
Κοιμητήριο; 
Ή νεκροταφείο; 
Ο Χριστός τον θάνατο, τον αντιμετωπίζει ως ύπνον.
«Καθεύδει», λέει. Και «κεκοίμηται».
Φαίνεται έτσι η προσωρινότητα του θανάτου. 
Δεν είναι κάτι τραγικό. Όχι.
Πέρασμα είναι.
Διάδρομος. 
Και φέρνει στη ζωή. 
Σοφά λοιπόν η Εκκλησία μας προσεύχεται: 
«Χριστιανικά τα τέλη της ζωής ημών».
Καλείται, παράλληλα, ο καθένας να προετοιμάζεται 

για την ώραν εκείνην της αναχώρησης.
Αναβλητικότητα δεν χωρεί. 
Ούτε αποφυγή. 
Και το θέμα τούτο γίνεται πυξίδα ζωής.
Γιατί να…, αφού…; 
Πυρσός στο σκοτάδι. 

Αλ.

Ρυτιδωμένα πρόσωπα. Ναι. 
Ρυτιδωμένες καρδιές; Θλιμμένες. Σε συρρίκνωση. 
Οι θησαυροί τους, τους απογοήτευσαν. Τί κάνουμε λοιπόν τώρα;                                                                         

                          γ. 

Ένα... τηλεγράφημα
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l Θέλεις να κατανοήσεις ποιός είναι ο φτωχός στο πνεύμα; 
Έκείνος που ανταλλάσσει τον πλούτο της ψυχής με την 
ευημερία. (αγ.  Γρηγ.  Νύσσης)

l Φωτισμένος είναι εκείνος, που γνώρισε την πίκρα, που 
υπάρχει στα “γλυκέα” αυτού του κόσμου. Και ασχολείται με τη 
σωτηρία της ψυχής του!... (αγ.  Iσαακ ο Σύρος)

l Στο βωμό της αγάπης είναι ευλογημένη κάθε θυσία.
l Η μετάνοια είναι το μόνο ασφαλές σωσίβιο στα πολλαπλά 

ναυάγια στην τρικυμιώδη θάλασσα της παρούσης αμαρτωλής 
ζωής.

l Όποιος υπομένει πειρασμούς, σαν ομολογητής 
στεφανώνεται, διότι στον κόπον υπάρχει ο μισθός. 

(όσιος Θαλάσσιος)

«Στόχος μας να φέρουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.
Δεν θα σκοτώσουμε».
Πόσο βαρύγδουπα λόγια ηχούν στ’ αυτιά μας. Γεμάτα έπαρση.
Με πόσο ψέμα γέμισε η ζωή μας! Πόσο μίσος φωλιάζει στις καρδιές μας!
Η τηλεόραση να προβάλλει την εισβολή στη Συρία σε πραγματικό 

χρόνο. Βόμβες σπέρνουν τον όλεθρο. Και το θάνατο. Κτίρια καίγονται. 
Καταρρέουν. Άνθρωποι κατακρεουργούνται. Παιδιά τρέχουν, τρομαγμέ-
να, να σωθούν. 

«Κι όμως δεν θα σκοτώσουμε».
Κι εμείς παρακολουθούμε αμήχανα. Ούτε κανάλι δεν τολμούμε ν’ 

αλλάξουμε. Διαμαρτυρία καμμιά. Ούτε καν εσωτερική αντίδραση.
Ο πολιτισμός βλέπει. Και... σιωπά. Οι ισχυροί της γης σφυρίζουν 

αδιάφορα. Στηρίζουν και ανέχονται.
Διερωτάται κανένας μέχρι πού μπορεί να κατέβει ο άνθρωπος; 

Χάσαμε τον πάτο της ανθρωπιάς.
Μιλούμε για ειρήνη πολεμώντας. Ξεχνώντας πως η βία φέρνει βία 

και τελειωμό δεν έχει.
Άμα χαθεί η εσωτερική γαλήνη. Η ειρήνη της ψυχής. Δεν υπάρχει ελ

πίδα...                                                                                                            Δ(2)



