
Δισέλιδο
Ως το βάθος

Υπάρχει και λόγος άρρωστος; Ναι. Σάπιος.

Εμείς πρέπει να προτιμούμε, να επιδιώκουμε, να αναζητούμε 

τον υγιή λόγο.

Δηλ.;

Τον γνήσιο. Τον ατόφιο. Τον ζωντανό. Τον ωφέλιμο.

Ο υγιής λόγος καλλιεργεί τους ανθρώπους.

Τους διδάσκει. Τους τρέφει. Τους βοηθά. Τους ωφελεί.

Οξύνει το αισθητήριό τους το πνευματικό. Τους βοηθά σε 

τεράστιο βάθμο. Τους κάμνει χαριτωμένους.

Αυτόν τον λόγο πρέπει να καλλιεργεί στη ζωή και τη 

διδασκαλία του ο απεσταλμένος του Θεού. Ο αφιερωμένος.

Αυτός λοιπόν να διαποτίζει την ύπαρξή μας. “Μέχρι μυελού 

οστέων”. Ως το βάθος. Μέχρι της καρδιάς μας τα μύχια.

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 67 (1256), 3 Δεκεμβρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

3/12/2017 Ένας άνθρωπος που 
αγαπά μόνο τον εαυτό του, είναι 
πιο δυστυχής και από αυτόν που 
δεν τον αγαπά κανείς. (Φίσσερ)

4/12/2017  Δεν μπορείς να 
στοχεύεις χαμηλά και να φτάσεις 
ψηλά.

5/12/2017 Οι ασάφειες φέρ-
νουν σύγχυση και η σύγχυση 
δημιουργεί αδιέξοδα. Οι εκ-
φράσεις σου ας προβάλλουν 
την προσωπικότητά σου και τη 
συμπάθειά σου.

6/12/2017 Μπορεί ν’ 
απογοητευτείς, αν αποτύχεις, 
αλλά δεν πρόκειται να πετύχεις 
τίποτα αν δεν προσπαθήσεις.

7/12/2017 Είναι πολύ καλύτερο 
να συγχωρείς και να ξεχνάς, 
παρά να πικραίνεσαι και να 
θυμάσαι.

8/12/2017 Η ευτυχία είναι μια 
πεταλούδα που όσο την κυνηγάς, 
τόσο απομακρύνεται. Αν όμως 
στρέψεις την προσοχή σου στο 
Χριστό, θα έρθει εκείνη και θα 
καθίσει πάνω σου μόνη της.

9/12/2017 Αναρωτήθηκα. Γιατί 
δεν κάνει κανείς κάτι; Κι αμέσως 
συνειδητοποίησα ότι ο “κανείς” 
ήμουν εγώ.

Σωστή επιλογή
Είναι ήδη γνωστό ότι αυτά που 

μαθαίνει το παιδί ως το πέμπτο 
έτος της ηλικίας του αποτελούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό των 
νοητικών δεδομένων για την 
υπόλοιπη ζωή του. 

Έρευνες των τελευταίων 
χρόνων λένε ότι η ποσότητα, 
αλλά και η ποιότητα ερεθισμάτων 
που δίνουμε στα παιδιά από την 
πρώτη κιόλας ηλικία, όχι μόνο τα 
τροφοδοτούν με γνώσεις, αλλά 
δημιουργούν και τις συνάψεις στα 
εγκεφαλικά κύτταρα. Συνθέτουν 
και δημιουργούν τη βάση, 
στην οποία θα αποθηκεύουν 
πληροφορίες για την υπόλοιπη 
ζωή τους.

Ένας παράγοντας που 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 
πρόοδο των παιδιών μας είναι και 
τα παραμύθια. Η αφήγηση ενός 
παραμυθιού  προσφέρει στα παιδιά 
πολλαπλά ερεθίσματα. Ώστε να 
αναπτύξουν αποτελεσματικά όλο 
το φάσμα της νοημοσύνης τους.

Είναι για τούτο που δεν πρέπει 
να υποτιμούμε, ούτε να αγνοούμε 
τα παραμύθια. Τα μηνύματα που 
παίρνουν τα παιδιά από το μαγικό 
κόσμο των παραμυθιών, μπορούν 
να επηρεάσουν όλη τους τη ζωή. 

