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[Ένα]           ... τηλεγράφημα

Eπιστημονική η θέση. 
Αντέχουν στους σεισμούς ποια κτήρια; 
Αυτά με τα βαθειά θεμέλια; Ή τα άλλα; 
Όσα δεν προχωρούν σε βάθος, παθαίνουν τις 

περισσότερες βλάβες.
Οι σεισμοί σήμερα είναι διαρκείς. Δεν περιμένουμε 

βέβαια διαρκή δραστηριοποίηση της Αίτνας ή του 
Βεζούβιου.

Το οικοδόμημα το κοινωνικό σείεται συνεχώς. 
Ασταθείς οι συνθήκες παντού γύρω. 

Αντέχει το σωστό; 
Το λάθος συντρίβεται. Καταρρέει. 
Χτίζουμε λοιπόν πού; Αλλά και τι; 
Σπίτι στην άμμο; 
Μα η  βροχή; Η καταιγίδα. Ο αέρας; 
Δεν θ’ αργήσουν. 
Η λύση; 
«Επί την πέτραν».
«Η δε πέτρα… ο Χριστός».

Αλ.

Ο ποταμός. Σε ποιά όχθη του στεκόμαστε;
Σ αυτήν της ματαιότητας; Και του φόβου; Της ανασφάλειας; 

Χωρίς αγάπη; Η εμπιστοσύνη κι η ελπίδα προσφέρεται δωρεάν. 
Αρκεί ν’ απλώσουμε το χέρι μας.

Κι ο Χριστός θα έλθει.                                               γ. 
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 204 (1393), 6 Σεπτεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

O άνθρωπος!
«Δεν υπάρχει χώρος για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για 

διακρίσεις στην κοινωνία μας. Ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του 
κόσμου. 

Αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία, είναι 
πάνω απ’ όλα η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας».

«Είμαστε όλοι αδέλφια, μαζί σ’ αυτό. Ολοι.
Αλλά... Αλλά, πρέπει να τηρείτε τα μέτρα. Οπως κι εγώ έμεινα 

στην καραντίνα, όταν χρειάστηκε. Είχαμε 20 κρούσματα. Να 
βοηθήσετε τον κόσμο να μην έχουμε άλλους. Ετσι; Να μην έχουμε 
νεκρούς. Εντάξει;».

Απλά και ξεκάθαρα. Με ύφος που κερδίζει τον συνομιλητή του. 
Τον εμπιστεύεται.

Ακόμα, ζήτησε από τα ΜΜΕ όταν αναφέρονται σ’ αυτόν, να 
αφαιρούν από κάτω τους επιστημονικούς του τίτλους.

Και είναι πολλοί.
Αυτός είναι ο άνθρωπος, Σωτήρης Τσιόδρας.                            ΔΔ

l O αυτοέλεγχος είναι το βασικό στοιχείο αυτοσεβασμού. Ο 
αυτοσεβασμός, είναι το βασικό στοιχείο του κουράγιου. 

(Θουκυδίδης)

l Οι μεγάλες ιδέες έρχονται από την καρδιά. (M.  de  Vaunargues)
l Η φαντασία είναι πιο ουσιαστική από τη γνώση. (Άϊν σ ταϊν)

l Κανένας άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, αν δεν είναι κυρίαρχος 
του εαυτού του. (Επίκτ ητο ς)

l Δεν είναι αρκετό το να είσαι πολυάσχολος. Έτσι είναι και τα 
μυρμήγκια. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που σε καθιστά πολυάσχολο. 
(Θ ορ ώ)

l Όταν κάνεις δύο πράγματα μαζί, δεν κάνεις κανένα. (P. Syrus)
Η εστίαση είναι το μυστικό της δύναμης. (Έμερ σ ον)

l Τα σημαντικά πράγματα δεν πρέπει να αφήνονται στο έλεος των 
ασήμαντων.  (Γκαίτε)
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Tα μικρόβια. 
Εχθρός ή φίλος τους ανθρώπου; 
Υπάρχουν και … χρήσιμα. Έτσι λένε οι γιατροί. 
Αχρηστεύουν προσπάθειες. Αγωνίες χρόνων 

