
Δισέλιδο
“Νήφοντες”Τί να σημαίνει άραγε τούτη η προτροπή;

“Νήφω” = Είμαι ξύπνιος πνευματικά.Γιατί; Διότι ο σατανάς καραδοκεί.Περιμένει την ευκαιρία.Θέλει να μας νικήσει. Να μας κάνει δικούς του.
Ο πνευματικός ύπνος - να μην το ξεχνούμε- είναι σύμμαχός 

του.

Όταν λοιπόν είμαστε ξύπνιοι, θ’ αντιληφθούμε έγκαιρα τον 

εχθρό.

Θα προετοιμαστούμε.Θα λάβουμε τα μέτρα μας.Θ’ αντιδράσουμε χωρίς καθυστέρηση. Και έντονα. 
Αυτό σημαίνει, πως θ’ αγωνιστούμε.Θα προσπαθήσουμε.Θα κάμουμε ό,τι μπορούμε.Θα είμαστε έτοιμοι για ό,τι προκύψει.Ξύπνιοι λοιπόν. 

“Νήφοντες”.
Οι καιροί δεν επιτρέπουν ό,τι άλλο.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Αν δεν το είδες με τα μάτια 
σου και δεν το άκουσες με 
τ’ αυτιά σου, τότε μην το 
“δημιουργήσεις” με το μικρό 
σου μυαλό. Μην το διαδίδεις 
με το μεγάλο σου στόμα....

l Δεν γνωρίζω το χρώμα της 
προσμονής. Μόνο τη γεύση 
της. Δεν κράτησα ποτέ την 
απόλυτη ευτυχία. Ξέρω, πως 
την άγγιξα.      (Οδυσσέας Ελύτης)

l Τίποτα δεν είναι μόνιμο σ’ 
αυτόν τον πονηρό κόσμο, ούτε 
καν τα προβλήματά σου! 

(Τσάρλι Τσάπλιν)

l Η ευτυχία σου είναι δική 
σου υπόθεση. Μη δώσεις σε 
κανένα το δικαίωμα να έχει 
λόγο στη ζωή σου.  (Mandy Hale) 

l Όταν υπάρχει αγάπη, μπο-
ρεί να αναπληρώσει πολλά άλ-
λα που λείπουν.

Χωρίς αγάπη, όσα άλλα 
και να υπάρχουν, δεν είναι 
αρκετά.                (Ann Kabders)

l O xρόνος δίνει όλες 
τις απαντήσεις, χωρίς να 
χρειάζεται καν να ρωτήσεις. 

(Ευριπίδης)

l Εκείνοι που δεν περπάτησαν 
στο σκοτάδι, ποτέ δεν θα 
εκτιμήσουν το φως.

(Bruce Lee)

Kάθε πρωί
«Εκτιμήστε όσα έχετε 

ήδη. Ό,τι έχει ο καθένας. Και 
παλαίψτε για ό,τι σας ξημερώσει 
το αύριο. Συγχωρέστε όποιον 
δεν σας φέρθηκε καλά και πείτε 
συγγνώμη όπου το χρωστάτε. 
Σηκωθήτε αύριο το πρωί και 
πήτε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
για όσα ήδη έχετε.

Από τα χείλη σας να μη 
λείπει το χαμόγελο! Έστω κι αν 
όλα δεν είναι ρόδινα.

Καλά Χριστούγεννα με 
υγεία».

Ούτε θεωρίες είναι, 
ούτε λόγια του αέρα. Πολύ 
περισσότερο δεν πρόκειται για 
ένα, από καθέδρας, μάθημα.

Είναι μηνύματα ζωής. Μιας 
πονεμένης ζωής. Με «έδρα» το 
αναπηρικό καροτσάκι.

Ζήστε το τώρα με όλες σας 
τις δυνάμεις. Έντονα. Χωρίς 
μεμψιμοιρίες και παράπονα.

Μην αφήσετε τα «γιατί» να 
μολύνουν τη διάθεσή σας. Μην 
ασχολήσθε με το παρελθόν. 
Χτίστε το μέλλον, ζώντας το 
παρόν.

Ανακαλύψτε τον εαυτό σας. 
Τις δυνατότητές σας. Ξυπνάτε 
με αγκαλιά την υπομονή και το 
κουράγιο.

Μέσα από τ’ αγκάθια 
ξεπροβάλλει το λουλούδι 
της ελπίδας. Απολαύστε την 
ομορφιά και τ’ άρωμά του.

Και μην ξεχνάτε. Κάθε πρωί 
χαμόγελο.                                      ΔΔ



ΔισέλιδοΠοιός;Να ελπίσουμε, ναι. Αλλά πού; (Α΄ Πέτρ. α΄13)
Στη σωτηρία.
Στη χάρη, που φέρνει ο Χριστός.
Αυτή η ελπίδα δεν μπορεί να είναι αόριστη.
Γενική. Με ημερομηνία λήξης.Η ελπίδα μας πρέπει να χαρακτηρίζεται για την 

τελειότητά της.
Αλίμονο σ’ εκείνον που δεν ελπίζει. Για τίποτε δεν 

χαρακτηρίζεται. Είναι (ή μοιάζει) με ζωντανό - νεκρό.

Η ελπίδα μας στηρίζει εμάς. Μα και τους γύρω 

μας, Χωρίς να είναι μικρόβιο (αρνητικό) μεταδίδεται. 

