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Ένα... τηλεγράφημα

Αποχαιρετισμός.

Ο ένας: «ας πάνε όλα καλά».
Ο άλλος: «ας είσαι καλά». 
Μοναχικό της ζωής το μονοπάτι. Δύσκολο.
Πολλοί το βαδίζουν. 
Με θάρρος προχωρούμε, όταν αισθανόμαστε το Θεό να 

μας καθοδηγεί.
Νιώθουμε ασφάλεια.
Μοναδικό το προνόμιο.
Μας το παραχωρεί Εκείνος.
Δεν έχει σημασία, αν είμαστε στο σπίτι. Στο αεροπλάνο. 

Στην έρημο. Στην Ανταρκτική. Ή όπου αλλού. 
Είναι κοντά μας; 
Αυτό μετρά. 
Από εμάς βέβαια εξαρτάται.
Τι θα ήταν άραγε η ζωή μας χωρίς το Θεό; 
Αναζητητές τ’ ουρανού λοιπόν. 
Έργο διαρκείας. Ζωής. 
Λέμε: 
- Ο Θεός μαζύ σου. 
Προσθέτοντας όμως:
- Κι εσύ μαζύ Του. 

Αλ.

Δεν μας αρέσει ν’ ακούμε κάποια θέματα. Μας ενοχλεί.
Για πολλούς η ζωή είναι μια διαρκής αγοραπωλησία.
Ιδανικό τους; Ο ταχύς πλουτισμός. 
Κι όταν έλθει το τέλος;                                                  
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l Η  άμιλλα ενθαρρύνει προς μίμηση πραγμάτων θαυμαστών 
(Μπαλζάκ)

l Πρέπει κανείς να γεράσει, για να πεισθεί πόσο λιγόχρονη 
είναι η ζωή. 
l Πριν απομακρυνθώ απ’ το τραπέζι των επιστημονικών μου 
ερευνών, θέλω να σηκώσω τα μάτια και τα χέρια μου στον 
ουρανό και ν’ αφήσω την ταπεινή μου προσευχή, θερμή να 
υψωθεί προς Αυτόν που δημιούργησε το φως.   
l Καλύτερα να σιωπάς και να σε περνούν για κουτό, παρά να 
μιλάς και να το επιβεβαιώνεις. (Λίνκολν)

l Ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί κανείς ν’ αγαπά αιώνια.
l Οποιος μαζεύει ξύλα, αρχίζει από ένα δέμα. 
l Πόσοι χάνουν τον καιρό τους, νοσταλγώντας τον καιρό που 
χάθηκε!

Μάθημα ζωής
Χριστουγεννιάτικη γιορτή δημοτικού σχολείου. Στη Λάρνακα.
Ως συνήθως συμμετέχουν όλα τα παιδιά. Πολύ καλή η παρουσία 

της ομάδας των μαθητριών. Στέλνουν μηνύματα ευλογημένα. 
Μοιράζουν Χριστουγεννιάτικα δώρα. Όχι παιχνίδια και γλυκά.

Δώρα ψυχής. Καρδιάς στολίδια γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Ειρήνη, 
αγάπη, χαρά, φροντίδα, σεβασμός, υγεία.

   Παράλληλα όμως προσφέρουν σ’ όλους μας ολοζώντανο μήνυμα 
ζωής.

Μαζί τους στη σκηνή και ένα κοριτσάκι με προβλήματα. Κινητικά 
και άλλα.

Όι υπόλοιπες δεν άφησαν να φανεί το πρόβλημα. Το έκρυψαν με 
τη συνεργασία τους. Κινήθηκαν και τραγούδησαν με το ρυθμό του. Όι 
στιγμές έντονα φορτισμένες. Απ’ αυτές που δεν μπορείς, όσο και να 
προσπαθήσεις, να συγκρατήσεις τα δάκρυα. Μπροστά στο μεγαλείο 
ψυχής των παιδιών.

Γιατί να μην είναι και η κοινωνία των μεγάλων εφάμιλλη αυτής 
των νεαρών μαθητριούλων!