πολλών. 
Στην εποχή μας, ο Νέρωνας κι οι συνάδελφοί του 

δεν δραστηριοποιούνται. 
Παρελθόν…
Τη θέση τους όμως έδωσαν στα… μικρόβια. Τους 

ιούς της καθημερινότητας.
Δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. 
Πολεμούν τους χριστιανούς στην πράξη.
Στόχος η εξαφάνισή τους. Να βασιλέψει (επιτέλους) 

το σκοτάδι. Να γίνει η έκλειψη η πνευματική. 
Ναι, αλλά υπάρχει το αντίδοτο. Ποιος μπορεί να το 

αμφισβητήσει; 
Ο Χριστός. Στον Σταυρό. 
Με τα χέρια απλωμένα. 
Για να κλείσει τους ανθρώπους στην αγκαλιά Του. 
«Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων»;

Αλ.

Το φίδι σήμερα. Επιφέρει ψυχικό θάνατο.
Η πίστη κι η αξιοποίηση της σταυρικής 

θυσίας του Χριστού επιφέρει τη λυτρωση.
Ιδού η λύση λοιπόν.                                     γ. 
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 205 (1394), 13 Σεπτεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Oυράνιες καταθέσεις
Ο γιος του κατάκοιτος. Η ανίατη αρρώστια τον καθήλωσε στο 

κρεββάτι. Η νύμφη του άνεργη, με ένα μικρό αγοράκι. Οικονομικοί 
πόροι πενιχροί. Ούτε για τ’ απαραίτητα δεν φτάνουν.

Κι όμως καθημερινά καταφέρνει να συγκινεί τη μικρή κοινωνία 
του χωριού του.

Σχεδόν κάθε απόγευμα ένας αγρότης στα Κοκκινοχώρια φιλεύει 
με πεπόνια και καρπούζια τους γείτονες και τους φίλους του στο 
χωριό.

Πρόσφατα τον ρώτησε ένα φιλικό του πρόσωπο γιατί δεν δοκι-
μάζει να πουλήσει λίγα. Αφού έχει και τόσο μεγάλη οικονομική 
ανάγκη.

«Δεν βαριέσαι. Δεν πουλιούνται. Ενώ που τα χαρίζω στον κόσμο, 
αγοράζω ευχές για τον γιο μου», ήταν η συγκλονιστική απάντηση του 
γεωργού.

Με καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού ασχολείται ο φίλος 
μας. 

Που τοκίζονται και ανατοκίζονται.
Είναι αυτές που θα τον συνοδεύσουν στην έξοδό του.               ΔΔ

l Tο να κυριαρχείς στους άλλους, είναι ισχύς. Το να κυριαρχείς 
στον εαυτό σου, είναι πραγματικά δύναμη.
l Για να μπορείς να πείθεις, πρέπει να είσαι πιστευτός. Για να είσαι 
πιστευτός, πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Για να είσαι αξιόπιστος, 
πρέπει να είσαι αληθινός. 
l Το πεδίο της συνείδησής μας είναι μικροσκοπικό. Δέχεται μόνο 
ένα πρόβλημα κάθε στιγμή. (Α.  ν τε  Σαιν τ  Ε ξυπ ερύ)

l  Το να ζεις χωρίς ελπίδα είναι σαν να παύεις να ζεις (Ντο σ τογ ι έ φ σ κ υ)

l Δεν υπάρχει αυτό που λέμε «μεγάλο ταλέντο» χωρίς μεγάλη 
δύναμη θέλησης. (Ο ν τε  Μπα λζάκ)

l Κουράγιο είναι η αντίσταση στο φόβο. Η κυριαρχία επί του 
φόβου. Όχι η απουσία του φόβου. (Μ.  Του αίν)

l Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν, 
εκείνοι που παρακολουθούν ό,τι συμβαίνει και αυτοί που 
αναρωτιούνται για το τι συμβαίνει. ( J.  L ove l l )
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Tι έγινε; 
Πέρασε το καλοκαίρι; 
Χάσαμε δηλ. τη δυνατότητα της καλοκαιρινής “μέθης”; 
Απότομο το χρονικό ξεπέρασμα; 
Κι εμείς; Αναζητούμε; τα όριά μας. 
Έχει άραγε νόημα κάτι τέτοιο; 
Κι η φυγή; Πιο σύνθετη τώρα. 
Έναν ξεχασμένο αναζητείς τόπο. Απάνεμο. Απόμερο. 

