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[Ένα]           ... τηλεγράφημα

«D ιερωτάσαι.
Πότε θ’ αποκτήσω πείραν; 
Σε ποιάν ηλικία;
Με ποια προσόντα; 
Χρειάζεται μόρφωση; Ως ποιο σημείο;
Μήπως με του χρόνου το πέρασμα;
Όταν τα μαλλιά θα λευκανθούν; 
Και θ’ αποκτήσουν τότε τούτης της πραγματικότητας 

συνείδηση; 
Μήπως όμως τούτοι οι συλλογισμοί χρειάζονται 

αντερείσματα; 
Η καθημερινότητα μας βοηθά άραγε; Ή μας δυσκολεύει; 
Το κλειδί λοιπόν. Πού θα βρούμε το κλειδί;
Οι ασκητικοί πατέρες το βρήκαν. Και μιλούν για τη διάκριση. 

Τη βασική αρετή. Την τόσο χρήσιμη στον χριστιανό. 
Διάκριση όχι μόνο μεταξύ κακού και καλού. Αλλά και 

μεταξύ καλού και καλύτερου. 
Η προσοχή μας (να) στρέφεται προς εκείνους που «την 

διάκρισιν έχουσιν… Ουχί γέρουσι πεπολιωμένοις» (Αγ. 
Κασσιανός)

Ιδού λοιπόν. 
Του αγώνα του πνευματικού το στάδιο είναι πάντα ανοιχτό.

                                                                                   Αλ.

Πόνος. Και θλίψη στη γη. Παντού.
Ο Θεός δεν θέλει να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος.
Δεν θέτει τον πόνο ως το εισιτήριο για τον Παράδεισον.
Η δική μας αδυναμία. Η λανθ ασμένη χρήση της ελευθερίας μας. 

Ιδού η εξήγηση. Ο Θεός τα ανέχεται. Για το καλό μας πάντα.        γ.
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Αν εμπνέει
«Αγωνίσου για πράγματα για τα οποία νοιάζεσαι πραγματικά. 

Μόνο φρόντισε να το κάνεις με τέτοιο τρόπο που να εμπνεύσεις και 
άλλους να σε ακολουθήσουν». (Ruth Ginsberg, 1933-2020, Πρόεδρος 
Ανωτάτου Δικαστηρίου ΗΠΑ).

Είναι κανόνας της ζωής. Τίποτε δεν επιτυγχάνεται χωρίς αγώνα 
χωρίς προσπάθεια.

Κανένας δεν σου προσφέρει στο πιάτο τη διάκριση και την επιτυχία.
Αμα η έγνοια και το ενδιαφέρον είναι υποτυπώδη και επιφανειακά.
Αμα οι ενέργειες δεν γίνονται στόχος ζωής. Μην περιμένεις 

ολοκλήρωσή τους.
Ενα είναι το μυστικό. Δίνω τον εαυτό μου σε οτιδήποτε αναλαμβάνω. 

Αγωνίζομαι, γιατί νοιάζομαι πραγματικά για κάτι.
Χωρίς επίδειξη και προβολή.
Θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή, μόνο αν 

εμπνέει.
Αν αποπνέει γνησιότητα. Αυθεντικότητα. Στόχων. Και μέσων.
Διαφορετικά; Παραμένει μοναχικός καβαλάρης.                      ΔΔ

l O  έξυπνος άνθρωπος ανακαλύπτει το νέο μέσα από το 
παλιό. (Σοφοκλής)

l Ένας φημισμένος προπονητής υποστήριζε το εξής: «Έίναι 
εύκολο να βρεις καλούς παίκτες. Το δύσκολο είναι να τους βάλεις 
να παίζουν μαζί». 
l Αυτός που δεν τολμά τίποτα, δεν χρειάζεται ελπίδα για τίποτα. 
l Ο ορισμός του προβλήματος είναι πιο ουσιώδης από τη λύση.