                                                                                                       Δ(2)

Έτος ΜΔ’ Αρ. 177(1366), 1 Μαρτίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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«Δύναταί τι εκ Ναζαρέτ…;»
Λογική η απορία.
Δεν ρώτησε όμως: 
Είναι μορφωμένος; 
Πού σπούδασε; 
Έχει πτυχίο; Και τι; 
Έχει πείραν; 
Ποια είναι η ειδικότητά του; 
Το ωράριό του; 
Είναι κοινωνικός;
Μήπως είναι αιρετικός; 
Και:  
Γιατί να έλθω;
Πώς το ξέρεις, ότι είναι ο Μεσσίας; 
Τον εμπιστεύεσαι; Και πόσο; 
Ποιους συναναστρέφεται; 
Εμείς; Θα πηγαίναμε; Ή θα θέλαμε να του πάρουμε... 

συνέντευξη πρώτα; 
Και οι φήμες; Οι διαδόσεις; 
Πήγε. Ναι. Δεν ήταν αφελής. 
Και έγινε... μαθητής Του. 
                                                             Αλ.

Κακοπαθούμε; Συχνά. 
Ο ζήλος μας τότε πέφτει. Εκμηδενίζεται. Λύση; 
Επανασύνδεση με το Θεό. Με την προσευχή πάντα.      γ.
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Πού;
Ό καπετάνιος Κ. Τζαράτανο δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. 

Πρόσφατα, ενώ ψάρευε στα διεθνή ύδατα, άκουσε τις απεγνωσμένες 
κραυγές δεκάδων μεταναστών. Βρίσκονταν σε λέμβο που βυθιζόταν. Ό 
Σικελός ναυτικός έσπευσε να τους σώσει.

Τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης και μεγάλο πρόστιμο, με βάση 
το (νέο) ιταλικό νόμο.

Δεν μετανοιώνει.
«Εάν είχα αγνοήσει τις κραυγές για βοήθεια, δεν θα είχα το κουράγιο 

να ξαναβγώ στη θάλασσα».
Πού να κρυφτώ από το πρόσωπο της γης, μα και της θάλασσας; Πού 

θα μπορούσα την ασχήμια, να κρύψω, της ψυχής μου;
Μπροστά μου πάντα θα ξεπετάγονταν μορφές. Θ’ ακούγονταν 

κραυγές. Κι αναπαμό δεν θα‘ χα.
Για τούτο τη ζωή μου έσωσα, μαζί με τις ζωές τόσων ανθρώπων!

Δ(2)

Έτος ΜΔ’ Αρ. 178(1367), 8 Μαρτίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Ένας  γενναίος εχθρός, είναι καλύτερος από έναν άνανδρο φίλο. 
l Οταν χάνεις αυτούς που αγαπάς, τότε νοιώθεις πόσο τους 
αγαπούσες. 
l Οσο περισσότερο μιλάς, τόσο λιγώτερα λες. (Έ.  Αλιμπέρτης)

l Οταν ο ήλιος δύσει, όλοι κλείνουν τις πόρτες. Το ίδιο και όταν ο 
ισχυρός ξεπέσει. (Σαίξπηρ)

l Οταν ο αγώνας του ανθρώπου αρχίζει απ’ τον εαυτό του, τότε 
αξίζει τον κόπο. (Μπράουνιγκ)

l  Αγαπάμε περισσότερο, ό,τι αποκτήσαμε με κόπο. (Αριστοτέλης)

l Το ξίφος δεν λύνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. (Μ. Ναπολέων) 

l Μπορεί κανείς να φθάσει στο Χριστό απ’ όλους τους δρόμους, 
γιατί Αυτός είναι το σταυροδρόμι όλων των αληθειών.  
l Ως λόγος το Έυαγγέλιο έχει ηλικία είκοσι αιώνων. Ως 
εφαρμοσμένη όμως πραγματικότητα όλο και πρόκειται να 
γεννηθεί.
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«Μένε στον άδην…» ( Ο Χριστός στον άγιο 
Σιλουανό)

Δεν του είπε: 
- Εντάξει. Θα τα κανονίσουμε.
Ούτε: 
- Καλά είσαι εκεί. Γιατί διαμαρτύρεσαι;
Ούτε: 
- Μα, τέλος πάντων, όλο παράπονα είσαι. 
- Μένε. 
Εξακολουθητικά. Και: 
«Άντεξε ακόμη λίγο. 
Υπόμενε λοιπόν. 
Θα έλθει κι η δική σου ώρα». 
Παρηγορητικός ο Χριστός.
Εμπνέει πίστη. Και εμπιστοσύνη. 
Υπενθυμίζει, ότι, ναι. Είναι μαζύ μας. Δίπλα μας. 

