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[Ένα]           ... τηλεγράφημα

«Ως πόλις οχυρά»
Συχνά χρησιμοποιούμε τη φράση. 
Παίρνουμε όμως το μήνυμα; 
Μάλλον όχι. 
Η φράση αναφέρεται σε περιχαράκωση. Προστασία πλήρη. 

Είδος πανοπλίας. 
Διαφορετικό ν’ αγωνίζεσαι μόνος. Οπωσδήποτε μένουν 

κάποιες πλευρές ακάλυπτες. Πολεμίστρες χωρίς στρα-
τιώτες.

Εύκολο λοιπόν να μπει ο εχθρός. 
Η μοναξιά, τελικά, δεν βοηθά σε τίποτε. 
Ο άφρων πλούσιος μόνος ήταν. 
Ο άλλος πλούσιος (παραβολή πλουσίου και του Λαζάρου) 

πάλι μόνος. 
Ευφραινόταν; Έτσι έλεγε. Ήταν όμως έτσι; 
Ο αριθμός των «περιοίκων» δεν αποδεικνύει συμβίωση. 

Συναδέλφωση. Κοινωνίαν. 
Του Θεού η παρουσία δίνει νόημα στη ζωή μας. Η οποία 

διακτινίζεται στους άλλους ανθρώπους. 
Και στις δύο όχθες.                                                   Αλ.

Καταλυτική η όλη τοποθέτηση. Σε πλήρη ρήξη στις 
αντιλήψεις των ανθρώπων. Τότε και τώρα.

Κι ο εγωϊσμός;
Δρσστηριοποιείται με τρόπους  πολλούς.
Επανάσταση λοιπόν;
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Στήριγμα 
Με αγάπη και εκτίμηση ο 8χρονος θαλασσαιμικός Σταύρος ανοίγει 

την καρδιά του.
«Μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώθω για σας. Επειδή είστε σαν 

μια οικογένεια για μένα. Φίλοι και αδέλφια που με συνοδεύουν στο 
μονοπάτι που βαδίζω στη ζωή μου.

Σας «ευχαριστώ» πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Για να είμαι καλά 
χάρη σε σας.

Κι όμως το «ευχαριστώ φαντάζει πολύ λίγο μπροστά στην έγνοια 
και τη φροντίδα σας».

Ήλθαν στη ζωή του αναπάντεχα. Aπό τη μέρα που τον γνώρισαν δεν 
έφυγαν στιγμή από κοντά του.

Οι Ενωμένοι μοτοσικλετιστές δεν είναι για σούζες και επιδείξεις. 
Ούτε για επικίνδυνα προσπεράσματα.

«Προσπερνούν», αλλά δεν αντιπαρέρχονται, με τις εκδηλώσεις 
τους, τον πόνο και τις δυσκολίες των συνανθρώπων τους.

Στοχεύουν να τις εξαφανίσουν.
Οπως ο Καλός Σαμαρείτης, με το λάδι της αγάπης τους, γίνονται 

βάλσαμο παρηγοριάς.
Γίνονται στήριγμα ζωής!                                                                 ΔΔ

l O ταν πας να γκρεμίσεις την ιδέα του Θεού, γκρεμίζεις μονάχα 
την ιδέα του ανθρώπου. Γιατί ποτέ δεν πολεμείται χωριστά, 
μονάχα η ιδέα του Θεού. Πολεμούνται ταυτόχρονα, οι ιδέες, 
που εκπροσωπεί το Θείο. Πολεμείται η αγάπη. Η δικαιοσύνη. 
Η ελευθερία. Ότι στηρίζει τον άνθρωπο. Ότι θεμελιώνει τον 
πολιτισμό. (Βολταίρος)

l Ό χρόνος είναι μεγάλος γι’ αυτούς που τον χρησιμοποιούν.
 (Λ .  ν τα  Β ίν τσι )

l Αυτός που αγωνίζεται, μπορεί να χάσει. Αυτός που δεν αγωνίζεται, 
έχει χάσει ήδη. (Μπρεχτ )

