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Τόλμη σήμερα;
Εξαρτάται. 
Αλλά και γιατί όχι;
Τόλμη ο Ιωσήφ. Τρέχει στον Πιλάτο.
Τολμούν οι Μυροφόρες.
Όλοι τους ξέρουν τους κινδύνους που διατρέχουν.
Τους παραβλέπουν όμως.
Και κάτι άλλο.
Υπάρχουν και κάποιοι που «τολμούν» διαφορετικά. Δεν 

θέλουν να δουν το χέρι του Θεού στη ζωή τους. 
Απορούν. 
Προφασίζονται. 
Αποστρέφουν το πρόσωπό τους. 
Κωφεύουν στον Ηθικόν Νόμον. Και …. προχωρούν.
Για πού άραγε;
Για το βάραθρο; 
Το χάος; 
Το κενό;
Τί γίνεται τότε;
Δύσκολο να πει κανείς.
Ο Χριστός, πάντως, μας προειδοποίησε.
«Ινα οι βλέποντες μη βλέπωσι»…
Μετά. Τί κάνουμε μετά;
Τολμούμε; Γιατί;                                                       Αλ.

Δεν είναι εδώ.
Αμφιβάλλετε;
Δέστε και μόνες σας.
Σας το είχε πει από πριν. Έτσι;

[Ένα]           ... τηλεγράφημα

  γ.
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l Η  ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι τέτοια, που όλοι να 
ξέρουν ότι είναι χριστιανός. Ιδιαίτερα η οικογένειά του.
l Η μερική άσκηση πίστης, όπως και η μερική απασχόληση, δεν 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σου.
l Το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι η γνώση 
μας αυξήθηκε πολύ γρηγορώτερα απ’ ότι η σοφία μας.
l Η άνεση και η ευτυχία μας εξαρτάται από το τί είμαστε για το 
Χριστό. Όχι για το τί είμαστε για τον κόσμο. (Τρεμπέλας) 

l “Όποιος αξιώθηκε να δει τον εαυτό του, είναι καλύτερο παρά  
να δει τους αγγέλους”. (Ισαάκ ο Σύρος)

l Είχα δυο επιλογές: Η πρώτη; Να ζήσω. Η δεύτερη; Να 
παραδοθώ. Αποφάσισα να ζήσω.
l Η αγάπη επανενώνει τη ζωή με τη ζωή. Τον άνθρωπο με τον 
άνθρωπο. Και δεν αποθαρρύνεται εύκολα.

O πλησίον
Ένας νέος άνθρωπος μιλούσε με απλότητα: «Έχουμε 350 κιλά πατάτες 

και τώρα θα κλείσουμε. Θα χαλάσουν. Θέλουμε να τις δώσουμε δωρεάν 
σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 4 το απόγευμα. 
Κοπιάστε!». (Διαδίκτυο)

Έπρόκειτο για κατάστημα έτοιμου φαγητού στη Λάρνακα. 
Συγκινητικό. Η απόλυτη έκφραση της άνευ όρων αλληλεγγύης των 

ημερών.
Δεν θ’ αντέξουν τόσες μέρες τα τρόφιμα. Δεν σκέφτηκε ούτε να τα 

πουλήσει. Nα τα βάλει στο ψυγείο. Kι όσα αντέξουν.
Στο μυαλό του δεν υπήρχε δίλημμα. 
Έπιλογές δεν άφησε να τον προβληματίσουν.
Η λύση μία. Kαι μοναδική. 
Ο άλλος. Ο διπλανός. Ο ταλαιπωρημένος.
Έγινε ο πλησίον των ανθρώπων.
Συγχαρητήρια! 
Τις μέρες της κρίσης ο καθένας αποκαλύπτει τον εαυτό του.

ΔΔ

Ετος ΜΔ’ Αρ. 186(1375), 3 Μαϊου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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H  ερώτηση «Θέλεις…;» και σ΄ εμάς αποτείνεται.
Επιδέχεται και από εμάς άραγε θετική απάντηση;
Είμαστε διατεθειμένοι να ξυπνήσουμε; Και να δεχθούμε 

το θαύμα;
Γίνεται αιτία ν΄ αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να δούμε, 

αν είμαστε έτοιμοι να «γίνουμε» ζωντανοί. Λαός του Θεού 
αληθινός. Που να δίνουμε τη σωστή θέση στον Σταυρό. Και 
σημασία στου Χριστού την Ανάσταση.