Για να καταλύσεις. Έστω και για λίγο. Για μια ανάσα. 
Παντού, γύρω, παραδοξολόγοι. Κι ακροβάτες. 
Η Σκιάθος δεν προσφέρεται πλέον. Ούτε και η Μυτιλήνη 

του Ελύτη. 
Κι η πολιορκία συνεχίζεται. 
Οι ερημιές γέμισαν μουσικές. Ανατριχιαστικές κάποτε. 
Σ’ έξαρση ο τουρισμός. Οι διακοπές. Η όποια εκτόνωση. 
Μερικά μέρη έμειναν μόνο στις φωτογραφίες. Τη 

νοσταλγία. Την αναπόληση. 
Το πλαστικό παντού. 
Κι οι συνειδήσεις άραγε; Πλαστικές κι αυτές; 
Τι μένει λοιπόν; 
Παρελθοντολόγοι;
Η φωνή όμως ακούεται: 
«ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος». 
Και: 
«Καιρός παντί πράγματι».                              Αλ.

Σύνδρομο στη ζωή του χριστιανού η θυσία.
Χαρακτηριστικό του πιστού. Άρση του 

σταυρού.
Με τούτα τα συστατικά προχωρούμε.        γ. 
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 206 (1395), 20 Σεπτεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Δεν χάνεται
-Ακολουθήσατε το πρότυπο άλλου ηθοποιού για να πετύχετε;
-Οχι. Αμα έχεις γεννηθεί Ελληνας δεν χρειάζεται να είσαι σαν 

κανέναν άλλο. Για τους ξένους είσαι Ελληνας. Ηθοποιός είσαι.
-Ποιο βραβείο θα θέλατε να κερδίσετε ως ηθοποιός;
-Το καλύτερο βραβείο για μένα είναι να έρχομαι στην 

Ελλάδα, να με βλέπουν και να λένε: Να ο Τ. Σ., ο δικός μας. Αυτό 
για μένα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση.

Ο πατέρας μάς μεγάλωσε με μεγάλη περηφάνεια που 
ήμασταν  Ελληνες. Ασχετο αν είμαστε σε ξένη χώρα στην Αμερική, 
όπου μεγάλωσα. Τη γλώσσα να μην τη χάσουμε. Μόνο Ελληνικά 
μιλούσαμε στο σπίτι, ως παιδιά. Να μη χάσουμε τη θρησκεία κι 
αυτήν την περηφάνεια που είμαστε Ελληνες. Το αίμα νερό δεν 
γίνεται, μας έλεγε ο πατέρας μου. Και ο Ελληνισμός δεν χάνεται 
ποτέ. Ούτε η αγάπη για τη χώρα.

Τα σχόλια περιττεύουν.                                                            ΔΔ

l Α υτό που κάνει την έρημο όμορφη, είναι ότι κάπου κρύβει ένα 
πηγάδι. (Α.  ν τε  Σαιν τ  Ε ξυπ ερύ)

l Τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά από την ορθή κρίση και 
την προνοητικότητα. (Πλούταρχο ς)

l Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια 
πράγματα, αλλά να έχεις καινούργια μάτια. (Μ.  Πρ ού σ τ)

l Ο άνθρωπος που έχει μια καινούργια ιδέα, είναι ένας παράξενος, 
ώσπου η ιδέα να πετύχει. (Μ.  Του αίν)

l O σύγχρονος άνθρωπος γνωρίζει την τιμή του κάθε πράγματος, 
αλλά την αξία κανενός.
l Μόνο όταν είμαστε ο εαυτός μας, χαιρόμαστε τη ζωή έτσι, όπως 
μας προσφέρεται. (Γ .  Ματσ αγ γ ίδης)

l Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι σκέφτονται, ενώ στην πραγματι-
κότητα διευθετούν τις προκαταλήψεις τους. (Ο.  Τζέ ιμς)

΄

΄
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Φυλακισμένοι λοιπόν.
Στα σιδερένια και τσιμεντένια κουτιά μας μέσα. 