l Κάνε μεγάλα πράγματα, χωρίς να υπόσχεσαι μεγάλα πράγματα. 
(Πυθαγόρας)

l Το μεγαλύτερο όπλο εναντίον του άγχους είναι η ικανότητά μας 
να επιλέγουμε μια σκέψη, πέρα από μια άλλη. (Τζεϊμς)

l Ελπίδα είναι το όνειρο του ξύπνιου. (Αρισ τοτέλης)
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Γιατί η τόση ποικιλία;
Σήμερα ίσως η γη μας να είναι χειρότερη από τότε.
Ποιός ευθύνεται;
Η σωστή ή λανθασμένη, χρήση της ελευθερίας μας;
Σ’ εμάς γυρίζουμε πάλι.

Mετάνοια. 
Δηλ; 
Λυπούμαι (τάχα) για τις αδικίες μου. 
Λέω λόγια, που, κατά βάθος, δεν πιστεύω. 
Να επανορθώσω; 
Γιατί; 
Ποιος ο λόγος; 
Δικαιοσύνη λοιπόν;
Ή αγάπη; 
Ναι, αλλά η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής». 
Δεν απαιτεί. 
Δίνει.
Αντιστροφή λοιπόν. 
Χρέος μας παντοτεινό. Κι ανεξόφλητο. 
Είμαστε χρεωμένοι με την αγάπη απέναντι στον άλλον.
Τακτοποίηση της πυξίδας μας, επομένως. 
Αλλαγή πλεύσης.
Διαφοροποίηση πλήρης της πορείας μας. 
Αντίδοση. Ναι.
Να το καταλάβουμε.
Ουδείς ευτυχεί μόνος του.
Γι’ αυτό δεν ζούμε στην κοινωνία;                        Αλ.
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Kaλύτερος
Ή διαφορετικότητα εξακολουθεί να μπαίνει εμπόδιο στις σχέσεις 

των ανθρώπων. Πολλές φορές συλλάβαμε τον εαυτό μας να βλέπει 
παράξενα ή και με οίκτο ακόμα άτομα με αναπηρίες. Σωματικές ή 
διανοητικές.

Κι όμως αυτά τα χαριτωμένα πρόσωπα είναι σαν κι εμάς. Ως 
τέτοια θέλουν να τα αντιμετωπίζουμε. Με σημασία και αγάπη.

Είναι κάποιες επιχειρήσεις που τους βγάζουμε το καπέλο.
Εργοδοτούν άτομα με αναπηρίες. Και βοηθούν τα μέγιστα στην 

κοινωνική τους ενσωμάτωση! Και δεν το μετάνοιωσαν ποτέ.
Μάλιστα τους εκπλήσσουν θετικά με την ανταπόκρισή τους. Με 

την τιμιότητα και τη γνησιότητά τους. 
Μας θυμίζουν, πως έτσι πρέπει να είναι ο πολιτισμένος κόσμος 

μας.
Κι αν υπήρχαν περισσότεροι σαν κι αυτούς, θα ήταν ο κόσμος 

μας, σίγουρα καλύτερος!
Συγχαρητήρια λοιπόν. Μα  και στην υπεραγορά για την πρωτοβου-

λία.                                                                                                          ΔΔ

Ετος ΜΔ’ Αρ. 209 (1398), 11 Όκτωβρίου 2020,  Εκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l H   τάση για ελπίδα και χαρά είναι πραγματικός πλούτος. Η 
τάση για φόβο και θλίψη είναι πραγματική φτώχεια. (Χ ιουμ) 

l Το μυστικό της επιτυχίας είναι η ελευθερία […] Το μυστικό της 
ελευθερίας είναι το κουράγιο. (Θουκυδίδης)

l Δεν είναι τα δυνατά είδη που επιβιώνουν ούτε τα πιο έξυπνα, 
αλλά αυτά που προσαρμόζονται στις αλλαγές. (Δαρβίνος)

l Ανάλογα με το πώς ορίζουμε ένα πρόβλημα, προκαθορίζουμε τη 
λύση. (Αϊνσ τάϊν )