Θετική πιθανή απάντησή μας δεν προϋποθέτει αναμονή 
μας γι΄ ανακίνηση του “νερού”. 

Η εξ ύψους δύναμη θα μας βοηθήσει. Να σηκωθούμε. 
Να περπατήσουμε. Να πάμε εκεί, που η Χάρη Του θα μας 
φέρει.

Να σταθούμε. Μόνοι. Με την πίστη. Τη δύναμη. Τη 
σιγουριά. Και την ορμή.

Να μην περιμένουμε να μας σηκώσουν.
Αυτό θα το έχει ήδη κάμει ο Χριστός.           
                                           Αλ.

Ζητούσε άνθρωπον.
Μα, δεν υπήρχαν;  Ήταν δυνατόν;
Φαίνεται πως ναι. Συχνά και εμείς ζητούμε “πλησίον”. 
Είμαστε εμείς άραγε;

[Ένα]           ... τηλεγράφημα
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Μας περιμένει

«Μεγάλος άνθρωπος είναι αυτός, που δεν έχει χάσει την καρδιά του 
μικρού παιδιού».

Μια όμορφη αντίθεση, που τονίζει την ανάγκη να γίνουμε όπως τα 
παιδιά. Χωρίς ασφαλώς παιδιαρίσματα.

Αλοίμονο σ’ αυτόν που «υποκύπτει» στην ωριμότητά του. Και διακόπτει 
σχέσεις με την απλότητα. Την αθωότητα. Την αγνότητα.

Να θυμηθούμε την προτροπή της Αγίας Γραφής: «Κράτει ό έχεις».
Ο Θεός μας προίκισε με τη δυνατότητα να Του μοιάσουμε.
Ν’ ανεβούμε τα σκαλοπάτια της αρετής. Να κρατηθούμε κοντά Του. 

Ένωμένοι μαζί Του. 
Οπως τα παιδιά. Για πάντα. Ξέρουμε πως κάθε παιδί φέρνει το μήνυμα 

ότι ο Θεός δεν έχει αποθαρρυνθεί (ακόμα) από τον άνθρωπο. Μας περιμένει 
λοιπόν.

Χρειάζεται, πολλές φορές, αυστηρή και σκληρή αντιμετώπιση του 
εαυτού μας.

Για ν’ αξιοποιήσουμε τα κρυμμένα διαμάντια. ΔΔ

Ετος ΜΔ’ Αρ. 187(1376), 10 Μαϊου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Αρώματα των χριστιανών η πίστη. Και η συνείδηση. Αυτή είναι 
η ευωδία του Χριστού”. (Αγ. Γρηγόριος Νύσσης)
l Όταν φύγει η ντροπή, ο άνθρωπος γίνεται πρόξενος πολλών κα-
κών. (Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος)
l Σκοπός σου να είναι ο εξαγνισμός της ψυχής σου. Η τελεία 
υποταγή του νου σου στη θεία Χάρη. Για χάρη αυτού του σκοπού 
να προσεύχεσαι. Να μελετάς, συναισθανόμενος ότι έχεις απόλυτη 
ανάγκη από το έλεος του Θεού. Και να κοιτάς τα πνευματικά σου. 
(Γέρων Παϊσιος)
l Στην τελειότητα του ανθρώπου τρία πράγματα πρέπει να 
βοηθήσουν. Η φύση, η μάθηση και η άσκηση. (Πλούταρχος)
l Ό λόγος για τον οποίον πολύ λίγοι άνθρωποι είναι ευχάριστοι 
σε μια συναναστροφή, είναι ότι  καθένας τους δεν προσέχει στο τί 
λέει ο άλλος. Αλλά στο τί θα πει αυτός. (Λαροσφουκώ)
l Πριν από τα βραβεία απαιτείται αγώνας. (Ιω. Χρυσόστομος)

΄
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Συναντά ο σύγχρονος άνθρωπος το Χριστό;
Επιζητεί σχέση;
Έχει τελικά την ανάγκη Του;
Δύσκολο το ερώτημα. 
Προτιμούμε τη φυγή. Την αποφυγή. Την προσφυγή 

σε ότι άλλο.
Είναι γεγονός, ότι ο Χριστός, το μικρό εκείνο 

παιδάκι της Βηθλεέμ, καταδικάζει την αλαζονεία. Και 
την αυτάρκειά μας.