Αυτό που χρειάζεται είναι 
σωστή επιλογή, ώστε να χαράσ-
σονται στις παιδικές ψυχές οι 
αρετές της αγάπης στο Θεό και 
στον άνθρωπο.

ΔΔ



Δισέλιδο
Προσοχή!

Είναι αυτός που δεν θα δίνει αφορμή για κατηγορίες. 
Ο ανεπίληπτος.

Ο λόγος που τίποτε το επιλήψιμο δεν έχει.
Που διαδίδεται προσεκτικά ωφελώντας. Όχι σκανδαλί-

ζοντας. (Τίτ.β΄8)
Αλλοίμονο στον απεσταλμένον του Θεού εκείνον, που 

γίνεται αφορμή να μεταδοθεί λόγος λανθασμένος.
Με χαρακτηριστικά αρνητικά.
Με στοιχεία τέτοια, που ν’ αλλοιώνουν την όλην εικόνα.
Ο λόγος του Θεού, ο ζωντανός, ουδεμία σχέση έχει με 

τους λόγους των ανθρώπων.
Γι’ αυτό και πρέπει να μεταδίδεται χωρίς στοιχεία 

προσβλητικά. Χωρις να μεταδίδουν άλλα μηνύματα απ’ 
εκείνα που ο λόγος που μεταφέρεται σωστά, μπορεί να 
δώσει.

Είναι σοβαρό το παράπτωμα του απεσταλμένου του 
Θεού, που αφήνει προσωπικά στοιχεία ν’ αλλοιώνουν τον 
λόγο του Θεού.

Γι’ αυτό και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
Ο λόγος του Θεού πρέπει να είναι ακατάγνωστος. 

Χωρίς σημεία που να προκαλούν. Να ελκύουν αρνητικά 
την προσοχή των άλλων.

Ούτε θ’ αλλάσσουν το νόημα της αρχικής εικόνας.

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 68 (1257), 10 Δεκεμβρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

10/12/2017  Η αμαρτία πηγαίνει 
μακρύτερα απ’ ότι θα ήθελες να 
πας. Σε κρατά εκεί περισσότερο 
καιρό απ’ ότι θα ήθελες να μείνεις. 
Σου κοστίζει περισσότερο, απ’ 
ότι θα ήθελες να πληρώσεις.
11/12/2017  Δεν είδα άνθρωπο, 
που να γίνει ευτυχισμένος κά-
νοντας κάποιον άλλο δυστυ-
χισμένο.
12/12/2017 Το πλοίο είναι 
ασφαλές, όσο βρίσκεται  μέσα στη 
θάλασσα κι όχι η θάλασσα μέσα 
στο πλοίο. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τον χριστιανό. Είναι ασφαλή, 
όσο ζει αυτός μέσα στον κόσμο κι 
όχι ο κόσμος μέσα σ’ αυτόν.
13/12/2017 Η ομορφιά της ζωής 
βρίσκεται στο ν’ αγαπάς, παρά ν’ 
αγαπιέσαι. Στο να δίνεις, παρά να 
παίρνεις.
14/12/2017  Όταν μάθουμε πώς 
να προσφέρουμε τους εαυτούς 
μας, να συγχωρούμε τους άλλους, 
να ζούμε μ’ ευγνωμοσύνη, δε θα 
χρειάζεται πια να κυνηγούμε την 
ευτυχία.  Θα μας βρει μόνη της.
15/12/2017 Άκουγε προσεκτικά. 
Άφηνε το συνομιλητή σου να 
εκφραστεί ελεύθερα. Να σου 
ανοίξει εντελώς την καρδιά του 
πρις απαντήσεις.
16/12/2017 Ο Θεός που σου 
δίνει την ημέρα, θα σου δώσει τα 
απαραίτητα για την ημέρα.

 (Αγ. Γρηγόριος Νύσσης)

Μη σταματάς

“Οι νέοι πρέπει να κάνουν 
όνειρα. Ο πήχυς να τοποθετείται 
ψηλά. Και όλα γίνονται. Με σωστό 
προγραμματισμό και οργάνωση 
του χρόνου στο εκατό τοις εκατό.

Αν θέλεις να πετύχεις, πρέπει 
να κάνεις αυτό που αγαπάς με 
μεράκι. Να δίνεις τον εαυτό σου.

