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Θ’ αλλάξει
                                        

Η εισήγηση του Πέτρου «καλόν εστιν» (Μαρκ. θ’ 5) 
φαντάζει αφελής. 

Είναι όμως ενδεικτική του θαυμασμού του.
Του δέους που νιώθει. 
Της συναίσθησης για τη συγκατάβαση του Θεού να γίνει η 

Μεταμόρφωση μπροστά στα πήλινα  σκεύη της μηδαμινότητάς 
τους. 

Του ενθουσιασμού που τον διακατέχει.
Της ειλικρινούς διάθεσής του για παράταση του συμβάντος. 
Η νεφέλη τους επεσκίασε. 
Φωνή ακούστηκε. Του Θεού Πατέρα.
Ο Χριστός προσφωνείται ως «υιός αγαπητός».
Έτσι ενθρονίζεται ως βασιλιάς. Ως Μεσσίας. Ένας 

Μεσσίας, του οποίου ο θρόνος θα είναι ο σταυρός. Δόξα Του 
το Πάθος. Κι η Ανάσταση. 

Ιδιαίτερα σπουδαία η θέση της Μεταμόρφωσης στην 
Εκκλησία, αλλά και στη ζωή μας. 

Μια Μεταμόρφωση που ελκύει. Που καλεί σε κάποιες 
(μικρές) μεταμορφώσεις δικές μας.

Η δυνατότητα προσφέρεται.
Μένει σ’ εμάς να δούμε τις λεπτομέρειες.
Την ευχέρεια προσαρμογής της ζωής μας. 
Υπάρχουν, είναι ολοφάνερο, κλήση. Δυνατότητα. Ευχέρεια.

Ευλογία.
Δεν θα κληθούμε να στήσουμε σκηνές.
Θα στέρξουμε στο μέγα θαύμα της Μεταμόρφωσης. Να το 

ζήσουμε. Να φωτιστούμε. Να λουστούμε στο φως Του. Και η 
ζωή μας θ’ αλλάξει.

+o π.Γ.
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l Μιλώντας, αρέσουμε μερικές φορές. Ακούγοντας, αρέσουμε 
πάντα.
l Για να ξεχωρίσεις το ξυνισμένο κρασί είναι ανάγκη να πιείς 
ολόκληρο το βαρέλι. Το ίδιο και για τον χαλασμένο φίλο σου.
l Μιλώντας, αρέσουμε μερικές φορές. Ακούγοντας, αρέσουμε 
πάντα.
l Η ευτυχία είνα μυστήριο σαν τη θρησκεία, και δεν πρέπει 
ποτέ να επεξηγείται.
l Η επιδίωξη των ρεκόρ είναι εξίσου επικίνδυνη για το σώμα, 
όπως και για το πνεύμα. Στο πρώτο υπάρχει ο κίνδυνος της 
σωματικής αναπηρίας. Στο δεύτερο η απειλή της πνευματικής 
εξάρθρωσης.
l Η φαντασία είναι πολύ μεγαλύτερη αξία από τη γνώση. 

( Α ϊ σ τ ά ιν )

Εδώ γεννήθηκα. Εδώ πήγα νηπιαγωγείο. Δημοτικό, 
Γυμνάσιο. Λύκειο.

Δεν είχα πλούσιους γονείς. Αν κάτι άλλαξε στη ζωή μου, 
αυτό έγινε με τη σκληρή δουλειά. 

Βρήκα κάτι που αγάπησα και το ακολουθώ με πάθος. Μέχρι 
να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. 

Όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία (...).
Είχα δίπλα μου ανθρώπους που με βοήθησαν. Καλλιέργησαν 

τον εσωτερικό μου κόσμο.
Με βοήθησαν και στον αθλητισμό. Εμένα, που ήμουν ένα 

παιδί μεταναστών χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε. Δεν χρειάζεται 
να έχει λεφτά κάποιος για να αισθανθεί πλούσιος. Ό πλούτος 
είναι στο μυαλό και στην ψυχή (…).

Φεύγω για την Αμερική, αλλά η χώρα μου είναι η Ελλάδα. 
Είμαι στο πλευρό των παιδιών που μοχθούν. Τους σκέφτομαι 
(Γιάννης Αντετοκούμπο). 