Δεν συμφωνεί με τη μεγάλη τάση μας στη δίψα γι΄ 
απόλαυση.

Ο Χριστός δείχνει τον ουρανό.
Δεν αποδέχεται την περιφρόνηση της αξίας της 

ψυχής. 
Την προσήλωσή μας στον ορθό λόγο. 
Την ηδονή και τα σχετικά.
Το ερώτημα, τελικά, είναι:
Χριστός; Ή χρυσά;
“Ιδού η Ρόδος” λοιπόν.                                          

 Αλ.

Διψώ. Πολλές οι βρύσες γύρω. Δοκιμάζω;
Κι αν είναι δηλητηριασμένο;
Γνώση είναι η πηγή της ζωής.
Γιατί καθυστερούμε λοιπόν;                                 γ.

[Ένα]           ... τηλεγράφημα
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Απλά!
«Το θαύμα της ιατρικής είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης 

των ηλικιωμένων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες 
μας, γιαγιάδες και παππούδες. Τιμούμε όλους και σεβόμαστε όλους, αλλά 
κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε ή να έχουμε ταυτότητα 
χωρίς αυτούς». (Σωτήρης Τσιόδρας, Λοιμωξιολόγος).

«Σε τούτες τις δύσκολες μέρες πάντα σκεφτόμαστε τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα. Φίλους, συγγενείς, τα παιδιά μας, τους γονείς μας...

Στην άσκηση της ιατρικής όλους αυτούς δεν τους ξεχωρίζουμε από τους 
υπόλοιπους.

Και είναι ευλογία και τιμή μας, που φροντίσαμε τους πατεράδες και τις 
μανάδες μας, ως γιατροί και ως παιδιά τους.

Για μας, που δεν τους έχουμε πια, ναι! έχουμε τους πατεράδες και τις 
μανάδες σας. 

Έύγε σ’ αυτόν τον σεμνό επιστήμονα!».
Τόσο απλά και τόσο καθαρά.
Οταν μιλούν οι γιατροί...                                                                                   ΔΔ

l Η προσευχή χρειάζεται αγώνα μέχρι την τελευταία αναπνοή. 
(Ιω. Χρυσόστομος)

l Εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με 
πολλήν ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους 
φτερουγίζει. (Γέρων Παϊσιος)

l Σοφός άνθρωπος είναι αυτός, που ξέρει χρήσιμα πράγματα. Όχι 
αυτός που ξέρει πολλά. (Αισχύλος)

l Όποιαδήποτε αγάπη, που δεν μεσολαβεί η αγάπη προς το Θεό, 
είναι παράνομη. Αισχρή. Ενοχη. 
Λανθασμένα λέγεται αγάπη. Είναι άνομη εμπάθεια χωρίς κατά 
Θεόν σκοπόν. Και δεν έχει καλό τέλος.
l Όταν ο Θαλής ρωτήθηκε τί ήταν δύσκολο, είπε: Το “γνώθι σ’αυτόν”. 
Ό άνθρωπος ρωτήθηκε τί ήταν εύκολο. Απάντησε: Το να δίνεις 
συμβουλές. (Διογένης)

΄

Ετος ΜΔ’ Αρ. 188(1377), 17 Μαϊου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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«Dεν τους κάνουμε κακό. Δεν πολεμούμε την 
Εκκλησία. Γιατί να της επιτεθούμε; 

Κοίταξε εκεί. Στου δρόμου την άκρη. Υπάρχει ένας 
σταυρός. Πέφτοντας το χιόνι, τον κάλυψε.

Οι άνθρωποι; Αντιπαρέρχονται. Ο καθένας στη 
δουλειά του.