Τα ατυχή ή απρόσμενα αποτε-
λέσματα είναι μέρος της ζωής 
μας. Δεν πρέπει να τρομάζουν 
κανένα. Δεν είναι αποτυχία. Γιατί 
αποτυχία είναι όταν κάποιος 
σταματά να προσπαθεί”.

Με ηρεμία, απλότητα και χωρίς 
ίχνος αυτοπροβολής, ο αργυρός 
ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρω-
ταθλητής μας στην ιστιοπλοΐα 
Παύλος Κοντίδης δίνει το στίγμα 
των επιτυχιών του. 

Η προσπάθεια είναι που μετρά 
λοιπόν. Ο ζήλος και η ένταση με 
τα οποία πολεμούμε, καθορίζουν 
και την έκβαση του αγώνα μας.

Ιδιαίτερα στα θέματα της αρε-
τής. Δεν δικαιολογείται κανένας 
να μένει στου δρόμου τα μισά. 

Γνωρίζοντας μάλιστα πως 
στο τέρμα περιμένει Εκείνος. 
Που στεφανώνει, όχι μονάχα τον 
πρώτο, μα τον καθένα, που δεν 
σταμάτησε ποτέ να μάχεται, τον 
πήχυ των ονείρων του να φτάσει. 

ΔΔ



Δισέλιδο
Ανεπαίσχυντος

Ιδού  λοιπόν η εξήγηση. Ιδού γιατί τούτη όλη η προσπάθεια. 

(Τιτ. β΄8)

Όταν κάμνουμε λάθη, δίνουμε λαβές. Κι  είναι εκείνοι 

που έχουν ως σκοπό την κατηγορία του λόγου του Θεού. 

Τους δίνουμε ευλικό. Ευκαιρία. Αφορμή για ν’ αρχίσουν τις 

κατηγορίες.

Αυτό συμβαίνει, όταν είμαστε απρόσεκτοι. Επιπόλαιοι. 

Βιαστικοί.

Δίνουμε αφορμές. Ευχέρεια.

Εντυπώσεις για λανθασμένη δραστηριοποίηση των 

αντίθετων.

Μια τέτοια στάση είναι απαράδεκτη.

Το έργο της διάδοσης του λόγου του Θεού είναι πολύ 

σοβαρή υπόθεση. Χρειάζεται αντίστοιχη αντιμετώπιση.

Όταν κάνουμε λάθος; Τότε ορμούν οι κακοί.

Διερωτηθήκαμε ποτέ; Πόσους, με τη συμπεριφορά μας, 

σκανδαλίσαμε ως σήμερα;

Και όλοι αυτοί τι απέγιναν;

“Ας ήταν προσεκτικοί”. Θα πει κάποιος. Έτσι λοιπόν 

λύνουμε τις διαφορές μας; Είναι ανάληψη εθυνών τούτη;

Ανεπαίσχυντος βίος λοιπόν. Με κάθε προσοχή.

Και σοβαρότητα.

                                                             +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 69 (1258), 17 Δεκεμβρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

17/12/2017 Εκείνο που προέχει 
σήμερα είναι να πιστέψουμε 
στο Θεό και ότι τίποτε δεν 
γίνεται χωρίς Αυτόν. Όλα 
περιλαμβάνονται στη θεία Του 
πρόνοια. (Γέροντας Σίμων Αρβανίτης)

18/12/2017 Είναι προτιμώτερο 
το καλό όνομα, παρά ο πολύς 
πλούτος. Παραπάνω από τ’ 
αργυρά και χρυσά νομίσματα 
είναι η καλή υπόληψη. (Παρμ.)

19/12/2017 Πρέπει η αγάπη να 
είναι ίση από όλους για όλους, 
ενώ η τιμή ν’αποδίδεται στον 
καθένα ανάλογα με την αξία του. 

(Μ. Βασίλειος)

20/12/2017 Εκείνος που του 
κάνουν κάποιο κακό, δεν πρέπει 
ποτέ να το θυμάται. Εκείνος που 
κάνει κάτι καλό σε κάποιον, δεν 
πρέπει ποτέ να το θυμάται.

21/12/2017 Όταν μιλάς για 
τρίτους, ποτέ μη λες πράγματα, 
που δε θα ήθελες να τ’ ακούσουν, 
γιατί το πιό σίγουρο είναι ότι θα τ’ 
ακούσουν.