 (Α ϊνσ τάϊν ) 

l Ακόμα και η πιο σκοτεινή νύχτα θα τελειώσει, και ο ήλιος θα 
ανατείλει πιο λαμπερός. (Β .  Ουγκώ) 

l Διαλέγουμε τις χαρές και τις λύπες μας πολύ πριν τις ζήσουμε. 
(Χ .  Γκιμπράν)

Έτος ΜΔ’ Αρ. 212 (1401), 1 Νοεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου
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Ο πόνος. Το χωνευτήρι του χρυσοχόου.
Θα ξεχωρίσει το χρυσάφι.
Δυσκολευόμαστε. Ναι.
Ο Θεός, πάντως, δεν θα επιτρέψει μεγαλύτερο, φορτίο, 

απ’ ότι οι ώμοι μας αντέχουν.                                          γ.

Θερμός; Ή κρύος; 
Όφειλες.
Απάντηση: 
«Μα, Κύριε, εγώ δεν είμαι άπιστος. Κάθε άλλο. Πηγαίνω 

και στην Εκκλησία. Βέβαια. 
Φροντίζω τα καθήκοντά μου. 
Άφησα, απλώς, την πίστη μου να «κοιμηθεί» λιγάκι.
Ανάπαυλα ήθελα. Διακοπές. Όπως όλοι οι άνθρωποι. 

Καλοκαίρι είναι, ξέρεις. Ζέστη. Άπνοια συχνά.
Μην ανησυχείς. Θα επανέλθω. Ναι! 
Με τον καινούργιο χρόνο…
Θα τα ξαναπούμε».
Συνείδηση ήσυχη.
Δεν είναι άλλωστε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. 
«Έχουμε καιρό»… 
Ναι; Μήπως «προφάσεις εν αμαρτίαις»;
Και ο «εν νυκτί» κλέφτης;
Θα μας… περιμένει; 
                                                                        Αλ.
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Τίποτε
Να ξέρετε ότι τίποτε και κανένας δεν μπορεί να μειώσει κατ’ 

ελάχιστον την πίστη, τα ιερά και τα όσιά μας ή την αγάπη μας προς 
τον Θεό.

«Ουδέν ημάς χωρίσει από της αγάπης του Θεού».
Έίναι να διερωτάται κανένας:
Τι είναι τέχνη; Και πόσο απεριόριστη είναι η ελευθερία έκφρασής 

της;
Ο καθένας είναι ασφαλώς ελεύθερος να πρεσβεύει ό,τι θέλει. 

Και να το εκφράζει.
Οπως το ίδιο είναι ελεύθεροι οι διαφωνούντες να εκφράσουν 

την αντίθεσή τους. Σε κόσμια πλαίσια και πολιτισμένα.
Μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον που ζούμε, πληθώρα 

ιδεών εμφανίζονται και πολλές φορές ενοχλούν με το περιεχόμενο 
και με τον τρόπο προβολής τους.

Πώς αντιδρούμε;
Δεν θα κάνουμε τον απολογητή κανενός.
Ο Χριστός δεν χρειάζεται δικηγόρους.
Μπαίνει στις ανοιχτές καρδιές, που υπηρετούν πλέον την 

αλήθεια και την αγάπη.                                                                         ΔΔ

Έτος ΜΔ’ Αρ. 213 (1402), 8 Νοεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l O   καλύτερος τρόπος να έχεις μια καλή ιδέα είναι να έχεις 
πολλές ιδέες. (Pau l ing)

l Το σωστά ορισμένο πρόβλημα είναι κατά το ήμισυ λυμένο. 
(Αϊνσ ταϊν ) 

l Το πιο παθητικό άτομο στον κόσμο είναι αυτός, που έχει θέαμα, 
αλλά δεν έχει όραμα. (Έλ .  Κέλ λερ)

l Πάντα υπάρχει χρόνος, όταν τον χρησιμοποιείς σωστά. (Γκαίτε )

l Αυτό που είσαι, φωνάζει τόσο δυνατά, που μπορώ να ακούσω 
αυτό που λες. (Έμερσον)

l Η συντομία είναι η ψυχή της ευστροφίας. (Σαίξπηρ)

l Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο αυτά που είναι προετοιμασμένοι να 
δουν. (Ρ.  Έμερσον) 
l Τα χρήματα που λείπουν, είναι αναγκαία. Έίναι χρήσιμα. Έκείνα 
που περισσεύουν, τί είναι; (Μεν.  Παλ λάν τ ιος )
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Είναι δυνατόν;
Τα δαιμόνια παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού;
Η διαφορά; Μένουν εκεί.
Δεν μετανοούν, “και φρίττουσιν”.                     γ.