Ακόμα ένας Ελληνας που καυχιέται για την καταγωγή του. 
Και το βροντοφωνάζει. Με κάθε ευκαιρία. Με καμάρι, αλλά 
και με ευγνωμοσύνη.                                                                    ΔΔ

Mε ευγνωμοσύνη
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Βασικό

Γιατί ο Χριστός αντιμετωπίζει με τέτοιον τρόπο τον 
παραλυτικό;

Τί να το κάμει το θάρρος; (Ματθ. θ΄2)
Του χρειάζεται;
Η απάντηση είναι σίγουρα καταφατική. Για να το 

καταλάβουμε, αρκεί να φέρουμε στην σκέψη μας την 
περίπτωσή του.

Ας υποθέσουμε, ότι έχουμε δυό σοβαρά αρρώστους. 
Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Διαφέρουν όμως σε κάτι. Ο ένας 
το βλέπει με θάρρος. Ο άλλος όχι.

Θ’ αντιμετωπίσουν άραγε με τον ίδιο τρόπο την ταλαιπωρία 
τους;

Αν θα εξετάζαμε σε βάθος το θέμα, θα βλέπαμε 
ενδιαφέροντα πράγματα.

Εκείνος που δεν έχει θάρρος, είναι διαρκώς κουρασμένος.
Στενοχωρημένος. Απογοητευμένος. Καταβεβλημένος.
Η έλλειψη του θάρρους του μεγαλώνει το πρόβλημά του. 

Του το κάμνει χειρότερο. Πιο βαρύ.
Σκέφτεται λοιπόν: Γιατί ν’ αγωνιστεί; Υπάρχει λόγος; 

Αφού υποφέρει.
Το τοπίο της ζωής του είναι τελείως θολό. Σκοτεινό.
Αισθάνεται, πως δεν έχει λόγον ύπαρξης. 
Ο άλλος; Είναι τελείως διαφορετικός. Αισιόδοξος. 

Θετικός. Χαμογελαστός.
Βλέπει τα πάντα από την καλή τους πλευρά.
Δεν βιάζεται ν’ απογοητευτεί. Αντιλαμβάνεται, ότι η 

απογοήτευση δεν λύνει προβλήματα. Αντίθετα δημιουργεί.
Βασικό λοιπόν το στοιχείο του θάρρους.

 +o π.Γ.
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l Το χρήμα είναι καλός υπηρέτης, αλλά κακός αφέντης.
l Κανένας άνθρωπος, όσο κι αν το  θέλει, δεν θα μπορέσει να 
κάμει βήμα στον δρόμο της τελειότητας, αν δεν βάλει αρχή και 
θεμέλιο τη νηστεία και την εγκράτεια. ( Λ .  Τολσ τό ϊ )

l Όποιος θέλει ν’ ανεβεί ψηλά, πρέπει να κρατά λίγο βάρος. 
Όποιος θέλει ν’ αναρριχηθεί στην κορυφή, καθόλου.
l Ανδρεία δεν είναι η επιπόλαια υποτίμηση του κινδύνου, αλλά η 
σωστή εκτίμηση και κατανίκησή του.
l Να διατηρείς τα εργαλεία σου καθαρά και ο Θεός εξάπαντος θα 
τα χρησιμοποιήσει.
l Η μαλθακή ανατροφή κάνει τον χαρακτήρα των νέων δύστροπο 
και οξύθυμο. ( Π λά τ ω ν )

Συνυποψήφιοι για διορισμό στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης 
ο Ατλερ και ο Αϊνστάιν. Ό πατέρας του Ατλερ ήταν σημαίνον 
στέλεχος του κόμματος των σοσιαλδημοκρατών. Η εκλογή 
γινόταν συνήθως με πολιτικά κριτήρια.

Μόλις ο Ατλερ έμαθε ποιος ήταν ο συνυποψήφιός του, 
διεμήνυσε στις πρυτανικές αρχές:

«Από τη στιγμή που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον 
Αϊνστάιν στο προσωπικό του πανεπιστημίου μας, μη την χάσετε. 
Αν θέλετε να ανεβάσουμε το επίπεδό του.

Όι γνώσεις μου στη φυσική πόρρω απέχουν από αυτές του 
Αϊνστάιν. Γι’ αυτό μην αποφασίσετε με κομματικά κριτήρια».

Μεγαλείο ψυχής; Ανωτερότητα; Ταπείνωση; Γνώθι σαυτόν;
Όλα μαζί συνθέτουν το χαρακτήρα του Ατλερ.
Η ενέργειά του, ασφαλώς, αποτελεί για όλους μας 

παράδειγμα. Και μάλιστα πολύ δυνατό.
Από τη στιγμή που, συνήθως, πρώτη μας έγνοια είναι η 

εξυπηρέτηση του εαυτού μας. Και τέτοιες ενέργειες σπανίζουν. 
Απλά χρειάζονται μιμητές.                                                                ΔΔ

Mεγαλείο ψυχής
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Ότι θέλει;

«εκ της καρδίας εξέρχεται» (Μαρκ. ιε΄ 18)
Πολύ βασικό και ενδιαφέρον το μήνυμα.
Βεβαιώνει ο Χριστός, ότι το στόμα εκδηλώνει το 

περιεχόμενο της καρδιάς. Ο άνθρωπος δηλ. εκφράζεται με 
το στόμα. Ναι. Λέει δηλ. ότι έχει στην καρδιά του. Και τίποτε 
άλλο.

