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[Ένα]           ... τηλεγράφημα

H  Θεία Ευχαριστία. 
Θαύμα μοναδικό.
Το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου προσφέρεται σ’ εμάς τους 

ανάξιους. 
Η αξία της; 
Μοναδική. 
Ορόσημο στην πνευματική ζωή.
Φως στο σκοτάδι. 
Ιριδισμός στης ζωής τους ορίζοντες.
Φάρος καθοδηγητικός. 
Τραπέζι κοινό. Για όλους μας. 
Η συμμετοχή μας όχι απλώς απαραίτητη. 
Κατά πάντα επιβεβλημένη. 
Χωρούν, επομένως, προφάσεις;
Άρνηση;
Αναβολή;
«Δικαιολογίες»;
Η συμμετοχή μας είναι, εκτός των άλλων, μια ευκαιρία, 

που μας συναδελφώνει. 
Ναι. Είμαστε αδέλφια. 
Παιδιά του ίδου Πατέρα.
Ο Χριστός μας περιμένει…
                                                                                   Αλ.

O Xριστός θυσιάστηκε για όλους. Άνδρες και γυναίκες.
Δεν παραμελεί τη γυναίκα. Της αποδίδει την πρέπουσαν 

τιμήν. γ.
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Πόση ευτυχία!
Οι όροι αντιστράφηκαν. Το αποκούμπι που πρόσφερε τόσα χρόνια, 

το αποζητά τώρα για τον εαυτό της.
Κρατά και με τα δυο της χέρια, σφικτά-σφικτά, το χέρι της εγγονής 

της. Την ηρεμεί αυτή η κίνηση. Διασκεδάζει τις ανησυχίες της. Να της 
δίνει σιγουριά. 

Προχωρούν στην ουρά για να κοινωνήσουν.
Δεν μπορούν τα μάτια να μην συλλάβουν τη σκηνή.
Η στιγμή συγκινητική. Γεμίζει την καρδιά συναισθήματα και συνάμα 

ερωτήματα.
Πολύ πίσω ταξιδεύει η σκέψη. Νοσταλγικά.
Τι να στριφογυρίζει στο μυαλό της γιαγιάς;
«Πού καιρός; Πώς πέρασαν τα χρόνια; Σαν να ήταν χτες που την 

κρατούσα στην αγκαλιά μου και προχωρούσαμε. Νιώθω τη ζεστασιά 
της καρδιάς μου να μεταγγίζεται στο δικό της μικρούλικο σώμα. Και να 
απορροφά τους κραδασμούς του.

Και τώρα; Είναι αυτή το στήριγμά μου. 
Οι όροι αντιστράφηκαν.
Πόση ευτυχία, Θεέ μου!».                                                                  ΔΔ

l Να αποκρίνεσαι σε όσους σε κατηγορούν όχι με λόγια, αλλά 
με αρετές. (αγ.  Ισαάκ ο Σύρος)

l Είχε οράματα αετού, αλλά δεν διέθετε παρά φτερά πεταλού-
δας. Γι’ αυτό μια ολόκληρη ζωή παράδερνε. Και ονειροβατούσε.
l Ας απολαύσουμε αυτό που έχουμε δίχως συγκρίσεις. Δεν 
θα υπάρξει ποτέ ευτυχία γι’ αυτόν που διαρκώς συγκρίνει και 
αποζητά μια ακόμη μεγαλύτερη ευτυχία.
l Αποστολή μας δεν είναι να σώσουμε τον κόσμο, αλλά να 
υπηρετήσουμε τον κόσμο.
l Ο Χριστιανισμός δεν γνωρίζει συνταξιούχους ούτε απόμαχους. 
Αναγνωρίζει μόνο αγωνιστές.
l Μη λες πάντοτε όσα γνωρίζεις. Γνώριζε όμως πάντοτε όσα λες.
l Είναι καλύτερα να χαρίζεις παρά να δανείζεις. Και στοιχίζει 
περίπου τα ίδια.

Ετος ΜΔ’ Αρ. 217 (1406), 6 Δεκεμβρίου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Τ’ ουρανού η Τράπεζα. 
Άφθαρτη. Αιώνια.
Γιατί, αλήθεια, δεν καταθέτουμε εκεί τις μετοχές μας;
Α, ναι. Και αποκοπές δεν... υπάρχουν.                    γ.

