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Για όσους...Κάποιος που παρακολουθούσε τη σκηνή, πιθανώτατα 

περίμενε υποσχέσεις.Βεβαιώσεις.
Δώρα.
Ανταλλάγματα.Κάτι τέτοιο είναι όμως έξω από κάθε πραγματικότητα.

Δεν υπόσχεται τίποτε ο Χριστός. 
Είναι θέμα ζωής. Και όχι απολαβών.
Και τι λέει η υπόσχεση;Θα μας κάνει αλιείς ανθρώπων (Μαρκ. α’17). Θα μας 

δώσει τη δυνατότητα να “ψαρέψουμε” ανθρώπους.

Να φέρουμε κι  άλλους στην ποίμνη Του.
Να καλέσουμε όσους ανθρώπους θέλουμε κοντά 

Του.
Με τα ίδια δεδομένα.Δεν θα μαζέψουμε ψάρια. Ανθρώπους θα φέρουμε 

κοντά Του.
Υπάρχει καλύτερη τιμή; Πιό αξιόλογο έργο;
Όσοι δεν καταλαβαίνουν τούτη την πραγματικότητα, 

δεν είναι ανάγκη να πλησιάσουν. Ας ασχοληθούν με 

άλλα θέματα.
Τιμή λοιπόν. Για όσους θέλουν όμως.

+ο π. Γ.



Καθημερινά

Μια εικόνα

l Δεν είναι τόσο δύσκολο 
να αποκτήσεις φίλους, όσο 
να τους κρατήσεις.

l Έτσι είναι η ζωή:
    Μια ξαστεριά, μια μπόρα.
    Κάνε στη μπόρα υπομονή.
    Στην ξαστεριά προχώρα!

l Από το να μπορείς να 
κάνεις το καλό και να μην 
το θέλεις, είναι προτιμώτερο 
να το θέλεις και να μην το 
μπορείς.

l Προτιμώ τα λάθη, που 
με κάνουν ταπεινό από τις 
επιτυχίες, που μου ανάβουν 
τον εγωϊσμό.
l Μερικοί αυστηροί  ζηλω-                                                             
τές της ηθικής τελειότητας 
μοιάζουν με τον εκκλησια-
ζόμενο, που σπεύδει από 
ζήλο να σβήσει ένα κερί 
που στάζει. Και με την 
αδεξιότητά του γκρεμίζει 
ολόκληρο το μανουάλι.

l Η ευγνωμοσύνη μπορεί 
να μην είναι αυτή καθεαυτή 
αρετή από μόνη της. Είναι 
όμως οπωσδήποτε το πιο 
ανιδιοτελές συναίσθημα που 
μπορεί να δοκιμάσει ένας 
άνθρωπος.

l Αγάπα για να ζήσεις. 
Ζήσε, για να αγαπάς.

Μετάγγιση ζωής
«Να είσαι εκεί για τον άλλο. 

Δώσε αίμα. Μοιράσου τη ζωή». 
Με αυτό το σύνθημα τίμησε 

η Κύπρος τις χιλιάδες των 
εθελοντών αιμοδοτών. 

Στις 14 Ιουνίου, η Παγκόσμια 
μέρα εθελοντή αιμοδότη, γιορτά-
στηκε η αγάπη. Προβλήθηκε 
τιμητικά η προσφορά ζωής.

Παράδειγμα κοινωνικής ευαι-
σθησίας αποτελεί η Κύπρος, με 
την προσφορά αίματος. 

Η αιμοδοσία μπορεί να                            
αποτελέσει μια από τις σημα-
ντικώτερες προσφορές προς 
τον συνάνθρωπο. Και μια από 
τις σπουδαιότερες  πράξεις 
αγάπης. Οι Κύπριοι με τη 
στάση τους δίνουν μαθήματα 
ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και 
πολιτισμού. 

Όλοι πρέπει να γίνουμε συνο-
δοιπόροι με τους εθελοντές 
αιμοδότες. Να είμαστε εκεί για 
το συνάνθρωπό μας. 

Όταν μας χρειάζεται, να 
γίνουμε ο άνθρωπός του. Ο 
πλησίον.  Η χαρά  και η ζωή του. 

Πόση αγαλλίαση πλημμυρίζει 
την καρδιά την ώρα, που το αίμα 
κυλά από τις φλέβες μας προς 
τον... άλλο!!! 

Είναι μετάγγιση ζωής. Η 
χαρά του Παραδείσου, που 
ανοίγει με τη μετάγγιση του 
αίματος του Θεανθρώπου. ΔΔ



Δισέλιδο
Προς τι;Προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση.

Δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ερωτήματα.
Ούτε απορίες.Δεν ζήτησαν χρόνο, για να τακτοποιήσουν τις 

εκκρεμότητές τους.Δεν παρουσίασαν αμφιβολίες.Δεν αμφιταλαντεύθηκαν.Αντέδρασαν άμεσα οι μαθητές(Μαρκ. α’18). Ευθέως.

Η επόμενη κίνησή τους; Πήγαν μαζί Του.
Ίσως διερωτηθεί κάποιος: Μα δεν ήταν λάθος να αφήσουν τις οικογένειές 

τους απροστάτευτες;Αφρόντιστες;Λογικό ή μάλλον λογικοφανές το ερώτημα. 
Ειδικώτερα σ’ εμάς τους πολυπράγμονες και 
σκεπτικιστές.Πίστεψαν, ότι θα φρόντιζε ο Χριστός για εκείνες.

Ο Θεός βοηθά. Είναι σίγουρο.Ειδικώτερα όσους τον ακολουθούν.
“Ζητείτε πρώτον” δεν ήταν η οδηγία Του;
Προς τι λοιπόν οι αμφιβολίες;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

Τη δική μας
«Ένα μεγάλο αδέσποτο 

σκυλί με ακολούθησε από 
το μετρό σχεδόν μέχρι την 
πόρτα του διαμερίσματός μου. 
Προσπάθησα να το διώξω, 
αλλά το σκυλί επέμενε. Είχα 
αρχίσει να χάνω την υπομονή 
μου. Να εκνευρίζομαι.

Ξαφνικά, ένας άντρας 
εμφανίστηκε μπροστά μου. 
Έβγαλε μαχαίρι και μου είπε να 
του δώσω το πορτοφόλι μου. 
Πριν προλάβω να αντιδράσω, 
ο σκύλος όρμησε πάνω του. 
Έπεσε το μαχαίρι και εκείνος 
έτρεξε να φύγει. Τώρα, είμαι 
ασφαλής στο σπίτι μου χάρη 
στο αδέσποτο σκυλί».

Χωρίς αμφιβολία ο σκύλος 
είναι από τους καλύτερους 
φίλους του ανθρώπου, αν όχι ο 
καλύτερος.

Είναι πάντα εκεί για σένα 
και στα εύκολα και στα 
δύσκολα. Η πίστη τους, η 
εξυπνάδα τους, η αφοσίωση 
και η τρυφερότητά τους είναι 
απίστευτα ανταποδοτικές. 

Σε κοιτάει στα μάτια.
Περιμένει να δει πώς νιώθεις, 
για να νιώσει ανάλογα. Σου 
χαρίζει απλόχερα την αγάπη 
του.

Εμείς;
ΔΔ

l Η συνείδησή μας είναι το 
καλύτερο βιβλίο Ηθικής που 
έχουμε.
Είναι αυτό, που πρέπει να 
ξεφυλλίζουμε κάθε μέρα και 
να το συμβουλευόμαστε σε  
κάθε δύσκολη στιγμή.

l Η επιτυχία δεν στεφανώνει 
πάντοτε τους δικαίους. Αλλά 
και δεν δικαιώνει ποτέ τους 
ενόχους.

l Η πλήξη είναι σαν τον 
πυρετό. Δεν είναι ένα κακό. 
Αλλά είναι η ένδειξη ενός 
κακού.

l Σας συκοφαντούν άδικα; 
Υπομείνατε. Θα είναι αντιστά-
θμισμα για εκείνο που πραγμα-
τικά σφάλατε.

l Η μεγαλωσύνη σ’ ένα 
Έθνος δεν μετριέται με το 
στρέμμα, αλλά με της καρδιάς 
το πύρωμα και με το αίμα.
Και το μεγαλείο μια ζωής δεν 
μετριέται με το μήκος της, 
με την ηλικία της, αλλά με το 
περιεχόμενό της.

l Οι πολλές δικαιολογίες είναι 
πάντα λιγώτερο πειστικές 
από την μια και μόνη. Την 
αναγνώριση.
l Η δύναμη διαφθείρει, αλλά 
και η έλλειψή της απονε-
κρώνει.



Δισέλιδο... και προχώρησανΆφησαν τα δίχτυά τους.(Μαρκ.α΄18)
Εγκατέλειψαν την εργασία τους.
Δεν αφέθηκαν στην τεμπελιά. Όχι.
Υπήρχαν, άλλωστε και στιγμές, που εργάζονταν, για να 

μπορούν να ζήσουν.Ο Θεός δεν αγαπά τους ράθυμους
Δεν αρέσκεται στην τεμπελιά.Άφησαν τα δίχτυά τους λοιπόν.