Εάν η καρδιά έχει περιεχόμενο χρήσιμο, θα εξωτερικευθεί 
με το στόμα.

Αν κάποιος χρησιμοποιεί λέξεις άπρεπες και αγενείς, 
τούτο εκδηλώνει τί έχει στην καρδιά του. Αυτές δηλ. οι 
λέξεις είναι εκείνες, που κατοικούν στην καρδιά του.

Το στόμα λοιπόν, με αυτό τον τρόπο γίνεται το όργανο. 
Το εργαλείο, που θα δείξει τα αισθήματα του ανθρώπου.

Το στόμα φωτογραφίζει τον εσωτερικό άνθρωπο. 
Συναρτάται με την καρδιά.

Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιεί λέξεις ωραίες, 
ενώ στην καρδιά του φωλιάζουν όλα τα κακά.

Ισχύει όμως και το αντίθετο.
Χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις άσχημες.
Είναι δυνατό ο εσωτερικός του κόσμος να είναι καλλιερ-

γημένος; Με αισθήματα θετικά;
Αφού μεταξύ καρδιάς και στόματος υπάρχει συστοιχία, η 

απάντηση είναι αρνητική.
Κάποιος θα πει εδώ, ότι “χρησιμοποιώ λέξεις άπρεπες, 

από συνήθεια.”.
Μπορεί όμως κάποιος να επιμένει, πως απλώς... συνήθισε 

η γλώσσα του; Μα είναι ανεξάρτητη; Λέει ότι αυτή θέλει; 
+o π.Γ.
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l Αν θες να κάμεις στα παιδιά δώρο την κάθε μέρα, δώσε λίγο 
απ' τον χρόνο σου, για να σε λέν "πατέρα".
l Αγάπα και κάνε ότι θέλεις. ( Ι .  Α υ γ ο υ σ τ ίν ο ς )
l Η ψυχή είναι σαν τη πηγή. Αν σκάψεις, καθαρίζεται. Αν 
γεμίσει χώματα, εξαφανίζεται.
l Η πορεία των γονέων προς την τελείωση είναι η μεγαλύτερη 
αγωγή για τα παιδιά τους.
l Ό πιο πολύτιμος θησαυρός είναι η αρετή. Γιατί δεν κλέβεται. 
Δεν απορρίπτεται. Δεν φθείρεται.
l Ρίχτε σωσίβια  σ’ αυτούς που πνίγονται, αντί να απολαμβά-
νετε το θέαμα από την παραλία.
l Η αξία του ανθρώπου δεν έγκειται στα προσόντα του, αλλά 
στη χρήση των προσόντων του.

Eνώνει
Πριν το παιχνίδι μεταξύ δυο Ιταλικών ομάδων ποδοσφαί-

ρου, σε μια πολύ όμορφη κίνηση, συγκεντρώθηκαν όλοι έξω από 
την εκκλησία του Σαν Λούκα στην Μπολόνια. Προσευχήθηκαν 
για την υγεία του Σ. Μ., αλλά και όλων των αρρώστων.

Ό Σέρβος τεχνικός της Μπολόνια συνεχίζει τη μάχη του 
εναντίον της λευχαιμίας. Κι οι οπαδοί ενώθηκαν σε ώρα 
προσευχής.

Ό αθλητισμός ενώνει. Ακόμα και το ποδόσφαιρο, που δεν 
θεωρείται και τόσο ευγενές άθλημα.

Μπροστά στα σοβαρά προβλήματα υγείας, οι “οπαδικές” 
διαφορές παραμερίζονται. Όι άνθρωποι σμίγουν δυνάμεις. 
Ζωντανεύουν τις προσδοκίες για μια καλύτερη κοινωνία.

Μακριά από συγκρούσεις. Πολέμους. Σκοτωμούς. 
Καταστροφές.

Σ’ αντίθεση με τον στρατιωτικό χαιρετισμό Τούρκων 
ποδοσφαιριστών. Ύστερα από μια επιτυχία τους. Με αφορμή 
την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Με στόχο την εξολόθρευση 
των Κούρδων.

