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  και αυτοί εξηγούντο...

Δεν ήθελε να βλέπει καθρέφτες, γιατί της έδειχναν πόσο χάλια 
είναι το μέσα της και αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει.

                                                   γ.

“υμείς . . . ”
Τρεις οι βασικές ιδιότητες του φωτός.
α. Φωτίζει. Εξορίζει το σκοτάδι. Το εκδιώκει. Το νικά.
β. Ζεσταίνει. Η δράση του είναι ανεπανάληπτη. Και τελείως 

απαραίτητη στον άνθρωπο. 
γ. Απολυμαίνει. Διώχνει όλα τα μικρόβια. Τους ιούς. Δεν τους 

αφήνει ν’ αναπτυχθούν.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον Χριστιανό. Τον πραγματικό μαθητή του 

Χριστού. 
α. Φωτίζει με την αρετή του. Την ηθικά του ακεραιότητα. Την ακτινοβολία 

της προσωπικότητάς του. Την πνευματική  του ολοκλήρωση.
Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Αντιγράφει και μεταφέρει στα δικά μας 

πλαίσια τη ζωή του Χριστού.
Το φως Του αφυπνιστικό.
Δείχνει, πως υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι. Κόσμοι μεγαλόπρεποι. Ζωή 

ανώτερη. 
Κινείται πέρα από το συμφέρον. Τον ατομικισμό. Την αποχαλίνωση. 

Δημιουργεί αντί να καταστρέφει. 
  β. Ζεσταίνει με την αγάπη του. Μια απλόχερη προσφορά. Σ’ όλους 
ανεξαιρέτως.

Γίνεται πλησίον. Αδελφός του άλλου. 
Πονεί και χαίρεται μαζύ του. Θυσιάζεται. Δαπανά τον εαυτό 

του προσφέροντας. Καταργεί τα νοητά τείχη του μίσους. 
Συναδελφώνει.

ζ.α.
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Είναι στιγμές
Είναι στιγμές που μετρούν τη ζωή μας.
Της δίνουν ένα μπόι θεόρατο.
Την ανεβάζουν σε ύψη δυσθεώρητα.
Εκεί που μόνο οι πολεμιστές μπορούν να πλησιάσουν. Και στο κατώφλι 

του Θεού γονατιστοί να φτάσουν.
Μέσα από την αρρώστια σου, συνέχισε να μοιράζεις ελπίδα. Να 

μοιράζεις δύναμη. Να μοιράζεις πίστη, στην αγάπη του Θεού.
Να μοιράζεις πίστη στη ζωή.
Κι ο δρόμος θ’ ανοίγει προχωρώντας. Ποτέ δεν θα υπάρξουν αδιέξοδα, 

όσο το χέρι κρατάς τεντωμένο και δείχνει προς τον ουρανό.
Εκεί που συναντάς το χέρι του Θεού. Κι όλα αλλάζουν. Γίνονται 

προσευχή. Γίνονται ηρεμία. Γίνονται σιωπή.
Αυτές οι στιγμές καταξιώνουν τον άνθρωπο. Μετατρέπουν τις 

δυσκολίες σε δύναμη. Τα προβλήματα σε σοφία.
Τα εμπόδια γίνονται θάρρος. Και οι άνθρωποι γύρω, σε πρόσωπα 

αγάπης!
Δοθήτε σ’ αυτούς και στο Θεό!                                                      ΔΔ

l Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. 
Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Τελώνου και του 
Φαρισαίου και από τον λόγο του Χριστού: « Όταν προσεύχεστε, 
μη φλυαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες, που νομίζουν ότι μετά την 
πολυλογία τους θα εισακουστούν» (Ματθ. 6΄7). (Όσιος Νείλος ο 
Ασκητής)