H  προκατάληψη.
Πέτρα σκανδάλου. 
Εφαρμογή, ουσιαστικά, του αρχαίου εκείνου. «Ου με 

πείσεις, καν με πείσης».
Ζητούν, λένε, θαύματα. Για να πιστέψουν. Σημεία. 
Κι είναι τόσα πολλά, που συμβαίνουν καθημερινά.
Αντιδρούν τότε. 
Δεν τα βλέπουν.
Δεν θέλουν να τα δουν.
Είδαν τι έζησαν οι Ιουδαίοι στο θαύμα του χορτασμού 

των πεντακισχιλίων.
Έφαγαν. Υπήρχαν και πλεονάσματα. 
Την επομένη ρωτούσαν:
«Τι σημείον…;»
Μα ο Χριστός δεν εργάζεται μέσα στις ανθρώπινες 

προοπτικές. 
Όταν προκαλείται, δεν κάμνει σημεία. Ούτε κατεβαίνει 

από τον Σταυρό.
Έχει το δικό Του σχέδιο.
Τον δικό Του τρόπο.
                                                                            Αλ.
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 214 (1403), 15 Νοεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Μπορείς;
«Μπορείς να περιγράψεις το θέατρο της Σαλαμίνας;
Έίναι όπως την Παναγία. Μπορείς να την περιγράψεις;»
-Δεν μπορώ, αισθάνομαι ένα δέος. Και λες, αχ Χριστέ μου!
Το ίδιο και για τη Σαλαμίνα.
-Που ζωντανεύει μόνο, όταν υπάρχει παράσταση και τη 

ζωντανεύουν οι άνθρωποι.
Διαφορετικά είναι μια “καρτ ποστάλ” για τους τουρίστες.
Συζητούν για το αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας ηθοποιοί, που 

έζησαν από κοντά το μεγαλείο του.
Ομολογίες που εντυπωσιάζουν.
Χωρίς ίχνος υποτίμησης ή σύγκρισης με την Παναγία. Το αντίθετο. 

Ομολογία πίστης και δέους. Προσπάθεια τονισμού της αξίας της 
Σαλαμίνας. Για την αρχαία, αλλά και τη σύγχρονη Κύπρο.

Τον χώρο τον ζωντανεύουν οι άνθρωποι. Διαφορετικά... νέκρα. 
Απλή φωτογραφία για τους τουρίστες.

Για τους ντόπιους όμως είναι ζωή. Αναμνήσεις. Έθνική 
παρακαταθήκη.

Σύμβολο απελευθέρωσης.                                                                  ΔΔ

΄

l Eμπιστεύσου τους ανθρώπους, και αυτοί θα είναι αληθινοί μαζί 
σου. (Έμερσον)

l Αν κάναμε όσα είμαστε ικανοί να κάνουμε, θα εκπλήσσαμε τον 
εαυτό μας. (Έν τ ισσον)

l Αν μπορούσαμε ν’ αγαπάμε πιο πολύ, τότε ο κόσμος θα υπέφερε 
πιο λίγο. (Γ .  Ματσαγγίδης)

l Χωρίς να έχουν λείψει τα προϊόντα, από πολύν καιρό έχουν 
αρχίσει να πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα υποπροϊόντα. Το 
θέμα είναι ποιά τείνουν να κυριαρχήσουν στο σύγχρονο πνεύμα. 
(Μεν.  Παλ λάν τ ιος )

l Οτι δεν με γεμίζει, με αδειάζει. ( Γρηγ .  Βασι λε ιάδης ,  ψυχολόγος)

l Το άσμα των αγγέλων είναι η ευγνωμοσύνη. (Σπινόζα)

l Τα άλλα βιβλία μορφώνουν. Η Αγία Γραφή μεταμορφώνει.
l Λόγο και πέτρα έριξες; Δεν θα τα ξαναπάρεις πίσω.
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Γ έρος. Ασπρομάλλης. Χτυπά την πόρτα. Κατάλυμα 
θέλει. 