Ένα... τηλεγράφημα

 «Παρακαλεί τους ταπεινούς».
 Παρηγορεί ο Θεός.
 Γνωρίζει τις βουλές των ανθρώπων. Και τις 

προθέσεις τους. 
Περιθώριο καύχησης; Κανένα. 
Εκείνος φροντίζει για όλα. 
Σ’ εμάς απομένει ένα. Ανάληψη του χρέους μας. 
Και προχωρούμε. Μπροστά κυττάζοντας πάντα. 
Ο Παύλος το ξεκαθάρισε.
«ανάγκη γαρ μοι επίκειται»
Ανάγκη ψυχική. 
Και γίνεται ένα με τον άνθρωπο τούτη η αναγκαιότητα.
Ανέξοδη; Όχι ασφαλώς.
Δεν είναι θέμα χρημάτων βέβαια. Αλλά προσφοράς. 

Χρόνου. Διάθεσης. Κούρασης. Καταπάτησης του εγωϊσμού. 
Παραμερισμού του «δικού μου», της ησυχίας μου. Της 
διάθεσής μου. 

Και ο Θεός; Μα μας το είπε ο Παύλος: 
«παρακαλεί τους ταπεινούς».
Παρηγορεί. 
Και εμψυχώνει. 
                                                             Αλ.

Eξωτερική στάση. Εξωτερική διάθεση.
Το πρώτο, μόνο του, εξαπατά. Το δεύτερο χαρακτηρίζει.
Και είναι τόσο απαραίτητο!..                                         γ.   



Ένα ανάχωμα στη φυγή χιλιάδων Έλλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.
Άυτό θέλει να πετύχει ο Κ. Δ., ο 37χρονος καθηγητής στο Τμήμα 

Έπιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΜΙΤ. Με τη δημιουργία ενός 
πρότυπου κέντρου διεθνούς κλάσης για την τεχνητή νοημοσύνη στην 
Έλλάδα.

Ο κορυφαίος επιστήμονας έγινε παγκοσμίως γνωστός λύνοντας το 
γρίφο του Νας.

Το πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο.
Γεγονός αδιαμφισβήτητο η παραμονή στο εξωτερικό των κορυφαίων 

“μυαλών” της Έλλάδας, αλλά και της Κύπρου.
Η παροχή δελεαστικών κινήτρων από πανεπιστήμια του εξωτερικού 

από τη μια. Και η έλλειψη αντίστοιχων στη χώρα μας αποψίλωσε την 
πατρίδα μας από αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό.

Καιρός ν’ αλλάξουν τα δεδομένα. Τόσο στην Έλλάδα, όσο και στην 
Κύπρο έχουμε ανάγκη αυτούς τους νέους. Δεν γίνεται να διαπρέπουν στο 
εξωτερικό κι εμείς να παρακολουθούμε αδρανείς, τα παιδιά μας να «χά-
νονται».                                                                                                                Δ(2)
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l Κάθε αποτυχία που δεν μας συντίβει, μας κάνει πιο 
ισχυρούς.

l Xαμογελώντας μέσα στις θλίψεις και τις δοκιμασίες σου, 
ανακαλύπτεις πως εξαφνίζονται.

l Ρώτησαν έναν ασκητή: Ποιός είναι ο καλύτερος δρόμος; 
Κι’ εκείνος απάντησε: Ό ανήφορος.

l Όταν είναι πρωϊ, γνώριζε ότι πιθανό να μη δεις το βράδυ. 
Όταν είναι βράδυ, μην είσαι βέβαιος ότι θα φθάσεις ως το άλλο 
πρωϊ... Να σκέφτεσαι να πράττεις, σαν πρόκειται να πεθάνεις 
σήμερα. Γι’ αυτό, θάταν προτιμώτερο να φυλάγεσαι από την 
αμαρτία, παρά ν’αποφεύγεις το θάνατο.

l Η μελέτη της Αγίας Γραφής κάνει τους ανθρώπους 
καλύτερους πολίτες και οικογενειάρχες.

l Ό ευγνώμονας λησμονεί κάποτε να θυμηθεί. Ό αγνώμονας 
θυμάται πάντα να λησμονεί.