«Aνάγκασον…» 
 Ποιους; Τους ανθρώπους. 
 Φέρε τους. Μην καθυστερείς. 
Πολλούς θα συναντήσεις στις πλατείες. Και τους 

δρόμους.
Σπεύσε. 
Μα, η… ελευθερία τους; Ιδού και η ένσταση. 
Δεν θα χρησιμοποιήσεις βίαν. Μα πειθώ. Καλωσύνη. 

Εξηγώντας. Προβάλλοντας στόχους υγιείς. Σκοπούς 
εύχυμους. 

Την αναβλητικότητα να πολεμήσεις. Τις αμφιβολίες. 
Τους δισταγμούς. 

Μήνυμα σωτηρίας διαδίδεις. Και μεταδίδεις. 
Ανάβεις πυρσούς. Τοποθετείς οδοδείκτες. Φωτίζεις 

συνειδήσεις. 
Βήμα για ξεκούραση προσφέρεις. Για της (όποιας) 

απελπισίας το ξεπέρασμα. 
Σάλπισμα αγάπης. Κοινωνίας. Με το Θεό. Με τους 

ανθρώπους.
Οι δρόμοι κι οι πλατείες περιμένουν…
Πάμε προς τα εκεί; 

           Αλ.
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Δάκρυα χαράς
Πλησιάζει μεσημέρι. Η δουλειά είναι σε ένταση.
Σε λίγο αρχίζει το σερβίρισμα. Η ζέστη δυσκολεύει τις κινήσεις. 

Μαζί με τις σκέψεις για το αυριανό, το μυαλό μπερδεύεται.
Η υπεύθυνη στο συσσίτιο (Λάρνακας) μεριμνά για όλα. Ολοι 

πρέπει να πάρουν
Παράλληλα τα έξοδα τρέχουν. Οι ανάγκες αυξάνονται.
Είναι στιγμές που φαίνεται αδιέξοδο στον ορίζοντα. Με την 

ανησυχία να ζωγραφίζεται στο πρόσωπο. Ανησυχία ανάμεικτη με 
μάτια βουρκωμένα.

Κι όμως δεν πρέπει. Θα βρεθεί λύση κι αυτήν τη φορά.
Κι εκεί που κάτι πάει να στραβώσει, σημάδι λάμπει ανοιξιάτικο.
Ανθίζουν όλα και φωτίζονται.
Από το «πουθενά» εμφανίζεται ένας φάκελος. Κάποιος φίλος 

της προσπάθειας τον άφησε στο γραμματοκιβώτιο. Με τρεμάμενα 
χέρια τον ανοίγει. Δεν πιστεύει σ’ αυτό που βλέπει. Μετράει και 
ξαναμετράει. Οσα χρειαζόταν!

«Θεέ μου, Σ’ ευχαριστώ από καρδιάς!», κατάφερε μόνο να 
ψελλίσει. Δακρύζοντας.                                                                                                     Δ.Δ.

l O   αγώνας χωρίς στόχο είναι ποτάμι χωρίς νερό.
l Η ευτυχία είναι ένα φρούτο πολύ γευστικό. Μπορεί κανείς να 
το τρυγήσει σε όλες τις εποχές της ζωής. Αλλ’ είναι φρούτο, που 
σπάνια φτάνει σε τέλεια ωριμότητα.
l Ο καλός λόγος είναι σαν τον καλό σπόρο. Επιασε; Εθρεψε 
πολλούς. Δεν έπιασε; Δεν ζημίωσε κανέναν.
l Να είστε προς το Θεό με την καρδιά του υιού. Προς τον εαυτό 
σας με τον νουν του δικαστή και προς τον πλησίον σας να στέκεστε 
με την καρδιά της μητέρας. (π.  Ηλίε  Κλεόπας)

l Κάνε τη ζωή σου όνειρο. Και το όνειρό σου πραγματικότητα. 
(Α.  ντε  Σαιντ  Εξυπερύ)

l Ο αισιόδοξος βλέπει μια ευκαιρία σε κάθε καταστροφή. Ο 
απαισιόδοξος βλέπει μια καταστροφή σε κάθε ευκαιρία. (Τσώρτσιλ)

l Η αδιαμφισβήτητη απόδειξη της σοφίας είναι η καλή διάθεση.
 (Μ.  Μονταίν)
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Επεμβαίνει λοιπόν ο Θεός.
Ξέρει το πρόβλημα του Ιωσήφ.
Δεν μένει απαθής. 
Και βοηθά με τον τρόπο  Του. Και τον καθένα.                  γ.

