
δισέλιδοδισέλιδο

[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Να σπείρουμε σε κάθε πόνο μια ευχαριστία αιώνια. Σε κάθε δάκρυ 
μια εικόνα του θεού. Σε κάθε αναστεναγμό την πνοή του Παραλίτου, 
σε κάθε νέκρωση την ανάσταση του Χριστού. (“Πανδοχείον”)                       γ.

Ο φάρος
Η ζωή μας είναι γεμάτη δυσκολίες. Προβλήματα. 

Απογοητεύσεις.
Αισθανόμαστε συχνά να χάνουμε το θάρρος μας. Τη θέληση 

για ζωή. Την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Το άγχος μάς πιέζει το 
στήθος. Γιατί άραγε; Διερωτώμαστε συχνά.

Είναι απλό. Κυττάζουμε μόνο τ’ αρνητικά της ζωής αγνοώντας τα 
θετικά. 

Προτιμούμε τα παροδικά. Τα πρόσκαιρα. Τα υλικά, αντί τα αιώνια. 
Στρεφόμαστε συνεχώς στην απόλαυση. Τη ζωή στην αμαρτία χωρίς 

όποιον αγώνα. Ούτε και μετάνοια.
Η θέληση θα φανεί στα μεγάλα 

θέματα. Στη τιμιότητα. Στον αγώνα των 
πνευματικών θεμάτων. Κι ακόμη στον αγώνα για εθνική επιβίωση. 

Έχουμε παραδείγματα; Πάμπολλα. 
Τελικά, η θέληση φτιάχνει τον άνθρωπο. Κι ο άνθρωπος όμως 

χρειάζεται συνεχώς να την καλλιεργεί. Δεν μπορεί ν’ αφήνει τον εαυτό 
του να κάμπτεται με την πρώτη δυσκολία. 

Οι δυσκολίες άλλωστε έρχονται, για να μας δυναμώσουν το 
χαρακτήρα. Να μας ατσαλώσουν τα νεύρα. Τις αξίες μας. 

Τα ιδανικά μας. 
Το μυστικό; Μα η σύνδεση μ’ Εκείνον. Τον Αρχηγό 

μας. Τον καθοδηγητή μας. 
ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

l  Η επιστήμη είνα ένα σφυρί (όργανο) που αν δεν το πιάσεις 
σωστά, υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσεις το άλλο σου χέρι.
l Βασίζομαι στα μηνύματα που προέρχονται από μέσα 
μου. Είμαι αφιερωμένος με ενθουσιασμό σε ότι κάνω και 
συμμετέχω ολόψυχα στις καθημερινές πράξεις. Εκπληρώνω 
το χρέος μου με σκοπό να βοηθώ με κάθε τρόπο τον κόσμο να 
γίνει καλύτερος. Έστω και για έναν μόνο άλλον άνθρωπο.
l Η οδηγία του Θεού μας προετοιμάζει για τις καμπές της 
ζωής μας. 
l Εκείνοι που πετούν σε σύννεφα οργής και παροξυσμού, 
κάνουν πάντα κακή προσγείωση. 
l Μερικοί γονείς ανατρέφουν καλά τα παιδιά τους. 
Μερικοί τα καταστρέφουν.
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Τί γυρεύετε;                     
Καθόλου δεν είναι εύκολο να γυρίζεις στο σπίτι σου. Αυτό που σου 

‘κλεψαν.
Πώς είναι δυνατόν τα συναισθήματα να ελέγξεις! Να δεχθείς πως 

μόνο επίσκεψη μπορείς να κάνεις πια.
Και τα δάκρυα να τρέχουν ποταμός…
Κι όμως έπρεπε να ξανάρθω. Η έρευνα για τους αγνοουμένους 

συνεχίζεται. Χρειαζόμαστε πληροφορίες.
Επόμενο βήμα, προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου, της 

ενορίας μου. Μιας από τις έξι εκκλησίες της Λαπήθου.
Εκεί κι αν με περίμενε η έκπληξη.
Στα σκαλιά της εκκλησίας καθόταν νεαρός τούρκος, με καταγωγή τη 

Σαμψούντα.
Με μισά Ελληνικά, μισά Αγγλικά συνεννοηθήκαμε.
«Στη Λάπηθο, μου είπε, υπάρχουν έξι εκκλησίες. Άρα έμεναν πολλοί 

χριστιανοί. Τι γυρεύουμε εμείς εδώ;».
Απλή μέχρι απλοϊκή η ερώτηση. Μα είναι γεγονός. Απ’ αυτά που 

συνθέτουν τις «πραγματικότητες», όπως ισχυρίζονται οι κατακτητές.
Αλήθεια, τι γυρεύετε σε ξένο τόπο;                                                  ΔΔ
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Προξενητές είμαστε όσοι, αρνούμενοι να χτίσουμε  τη δόξα μας στον 
κόσμο, διαλαλούμε τη δόξα του Πατρός. Ποιούς παντρεύουμε; Τις οδύνες 
με το ουράνιο νόημά τους.  (“Πανδοχείον”)                                      γ.