Ποιος φροντίζει για τον σκεπασμένο από χιόνι 
σταυρό;

Σε λίγο δεν θα τον βλέπεις.
Αυτό γίνεται και με τον Χριστιανισμό».
Σταμάτησε ν΄ ανασάνει.
Φύσηξε ανεμοστρόβιλος. Το χιόνι κάλυψε τα 

πρόσωπά τους. Εκείνου του πήρε τον σκούφο. Τότε;
Ξαναφάνηκε η συμπαθητική μορφή του Χριστού 

στον Σταυρό.
Ο άλλος είπε:
«Η σκόνη (ή το χιόνι) σκεπάζει του Χριστού τη 

μορφή στις καρδιές τις ανθρώπινες.
Ποιος όμως αποκλείει μια θύελλα; Έναν 

κατακλυσμό; Μια δοκιμασία;
Με δάκρυα η ψυχή τότε αναζητεί το σκεπασμένο 

πρόσωπο του Χριστού».
Αλ.

Ήξερε ο τυφλός τί ζητούσε.
Είχε συναίσθηση της αμαρτωλότητάς του .
Ζήτησε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Και τα πήρε.                                                                                                γ. 

[Ένα]           ... τηλεγράφημα
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Toλμούμε;
«Ο πόλεμος είναι κακός για όλους. Έίναι φρικτός.
Υπάρχει για όλους αρκετή γη και φαγητό.
Η ειρήνη είναι κοντά μας. Πρέπει να επικρατήσει».
Μιλά μια κυρία, που έζησε τη φρίκη του πολέμου και επέζησε του 

ολοκαυτώματος. 
Ηταν 6 χρόνων. Με μνήμες να σχίζουν την καρδιά της. Να 

συνταράσσουν το είναι της.
Να μην ζήσει άνθρωπος τα όσα εκείνη.
Αυτή είναι η κραυγή αγωνίας της. Η ικεσία της προς κάθε άνθρωπο.
- Αφήστε τους πολέμους. Διαγράψετε αυτό το κακό από τη ζωή σας.
Πόσο κοντά μας όμως βρίσκεται η ειρήνη; Έύκολο να το λες. Στην πράξη;
Ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα; Οι άλλοι. Οχι εγώ. Σκεφτόμαστε.
Κι όμως, η λύση είναι μέσα μας.
Έιρήνη με τον εαυτό μας. Και θ’ ακολουθήσει αυτή με τους άλλους. 

Και με το Θεό.
Και το θαύμα θα γίνει. 
Τολμούμε...;                                                                                        ΔΔ

l  Η πληγή της μαχαιριάς βρίσκει γιατρειά. Της γλώσσας μήτε 
παρηγοριά.(Αισχύλος)
l Η ματαιοδοξία και η σπατάλη προγευματίζουν με την αφθονία. 
Γευματίζουν με τη φτώχεια. Δειπνούν με τον εξευτελισμό.
l Απώλεια χρόνου σημαίνει χάσιμο ενέργειας. Ζωτικότητας. 
Δύναμης για τον χαρακτήρα. Ευκαιριών που δεν θα ξαναβρεθούν 
ποτέ.
l Όι μέρες έρχονται σαν κρυμμένοι φίλοι. Μας φέρνουν ανεκτίμητα 
δώρα. Με χέρι αόρατο. Εάν όμως δεν τα χρησιμοποιήσουμε, 
τα δώρα απομακρύνονται. Δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ. Κάθε 
πρωϊ μας φέρνει καινούργια δώρα. Αν όμως δεν δεχθήκαμε τα 
χθεσινά και προχθεσινά, γινόμαστε ολοένα και πιο ανίκανοι να τα 
χρησιμοποιήσουμε. (Μαρντέν)
l Όταν αξιώνεις ευθύνες από τους άλλους, πρέπει να αποδέχεσαι 
τις δικές σου. (Σόλων)

Ετος ΜΔ’ Αρ. 189(1378), 24 Μαϊου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Dεδομένα:
α. Και τι έχει χάσει ο Χριστός; Οι πολιτικοί είπαν.
β. Οι δοσολήπτες αγνοούν την ηθικήν. (Οι έμποροι)
γ. Τι θέλετε να κάμουμε με το Χριστό; (Οι εργάτες)
δ. «Πήγανε. Δεν υπάρχει τίποτε για σένα» (Οι                              