l Ο Θεός είναι περισσότερο έτοιμος να συγχωρήσει τα πολλά 
λάθη ενός που εργάζεται, παρά τα λίγα λάθη ενός που αδρανεί.
l Οι χριστιανοί πρέπει ν’ αποφεύγουν τις τρυφές, γιατί αυτές 
αδυνατίζουν τηνπίστη και την αρετή τους. (Τερτυλλιανός)

l Συζητούμε πολύ για τα παιδιά μας. Δεν συζητούμε όμως με 
τα παιδιά μας.
l Κανένα σπίτι δεν ανεβαίνει ψηλότερα από το επίπεδο 
της γυναίκας, που είναι η οικοδέσποινά του.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 230(1419), 7 Μαρτίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Ζήτησε
Η ανησυχία. Φαινόμενο της εποχής έντονο. 

Ανησυχούν οι γονείς για τα παιδιά τους. Ο νέος που 
αναζητεί προοδευτική ανάδειξη. Ο έμπορος για τα κέρδη του. 

Οι άνθρωποι για πιο πολλές ανέσεις. Απολαβές. Απολαύσεις.
Η ανησυχία γίνεται σύντροφος αχώριστος του ανθρώπου. Δεν 

τον αφήνει σε ησυχία. Του διαταράσσει και διακόπτει τον ύπνο του. Του 
δημιουργεί άγχος. Αγωνία.

Η αναζήτηση λύσεων εξακολουθεί να είναι εντατική. Παροξυσμός 
αληθινός. Ανικανοποίητο. Έλλειψη ανάπαυσης. Ησυχίας. Ειρήνης.

Και του ανθρώπου η διακίνηση στης 
ζωής τον ωκεανό γίνεται όλο και πιο 
δραματική. Βασανιστική. Τον φθείρει. 
Τον εξαντλεί. Τον εκνευρίζει. Τον κάνει δυστυχισμένο. Και μάλιστα, μέσα στην                                                                
αφθονία και το πλήθος των υλικών αγαθών. Ενώ η απληστία μεγαλώνει. 

Όλα αυτά τα κύματα τον κλυδωνίζουν. Τον ταράζουν. Τον κινούν διαρκώς. 
Αποτέλεσμα; Καρδιοπάθειες. Εκνευρισμός. Υπέρταση και τα σχετιικά. 

Γίνονται φόβητρα. Μια διαρκής απειλή. 
Παφλασμός των κυμάτων της ζωής έντονος πάντα. Η σωτηρία 

σε πρώτη ζήτηση. Οι τάσεις φυγής από την πραγματικότητα. 
Όποια     φλογισμένη αναζήτηση λύσης καταλήγει ουτοπία. 
Κάτι το άπιαστο. Το ασύλληπτο.

Μήπως άραγε χρειάζεται αλλαγή πλεύσης; Σωστή τώρα 
χρήση της πυξίδας; Αναζήτηση νέου ίσαλου            

σε κατευθύνσεις άλλες;                                        ζ.α.

Παραμένει όπως ήταν σε μια πραγματικότητα που δεν της ταίριαζε. Ξύπνησε 
ένα πρωϊ, κοίταξε τον εαυτό της. Και πήρε την επιβεβαίωση πως, αν δεν κάνει 
κάτι η ίδια γι’ αυτήν, κανένας δεν θα κάνει. κάτι γι’ αυτό.                                         γ.
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Στροφή στο Φως
«Κύταζε πάντα προς τον ήλιο και οι σκιές θα πέφτουν πίσω σου» (Walt 

Whitman).
Δεν θα γίνονται εμπόδιο στον δρόμο σου.
Οι σκιές δεν θα μπορούν να σκοτεινιάσουν τη ζωή σου.
Δεν μπορούν να κρύψουν τη διαδρομή. Θα φωτίζεται και τα 

προσκόμματα θ’ απομακρύνονται.
Εάν αφήσουμε το φως να γίνει μέρος της ζωής μας, δρόμος ανοίγει 

διάπλατα. Και φέγγει στις ανηφοριές. Και τις κακοτοπιές αφήνει πίσω 
του.