Έτοιμος να επέμβει. 
Το «πότε;» Εκείνος το ξέρει. 
Δικό μας δημιούργημα ο χρόνος. Κατασκεύασμα. 
Εμπιστοσύνη λοιπόν. 

                                           Αλ.

Ο Χριστός ρωτά συνήθως: Θέλεις να  γίνεις καλά; 
Εδώ όχι.
Προχωρεί στο έργο του. Αξιολογεί. Και δρα ανάλογα

                                                               γ.
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 179(1368), 15 Μαρτίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Στην  Ορθοδοξία υπάρχουν δύο είδη ιεραποστολής. 
α) Να πάει ο ιεροκήρυκας στους ανθρώπους και 
β) να αγιάσει ο πνευματικός εργάτης τον εαυτό του και τότε χιλιάδες θα 

τρέξουν κοντά του. (Αγ.  Σεραφείμ του Σάρωφ)

l Ο θησαυρός των φτωχών, η ανακούφιση των ασθενών και το στήριγμα των 
θνησκόντων είναι το Έυαγγέλιο. 
l Ποτέ δεν απατάσαι τόσο πολύ, όσο όταν προσπαθείς να εξαπατήσεις 
κάποιον άλλο.
l Ένα πήλινο βάζο κάτω από τον ήλιο θα παραμείνει πάντοτε ένα πήλινο 
δοχείο. Πρέπει να περάσει μέσα από το καμίνι της άσπρης φωτιάς για να 
γίνει πορσελάνη.
l Η χαρά βρίσκεται μέσα στον κόπο. Η ευτυχία μέσα στην προσοχή 
και τη μελέτη. (Αγ.  Νεκτάριος Πενταπόλεως)

l Πρέπει να είμαστε άνθρωποι της Χάρης, ώστε όποιος μας πλησιάζει 
να ξεκουράζεται. (Γερ.  Αμφιλόχιος Μακρής)

Το μυστικό
«Το μυστικό της ζωής είναι να διατηρήσεις το πνεύμα ενός παιδιού σε 

μεγάλη ηλικία. Δηλαδή να μη χάσεις ποτέ τον ενθουσιασμό σου» (Α. Χ.).
Σαν να περιέγραφε την 81χρονη, που κατάφερε, πρόσφατα, να κάνει 

τον διάπλου της Κεφαλονιάς με ιστιοσανίδα, σε χρόνο ρεκόρ 6 ωρών.
Κουράστηκες;
«Δεν είχα χρόνο να το σκεφτώ. Ό αέρας σου δίνει τόση ελευθερία. 

Πετάς. Είναι μεγαλείο».
Η κινητήρια δύναμη κάθε ενέργειας. Ό ενθουσιασμός που ανάβει τη 

φλόγα για ενεργοποίηση και δραστηριότητα πέραν των φυσιολογικών 
δυνατοτήτων μας.

Η ζωντάνια που μονάχα ένα παιδί μπορεί να μας μπολιάσει. Και να μας 
ελευθερώσει από τα βαρίδια που μας καθηλώνουν. Ωστε ελεύθεροι να 
πετάξουμε προς των ονείρων μας την πραγμάτωση.

Πετώντας. Χωρίς να ονειροβατούμε. Γιατί μόνο ελεύθεροι μπορούμε 
να πιάσουμε τ’ άπιαστα.