Ένα... τηλεγράφημα

Δεδομένα: 
- Ο άνθρωπος που έχει μέσα του τον σπόρο του 

πολέμου. 
- Μολύνει την ατμόσφαιρα συνεχώς.
- Παντού επαναστάσεις. Διαμαρτυρίες. Κραυγές 

αγωνίας. Αναζητήσεις.
- Οι νέοι βέβαια, που συνήθως ξεσηκώνονται, 

προέρχονται από τα δικά μας σπίτια. Τις δικές μας 
οικογένειες.

- Ο άνθρωπος, μόνος του, δημιουργεί τους 
κινδύνους που διατρέχει.

Ζητείται λοιπόν βοήθεια. Σωτηρία του ανθρώπου 
από τον… εαυτό του. 

Ποιος θα μας σώσει τελικά; 
Ομοιοπαθής δεν μπορεί να είναι. Ας διορθώσει τον 

εαυτό του πρώτα. 
Το θέμα επείγει. 
Πώς θα σταματήσει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται 

στο διπλανό του σαν λύκος; (Homo homini lupus) 
Στον αστέρα τον φωτεινό να στραφούμε.
Ο Χριστός μόνο μπορεί. Και θέλει να μας σώσει. 
Στροφή λοιπόν. Προς τον ουρανό. 

                                           Αλ.

Μεταμέλεια. Και μετάνοια όμως.
Η πρώτη, μόνη της, δεν αρκεί.
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση λοιπόν.                                                               γ.
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l Μια περίεργη ιδιότητα της ύλης: Μ’ αυτήν μπορείς να κερδίσεις 
την άϋλη αιωνιότητα. Έξαρτάται από τη χρήση της.

l Κανείς λαός δεν γίνεται μεγάλος, αν δεν τον καλέσουν οι 
ηγέτες στο μεγαλείο.

l Η άδικη απόκτηση χρημάτων δεν θα γεννήσει πλούτο, αλλά 
κίνδυνο. (Ισοκράτης)

l Ένας φαύλος άνθρωπος δίπλα σου είναι πάντα επιζήμιος, 
Έίτε μιλά είτε σωπαίνει. Έίναι σαν το κάρβουνο. Σαν είναι 
αναμμένο, σε καίει. Σβησμένο σε μουντζουρώνει.

l Αν σβήσει το φως του φάρου, πολλά θα συμβούν ναυάγια 
πλοίων.

l Η αλήθεια “εκδικείται” εκείνους που την αποστρέφονται.
Το να κρύβεις την αλήθεια, είναι σαν να ενταφιάζεις χρυσάφι.

«Στην πρώτη αποστολή μου ζήσαμε ένα μεγάλο βομβαρδισμό στη 
Γάζα. Στο κεντρικό νοσοκομείο, σε κατάσταση πανικού, έφερναν πολλούς 
τραυματίες. Άνάμεσά τους κι ένα παιδί 12-13 χρόνων. Έφερε τραύματα 
στα κάτω άκρα και είχε αρκετά μεγάλη αιμορραγία.

Οι συγγενείς περίμεναν έξω από το χειρουργείο. Το παιδί είχε φρικτούς 
πόνους. Μέχρι να τον φέρουν, δεν είχε λάβει παυσίπονα. 

Έπικοινωνούσε με το περιβάλλον. Ηταν ένας σχετικά σταθερός ασθενής. 
Μετά τη χορήγηση οπιοειδών, (φάρμακα για τους φρικτούς πόνους 

από τραύματα), το παιδί χαμογέλασε. Δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του, 
όταν απαλύνθηκε ο πόνος του.

Άυτό είναι μέρος του επαγγέλματός μου. Η ανταμοιβή μου». (Δ. Μ., 
“Γιατροί Χωρίς Σύνορα”).

Τι άλλο να περιμένει ο άνθρωπος, που αφιερώνει τη ζωή του στον 
άνθρωπο; 

Το καλύτερο φάρμακο που θεραπεύει την ένταση και την αγωνία.
Το χαμόγελο που κάνει θαύματα.
Γιατί κι ο γιατρός χαμογελά με την ψυχή του.                                Δ(2)

΄



Ένα... τηλεγράφημα

Κάποιος έγραψε: 
«Η ζωή είναι πολύ μικρή, για να είναι μικροπρεπής».
Ποια αξία της δίνουμε λοιπόν; 
Εργαζόμαστε. Χτίζουμε σπίτια. Αγοράζουμε. 