l Όι άνθρωποι πείθονται πιο εύκολα από εξηγήσεις που 
ανακαλύπτουν μόνοι τους, παρά από αυτά που σκέφτονται κάποιοι 
άλλοι.
l Να ξέρεις να εξουσιάζεις τη διάθεσή σου, επειδή, αν δεν 
υπακούει, διατάζει. (Όράτιος )

l Το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η δικαιοσύνη. 
(Φρόϋν τ)
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Είναι δυνατόν;
Τα δαιμόνια παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού;
Η διαφορά; Μένουν εκεί.
Δεν μετανοούν, “και φρίττουσιν”.

Γιατί λοιπόν ήλθε ο Χριστός; 
Ασφαλώς όχι για να κάμει θαύματα. 
Δεν ήταν τούτος ο σκοπός Του. 
Η αναζήτηση του αμαρτωλού και η σωτηρία. Αυτός ήταν 

ο στόχος. 
Και η σωτηρία είναι βέβαια ένα θαύμα. Και πετυχαίνει με 

του Θεού τη Χάρη και μόνο. 
Μεταγγίζεται από το Χριστό στους ανθρώπους.
Η σωτηρία δεν είναι κάτι που φαίνεται. 
Γίνεται μέσα στον άνθρωπο. 
Θαύμα μυστικό.
Οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Και δεν το εκτιμούν. Συχνά 

μάλιστα το αμφισβητούν. 
Το ζουν μόνο οι δέκτες. Κάτι που δεν είναι προσιτό στους 

πολλούς. 
Ζητούν σημεία οι άνθρωποι συνήθως. Κι αυτό γιατί 

νομίζουν, πως το σημείο πείθει. 
Το θαύμα όμως πιστεύεται. 
Ειδικά μάλιστα στο θέμα της σωτηρίας. 
Αλλαγή οπτικής λοιπόν.
Ανάγκη ζωής.                                                            Αλ.
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Μοναδική
Μια νεαρή κοπέλα δέχτηκε επίθεση από ένα λευκό καρχαρία 

μήκους 2-3 μέτρων, ενώ έκανε σέρφιγκ σε παραλία της Αυστραλίας. 
Το μεγάλο σαρκοβόρο την τραυμάτισε σοβαρά στο δεξί πόδι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης ο 
σύζυγός της δεν δίστασε ούτε λεπτό. Πήδηξε από την δική του 
σανίδα του σερφ πάνω στον καρχαρία.

«Αυτός ο τύπος έκανε κουπί και πήδηξε από την σανίδα του 
πάνω στον καρχαρία και τον χτύπησε για να την αφήσει. Μετά, τη 
βοήθησε να βγει στην ακτή.

Εντελώς τρελό. Πραγματικά ηρωικό», είπε.
Ο ηρωισμός δεν γνωρίζει όρια. Ούτε η αγάπη. Δεν υπολογίζει 

συνθήκες. Δεν λογαριάζει κινδύνους. Δίνεται για τον άλλο.
Με μοναδικό κίνητρο το δόσιμο, η δύναμή του γιγαντώνεται. 

Ή ψυχή του ελευθερώνει τη λεβεντιά της και προσφέρεται χωρίς 
δεύτερη σκέψη.

Ο ηρωισμός είναι «τρέλα». Μοναδική!                                                                                           ΔΔ

΄

l O χρόνος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί κανείς να 
ξοδέψει. (Θεόφρασ τος)

l Ό ανώτερος άνθρωπος σκέφτεται μόνο τη δικαιοσύνη. Ό 
κατώτερος μόνο τα συμφέροντά του. (Κομφούκιος)

l Δε θυμώνω που μου είπες ψέματα, αλλά επειδή από εδώ και 
πέρα δεν μπορώ να σε πιστεύω. (Νίτσε)

l Η απλότητα είναι η υπέρτατη πολυπλοκότητα. (Λ. ντα Βίντσι)

l Μια επίμονη σταγόνα ανοίγει τρύπα σε πέτρα. (Χορί λος) 