22/12/2017 Ο διάβολος είναι 
μεγάλος καλλιτέχνης. Δίνει 
στην αμαρτία τα πιο ελκυστικά 
χρώματα κατορθώνοντας να 
καλύψει το θάνατο που βρίσκεται 
μέσα της.
23/12/2017  Τα πετράδια δεν 
μπορούν να γυαλιστούν χωρίς 
τριβή. Ούτε ο άνθρωπος χωρίς 
τις δοκιμασίες.

Μην αποκάμεις

Μόνο σαν περπατάς ξυπόλυτος 
στην άμμο, βλέπεις τ’ αχνάρια 
σου ν’ αποτυπώνονται. Και να 
χαράσσουν ένα μονοπάτι. Μαζί 
και τόσων άλλων, που συντροφιά 
με σένα περπατούν.

Κι όσο περνά η ώρα τα χνάρια 
να πολλαπλασιάζονται. Να γίνο-
νται αμέτρητα. Να μην μπορείς 
πια να ξεχωρίσεις τα δικά σου.

Όσο και να το θελήσεις κι 
άλλο τόσο να πασχίσεις, αδύνατο 
φαντάζει να συνεχίσεις να βαδίζεις 
στις δικές σου πατημασιές. Γιατί 
ο κόσμος, με την παρουσία του, 
κρύβει αυτό που χάραξες.

Ύστερα έρχεται το κύμα κι όλα 
τα σβήνει. Κι η ρότα χάνεται.

Και πώς, στ’ αλήθεια, το δρόμο 
σου θα βρεις ξανά; 

Μην στηριχθείς, διαβάτη, στα 
δικά σου τα πατήματα. Πριν από 
σένα Κάποιος χάραξε δρόμο μο-
ναδικό. Δύσκολο μεν, μα σίγουρο. 
Αυτά τα χνάρια ψάξε για να βρεις. 
Μπορεί ν’ ανηφορίζουν στην αρ-
χή. Να λαχανιάζουν την ανάσα.

Όμως μην αποκάμεις. Ο 
δρόμος, θα το δεις, θ’ ανοίγει 
προχωρώντας. Γιατί το μονοπάτι 
τούτο μοιάζει μ’ αυτό της αρετής.

 Όπου στο τέρμα περιμένει ο 
Λυτρωτής.

ΔΔ



Δισέλιδο
Στη θέση μας

Μια νέα πρόσκληση. (Τιτ. γ΄1)
Καλούνται οι Χριστιανοί να είναι πάντοτε έτοιμοι. Για κάθε 

καλό έργο.
Με τούτη τη θέση αποκλείονται κάποιες άλλες.
Αρχικά, αποκλείεται ο Χριστιανός να ασχολείται με τα 

κακά έργα. Θα ήταν απαράδεκτο κάτι τέτοιο. 
Είναι και κάτι άλλο όμως. Όποιος δεν κάμνει κακά 

έργα, δεν σημαίνει ότι κάμνει καλά. Καλείται λοιπόν να 
δημιουργήσει στον εαυτό του την ανάλογη προθυμία προς 
το καλό.

Ακόμη κάτι. Επειδή η τέλεση των αγαθών έργων είναι 

υπεύθυνη, πολλοί δεν αναλαμβάνουν τούτο το έργο.
Ή αναβάλλουν.
Ή το αφήνουν γι’ αργότερα.
Τούτε όμως οι θέσεις δεν είναι δημιουργικές.
Καταντούν καταστροφικές.
Γι’ αυτό, χρειάζεται προσοχή.
Καλούμαστε οι Χριστιανοί να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για 

την εκτέλεση του καλού.
Παρά τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.
Ίσως τούτη η τακτική να ενοχλήσει άλλους. Και ν’ 

αρχίσουν τον πόλεμο.
Εμείς να μένουμε στη θέση μας.
Πάντα.
Αμετακίνητοι. Σταθεροί.

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 70 (1259), 24 Δεκεμβρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

24/12/2017 Άφησε το Θεό να 
κάνει στη ζωή σου κάτι που εσύ 
δεν έχεις καμμιά ελπίδα να το 
κατορθώσεις μόνος σου.

