. 
Μορφώνουν. Φέρνουν στην Εκκλησία.
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To καλύτερο
Το καλύτερο μνημόσυνο για όσους έφυγαν είναι η ευτυχία σου. Η λάμψη σου.
Να πατάς στα πόδια σου.
Να προχωράς με δύναμη και χαρά.
Αυτά είναι το έμπρακτο «ευχαριστώ».
Για όσα πήρες από αυτούς.
Που τώρα είναι στην απέναντι όχθη.
Να ‘ξερες... Με πόση λαχτάρα οι δικοί μας, που έφυγαν, περιμένουν 

να μας δουν να χαμογελούμε. Να θυμόμαστε τις όμορφες στιγμές. Και να 
νοσταλγούμε την ομορφιά των αναμνήσεων μαζί τους.

Δεν τα μπορούν τα σκυθρωπά τα πρόσωπα.
Τη σκοτεινιά δεν την αντέχουν. Απλά γιατί στο φως τώρα είναι λουσμένοι. 

Χαρούμενοι. Ευτυχισμένοι. Και θέλουν τέτοιους να μας δουν κι εμάς.
Να προσπερνούμε τον θάνατο. Να δρασκελούμε την όχθη την αντίπερα. 

Κι ελεύθεροι πια, σε ύψη δυσθεώρητα το πέταγμα να φθάνει. Και να χάνεται 
στην ομορφιά του Παραδείσου.

Που μετακόμισε στη γη!                                                                                    ΔΔ

l Κ ανείς δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά με άδιο στομάχι. Ομως 
και πολλοί δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά με παραφορτωμένο 
στομάχι.
l Ουδείς δύναται να σωθεί χωρίς την μετάνοια. Ουδείς μπορεί να 
μετανοήσει χωρίς ταπείνωση. (Νικηφ.  Θεοτόκης)

l Ο λαός είναι πολύ δεκτικός, για ν’ ακούει τη φωνή του αληθινού 
καλού ποιμένα. Εχει όμως και πολύ καλό αυτί, που αντιλαμβάνεται 
όλες τις παραφωνίες. (Hol tzner )

l Aφόρητη είναι η ζωή, χωρίς αγάπη για το Θεό. Σκότος και ανία 
για την ψυχή. (αγ .  Σ ι λουανός)

l Οταν διηγείσαι σ’ ένα φίλο σου κάποιο γεγονός κι εκείνος δεν 
σε προσέχει, δεν σταματάς να του μιλάς; Πώς θέλεις έπειτα να 
μιλήσει ο Θεός στην καρδιά σου, την στιγμή που είναι γεμάτη μ’ 
εκατό λογισμούς και δεν έχει χώρο για τη δική Του φωνή; 

(Αγ .  Νικόδημος  ο  Αγ ιορείτης)

Ετος ΜΔ’ Αρ. 201 (1390), 16 Αυγούστου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Στον άδη κατέβηκε για μας. 
Επειδή μας αγαπά. 
Για να μας κάμει «υιούς φωτός». 
Όχι «τέκνα οργής». 
Ούτε «υιούς απωλείας». 
Κλητοί. Ναι! Εκλεκτοί άραγε; 
Έχει απομείνει μήπως κάτι όρθιο επάνω στης 

ψυχής μας το θυσιαστήριο; 
Το λυχνάρι (και ποιο;) φωτίζει; 
Χέρια ικεσίας είναι απλωμένα να περιμένουν; 
Η «δρόσος Αερμών» θα έλθει. 
Μήπως όμως εμείς θα κρατάμε ομπρέλα; 
Θα φορούμε αδιάβροχο ποιότητας; 
Και στο τέλος;
Μα θ’ αναζητούμε το λάθος. 
Τι άλλο;
Και θα κλαίμε.
Απογοητευμένοι.
Και της ζωής τα κουφάρια;
Πεταμένα εδώ κι’ εκεί.
Τί άλλο περιμένουμε δηλ.;

Αλ.

Ο Θεός σπλαχνίζεται.
Ο άνθρωπος καλείται να κάμει το ίδιο.
Σε περίπτωση άρνησης του ανθρώπου; Κλείει η θύρα 

του θείου ελέους. “Ως και ημείς...”                          γ. 
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Δροσίζει
Διάβασα:
«Το πιο ελαφρύ φορτίο που μπορεί να κουβαλήσει ο άνθρωπος, 

είναι το χαμόγελο».
Διερωτήθηκα: Πώς συνδυάζεται το χαμόγελο με το φορτίο;
Όταν μιλούμε για φορτίο, εννοούμε βάρος. Κόπον. Κούραση. 

Μερικές φορές και δυσανασχέτηση.
Πώς μπορεί ένα απλό χαμόγελο να προκαλεί όλα τα πιο πάνω;
Όχι. Δεν τα προκαλεί.
Για τούτο δεν είναι φορτίο. Είναι ανάλαφρο. Ενα ελαφρό αεράκι. 

Που όταν πηγάζει από μια γαλήνια καρδιά, έτοιμη να δοθεί στον 
άλλο, δροσίζει τον καύσωνα. Που καίει του ανθρώπου τα σωθικά.

Επειδή δεν είναι βάρος, μπορεί ο καθένας μας να το κουβαλά μαζί 
του. Να το έχει σε πρώτη ζήτηση.