Ρυθμίζει
Συχνά διερωτώμαστε:
Τι είναι λοιπόν η ελπίδα; (Ρωμ. η’ 24)

Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να προχωρήσει, θα καταλήξουμε 
πως είναι η επέκταση της πίστης στο μέλλον.

Αντικείμενό της ο Θεός.
Κανείς άλλος. Τίποτε άλλο.
Καρπός της ελπίδας οπωσδήποτε είναι η υπομονή. Η καρτερία. Η 

χαρά. 
Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος η 

ελπίδα η χριστιανική. 
Αυτό μας την προσφέρει.

Την καλλιεργεί μέσα μας. 
Αντίθετη είναι η απελπισία. Η αμφιβολία. Η δεισιδαιμονία. Η 

προσκόλληση στα εγκόσμια. 
Έχει πολύ χαρακτηριστικά λεχθεί: 
“Εφ’ όσον αναπνέω, ελπίζω”. Και “η ελπίδα πεθαίνει τελευταία”. 

Και η ελπίδα αληθινά, μένει μαζύ μας για πάντα. Ως το 
τέλος.

Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
Αφού έχουμε το Χριστό μαζύ μας, γιατί ν’ απελπιζόμαστε;

Ρυθμίζει τα πάντα Εκείνος. 
Τι άλλο θέλουμε;                                         ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Στα όνειρά τους           

«Αν κάποιος βλέπει τα όνειρα αδύνατα. Αν λυγίζει, πρέπει να 
σκέφτεται τον Γιάννη και να μην τα παρατά ποτέ».

«Εκπροσωπώ τις δύο χώρες μου, την Ελλάδα και τη Νιγηρία. 
Ξέρω ότι είμαι παράδειγμα για πολλά παιδιά. Το κάθε παιδί πρέπει 
να πιστέψει στον εαυτό του.

Έστω κι αν δεν νιώθεις καλά, να συνεχίσεις να πιστεύεις σ’ αυτό 
που κάνεις. Να μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι δεν μπορείς να 
το κάνεις. Συνέχισε να δουλεύεις.

Πριν από οκτώ χρόνια, δεν ήξερα ποια ήταν η επόμενη κίνηση.
Η μητέρα μου πουλούσε πράγματα στον δρόμο. Τώρα είμαι εδώ. 

Κάθομαι στην κορυφή των κορυφών. Είμαι ευλογημένος. Νιώθω 
τόσο ευλογημένος που ακόμη κι αν δεν ξαναβρεθώ εδώ, θα είμαι 
εντάξει.

Εύχομαι πως αυτό θα δώσει ελπίδα σε όλους στον κόσμο. Να 
πιστεύουν στα όνειρά τους».                                                            ΔΔ

l  Σ’ όλα μέσα στη ζωή υπάρχει κάποιος λόγος χαράς.
l Λέω και βιώνω την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι τι 
είπα και σε ποιόν. Η αλήθεια για μένα είναι όπως το οξυγόνο. 
Είναι η ζωή μου.
l Τα όργανα αλλάζεις, μουσική, μέσα σου πάντα ζει τ’ αηδόνι.

       (Κ .  Παλαμά)

l Η αλήθεια θα σου φανερωθεί, όταν φτάσεις στην κορυφή. 
 (Γ .  Ματσαγγίδης)

l Μελέτα την Αγία Γραφή, για να γίνεις σοφός. Πίστευέ την 
για να γίνεις ασφαλής.  Εφάρμοσέ την για να γίνεις άγιος.
l Μάθε να ξεχωρίζεις τη βία από την ανάγκη. Να 
καταπολεμάς την πρώτη. Να ξεφεύγεις από τη δεύτερη
l “Αγαθών διδασκάλων αγαθά τα μαθήματα”. 
                                                             (Μ.  Βασίλε ιος)
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Ήξερε το δρόμο. Τα είχε όλα μελετημένα. Δεν περίμενε κανέναν. 
Είχε άστρο οδηγό.                                                         γ.