25/12/2017 Το να συνέρχονται 
οι χριστιανοί, είναι η αρχή. Το 
να  μένουν μαζί, είναι πρόοδος. 
Το να εργάζονται μαζί, είναι 
επιτυχία.

26/12/2017 Δεν μπορεί να έρθει 
η ειρήνη εκεί που βασιλεύει η 
περιφάνεια.

27/12/2017 Ανάμεσα στην 
ταπεινή και συντριμμένη καρδιά 
και στο μεγαλείο του ουρανού 
δεν υπάρχουν φράγματα. Το 
μόνο που χρειάζεται, είναι η 
προσευχή.

28/12/2017 Πρέπει να εμπι-
στευόμαστε τα πάντα στη 
Θεία Πρόνοια, γιατί τότε μόνο 
γλυτώνουμε από το άγχος και τη 
στενοχώρια και όλα τα κακά.

 (Αγ. Παΐσιος ο Αγιορείτης)

29/12/2017 Όταν γεννήθηκες, 
εσύ έκλαιγες και όλοι γύρω 
σου χαμογελούσαν. Φρόντισε 
να ζήσεις έτσι τη ζωή σου, που 
όταν πεθάνεις, ενώ όλοι γύρω 
σου θα κλαίνε, εσύ να χαμογελάς 
ευτυχισμένος στη δόξα του  
Θεού.
30/12/2017 Δεν μπορείς να 
κατασπαταλάς το χρόνο σου, ν’ 
αφήνεις αχρησιμοποίητες τις 
ευκαιρίες και ν’ αποφύγεις τη 
μιζέρια.

Μικρό κερί

Φανταστική εναλλαγή συναι-
σθημάτων. Ούτε που περνά απ’ 
το μυαλό τι μπορεί να προσφέρει 
ένα πολύ πρωινό ξύπνημα. 
Όταν μάλιστα συνδυαστεί με 
περπάτημα στην παραλία, με το 
ξύπνημα του ήλιου.

Οι εικόνες εντυπωσιακές. Τα 
χρώματα μοναδικά. Τέτοια που η 
φύση μονάχα ξέρει  να προσφέρει.

Μέσα σε τούτο το πανηγύρι 
των χρωμάτων και των ακτίνων 
του ήλιου τα παιχνιδίσματα. 
Μέσα σε τούτη τη ζωγραφιά 
του Παραδείσου, αθόρυβη, μα 
ζωντανή ανεβαίνει απ’ τα χείλη 
η δοξολογία. “Θεέ μου πώς την 
έκαμες τόσ’ όμορφη την πλάση”.

Και ολοένα πιο πολύ το βλέμμα 
να καρφώνεται στο κόκκινο 
του ήλιου. Και να πασχίζει στην 
ψυχή μετάγγιση να κάνει. Να 
πυρακτώσει, θέλει την καρδιά 
με της φωτιάς τη ζέση και την 
ένταση.

Να γίνει ο ίδιος, ποθεί, το φως. 
Όχι του ήλιου, γιατί ήλιος είναι ο 
Χριστός που γεννιέται.

Έστω κι ενός μικρού κεριού 
το φως να γίνει, μπορεί και να 
φωτίζει, αλλά και να ζεσταίνει 
των ανθρώπων τις καρδιές. Με 
της αγάπης του τη λάμψη και τη 
φλόγα.

Καλά Χριστούγεννα.
ΔΔ



Δισέλιδο
Επιτρέπεται;

Συχνά τα βάζουμε με τους άλλους.

Λέμε πολλά.

Επιμένουμε, πως είναι σωστά τούτα όλα. Έχουμε τέτοιο 

δικαίωμα άραγε;

Πολλοί θα διαμαρτυρηθούν.

“Μα αφού αυτά που λέμε, ισχύουν. Γιατί να μην τα πούμε;”

Ποιός, μας έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε κριτές των 

άλλων;

Η θέση του Παύλου είναι ξεκάθαρη (Τιτ. γ΄2) Δεν έχουμε 

κανένα δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους.

Να τους δικάζουμε.

Να υπογραμμίζουμε τις αδυναμίες τους.

Να μην κακολογούμε κανένα λοιπόν.