E ντυπωσιακή η μορφή του.
«Πλήρης πίστεως και δυνάμεως».
Βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών. 
Διάκονος της Εκκλησίας.
Στο μαρτύριό του λάμπουν οι σπουδαίες αρετές του: 
α. παρρησία 
Δεν υποχωρεί. Δεν αλλάζει θέση. Αμετακίνητος ως το 

τέλος. Άσχετος, αν αυτό φέρνει τον λιθοβολισμό του. 
β. ανεξικακία  
Μιμητές του Κυρίου. 
Ζητά τη συγχώρηση. Όσων τον πολεμούν. Ναι.
Η Εκκλησία μας προβάλλει του Στεφάνου το παράδειγμα.
Αξιοθαύμαστο κατά πάντα. 
Αξιομίμητο.
Ανεξίτηλη η σφραγίδα του στη ζωή της Εκκλησίας.
Όχι. Δεν μπορείς να τον προσπεράσεις.
Συγκλονίζει.
Προσοχή λοιπόν 
                                                                            Αλ.
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Εκεί που της αξίζει!
Πήρε πέντε αυγά από το σούπερ μάρκετ και προσπάθησε να 

διαφύγει.
Η ασφάλεια του μαγαζιού την έπιασε. Και κάλεσε την Αστυνομία.
Οταν ο αστυνομικός έφτασε επι τόπου ρώτησε τη νεαρή μητέρα:
-Τι έκλεψες;
-Πέντε αυγά, του είπε κλαίγοντας. «Τα παιδιά μου πεινούν».
Ο αστυνομικός δεν είπε κουβέντα. Την πήρε μαζί του ξανά μέσα 

στο σούπερ μάρκετ και γέμισε ένα μεγάλο καρότσι με προμήθειες 
για εκείνη και τα παιδιά της. Απίστευτα πολλές προμήθειες, που τις 
πλήρωσε από την τσέπη του.

Η κοπέλα άρχισε να κλαίει με λυγμούς.
-Κύριε, είναι υπερβολικό αυτό, παρατήρησε.
Και ο αστυνομικός της απάντησε: «Μερικές φορές δεν πρέπει να 

εφαρμόζεται ο νόμος, αλλά η ανθρωπιά».
Η ουσία μπήκε πάνω από τον τύπο.
Ευτυχώς ο αστυνομικός λειτούργησε με την καρδιά του. 

Τοποθέτησε την αγάπη εκεί που της αξίζει. Στον άνθρωπο!
Κι έρχονται Χριστούγεννα!                                                                   ΔΔ

l H  ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. Ενα ποτήρι κρασί, 
ένα κάστανο, ένα φτωχικό μαγκάλι, και η βουή της θάλασσας. 

(Αϊνσταϊν)
l Κάνε τη ζωή σου όνειρο. Και το όνειρό σου πραγματικότητα. 

(Α .  ν τε  Σαιν τ  Εξυπερύ)
l Ο Θεός μας δημιούργησε από το μηδέν. Κι εμείς Τον κατα-
φρονούμε για το μηδέν! (αγ.  Νικόδημος Αγιορείτης)

l Το μέλλον ενός παιδιού βρίσκεται στα χέρια της μητέρας.
 (Ναπολέων)