Άφησαν τα πάντα.Άλλαξαν ζωή.Έγιναν καινούργιοι άνθρωποι.
Ασχολήθηκαν με κάτι νέο. Ανώτερο και σπουδαίο.

Άφησαν κατά μέρος τα υλικά.Στράφηκαν στα πνευματικά τώρα.
Άλλαξαν στόχους.Σκοπούς.

Προσανατολισμούς.Κι ο Θεός ευλόγησε. Τίποτε δεν τους έλειψε. 

Κι ήταν ευχαριστημένοι.Ριψοκινδύνευσαν. Ναι.Είχαν όμως τη βεβαιότητα. Έκαναν το σωστό. Χωρίς 

όποια αμφιβολία.Πίστεψαν σ’ Εκείνον. Κι η πίστη τούτη τους έδωσε 

φτερά. Και προχώρησαν.Εμείς;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Τ’ αστέρια δεν αντανακλώνται 
σε μια ταραγμένη λίμνη. Πρέπει 
να περιμένεις αρκετό χρόνο, 
για να ηρεμήσεις. Γιατί μόνο 
στην ήρεμη ψυχή, όπως και στα 
γαλήνια νερά αντανακλώνται τα 
αιώνια πράγματα.

l Το τι υπάρχει στο βαθύ πηγάδι 
της καρδιάς, το ανεβάζει ο 
κουβάς των λόγων μας.

l Ο καθένας μας είναι άγγελος, 
αλλά μ’ ένα μόνο φτερό. Και δεν 
μπορούμε να πετάξουμε παρά 
μ’ ένα μονάχα τρόπο. Όταν 
αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον.

l Μια πνευματική εξίσωση: 
Κάνετε την προσευχή αγάπη. 
Συνδυάστε την προσευχή με 
την αγάπη και θα δείτε, πως 
η προσευχή είναι δύναμη.    
(Αλέξανδρος Τσιριντάνης)

l Όποιος μιλά με περιφρόνηση 
για τον ταπεινό και καταφρο-
νεμένο άνθρωπο, είναι σαν ν’ 
άνοιξε το στόμα του εναντίον του 
ίδιου του Θεού.

l Ο νέος μαθαίνει πώς να μιλά. 
Ο ώριμος έμαθε πώς να σιωπά;

l Τρία πράγματα χαρακτη-
ρίζουν τον συνετό. Η σιωπή όταν 
οι άλλοι φλυαρούν. Ο στοχασμός 
όταν οι άλλοι ονειροβατούν. Η 
δράση όταν οι άλλοι ρεμβάζουν.

Επιλογές...
«Η μητέρα μου ήταν όλη μου 

η ζωή. Ευχαριστώ το Θεό που 
έζησα αυτά τα 25 χρόνια δίπλα 
της. Στερήθηκε τα πάντα, για να 
με μεγαλώσει και αυτό δεν το 
ξέχασα ποτέ. 

Όταν με ζήτησαν στη NASA, 
είπα όχι, επειδή δεν ήθελα 
να την αφήσω μόνη της. Θα 
υπέφερε. Δεν το μετάνιωσα 
ποτέ. 

Οι στιγμές που πέρασα 
δίπλα στη μητέρα μου είναι όλη 
μου η περιουσία και δεν θα την 
άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. 

Όταν πηγαίνω στον τάφο 
της για να της ανάψω το 
καντήλι, είναι σαν να τη βλέπω 
μπροστά μου. Σαν να βλέπω το 
χαμόγελό της», (Μ. Π., Ιδιοφυΐα 
της χρονιάς στην Ευρώπη). 

Ο καθένας κάνει τις επιλογές 
του. Με τις οποίες πορεύεται 
στη ζωή. Επιλογές που άμα 
είναι ελεύθερες, οδηγούν στην 
ευτυχία. 

Η επιλογή μας δεν μπορεί 
παρά να οδηγήσει εκεί που ο 
καθένας μας στοχεύει. Στην 
απόλυτη ικανοποίηση. Στην 
ανταπόδοση της συνεχούς 
αγάπης που φωνάζει τη ζωή. 

ΔΔ



ΔισέλιδοΘ’ ακολουθήσουμε;Πήγαν μαζί Του λοιπόν οι ψαράδες (Μαρκ. α’18)

Τον ακολούθησαν. Χωρίς καθυστέρηση.
Έγιναν μαθητές Του.Οπαδοί Του.Δικοί Του.