Είναι κομμάτι δύσκολο να μη βρεθούν εμπόδια στο μονοπάτι της 
ζωής. Κι αν το σκοτάδι κρύβει την πορεία, δύσκολα ξεμπερδεύουμε.

Κι όμως πολλές είν’ οι φορές, που σκιά γυρεύουμε να κρύψουμε 
επιθυμίες και πράξεις. Δεν αντέχουν στο φως.

Κι αν το σκοτάδι γίνει τρόπος ζωής, ποτέ δεν θα γυρέψουμε το φως.
Στο Φως. Τώρα. Έτσι μονάχα χάνονται οι σκιές.     

ΔΔ

l  Προσευχή είναι το ανέβασμα του νου στο Θεό. Πρόκειται για 
μια εργασία πνευματική, που αρμόζει στην αξία του ανθρώπινου 
νου περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη ασχολία. (Όσιος Νείλος ο 
Ασκητής)

l Η αγάπη πύργους καταργεί και κάστρα ρίχνει κάτω.
l Συχνά το κίνητρο ενός λάθους είναι χειρότερο απ’ αυτό το 
λάθος.
l Όσοι θέλησαν να κάμουν ανόητη επίδειξη δύναμης καβαλώντας 
την τίγρη, κατέληξαν στα δόντια της.
l Η αλήθεια είναι χωλή (κουτσή) και άσχημη. Έρχεται αργά. Και 
είναι αποκρουστική στους ενόχους. Έρχεται όμως...
l Το γήρας είναι μια πολύ κακή συνήθεια, την οποία ένας 
απασχολημένος άνθρωπος, δεν προφθαίνει να 
αποκτήσει.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 231(1420), 14 Μαρτίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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 . . .  του κεραμέως
Τί έγινε, αλήθεια, τελικά, με τα τριάκοντα αργύρια;
Βρισκόμαστε μπροστά στο πελώριο έγκλημα της προδοσίας του 

Διδασκάλου. Σε μακάβριες σκηνές. Το Πραιτώριο της υποκρισίας. Του 
Γολγοθά. Της Σταύρωσης.
Υπερβολική, επομένως, η αξίωση να δούμε τί έγιναν τα αργύρια.Πού 

τα πήρε ο Ιούδας. Αγοράστηκε μ’ αυτά ο αγρός του Κεραμέως;
Κάτι που θα ήταν και παραλογισμός βέβηλος.
Θα μετέθετε την προσοχή μας από τα βαρύτερα του νόμου. Τα 

πνευματικά. Στα ευτελέστερα και τα γαιώδη.
Ο Ιούδας βέβαια συνειδητοποιεί τα 

αποτελέσματα της  πράξης του.
Μεταστρέφεται. Μεταμελείται. Ανοίγει 
προς στιγμήν, μια ελπίδα ανέλπιστου φωτός μέσα στο έρεβος του 
ήδη παντού διάχυτου θανάτου. Η πληροφορία όμως για το τέλος του 
ματαιώνει αυτή τη στιγμιαία αναλαμπή, έχασε, ουσιαστικά το πρωτείο 
εισόδου στον Παράδεισο. Δεν έγινε ο πρώτος οικιστής του.Προχώρησε 

στην αυτοκτονία. Έκλεισε έτσι βίαια τον τραγικό κύκλο της ζωής του. 
Μετά απ’ αυτά, ενδιαφερόμαστε ακόμη για τα αργύρια;

Αν ξεπεράσουμε τις ψυχολογικές αυτές ανασχέσεις, αν 
δούμε με νηφαλιότητα κάποιες ξεχωριστές λεπτομέρειες από 
τις σκηνές του πάθους, θ’ ανακαλύψουμε νέες συγκινητικές 

πτυχές του Θείου δράματος.
ζ.α

                                   

Αυτό μ’ αρέσει στην πόλη, που δεν έχει θάλασσα. Οι ήχοι και οι μουσικές 
της. Και αυτές που μυρίζουν ιστορία και αυτές που ακούς τους ήχους της μέσα 
στην κίνηση.                                                                                                     γ.
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Ο γίγαντας
Η φύση ποτέ δεν τσιγκουνεύεται. Μοιράζει απλόχερα τη χάρη της. 