Και ν’ απολαύσουμε τη διαδρομή!                         Δ(2)
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Καθημερινό το φαινόμενο. 
Αποκαμωμένοι. Κουρασμένοι επιστρέφουμε το 

βράδυ. 
Πεζοπορούσαμε. 
Αναζητούσαμε.
Όχι ασφαλώς τρόπους πνευματικής επιβίωσης.
Πλάνητες διασχίζαμε της κάθε μέρας τους δρόμους.
Τι θέλαμε λοιπόν; 
Ξέρουμε; 
Ο ποιητής απαντά: 
«και τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα 

τα φτερά»
Τι θα γίνει τώρα; Αλλά και αύριο;
Μήπως τελικά αναζητούμε, για να… αναζητούμε; 

Σε λανθασμένους τόπους δηλ;  
Η έρημος μπορεί ν’ ανθίσει (ασκητές κλπ). Η στέππα 

όχι. 
Γιατί ανατρέχουμε στη συκιά, αφού δεν είναι η 

εποχή των σύκων; 
Στο Χριστό να στραφούμε. Για να… δούμε. Όπως οι 

τόσοι τυφλοί, που θεράπευσε. 
                                            Αλ.

Τί απαντούμε στην πρόσκληση;
Να βάλουμε προσωπείο; Να παρουσιαστούμε διαφορετικοί;                                                                            
Γιατί; Δεν μας ξέρει; γ. 
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Μηνύματα ελπίδας
Με 10 χρυσά μετάλλια σε Όλυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια 

πρωταθλήματα είναι η κυρίαρχη στις κούρσες της «μιας ανάσας».
Η Τζαμαϊκανή Σ. Φρέιζερ παραμένει λιγομίλητη και ταπεινή. 

Μεγαλωμένη πολύ φτωχικά από τη μητέρα της σε μια κακόφημη 
συνοικία της Τζαμάικας, απέφυγε τις κακοτοπιές.

Συνδύασε τον αθλητισμό, την εκκλησία και τις σπουδές.
Παρά τη δόξα, τη φήμη και τα χρήματα παραμένει 

προσγειωμένη. Δεν ξεχνά τις καταβολές της.
Μάλιστα αφιερώνει το τελευταίο της μετάλλιο στις γυναίκες 

αθλήτριες.
«Ηθελα να δείξω τη δύναμη που μπορεί να έχει μια μαμά και 

να εμπνεύσω κάθε γυναίκα που θέλει να βιώσει τη μητρότητα. 
Δείχνοντάς της και το δρόμο της επιστροφής μετά τη γέννα».

Τελικά είναι πολλά τα παραδείγματα των ανθρώπων του 
αθλητισμού που μπορεί να εμπνεύσουν. Η προσωπική τους 
πάλη με τις δυσκολίες και οι στόχοι τους στέλνουν μηνύματα 
αγωνιστικότητας, επιμονής και ελπίδας.

Για ένα καλύτερο αύριο!                                                   Δ(2)

Έτος ΜΔ’ Αρ. 180(1369), 22 Μαρτίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l  Η πίστη είναι το στήριγμα των πραγμάτων εκείνων που 
αποτελούν αντικείμενο ελπίδας. Έίναι το μέσο εσωτερικής 
πληροφόρησης για πράγματα που δε βλέπουμε. 
l Κανενός ανθρώπου ο βίος δεν είναι παντοτεινά ευτυχής. Η 
παντοτινεί ευτυχία ανήκει μόνο στο Θεό. (Μ. Βασίλειος)  

l Έίναι ευκολώτερο να υποφέρει κανείς την αποτυχία, παρά να 
διατηρήσει την ευτυχία. (Γρηγόριος ο Θεολόγος)

l Προϋπόθεση της ευτυχίας του ανθρώπου είναι η ομοίωσή του με 
το Θεό. (Αγ.  Γρηγόριος Νύσσης)

l Πραγματικά ευτυχής είναι μόνο εκείνος, που ακολουθεί την 
άνω, την κατά Θεό φιλοσοφία. Αυτός δεν μεταβάλλει με τίποτα 
τις αρχές του, ούτε υποφέρει στις δυστυχίες, αλλά απολαμβάνει 
διαρκή ευτυχία και περιγελά όλα όσα θεωρούνται δυσάρεστα και 
ενοχλητικά. ( Ιω.Χρυσόστομος)
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«Έχει λοιπόν εξαλειφθεί.
Δεν μας χρειάζεται.
Στην αποθήκη, επομένως. Όχι στο σαλόνι. Εκεί 

καμμιά δουλιά δεν έχει. 
Τι; Να τον βλέπουν και οι ξένοι;»
Για ποιον μιλούμε; Μα για το Χριστό. Για ποιον 