l Aπό όλους τους κόλακες ο εγωϊσμός είναι ο πιο μεγάλος.
l Απαισιόδοξος είναι αυτός που ανάμεσα στα δύο κακά, διαλέγει 
και τα δύο. 
l Πέτρα πελεκημένη ποτέ δεν πάει χαμένη. 
l Αγιος είναι εκείνος που κάνει εύκολο στους άλλους να πιστέψουν 
στο Θεό. 
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D ύναμη.
Η μοναδική στη ζωή των ανθρώπων. 
Στήριγμα. 
Βακτηρία. 
Δεν την κλονίζει του ανέμου η φορά. Η ορμή. 
Τ’ αποτελέσματά της; 
Τεράστια. 
Ακόμη και μετακίνηση βουνών. 
Είναι η πίστη λοιπόν συστατικό της ζωής μας; 
Έχει ταυτοποιηθεί μαζύ μας; 
Αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα μας; 
Δεν εργάζεται βέβαια ταχυδακτυλουργικά.
Χρειάζεται αγώνας. Προσπάθεια. Επιμονή. Σταθερότητα. 
Είναι η ζωή μας στηριγμένη επάνω στης πίστης το βράχο; 
Ας μαίνεται η θάλασσα. Κι οι καταιγίδες.
Ο Χριστός μας στηρίζει. 
Χωρίς αγωνίες. Και άγχη.

Αλ.

Τ’ αγκάθια. “Ποία υμίν Χάρις” όμως;
Αναψυχή ίσως. Αρχικά. Μετά;
Μα τί άλλο; Καταιγίδα.
Τί αποφασίζουμε λοιπόν;                      γ. 
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Ζωή
«Οποιος αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά και τη χαρά τους».
Χωρίς χαρά δεν μπορείς να ζήσεις. Χωρίς αγάπη δεν μπορείς 

να χαίρεσαι.
Το «χαίρειν μετά χαιρόντων...» βρίσκει την εφαρμογή του.
Αγαπάς τη χαρά του άλλου σημαίνει απολαμβάνεις μαζί του, σε 

υπέρτατο βαθμό, ό,τι σχετίζεται με αυτήν τη χαρά. Διαφορετικά 
η αγάπη είναι προσποίηση.

Το να κλαις με αυτούς που κλαίνε στον πόνο και στο 
πένθος τους, δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα. Απλά δεν 
δυσκολευόμαστε, γιατί δεν είναι δική μας η ταλαιπωρία.

Εκεί που χρειάζεται να υπερβούμε τον εαυτό μας, είναι στη 
χαρά του άλλου. Να την κάνουμε δική μας. Και να τη διπλασιά-
σουμε.

Ή αγάπη δεν ξεχωρίζει στιγμές. Αγαπά τον άνθρωπο.
Και δίνει ζωή στη ζωή του δότη. 
Κι ακόμα μεγαλύτερη χαρά στη χαρά του φίλου του.              ΔΔ

l  Eπιτυχία δεν είναι να μην πέσεις, αλλά κάθε φορά που πέφτεις, 
να μπορείς να σηκώνεσαι. (Κομφούκιος)

l Σοφός άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει τι γνωρίζει, αλλά 
γνωρίζει και τι δε γνωρίζει. (Πλάτων)

l Αυτός που δεν θέλει να κάνει ποτέ λάθος, δεν θα δοκιμάσει 
ποτέ κάτι νέο. (Α ϊνσ ταϊν )

l Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο και εντούτοις πιο πολύτιμο από το 
να είσαι ικανός να αποφασίζεις. (Ναπολέων)

l Το να μην κάνεις τίποτα, είναι καλύτερο από το να είσαι 
πολυάσχολος κάνοντας τίποτα. 
l Από τα παιδιά μας να μην ζητάμε πολλά. Να ζητάμε μεγάλα.
l Να ζούμε μέσα στον  “κόσμο”, αλλά ο “κόσμος” δεν πρέπει να 
ζει μέσα μας.
l Να μην δίνεις άφθονο πλούτο στις ανέσεις σου, αλλά στην ψυχή 
σου.