Όποτε κι αν βρεθείς κοντά της.
Πρωί με την ανατολή, για δείλι με τη δύση, τον Πλάστη είναι έτοιμη 

να Τον δοξολογήσει.
Η Αλυκή της Λάρνακας αποζημιώνει τον κάθε επισκέπτη. Κρύβει 

θησαυρούς, που μόνο ο φωτογραφικός φακός μπορεί να αποκαλύψει.
Από φλαμίνγκο κι άλλους φτερωτούς φίλους, μέχρι φυτά και 

βράχους, που μοιάζουν με γίγαντες.
Ένας τέτοιος, αγέρωχος, δεσπόζει πάνω από το νερό και 

στοχάζεται.
Τι να ‘χει στο μυαλό ο γίγαντας ο πέτρινος της Αλυκής;
Τα χρώματα θαυμάζει και χαμογελά.
Πρωτόγνωρα δεν είναι κι ούτε τελευταία.
Αναπολεί την αναχώρηση της μέρας, με τέτοια χρώματα μαγευτικά.
Κι ονειρεύεται μια νύκτα ήρεμη.
Και πρωινό ακόμα πιο χρυσό κι απ’ το χρυσάφι.                       ΔΔ

l  Η προσευχή γεννιέται από την πραότητα και την αοργησία. 
Φέρνει στην ψυχή τη χαρά και την ευχαριστία. Προφυλάσσει 
τον άνθρωπο από τη λύπη και την αθυμία. (Όσιος Νείλος ο Ασκητής)

l Ο Κύριος πέθανε για μας στον Σταυρό. Αυτός είναι ο λόγος 
που το σημείο του Σταυρού έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Και είναι 
η πηγή της ζωής.
l Οι λεπτομέρειες στη ζωή κάνουν την τελειότητα. Η τελειότητα 
στη ζωή δεν είναι λεπτομέρεια.
l Χαρές και πλούτη κι αν χαθούν, και τα βασίλεια κι όλα τίποτα 
δεν είναι σαν στητή μένει η ψυχή κι ολόρθη. (Δ. Σολωμός) 

l Ξύπνα πρωϊ. Η μέρα που αρχίζει νωρίς, αργεί και να βραδυάσει.
l Το λίγο είναι περισσότερο απ’ το καθόλου.
l Ο Θεός μιλάει σε εκείνους που ακούνε.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 232(1421), 21 Μαρτίου 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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Η  ζωή δεν κλείνει πάντα με τον  ίδιο τρόπο όπως στα παραμύθια.
Πού ξέρεις, αν θα ήσουν ευτυχισμένος στη ζωή σου;            γ.

                        “άκοντες. . . ”
Γιατί να προδικάσει ο Θεός τέτοιαν αποκλειστική χρήση του 

αγρού εκείνου; (του κεραμέως);  
Υπάρχει ένας βαθύτατος συμβολισμός, που αποβλέπει στο 

να μας διδάξει μια συγκλονιστική αλήθεια. Το αίμα του Χριστού 
γίνεται άμεσα και χειροπιαστά το “αντίτιμoν”. Για ν’ αποκτήσουν , 

έστω και μετά θάνατον, πατρίδα και “ισότητα” με τους προνομιούχους 
ντόπιους όλοι οι “άστεγοι”  και οι “ξένοι”. Σαφέστατος υπαινιγμός στην άνευ 
ορίων δύναμη και καθολικότητα του σκοπού της σταυρικής θυσίας. 