άλλο; 
Γιατί άραγε; 
«Βαρύς ο ζυγός Του.
Μόνο απαιτήσεις έχει. 
Δεν μας προσφέρει τίποτα σήμερα. 
Η Επιστήμη κι η Τεχνική έλυσαν όλα μας τα 

προβλήματα. 
Αναδρομή σ’ Αυτόν γιατί;»
Απορίες.
Και το ανεκδιήγητο κενό μας πώς θα γεμίσει; 
Ποιος μας σώζει από τη δεσποτεία του κακού; 
Ποιος θα κρατήσει της κοινωνίας τις ισορροπίες;
Χωρίς Χριστό; Όλα... επιτρέπονται.
Επιστρέφουμε στης ζούγκλας τα μέρη λοιπόν; 
Θ’ ανεβούμε στα δέντρα; Με τους πιθήκους; 
                                            Αλ.

Τί δηλώνει η φράση; Εμπιστοσύνη στον λόγο του Θεού.
Υποταγή στο θέλημά Του. Αποδεχόμαστε άραγε σήμερα την 

πατρότητά Του; Ποιός το βεβαιώνει; γ. 

Ένα... τηλεγράφημα
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 181(1370), 29 Μαρτίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Νέα πορεία

Το τρέξιμο ή το περπάτημα μπορεί να είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος, για να ξεφύγεις από τις σκοτούρες της καθημερινότητάς σου.

Παρόλο που το τρέξιμο με μια ομάδα ή με άλλους έχει 
πλεονεκτήματα, κάποιοι επιλέγουν να τρέχουν μόνοι τους. Θέλουν 
να έχουν λίγο χρόνο και χώρο, που δεν χρειάζεται να μιλούν ή να 
ακούν.

Διαλέγουν τη διαδρομή τους. Αλλάζουν κατεύθυνση όποτε τους 
αρέσει. Ελέγχουν το ρυθμό. Και το σημαντικό βρίσκουν λίγο χρόνο να 
μείνουν με τον εαυτό τους.

Κάτι που σπανίζει στους ρυθμούς της εποχής μας.
Για τούτο ξέχνα για λίγο την τεχνολογία. Ξέχνα το Facebook, τις 

ειδοποιήσεις στο κινητό σου και άσε τον εαυτό σου να χαθεί για λίγο.
Απόλαυσε το πράσινο. Ακου τα πουλιά και θα νιώσεις ελεύθερος 

από την καθημερινή ρουτίνα.
Ελεύθερος να βάλεις τη ζωή σου σε μια νέα πορεία.
Ανοδική. Και πιο ελκυστική!                                                     Δ(2)

l  Ελεημοσύνη είναι το να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί σ’ έναν πεινασμένο, 
όταν είσαι κι εσύ εξίσου πεινασμένος. 
l Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία, βγαίνει το 
κοσμικό άγχος. (π.  Παΐσιος)
l Ουδέποτε έπεσα να κοιμηθώ έχοντας λύπη στην καρδιά μου για τον 
πλησίον μου. Και όσο εξαρτιόταν από μένα, δεν άφησα άνθρωπο να 
κοιμηθεί στενοχωρημένος μαζί μου. (Αββάς Αγάθων)
l Ο άγιος, στις σχέσεις του με τους άλλους, δημιουργεί αμέσως μια ατμό-
σφαιρα φιλικότητας, οικειότητας και εγγύτητας. (π.  Δημήτριος Στανιλοάε)
l Το καλύτερο αγώνισμα για τον άνθρωπο είναι να είναι χρήσιμος, με 
όσα μέσα διαθέτει και μπορεί. (Σοφοκλής)
l Να τα έχεις καλά με όλους, αλλά να συναναστρέφεσαι μόνο με τους 
άριστους. ( Ισοκράτης)
l Αν ο πολιτισμός πρόκειται να επιζήσει, πρέπει να καλλιεργήσουμε την 
επιστήμη των ανθρωπίνων  σχέσεων και την ικανότητα των λαών κάθε 
κατηγορίας να ζήσουν από κοινού ειρηνικά στον ίδιο κόσμο.  (Φραγκλίνος 
Ρούσβελτ)