Περίκλειστοι.
Έξω; 
Έχουμε ξεχάσει, πως, γύρω μας, οι χείμαρροι 

φουσκώνουν τον χειμώνα. 
Οι αετοί πετούν πάνω από τις κορυφές. 
Η φύση – τι άλλο;- κινεί το δικό της, το μεγάλο 

πανόραμα ακολουθώντας τους νόμους της. 
Για μας τίποτε δεν συμβαίνει. 
Η κοσμογονία, γύρω, ούτε μας υποψιάζει. 
Όνειρο φυγής; 
Για πού με το καλό; 
Και φτάνουμε πού άραγε; 
Κάπου. Έτσι; Και μένουμε εκεί. Της σιωπής ν’ 

ακούουμε τους ήχους. Μα και τους ήχους μέσα μας. 
Επιβιώνουμε τελικά; 
Παίρνοντας μαζύ μας πάντα κάτι. Ένα ενθύμιο 

ίσως. Και το κρατούμε μέσα μας. 
Φυλακτό για τις στιγμές τις δύσκολες.
«Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». 

Αλ.

Εμπιστοσύνη και υπακοή του Πέτρου.

Καρποί;Τα όποια αγαθά στη ζωή του πιστού.
        γ. 
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Έτος ΜΔ’ Αρ. 207 (1396), 27 Σεπτεμβρίου 2020,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

H ζωή
Τραγικά τα όσα ζήσαμε τον Ιούλη του 1974.
Η προδοσία, το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή άλλαξαν 

την πορεία μας πάνω σε τούτη τη γη. Γύρισαν την ιστορία ανάποδα. 
Με τίποτε δεν ξεχνιούνται.

Μαύρος Ιούλης. Σκοτεινός. Πιο μαύρος δεν ματάγινε.
Ο ήλιος έκρυψε το φως, κι η γη το πρόσωπό της.
Τέτοιο κακό, ποιανού η καρδιά να το αντέξει;
Πώς να μπορέσει η γης ξανά λουλούδια να φυτρώσει,
κι ελπίδα για επιστροφή, μέσα μας να ριζώσει;
Κι όμως η ελπίδα φυτρώνει, ώσπου υπάρχουν λεβέντες σαν τον 

έφεδρο λοχία Ε. Παπαελισσαίου, που σκοτώθηκε στον Γερόλακκο.
Προτού σκοτωθεί, έσωσε τη ζωή σε νεαρό αξιωματικό, στον 

Τουρκοκυπριακό θύλακα στη Λεμεσό. Τραυματισμένος παρέμεινε 
εκτεθειμένος στη μέση του δρόμου.

Ο Παπαελισσαίου αψηφώντας τον κίνδυνο, έφτασε κοντά του 
και προστατεύοντάς τον με το σώμα του, τον έσωσε από βέβαιο 
θάνατο.                                                                                                 ΔΔ

l O ι ρηχοί άνθρωποι πιστεύουν στην τύχη. Οι σωστοί άνθρωποι 
πιστεύουν στα αίτια και στο αποτέλεσμα. (  Έμερ σ ον) 

l Τίποτα δεν προσδίδει περισσότερο αυτοσεβασμό και αυτοπεποί-
θηση από την επίτευξη ενός στόχου. (Κάρλαϊ λ)

l Δεν είναι δύσκολο να αποφασίζεις, όταν γνωρίζεις ποιες είναι οι 
αξίες σου. (Ντί σ ν ε ϋ)

l Η προσωπικότητα είναι ο κήπος. Η θέληση είναι ο κηπουρός. 
(  Φ.  Μπ έ ικον)

l Μπορείς να κοροϊδέψεις όλους τους ανθρώπους για λίγο χρόνο. 
Λίγους για πολλά χρόνια. Αλλά όχι όλους συνεχώς. (Α.  Λίν κολν)

l Είναι αδύνατο να θεωρείται ελεύθερος αυτός που είναι δούλος 
των παθών του και κυριαρχείται από αυτά. (Πυθαγόρας)
l Η ολότητα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. 

(Αρι σ τοτέ λης)