l Η ικανότητα του “λέγειν” είναι θαυμαστή, όταν συνοδεύεται από 
την ικανότητα του “σιωπάν”. Είπαν ότι η μεγαλύτερη ευγλωττία 
έγκειται στην τέχνη της σιωπής.
l Ο σοφός θέλει να γίνει κάτι. Ο μωρός θέλει να φαίνεται κάποιος.
l Ηξερε τα πάντα για την χριστιανική πίστη, εκτός από τους τρόπους 
να την εφαρμόζει.
l Την κολακεία και την κατάκριση, τους δυό αυτούς κατεργαρέους, 
τους αντιμετωπίζω πάντα με την ίδια περιφρόνηση.
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H  ζωή μας:  Μια διέλευση. 
Ένα πέρασμα. 
Και το μονοπάτι δύσβατο. Ασχεδίαστο συχνά. 
Παντού αγκάθια. Πέτρες. Ξύλα.
Κάθε βήμα και μια ενέδρα.
Φίδια. Σκορπιοί. Αράχνες. 
Μόλις περάσουμε, κλείνει πίσω μας ο δρόμος. 

Παλινδρόμηση καμμιά λοιπόν. 
Δεξιά; Αριστερά; 
Παγίδες. Κίνδυνοι. Κενό. 
Τι κάνουμε λοιπόν; 
«Πρόσω ολοταχώς». 
Υπάρχει άλλη λύση; 
Η πορεία η πνευματική, τελικά, είναι μια σχοινοβασία. 

Χωρίς μάλιστα προστατευτικό δίχτυ.
Το παίρνουμε απόφαση; 
Οδηγός τ’ αστέρι το λαμπρό. Αυτό που όλη μέρα το δρόμο 

μας φωτίζει. 
Ο ουρανός ευλογεί. 
Κι εμείς προχωρούμε. 
                                         Αλ.

“Φεύγε”. Μια συμβουλή πολύ χρήσιμη. 
Αγώνας εναντίον του κακού. Χωρίς  τολμηρές αναμετρή-

σεις. 
Υπάρχει λόγος έκθεσής μας στον κάθε κίνδυνο;         γ. 
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Αναπνέεις Θεό
Η ζωή στη φύση, ζωή με τον Θεό σημαίνει.
Ο καθημερινός περίπατος στον κήπο τ’ Αη Γιώργη, δίνει την 

αίσθηση της περιδιάβασης στον κήπο του Παραδείσου.
Εδώ μιλάς με το Θεό! Αναπνέεις Θεό!
Μόνο που τώρα πια, δεν μας ρωτά ο Θεός. Δεν ψάχνει την 

κρυψώνα μας.
Το παιχνίδι του κρυφτού τελείωσε εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια.
Μας έδειξε καινούργιο δρόμο. Ολοφώτεινο. Και μας τον έμαθε.
Βαδίζουμε πια, αναζητώντας Τον. Τον ψάχνουμε σε κάθε 

μονοπάτι.
Σε κάθε της ζωής μας δυσκολία, μα και χαρά. Παντού.
Κι εδώ, που ξεκουράζονται της ζωής πολεμιστές.
Ξεφόρτωσαν τα βάρη τους τα γήινα και τ’ άπλωσαν στα πόδια 

Του Θεού. Να στεγνώσουν.
Δίχως βαρίδια στους ώμους απολαμβάνουν την κοινωνία μαζί 

Του.
Την παρουσία Του. Ναι.                                                                        ΔΔ

l  Η μπούκα του κανονιού και το στόμα του συκοφάντη κάνουν 
την ίδια δουλειά. Ξερνούν φωτιά.
l Πες μου και θα το ξεχάσω. Δίδαξέ με και θα το θυμηθώ. 
Χρησιμοποίησέ με και θα μάθω.
l Ο χριστιανός κάνει καλές πράξεις, αλλά οι καλές πράξεις δεν 
κάνουν κάποιο χριστιανό.
l Αν δεν ξέρεις σε ποια κατεύθυνση βαδίζεις, το πιθανότερο είναι 
να φτάσεις κάπου που δε θα ήθελες ποτέ να φτάσεις.
l Τώρα που έχουμε ανάγκη από επανάσταση, δεν έχουμε 
επαναστάτες. (Χρ.  Μαλεβίτσης)

l Η γνώση του εαυτού μας είναι η αρχή της όλης σοφίας. 
(Αριστοτέλης)

l Χωρίς εργασία η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η εργασία είναι άψυχη, 
η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχά. (Α.  Καμύ)

l Οι ικανοί πιλότοι κερδίζουν τη φήμη τους από τις καταιγίδες.