Ως όπλο ακαταμάχητο. Αισιόδοξο. Αφοπλιστικό. 
Και να μην ξεχνάμε. Η πιο χαμένη μέρα είναι αυτή, που δεν 

χαμογελάσαμε ούτε μια φορά.                                                             ΔΔ

l Από την αδύναμη πίστη προέρχονται δύο αλληλένδετα 
πνευματικά κακά: Η υποχώρηση της αρετής και η αύξηση κάθε 
κακίας.
l Να μοιράζεις τα εφόδια προς το σώμα και την ψυχή, ανάλογα με 
την ανάγκη του καθενός.
l Αν κρύψεις μια σταγόνα αλήθειας, θα υποχρεωθείς να κατα-
φύγεις σε ένα ωκεανό ψευδών.
l Ο Θεός μας δημιούργησε από το μηδέν. Κι εμείς Τον καταφρο-
νούμε για το μηδέν!
l Οι άνθρωποι δεν ζητάνε τόσο την ελευθερία, όσο τις «ελευθερίες» 
και την αποχαλίνωση.
l Επι του πλοίου που λέγεται Γη και πλέει στο άπειρο, είμαστε όλοι 
ταξιδιώτες. Και μετανάστες... Ολοι ονειρευόμαστε μια παραλία. 
Μια ακτή όπου ο ζωογόνος αέρας της θ’ αποκλείει τη φθορά και 
το θάνατο.

Ετος ΜΔ’ Αρ. 202 (1391), 23 Αυγούστου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Mια πραγματικότητα. 
Ζητούν το Χριστό οι άνθρωποι. 
Βρίσκει Εκείνος τους ανθρώπους. 
Σώζει όμως εκείνους, που θέλουν να σωθούν. 
Η αμοιβαία τούτη ζήτηση φέρνει σε συνάντησή 

τους. Κι είναι η σωτηρία. 
Δεν είναι μαγική πράξη. 
Η Θεία Χάρη ενεργεί επάνω στον άνθρωπο πάντα 

με τη θέλησή του.
Τούτο μόνο απαιτείται από τον καθένα. Η θέληση 

να σωθεί. 
Δεν είναι μια φευγαλέα διάθεση. Ένα συναίσθημα 

παροδικό. Έργο μιας στιγμής ανάγκης. Ή φόβου. 
Είναι μια μόνιμη έγνοια μέσα μας. 
Πείνα. Και δίψα για τη σωτηρία. 
Όχι τρόμος για την απώλεια. Όχι. 
Προς τι άλλωστε ο τρόμος;
Τί θα καταφέρουμε έτσι;
Η σχέση μαζύ Του πάντα νοηματίζει τη ζωή μας.
Είναι ο μόνος τρόπος.

Αλ.

Φυσικό γεγονός ο θάνατος.
Η ψυχή; Η θεία πνοή;
Αθάνατη πνευματική ουσία.
Της αποδίδουμε την αξία, που πρέπει;        γ. 

[Ένα]           ... τηλεγράφημα
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H ζωή
«Η ζωή μου άλλαξε. Εκανε μεγάλη διαφορά στη ζωή μου, η 

παρουσία της δικής σου ζωής...».
Αυτό σημαίνει Παράδεισος για σένα.
Να παραδέχεται κάποιος τη σημασία που έπαιξε η ζωή σου στην 

αλλαγή και βελτίωση της δικής του ζωής είναι μεγαλείο.
Και μάλιστα χωρίς να το επιδιώξεις. Να μιλά η ζωή σου. Να δίνει 

μηνύματα. Να συντηρεί αισιοδοξία. Να σκορπά ελπίδας σημάδια. 
Να πραγματώνει πόθους. Ν’ αγκαλιάζει. Να ζεσταίνει παγωνιές. Ν’ 
ανοίγει δρόμους. Να συντρίβει αδιέξοδα.

Με δεκάδες τρόπους, χωρίς να το συνειδητοποιεί κάποιος, μπορεί 
να γίνει το στήριγμα. Το χέρι βοηθείας. Το κίνητρο έμπνευσης. Και 
δράσης. Το έναυσμα αφύπνισης και εγρήγορσης.

Ενα χαμόγελο. Μια καλή κουβέντα. Μια θερμή χειραψία. Μια 
ζεστή αγκαλιά. Αναποδογυρίζουν τον άλλο. Τον προσγειώνουν. Και 
τον συνεφέρνουν.

Τόσο ώστε να βρει τον εαυτό του. 
Τα υπόλοιπα τα συμπληρώνει ο Θεός.                                           ΔΔ

l Αρέσει στους ανθρώπους να βλέπουν την εικόνα τους σε 
θολούς καθρέφτες.
l Το σπουδαιότερο μέρος του βιβλίου της ζωής, είια ο επίλογος. 
“Τα στερνά τιμούν τα πρώτα” είπε ο λαός.
l Το ρυάκι χάνει το τραγούδι του, όταν του αφαιρέσεις τους 
βράχους.
l Είναι ευλογημένος αυτός που ονειρεύεται. Μέχρι τη στιγμή που 
θα ξυπνήσει. (Χρ .  Μαλεβίτσης)

l Ο πιο ευτυχισμένος είτε είναι βασιλιάς είτε χωριάτης, είναι 
αυτός που βρίσκει ηρεμία στο σπίτι του. (Γκαίτε )

l Κάποιοι άνθρωποι αρνούνται το δάνειο της ζωής, για ν’ 
αποφύγουν το χρέος του θανάτου. (O Rank)

l H συνεχής επιδίωξη της απόκτησης και της κατανάλωσης υλικών 
αγαθών είναι όπως το νερό της θάλασσας. Οσο περισσότερο 
πίνεις, τόσο πιο πολύ διψάς. (Σοπεν χάουερ)
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