Δρόμοι που δεν συναντώνται ποτέ.                                   ΔΔ
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Εξετάσεις

Ο Χριστός αποτείνεται στους μαθητές Του. Τους δώδεκα, μα 
και όποιους άλλους μέσα στους αιώνες. Και σ’ εμάς, επομένως.

Και είναι κατηγορηματικός. Με κάθε σοβαρότητα προβαίνει 
στη δήλωση τούτη.

“Σεις (οι μαθητές όλων των εποχών) είσαστε το φως του 
κόσμου”. (Μαρκ. ε΄ 14)

Δεν το είπε για αστείο πρόχειρα. 
Το εννοούσε.
Γιατί το είπε λοιπόν; 
Ως παντογνώστης που ήταν, ήξερε (και ξέρει) του καθενός 

την πνευματική κατάσταση. Τις αδυναμίες. Τις δυσκολίες. Τις 
πτυχές του χαρακτήρα του.

Και είναι σαφέστατος.
Πώς γίνεται λοιπόν;
Ξέρει τί λέει. Και σε ποιούς. Και γιατί. Θέτει ενώπιόν μας 

στόχους. Υπογραμμίζει τις ευθύνες μας. Καθορίζει το μέλλον 
μας. Τη γραμμή, που αναμένει ν’ ακολουθήσουμε.

Ανάγκες υπάρχουν. Δυσκολίες. Εσωτερικοί   και  εξωτερικοί 
πόλεμοι. Ένα φαινόμενο, που, αντί ν’ απομακρύνεται, όλο και 
πλησιάζει.

Καλούμαστε λοιπόν συνεχώς να δίνουμε εξετάσεις. Η 
“μαθητική” ζωή μας δεν τελειώνει μ’ οποιοδήποτε πτυχίο. 
Συνεχίζεται. 

+o π.Γ.
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l  O πιστός κι’ όταν ακόμη φθάσει στο κατώφλι του θανάτου, 
δεν κυριεύεται από αγωνία και φρίκη, αλλά αντίθετα χαίρει. 
Ξέρει ότι η αθάνατη ψηχή του θα εγκαταλείψει το ασθενικό του 
σώμα και θα πετάξει ελεύθερη στη χαρά της αιωνιότητας. Και 
θα ευφραίνεται αιώνια κοντά στον Πλάστη της.
l  Ό Θεός ποτέ δεν αποβλέπει στο αποτέλεσμα μιας προσπά-
θειας, για να μας κρίνει.  Έκείνο που τον ενδιαφέρει, είναι η 
καλή μας πρόθεση.
l  Έκείνος φθάνει στην ευτυχία, που πιστεύει σ’ ότι αποφασίζει.
l  Η αξία του ανθρώπου δεν έγκειται στα προσόντα του, αλλά 
στη χρήση των προσόντων του.
l  Ό χρόνος δοκιμάζει τις πραγματικές αξίες ή τις απραξίες της 
ζωής.

To Αστέρι

Τι επινοεί ο άνθρωπος, για να σκοτώνει; Μοντέρνα όπλα. 
Ημέρας και νύχτας. Επί παντός εδάφους. Και καιρού. Που να 
μην αστοχούν.

Κι όμως. Δεν πλαστήκαμε για το κακό. Όύτε για να 
σκοτώνουμε.

Το καλό είναι μέσα μας. Καθοδηγεί τα βήματά μας. Ανοίγει 
δρόμους με κατεύθυνση τον άνθρωπο. Τον άλλο εαυτό μας. 
Που πρέπει να γνωρίσουμε. Να τον κάνουμε μέρος της ζωής 
μας. Να τον αγαπήσουμε. Να τον κάνουμε τον Παράδεισό μας.

Εδώ μπορούμε να βρούμε την ευτυχία, που τόσο επιδέξια 
έχουμε παραμερίσει από τη ζωή μας.

Κι όμως οι βολές μας δεν βρίσκουν στόχο. Ακριβώς γιατί δεν 
επιλέξαμε τον σωστό. Σε λανθασμένα μονοπάτια στρέψαμε την 
πορεία μας.

Χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Και πελαγοδρομούμε. 
Δίχως το φως της ελπίδας ν’ αχνοφαίνεται στον ορίζοντα.