Κι ο κόσμος;
- Δεν μπορώ. Όλα τα καταλύματά μου είναι γεμάτα.
Άλλος:
- Δεν σε ξέρουμε, φύγε.
Άλλος: 
- Είσαι μέλος του συνδικάτου;
- Πληρώνεις συνδρομές;
- Έχεις εισιτήριο; 
- Χρήματα, για να πληρώσεις; 
- Διαβατήριο; Ταυτότητα; 
- Από πού τελικά είσαι; 
- Για να δω καλά τη φυσιογνωμία σου. Μήπως είσαι 

επικίνδυνος; 
- Μήπως δραπέτευσες από κάπου;
- Μήπως σε κυνηγά η αστυνομία; 
- Σκότωσες κάποιον;
- Ή έκλεψες; 
Κι αν ο γεράκος είναι ο Ιωσήφ; 
Αν ζητά κατάλυμα για τη Μαρία; 
Καλύτερη δεν είναι η σπηλιά;                                            Αλ.

Αιτία της αφροσύνης του δεν ήταν ο πλούτος. Μα η 
φιλαργυρία του .

Αποτέλεσμα;
Τελείως υλιστική η αντίληψή του για τη ζωή.           γ. 
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 215 (1404), 22 Νοεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Μοιράζει ειρήνη
Αν θέλεις να δουλέψεις για την παγκόσμια ειρήνη, πήγαινε 

σπίτι σου και αγάπα την οικογένειά σου (Μητέρα Τερέζα).
Έιρήνη. Πανανθρώπινο όραμα. Καθολικό.
Οι λαοί εξοπλίζονται για την ειρήνη. Σχήμα οξύμωρο.
Αν θέλεις ν’ αλλάξεις τον κόσμο, ξεκίνα από τον εαυτό 

σου. Κοίταξε μέσα σου. Έιρήνευσε μαζί του. Έιρήνευσε με τον 
συνάνθρωπο. Έιρήνευσε με το Θεό. Δεν θα μένει χώρος για 
έχθρες. Ούτε για μίση και συγκρούσεις.

Αμα η αγάπη ρυθμίζει τα πάντα. Αμα η οικογένεια δεν «εξάγει» 
φουρτούνες, ο δρόμος της ειρήνης δεν είναι μακριά.

Ολα θα δώσουν τη θέση τους στην αγάπη. Στην αγάπη που 
γαληνεύει τα πάντα. Που ανέχεται. Υπομένει και δίνει τόπο στην 
οργή. Συγχωρεί και ανοίγει τις καρδιές, για να βασιλεύει η ειρήνη.

Μια γαληνεμένη καρδιά δεν ψάχνει για πολέμους. Μοιράζει 
ειρήνη.

Έπιλέγει το στρατόπεδο του Αρχοντα της Έιρήνης. Και βγαίνει 
νικητής.                                                                                                 ΔΔ

l  Να προσπαθείς. Ακόμα κι αν χρειαστεί να σκάψεις το βράχο 
με τα νύχια σου. ( Γ .  Ματσαγγίδης)

l Οτι ακαριαία δεν με πλουτίζει, κι άλλο με φτωχαίνει. 
(Γρηγ .  Βασι λε ιάδης ,  ψυχολόγος)

l Ο λύκος, το πιο άγριο και ο σκύλος, το πιο σπιτικό ζώο, μοιάζουν.
Οι συνετοί φυλάγονται απ’ αυτές τις ομοιότητες. 
l Κανένα μεγάλο κατόρθωμα δεν είναι κατορθωτό χωρίς πάθος. 

(Χέκελ)
l Aρχή σοφίας, της άγνοιας η γνώση. (Κλεόβουλος)

l Μην ξεχνάμε, πως εμείς φτιάχνουμε την κάθε μέρα της ζωής 
μας. (Μί λ λερ)

l Kανένας αγώνας χωρίς εμπόδια. Καμμιά κατάκτηση κορυφής 
χωρίς ορειβασία.
l Tη στιγμή που ο άνθρωπος κατάκτησε τον πλανήτη, ο πλανήτης 
ως φυσική υπόσταση καταρρέει. (Χρ .  Μαλεβίτσης)

΄
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M εγαλοπρεπής η εικόνα του σταύλου. 
Φαντασμαγορική. 