Αγάπα
Προειδοποιεί ο  Θεός. Βάζει στη ζωή μας. Καθοδηγητικές 

ενδείξεις. Απογορευτικές δικλείδες όπου χρειάζεται.
Θέλει να μας ανακόψει την πορεία προς το κακό. Ν’ 

αποφύγουμε τον κατήφορο. Να προσέξουμε ν’ αποφύγει το πόδι μας 
την (μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία) πέτρα. Για να μην πέσουμε. Να 
μείνουμε όρθιοι. Να συνεχίσουμε τον αγώνα.

Προφύλαξη λοιπόν ο στόχος Του. Πάντοτε όμως με σεβασμό της 
ελευθερίας μας. Δώρο δικό Του. Δεν το παίρνει πίσω με τίποτε.

Συχνά  παρατηρούμε το Χριστό να 
ρωτά: “Θέλεις να γίνεις καλά;”

Και κάτι άλλο. Στη Ναζαρέτ δεν 
έκανε θαύματα. Γιατί; Είναι σαφές. Δεν τον δέχθηκαν.

Κι αυτά όλα; Γιατί μας αγαπά. Θέλει πάντα το καλό μας. Τη σωτηρία 
μας. Χωρίς ποτέ να μας επιβάλλει τίποτε!

Πολλοί ήταν οι απεσταλμένοι Του που κατά καιρούς πέρασαν 
πάντα προειδοποιώντας.

Δείχνουν το σωστό δρόμο. Καλούν τους ανθρώπους να  φύγουν από 
τη οδό της ανομίας. Αφήνουν εμάς όμως ν’ αποφασίσουμε. 

Σε καμμιά περίπτωση δεν χάνουμε το δικαίωμα της 
επιλογής. Είμαστε ελεύθεροι να πούμε; “Γενηθήτω το 

θέλημα σου”. Αλλά και να μη γίνει το Θέλημά σου”.
ζ.α.
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Μάτια...
Ουράνιο τόξο.
Σημάδι αισιοδοξίας στον ουρανό. Χρώματα που στέλνουν μηνύματα 

ομορφιάς. Κόντρα στη μαυρίλα της καταιγίδας και των έντονων καιρικών 
φαινομένων.

Το σημάδι της ελπίδας και της καλοκαιρίας. Το τέρμα της καταιγίδας. Ο 
ουρανός ανοίγει το φως του. Προσφέρει την ομορφιά των χρωμάτων του. 
Την ηρεμία του γαλάζιου του. Που κατεβαίνει και σμίγει με τη θάλασσα. 
Και τις ψυχές σε ύψη ανεβάζει θεϊκά.

Κι όμως τα χρώματα της ίριδας δεν είναι μόνο τ’ ουρανού προνόμιο.
Η διάθλαση του φωτός κρύβει εκπλήξεις. Σαν αυτή που συνέλαβε το 

μάτι του φωτογράφου στο τσιμέντο.
Ο ήλιος πήγαινε προς τη δύση του. Οι ακτίδες παιχνιδίζοντας, λίγο 

προτού τη γη εγκαταλείψουν, συνάντησαν γυαλί. Που ‘γινε πρίσμα.
Και να(!) το θαύμα. Πολύφωτο, αναμμένο στο πάτωμα. Με χρώματα 

εντυπωσιακά.
Τα θαύματα δεν είναι μόνο για τον ουρανό.
 Μάτια να ‘χουμε να συλλαμβάνουμε τα δώρα του Θεού!                ΔΔ

l  Η ζωή βρίσκει την αξία της μόνο στο Χριστό. 
l Υπόσχομαι στον εαυτό μου να αντιμετωπίζω τα καθημερινά 
μου προβλήματα με εγκράτεια. Να αναλαμβάνω τη δική 
μου ευθύνη για τη λύση τους.
l Το όμορφο κρύβεται πίσω από κάθε μας ατέλεια.
l Καμμιά νίκη δεν είναι τελειωτική. Ας μην ξεχνάμε ότι το 
τελευταίο γράμμα της λέξης “νίκη” είναι ήττα.
l Τις συγκρούσεις των μεγάλων σύμφερόντων και των 
ισχυρών παθών τις πληρώνουν συνήθως οι μικροί, που θα 
βρεθούν μπλεγμένοι στα πόδια τους.
l Ο Θεός να σου δώσει να ζήσεις όσα χρόνια θέλεις. 
Αλλά να θέλεις να τα ζεις.
l Φίλος επιζήμιος εχθρός αποκαλείται.