Επιδιώκουμε να είμαστε υγιείς. Καθαροί. Σ’ ευημερία 
μέσα. 

Άνεση. Ευτυχία.
Ας διερωτηθούμε όμως: 
- Ποια είναι η ζωή μου; 
- Τι θέλω από τη ζωή; 
Και το άλλο: 
- Τι θέλω από τη ζωή μου; 
Υπαρξιακά τα ερωτήματα.
Δεν συνίσταται απλώς η ζωή από ένα αριθμό ετών. 

Από αυτά που έχουμε. 
Ζητούμε τη  βελτίωσή της. 
Αξία δεν έχει η ποσότητα. Μα η ποιότητα.
Την ψυχή μας πώς την αντιμετωπίζουμε; 
Αδιαφορούμε; 
Αμελητέα ποσότητα; 
Της δίνουμε αξία; Και πόση; 
Να μην ξεχνούμε: 
«Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος». 
                                            Αλ.

Πότε η “Κρίση”; Μας βοηθά να ξέρουμε;
Η παράταση της ζωής μας στη γη είναι μια αλυσίδα ευκαιρίας.
Την αξιοποιούμε;                                                                            γ.



Δεκάδες  πράγματα μπορεί να μας κάνουν δυστυχισμένους. 
Και εκατοντάδες που μας κάνουν ευτυχισμένους. 

Άς κρατήσουμε αυτά που οδηγούν στην ευτυχία. Στο χέρι 
μας είναι. Και στο μυαλό μας. Στη διάθεση και την οπτική γωνία 
με την οποία βλέπουμε τη ζωή.

Το ‘χουμε συνήθειο. Ξεκινούμε από τ’ αρνητικά. Άφήνουμε 
την άρνηση της ζωής να καταπλακώνει την ψυχή μας. Κι 
ανασασμό δεν παίρνουμε. 

Μα είναι φυσικό. Πού να βρει χαραμάδα, το φως το σκοτάδι 
να διώξει; Κλειστά τα παράθυρα. Παντού σκοτεινιά.

Κι όμως μ’ ένα “κλικ” ανάβει το φως. Διαλύει τη μαυρίλα, 
που την καρδιά μας σκεπάζει.

Το μαύρο πέπλο της απελπισίας εξαφανίζεται. Δίνει τη θέση 
του σ’ αυτό της ελπίδας. 

Η ψυχή μας φωτίζεται. Το μυαλό αφήνει την άρνηση πίσω 
του. Λειτουργεί θετικά. Η διάθεση αναγεννάται. Η ζωή μπροστά 
μας απλώνεται ξανά. 

Κι ανοίγονται, δρόμοι ευτυχίας, διάπλατα.                                           Δ(2)

Έτος ΜΔ’ Αρ. 176(1365), 23 Φεβρουαρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l  Μην καυχιέσαι για τις ικανότητές σου, γιατί και το λίγο που 
έχεις, δεν είναι δικό σου.

Πολλές φορές μάλιστα είναι ανακατωμένο με το κακό.
Μοιάζεις έτσι μ’ έναν αράπη, που νομίζει ότι είναι ένα θαύμα 

λευκότητας, επειδή έχει μόνο λευκά τα δόντια του! 
(Αγ.  Νικόδημος ο Αγιορείτης)

l Κακό δεν σημαίνει μόνο “πράττω το κακό”, αλλά και “δεν 
κάνω το καλό, ενώ μπορώ”.

l Έκείνος που υπηρετεί το εγώ του,  έχει ένα πολύ σκληρό 
αφεντικό.

l Ό Σταυρός είναι το συν του Θεού στην ανθρώπινη ανάγκη.
l Αρετή δεν είναι να μην μπορείς να αμαρτήσεις, αλλά να μη 

θέλεις να αμαρτήσεις. (αββάς Αμβρόσιος)

l Το παιδί ότι ακούει, λέει, κι οτι βλέπει κάνει.