Ευκαιρία, παράλληλα, να διερωτηθούμε. Εμείς δεν 

κάμνουμε λάθη;

Θα μας άρεσε να μας κρίνουν οι άλλοι;

Είναι και το άλλο. Με το μέτρο που μετρούμε τους άλλους, 

μ’ αυτό θα μετρηθούμε κι εμεις.

Όπως και να δούμε λοιπόν το θέμα, μια τέτοια τακτική δεν 

μας συμφέρει καθόλου.

Μιλούμε για πνευματικό αγώνα. Επιτρέπεται λοιπόν, ένα 

τέτοιο ολίσθημα; Όσο βρεγμένος κι αν είναι ο δρόμος.

Να μας απασχολήσει λοιπόν.
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

31/12/2017 Τίποτα δεν συμβάλ-
λει τόσο στην απόκτηση της εσω-
τερικής ειρήνης, όσο η σιωπή και 
η συζήτηση με τον εαυτό μας 
μάλλον, παρά με τους άλλους.

1/1/2018 Είναι αλήθεια, πως 
μπορείς να βρεις νερό ακόμη και 
στην πιο άνυδρη έρημο. Αλλά 
μόνο αν είσαι γνήσια διψασμένος.

2.1.2018 Οι πιο ισχυρές “κόλλες” 
που ενώνουν τις ψυχές των 
ανθρώπων: η ανέχεια, ο πόνος 
και τα ηθικά ιδεώδη. Κυρίως το 
όραμα μιας χωρίς έλεος και όρια 
αγκαλιάς.

3/1/2018 Χρειάζεται να δεις τον 
εαυτό σου σαν άδειο ξεφούσκωτο 
ασκί, γιατί μόνο απ’ αυτή την 
θέση θα ζητήσεις να γεμίσεις με 
αυτό που πραγματικά  αξίζει.

4/1/2018 Τα δάκρυα του 
ανθρώπου που μετανοεί είναι 
η πιο ισχυρή υδροηλεκτρική 
δύναμη του κόσμου.

5/1/2018  Ο νους του προσε-
κτικού ανθρώπου μοιάζει με 
άγρυπνο φύλακα και φρουρό 
της εσωτερικής Ιερουσαλήμ. Από 
το ύψος της πνευματικής ζωής 
βλέπει με το καθαρό του μάτι τα 
πέριξ και τις εντός της ψυχής του 
ενάντιες δυνάμεις.

6/1/2018 Κατάχρηση είναι 
η πάνω από τις ανάγκες σου 
δαπάνη.

“Ουδέποτε εκπίπτει”
Όταν οι εικόνες μιλούν, οι 

λέξεις μπαίνουν στο περιθώριο. 
Όχι όμως και το σημείωμα έξω 
από ένα σουβλατζίδικο στη Νέα 
Μάκρη.

Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε  
άτομα να ψάχνουν στα σκουπίδια 
του και η αντίδρασή του ήταν η 
πιο κάτω ανακοίνωση:

“Προς τα άτομα που ψάχνουν 
στα σκουπίδια:

Είστε άνθρωποι και αξίζετε 
κάτι καλύτερο. Παρακαλώ, μπείτε 
μέσα κατά τις ώρες εργασίας, για 
να πάρετε ένα σουβλάκι και νερό.  
Δεν θα κάνουμε ερωτήσεις”.

Μήνυμα ανθρωπιάς και αξιο-                                                       
πρέπειας. Όχι, δεν μας εγκατέ-
λειψαν εντελώς η ανθρωπιά και 
η αξιοπρέπεια. Εξακολουθούν να 
συντροφεύουν τις σκέψεις και τις 
ενέργειές μας.

Για κάποιους έγινε τρόπος ζω-
ής.

Έγιναν οι καλοί Σαμαρείτες, 
που νοιάζονται για τον άνθρωπο. 
Δεν προσπερνούν αδιάφορα τον 
πόνο και την ανάγκη του άλλου. 
Αντίθετα. Χύνουν το λάδι της αγά-
πης τους στις πονεμένες πληγές 
και ψυχές. Δεν τους επηρεάζουν 
οι συνέπειες, ούτε το κόστος.

Μόνη τους έγνοια να προσφέ-
ρουν με διάκριση. Δίχως η προ-
σφορά τους να δυσκολέψει ή να 
προσβάλει τον άνθρωπο.

Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
Καλή Χρονιά!!!

ΔΔ