Έτος ΜΕ’ Αρ. 258 (1447), 19 Σεπτεμβρίου, 2021, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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Στο τιμόνι καπετάνιος που ήξερε καλά να αποφεύγει φουρτούνες. 
Και να πιάνει λιμάνι σε ηρεμία.            γ.

Στα βάθη
Σάλπισμα νικητήριο. Παιάνας. 
Καλεί όλους στον αγώνα τον πνευματικό.
Στροφή στο φως (Ματθ. ε’ 14). Σ΄Εκείνου το φως. 

Αυτό που βοήθησε τόσους. Τους γαλούχησε. Τους ενίσχυσε. Και 
δεν φοβήθηκαν μαρτύρια. Και θηρία. Και κακίες ανθρώπινες. 

Κι έστησαν θεμέλια ατράντακτα.
Κατοχύρωσαν την ορθή πίστη. Και τη σωστή θεώρηση του χριστια-

νισμού. Αποκρυστάλλωσαν σε σχήματα ανθρώπινα την υπερκόσμια 
διδασκαλία του Χριστού. Και την έδωσαν σ’ εμάς αλώβητη. Ατόφια και 
γνήσια. 

Πολέμησαν, ανά τους αιώνες, 
κι έδιωξαν της πλάνης το σκότος. 

Οι κίνδυνοι δεν έλειψαν βέβαια. 
Και σήμερα μας ταλανίζουν. Εμείς, πάντως, είμαστε προστατευμένοι. Και 
τους οφείλουμε χάριτες. 

Βίωσαν του Χριστού την αλήθεια. Πέτυχαν τον στόχο. Θησαύρισαν 
στα έργα τους την πίστη την ορθή. 

Κι οι απόγονοι, εμείς, πήραμε τη σκυτάλη. Την πίστη. Την αλήθεια. 
Την αγάπη. Προς το Χριστό. Και τους ανθρώπους. 

Το μυστικό τους; Είχαν τις προϋποθέσεις, για ν’ ακούσουν 
στην καρδιά τους τη φωνή Του. Να συλλάβουν (και) με τις 

αισθήσεις πνεύματος και ύπαρξης την ερμηνεία των θείων 
Μυστηρίων. 

Γιατί; Μα ζούσε ο Χριστός μέσα τους. 
Στης καρδιάς τους τα βάθη.                                         ζ.α.
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Απλή 
Μπορεί να μετακόμισε στις ΗΠΑ και να είναι πλέον διάσημος 

στην υφήλιο. Να απολαμβάνει μια ζωή στρωμένη με χρυσάφι. 
Ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του.

Μαζί με τους αδελφούς του – και πάντα με ταπεινότητα και 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας – τίμησαν τη γειτονιά όπου 
μεγάλωσαν.

Έχουν μοιράσει, μέσα στη νύχτα και χωρίς κανάλια, αγαθά 
πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους της περιοχής και την εκκλησία 
του Αγίου Μελετίου. Κούτες ολόκληρες από πράγματα μαζί με τη 
δική του άδολη και άφθονη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. 
Στο μέρος όπου έζησε τα πρώτα δύσκολα χρόνια.

Άμα οι ρίζες δεν ξεχνιούνται, ξαναγυρίζεις εκεί. Δίχως φώτα 
και τυμπανοκρουσίες. Φτάνει η καρδιά να πάλλει από αγάπη και να 
συμπάσχει και να πονεί στον πόνο του άλλου.

Απλή κίνηση από απλούς ανθρώπους.                                               ΔΔ

l Οι απείρως μικροί έχουν απείρως μεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
τους. 
l  Κάθε μέρα προσπαθώ να χαίρομαι ό, τι όμορφο υπάρχει 
μέσα μου και γύρω μου.
l  “Ως πότε θα δίνω  και θα δίνω και θα δίνω;”, ρώτησα με 
απορία. Κι ένας άγγελος μου αποκρίθηκε: “Απλά ώσπου να 
σταματήσει ο Πατέρας να σου δίνει”.
l  Η Βίβλος δε θα είναι ποτέ ένα στερεμένο βιβλίο για κείνους 
που τη χρησιοποιούν σαν πηγή ζωντανού νερού.
l  Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες.  Η ήττα μένει πάντα ορφα-
νή.
l  Οι δρόμοι της ταπεινοφροσύνης δεν έχουν σχέση
 με την ευσέβεια.
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