 τραπεζίτες).
ε. Η πίστη και η επιστήμη αλληλοαποκλείονται 

(Οι επιστήμονες).
Ακαταστασία λοιπόν;
Ο Χριστός σ΄ εξορία;
Και μετά;
-Αναρχικοί; Όλοι μας;
-Επαναστάτες;
-Αντιδραστικοί;
Κι η κοινωνία; Θα παραμείνει όπως είναι; Είναι 

δυνατόν;
Πώς θα επιβιώσει χωρίς συνδετικό ιστό;
Ζούγκλα; 
Επιστροφή στη Παλαιολιθικήν εποχήν;
Ξεκινούμε από την αρχή;
Εχέγγυο; Ναι. Αλλά ποιό;
Μήπως είναι καιρός να σοβαρευτούμε; Αλ.

Ο καθένας χρειάζεται κάποιον. Ότι κάναμε ως τώρα, δεν είναι 
δική μας μόνο επιτυχία. Ένας φίλος ήταν δίπλα μας. Ότι καλύτερο 
για μας. Και ξέρει τις ανάγκες μας πριν εμείς τις εκφράσουμε.

Ευγνωμοσύνη λοιπόν. Και ομόνοια.                                      γ. 

[Ένα]           ... τηλεγράφημα
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Ετος ΜΔ’ Αρ. 190(1379), 31 Μαϊου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l  Κανένας δεν μπορεί να μεταθέσει τις ευθύνες του σε κανέναν. 
Όι ευθύνες ξαναγυρίζουν πάντα  στον ιδιοκτήτη τους. (Όσκαρ Όυάιλντ)

l Όι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα, έχουν μέσα τους 
δυνάμεις. Αν αφεθούν να τους δουλέψεις, μπορούν να κάνουν 
άλματα στην πνευματική ζωή, χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό 
χρόνο.  (Γέρων Παϊσιος)

l Δεν υπάρχει καλύτερο μέσο δοκιμής του πραγματικού χαρακτήρα 
από την δύναμη και την εξουσία. Τότε εξάπτονται τα πάθη. Και 
αποκαλύπτουν κάθε ελάττωμα.  (Πλούταρχος)

l Δεν πρόκειται κανείς ποτέ να μετανιώσει, γιατί λέει την αλήθεια. 
l Δεν αποκτά κανείς κάτι από το τίποτα.
l Σήμερα θα συμπεριφερθώ στους άλλους, σαν να ήταν η 
τελευταία μέρα της ζωής μου. Δεν θα περιμένω μέχρι αύριο. Το 
αύριο; Δεν έρχεται ποτέ.

Η ανοχή
Μερικοί μοναχοί ρώτησαν, κάποτε, τον αββά Ποιμένα:
«Αββά, κατά τη γνώμη σου, αν ο αδελφός κοιμηθεί στην Έκκλησία, 

την ώρα της ακολουθίας, θα πρέπει να τον σκουντήσουμε, για να 
ξυπνήσει;»

«Στη θέση σας, απάντησε ήρεμα ο αββάς, θα έπαιρνα ένα 
μαξιλάρι να το βάλω κάτω από το κεφάλι του. Για να τον αναπαύσω 
περισσότερο. Ο αδελφός για μένα είναι ο κρυμμένος Χριστός..» (από 
το Γεροντικό).

Απρόσμενη, σοφή η απάντηση του γέροντα. 
Ο άλλος είναι ο Χριστός μας. Ναι. Έκείνος που θ’ ανοίξει ή θα 

κρατήσει τις πόρτες κλειστές. 
Τις πόρτες της αγάπης. 
Ξεκουράζουμε ή όχι τους άλλους;
Συναντούμε τους ανθρώπους, στις ώρες τους τις δύσκολες;
Μετουσιώνουμε τη θεωρία σε πράξη;
Αντιδρούμε στα σφάλματά τους; Η...;
Μήπως ν’ ανακαλύψουμε ξανά τι σημαίνει ανοχή;                                                                                                       
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