Σύντροφοί Του. Χωρίς αναβολές και καθυστερήσεις.
Μπήκαν στην ομάδα Του. Στο στράτευμά Του.  Έγιναν οι πρώτοι στύλοι της νέας προσπάθειας.

Μπορούσε να στηρίζεται τώρα πάνω τους. Δεν έγιναν 

βέβαια αλάθητοι. Κάθε άλλο.Έγιναν οι βάσεις, για να στηριχθεί το νέο οικοδόμημα: 

Η Εκκλησία του Χριστού.Εμείς άραγε θα πάμε;Θα καταταχθούμε στους ακόλουθούς Του;
Θα γίνουμε τ’αγκωνάρια, για να στηριχθούν κι άλλοι;

Υπάρχει άραγε διάθεση;Ο καθένας ας απαντήσει μόνος του. 
Δεν θα πάμε βέβαια αναζητώντας πρωτοκαθεδρίες. 

Τιμές. Και δόξες. Και χειροκροτήματα.
Για δουλιά πάμε. Γι’ αγώνα πνευματικό. Με θυσίες 

Στερήσεις. Ιδρώτα πολύ. Χωρίς ξεκούραση ίσως. 

Πάντα με πύρωμα καρδιάς. Θ’ ακολουθήσουμε λοιπόν;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Φρόντισε εσύ το οικογενει-
ακό σου περιβάλλον να είναι 
Παράδεισος και μην ανησυχείς 
για τα παιδιά σου που πήδηξαν 
τον φράχτη του. Όσο μακριά 
κι αν βρεθούν κι απ’ όποιο 
κατήφορο της ζωής κι αν περά-
σουν, θα νοσταλγούν πάντα 
εκείνο, που γνώρισαν και έζησαν 
πίσω από το φράχτη. Και κάποτε 
θα τον ξαναπηδήξουν. Προς τα 
μέσα αυτή τη φορά.

l Η κακία υποβλέπει. Η σύνεση 
προβλέπει. Η αγάπη παραβλέπει.

l Η αυτάρκεια είναι φυσικός 
πλούτος ανεξάντλητος. Η πολυ-
τέλεια τεχνητή πενία. Φτώχεια 
ακόρεστη.

l Η πίστη κάνει τον χριστιανό. 
Η  ζωή τον αναδεικνύει. Η δοκι-
μασία τον τελειοποιεί.

l Μην γκρεμίζεις τις ελπίδες 
ενός ανθρώπου, αν δεν μπορείς 
να του δώσεις νέες. (Γκαίτε)

l Κάνοντας το κακό, μπορείτε 
ίσως να ξεφύγετε απ’ την 
αντίληψη των ανθρώπων, αλλά 
δεν μπορείτε να κρύψετε απ’ το 
Θεό, ούτε αυτή τη σκέψη σας.
l Επιστήμη χωρίς θρησκεία 
είναι κουλή. Θρησκεία χωρίς 
επιστήμη είναι τυφλή. (Άλμπερτ 

Αϊστάιν)

Πώς;
Άρπαξαν 2.300 παιδάκια 

απ’ τις οικογένειές τους και τα 
έκλεισαν σε κλουβιά. Είναι το νέο, 
αρρωστημένο πολιτικό παιχνίδι 
της Αμερικανικής κυβέρνησης 
για τους πρόσφυγες. 

Αυτά τα παιδιά είναι όμηροι. 
Τα μάντρωσαν σε κλουβιά. 
Με δυνατά φώτα να φέγγουν 
πάνω απ’ τα κεφαλάκια τους 
μέρα νύχτα. «Μάμι!», «Πάπι!» 
φωνάζουν κλαίγοντας. Οι εργα-
ζόμενοι όμως  στα κέντρα κρά-
τησης δεν επιτρέπεται ούτε να τ’ 
αγγίξουν, για να τα ηρεμήσουν!

Δεν υπάρχει καμμία προο-
πτική αποφυλάκισης και επανέ-
νωσης με τους γονείς τους. Κρα-
τούνται σε κλουβιά ή αυτοσχέδιες 
σκηνές.

Πόσο σκληρές έγιναν, Θεέ 
μου, οι καρδιές των ανθρώπων! 
Πόση μαυρίλα καταχωνιάστηκε 
στις ψυχές μας! 

Ούτε το κλάμα, ούτε οι κραυ-
γές των παιδιών συγκινούν πια. 

Ποιος άραγε στη θέση της 
καρδιάς μας έβαλε πέτρα;

Πώς ξεριζώθηκε η ανθρωπιά; 
Μαλάκωσε, Χριστέ μου, τις 

καρδιές και με το μύρο της 
αγάπης γέμισέ τις.

ΔΔ