Έτσι τον βλέπει ο ζωγράφος. Ο καλλιτέχνης. Ο 
λογοτέχνης. 

Μήπως όμως έτσι μένουμε μόνο στα εξωτερικά; Στο 
περίβλημα; Στο τι φαίνεται; Όχι στο τι  είναι; 

Μια επιστροφή, νοερή έστω, στη Βηθλεέμ, στη σπηλιά, 
ίσως μας προσφέρει μια καλή αλυσίδα νοημάτων. 
Μηνυμάτων. Και μας χρειάζονται τόσο…

Μυστήριο το όλο θέμα. Φοβούμαστε να εισέλθουμε. 
Ίσως προκύψει κάτι απρόοπτο. 

Φάτνη. Ζώα. Άχυρο. Φτώχεια. Ταπείνωση. Απλότητα. 
Τούτο το τελευταίο μας καίει. 
Είναι μια διαμαρτυρία για τη ζωή τη σύγχρονη. Τη 

δική μας. 
Χρυσός μόσχος. Αλαζονεία. Φιλοδοξία ακατάβλητη. 

Δίψα γι’ απολαύσεις. Λατρεία των γήινων.
Πώς, αλήθεια, να χωρέσουν τούτα όλα στη σπηλιά 

εκείνη; Την τόσο μικρή; Πώς; 
                                       Αλ.

Όχι  συνηθισμένη πρόσκληση.
Ανταποκρινόμαστε;
Μήπως μένουμε στις προφάσεις; Και τις δικαιολογίες;
Ποιό το αποτέλεσμα τέτοιας στάσης;     γ. 
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 216 (1405), 29 Νοεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Αγάπη που στηρίζει
«Αγαπημένη μου Ρουθ. Έίσαι ο μόνος άνθρωπος που αγάπησα 

στη ζωή μου, αν εξαιρέσεις λίγο, τους γονείς, τα παιδιά μας και τα 
παιδιά τους.

Σε θαύμασα και σε αγάπησα από την πρώτη στιγμή που 
γνωριστήκαμε.

Τι χαρά ήταν για μένα που αξιώθηκα να σε δω να προοδεύεις 
και να ανεβαίνεις ως την κορυφή του νομικού κόσμου!».

Λίγες μέρες πριν ο ίδιος πεθάνει από καρκίνο το 2010, άφησε 
στη γυναίκα του το πιο πάνω σημείωμα.

Διακεκριμένος δικηγόρος ο ίδιος, νοιαζόταν και απολάμβανε 
την επαγγελματική της ανέλιξη. Τοποθετώντας σε δεύτερη μοίρα 
τη δική του.

Υμνος στην αγάπη. Αυτήν που ξεκινά από την οικογένεια. Το 
κύτταρο της κοινωνίας. 

Την αγάπη, που τη χαρά του άλλου την κάμνει δική του. Και 
απολαμβάνει την κάθε της στιγμή.

Την αγάπη που στηρίζει «θεμέλια οίκων».                                    ΔΔ

l  Eίναι αδύνατο να κάνεις κάτι σωστά, αν δεν κάνεις τίποτα. 
(Αρισ τοτέλης)

l Οι άνθρωποι πιστεύουν περισσότερο με τα μάτια, απ’ ότι με τα 
αυτιά. (Ηρόδοτος)

l Η γνώση δεν έχει καμμία αξία, εκτός αν την εφαρμόσεις κάπου. 
(Α .  Τσέχωφ)

l Aμα χάσεις το Θεό σου, θα χάσεις και τον εαυτό σου. 
(Χρ .  Μαλεβίτσης)

l Έυτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι. Έλεύθεροι είναι οι γενναίοι. 
(Θουκυδίδης)

l Αν κάποιος κοιτάζει το φόβο κατάματα, ο φόβος θα φοβηθεί... 
και θα φύγει. 
l Έυτυχία δεν είναι να κατέχεις πολλά πράγματα, αλλά να έχεις 
λίγες επιθυμίες. (Έπίκουρος)

l Η ζωή είναι πάντα η έκφραση των κυρίαρχων σκέψεων. 
(Σ. Κίρκεγκωρ)