Μέχρι που φάνηκε το Αστέρι. Κι έγιναν όλα ολοφώτεινα! 
ΔΔ
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Νίκησε

Η γυναίκα ήταν άρρωστη. Ταλαιπωρημένη.
Τα προβλήματά της δύσκολα. Υπέφερε. Της είχαν γίνει 

μάστιγα.Τί έκαμε λοιπόν; 
Πήγε σε γιατρούς. Έκανε ότι μπορούσε.
Η αρρώστεια όμως συνεχιζόταν. Δεν ησύχαζε καθόλου.
Έκανε νηστείες. Δίαιτες. Κανένα αποτέλεσμα.
Άκουσε για το Χριστό. Η πληροφορία της αρχικά ήταν 

περιορισμένη. Ζήτησε όμως κι ενημερώθηκε πλήρως.
Έφθασε η κρίσιμη μέρα. Ο Χριστός βρισκόταν σε 

συγκεκριμένο τόπο.
Έτρεξε λοιπόν εκεί. Χωρίς καθυστέρηση. Βρέθηκε 

σε αμηχανία. Τί να κάμει τώρα; Πώς να μπει; Ο κόσμος 
ήταν πολύς. Να φύγει; Ν’ αναβάλει τη συνάντηση; Ν’ 
αυτοκαταδικαστεί έτσι σε συνέχιση της ταλαιπωρίας της;

Απεφάσισε να τολμήσει. Κάτι καθόλου εύκολο.
Οι άλλοι διαμαρτύρονταν. Δεν της έδιναν την ευκαιρία να 

προχωρήσει.
Κάποτε τα κατάφερε. Τί να κάνει τώρα;
Ο Χριστός μιλούσε στο πλήθος. Να πάει μπροστά; Να 

του πεί; Τί;
Να του ζητήσει τη θεραπεία της; Ποιά ήταν όμως  αυτή; 

Γιατί ο Χριστός να της δώσει προτεραιότητα;
Οι προβληματισμοί της είναι έντονοι.
Το πήρε απόφαση.  Θα προχωρήσει. Δεν θα ζητήσει.Δεν 

θα πει τίποτε. Θ’ αρκεστεί απλώς ν’ αγγίξει το χιτώνα Του. 
(“Εάν άψωμαι” Μαρκ. ε΄ 28). Και η πίστη της θαυματούργησε. 
Νίκησε.                                                                                                                     +o π.Γ.
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l  Όπως το κερί λειώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι και η ψυχή 
του ανθρώπου παραλύει από τους επαίνους. Και γίνεται 
ράθυμη. ( Α γ .  Σ υ γ κ λ ητ ι κ ή )
l  Τί υπάρχει στο πηγάδι της καρδιάς σου, θα το δείξει ο 
κουβάς των λόγων σου.
l  Η ζωή είναι δοσμένη σε μας. Την απολαμβάνουμε δίνοντάς 
την.
l  Στη ζωή μας πρέπει να ετοιμαζόμαστε όχι για ελαφρύ 
φορτίο, αλλά για γερές πλάτες.
l  Όταν είσαι σπλαχνικός στον πλησίον σου, ο Θεός, οι Αγγελοι 
και οι Αγιοι θα είναι σπλαχνικοί μαζί σου.
l  Για τρεις αφορμές αδικούν οι άνθρωποι: Για οργή, για το 
συμφέρον τους και για την ηδονή.

Μεγαλείο
Το παιδί πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Βλέποντας 

τα άλλα παιδιά να τρέχουν με τροχοπέδιλο, δείχνει να θέλει 
να τα μιμηθεί. Η επιθυμία του είναι έντονη. Η μητέρα του 
προβληματίζεται. Όμως η αγάπη της βρήκε τη λύση. Εκανε το 
καλύτερο δώρο στο παιδί της. Εφτιαξε αυτοσχέδιο τροχοπέδιλο.

Η σκηνή στο δρόμο συγκινητική. Η μάνα να σπρώχνει. Και το 
παιδί να τρέχει πάνω στο τροχοπέδιλο. Και να το απολαμβάνει.

Μόνο το γέλιο και τον ενθουσιασμό του παιδιού να δεις!! 
Αξίζει όλο τον κόπο και την επινόηση.

Αυθόρμητο. Απίθανο. Μοναδικό.
Όπως μοναδική είναι και η αγάπη της μάνας. Δεν παραδίνει 

τα όπλα. Όι δυσκολίες πολλές και αντικειμενικά δεδομένες. 
Δεν μηδενίζουν όμως την εφευρετικότητα. Αντίθετα. Την 
ενεργοποιούν.

Και αποδίδει καρπούς. Που ζωγραφίζονται στο πρόσωπο του 
παιδιού. Μα και σ’ αυτό της μάνας.

Η αγάπη της μάνας.
Δεν χρειάζεται αποδεικτικά.
Δείχνει το μεγαλείο της.                                                           ΔΔ
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