Η σταυρουμένη Αγάπη του Θεού εξασφαλίζει δικαίωμα “ισοπολιτείας” 
ακόμη και στους διώκτες της. Αρκεί να την 
δεχθούμε και να της επιτρέψουν να τους στεγάσει. 

Όπως ολόκληρη η ανθρωπότητα 
προέρχεται από μία και ενιαία πράξη 
της Δημιουργίας έτσι και ολόκληρη η 
ανθρωπότητα λυτρώνεται από τη μια και ενιαία πράξη της σταυρικής 
θυσίας, αφού το αίμα του Χριστού χύθηκε “υπέρ της του κόσμου ζωής 
και σωτηρίας”. Ήταν φυσικό  να μην αφήσει αναίτια έξω από τη δραστική 
χάρη Του κανέναν άνθρωπον. 

Αυτή την πρωταρχική αλήθεια της Πίστης διακηρύττει, ανεπίγνωστα 
βέβαια και η χειρονομία των Εβραίων να αγοράσουν με το αίμα 

του Χριστού χώρο, που θα εξασφάλιζε την έσχατη ανάπαυση και 
προστασία στους ξένους και τους απόκληρους. Οι αρχιερείς 

των Ιουδαίων με την αγορά του αγρού του Κεραμέως, χωρίς 
να ξέρουν, διεκήρυτταν εκ των προτέρων τη λυτρωτική 

δύναμη του αίματος του Χριστού, δηλ. “άκοντες προε 
-   φύτευσαν”                                                               ζ.α
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Και δάκρυσα...
«Πριν χρόνια πέθανε ένας μαθητής μου. Ήμουν δίπλα του 2 χρόνια, 

μέρα νύχτα. Κάθε βράδυ τον έβαζα να κοιμηθεί. Μαζί με τον Γιώργο 
μου ζήσαμε εμπειρίες από αυτές που λίγοι μπορούν να ζήσουν.

Ήταν άθεος. Και οι γονείς το ίδιο.
Πιο πολύ η μάνα. Δεν ήθελαν Χριστό και Παναγία.
Όμως με τον Γιώργο κρυφά αγαπήσαμε την Αγία Υπομονή.
Την κρέμασα πάνω του.
Με έβαλε να μάθω το απολυτίκιο.
Κάθε μέρα την ψέλναμε. Την αγαπούσαμε όλο και πιο πολύ.
Η τελευταία κουβέντα που μου είπε ήταν: “Δάσκαλε, η Αγία 

Υπομονή είναι φίλη μου”.
Κι εκεί που σκεφτόμουν τον Γιώργο, βλέπω μήνυμα στο κινητό μου 

από κάποιο μαθητή μου.
Φωτογραφία από τον τάφο του Γιώργου με τη λεζάντα:
“Κύριε, ο άγγελος που πρόσεχες... Τώρα σε προσέχει αυτός μαζί με 

την Αγία Υπομονή”.
Και δάκρυσα...                                                                           ΔΔ

l  Αφού η προσευχή είναι συναναστροφή του νου με το Θεό, σε 
ποιαν άραγε κατάσταση θα πρέπει να βρίσκεται αυτός, για να 
μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριό του 
και να συνομιλεί μαζί Του χωρίς τη μεσολάβηση άλλου; (Όσιος 

Νείλος ο Ασκητής)

l Νά’ ξέρες πόσο γλυκό είναι εκείνο το “Πάτερ” στη μικρή 
προσευχή που μάθαμε παιδιά: “Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς”. 
(Γ. Ματσαγγίδης)

l Προσεύχου για μια καλή σοδειά. Συνέχισε όμως ν’ αφαιρείς τ’ 
αγκάθια.
l Κανένας δεν μπορεί να σε πληγώσει χωρίς την συγκατάθεσή 
σου (Γκάντι)
l Η υπακοή μας στο Θεό δείχνει πόσο Τον σεβόμαστε.
l Η αγάπη γεφυρώνει τα κενά.
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