Μεταλαμπαδεύεται.Μας κρατεί.
Μας διατηρεί όρθιους.Μας περιφρουρεί. Μας συμβουλεύει ο Απ. Πέτρος 

συγκεκριμένα. Όχι αόριστα.Δεχόμαστε άραγε τη συμβουλή του;
Λαμβάνουμε τα μέτρα μας;Τί κάμνουμε δηλ.;Διερωτηθήκαμε άραγε ποτέ;“Πεθαίνει τελευταία” λένε. Έτσι, όμως είναι τα 

πράγματα; Ποιός μας το είπε; Η πείρα μας άραγε;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

Το χέρι που ευλογεί
Τη μια, σε νανουρίζει 

και σ’ αποκοιμίζει στ’ απαλό 
της το κύμα. Με τ’ αγέρι να 
σου χαϊδεύει το πρόσωπο. 
Σιγοτραγουδά, με το φλοίσβο 
να συνθέτει νότες γαλήνης και 
ηρεμίας.

Την άλλη, σε συνταράζει. 
Χτυπά μανιασμένη στους 
βράχους. Βρυχάται. Λες και 
ψάχνει κάποιον να καταπιεί. 
Δείχνει τ’ άλλο της το πρόσωπο. 
Το άγριο. Το αποκρουστικό.

Πόσο μοιάζει στη θάλασσα 
η ψυχή μας!

Γαληνεμένη τη μια στιγμή. 
Αγριεμένη και δύστροπη την 
άλλη.

Είναι, αλήθεια, δύσκολο 
κι ανηφορικό της ζωής το 
μονοπάτι. Κόβει ανάσες. Βάζει 
τρικλοποδιές. Σπέρνει ζιζάνια. 
Κι αμφιβολίες. Λιγοστεύει την 
πίστη. Μαυρίζει τον ουρανό 
και την ψυχή. Σκοτώνει το 
είναι μας. 

Πώς να σταθείς στα πόδια 
σου και να ηρεμήσεις; Πώς να 
μην κλάψεις, αποκαμωμένος 
από τα χτυπήματα;

Δύσκολο να βρεθεί τ’ 
απάνεμο λιμάνι, που ψάχνει 
του κάθε ανθρώπου η ψυχή.

Κι όμως, μπορείς με σιγου-
ριά το χέρι σου ν’ απλώσεις.

Κι αν δεν βρεθεί ανθρώπου 
χέρι να τ’ αρπάξει, μη λυπάσαι. 
Υπάρχει το χέρι του Θεού.
Ευλογεί και γαληνεύει τις 
ψυχές. ΔΔ

l Yπάρχει μόνον ένας δρόμος 
για την ευτυχία. Να πάψεις ν’ 
ανησυχείς για πράγματα που 
είναι πέρα από τη δύναμη  της 
θέλησής σου.              (Επίκτητος)

l Να κάνεις αυτό που νομίζεις 
σωστό, έστω κι αν ξέρεις ότι θα 
σε κακολογήσουν. Ο κόσμος 
είναι κακός κριτής κάθε καλού 
πράγματος.                   (Πυθαγόρας)

l Μην εγκαταλείπεις την 
προσπάθεια... Μπορεί να είσαι 
μια ώρα πριν το θαύμα.

(Lia Fuagouth)

l Kάνε όνειρα με τα μάτια 
κλειστά, αλλά να τα ζεις με τα 
μάτια ανοιχτά.

l Στη  ζωή σου... Να προσθέ-
τεις Ελπίδα! Ν’ αφαιρείς Λάθη! 
Να πολλαπλασιάζεις Όνειρα! 
Και να διαιρείς την Αγάπη σου 
σ’ αυτούς που σ’ αγαπούν!

l Ένα πουλί που κάθεται 
σ’ ένα δέντρο, δεν φοβάται 
μήπως σπάσει το κλαδί... 
γιατί η εμποστοσύνη του δεν 
βρίσκεται στο κλαδί, αλλά στα 
φτερά του.
l Μπορώ να δεχθώ την 
αποτυχία, αλλά δεν θα 
καταδεχθώ ποτέ ν’ αποφύγω 
την προσπάθεια. 

(Μichael Jordan)



Δισέλιδο
Και διόρθωσηΑντιμετωπίζει ο Πέτρος την υπακοή ως μια μητέρα. Μια 

μάνα με παιδιά. (Α΄ Πέτρ. α΄  14)Μητέρα μας λοιπόν η  υπακοή; Παιδιά της;
Εμείς.
Σε τι όμως (πρέπει να) υπακούουμε;
Στο Νόμο του Θεού ασφαλώς.Σ’ όσα διδάσκει ο Χριστός.Γίνεται να είμαστε Χριστιανοί και να μην υπακούουμε σ’ 

Εκείνον; Πώς τότε λέμε ότι Του ανήκουμε;
Για να είναι λοιπόν κανείς έμπρακτα Χριστιανός, είναι 

απαραίτητο να υπακούει.Προϋπόθεση η υπακοή λοιπόν.Κάτι που ιδιαίτερα χρειαζόμαστε.
Μ’ αυτήν κατανικούμε και τον εγωισμό μας.
Η αρετή τούτη πολύ θα μας βοηθήσει στον αγώνα μας 

τον πνευματικό.
Θα μας δείχνει το δρόμο. Την κατεύθυνση που πρέπει ν’ 

ακολουθήσουμε.Πυξίδα μας λοιπόν.Σε κάθε μας βήμα.Πάντα τον ουρανό θα δείχνει.Αν όχι, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου γίνεται λάθος.

Έλεγχος χρειάζεται τότε. Και διόρθωση του ίσαλου.

Της πλεύσης μας.  
                                            +ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Aν δεν μπορείς να γίνεις 
το μολύβι, που θα γράψει την 
ευτυχία μου... Γίνε τουλάχιστον η 
γόμα που θα σβήσει τη δυστυχία 
μου.

l Γέλα, όποτε μπορείς... Ζήτα 
συγγνώμη όταν πρέπει... Φίλα 
αργά... Συγχώρα γρήγορα... 
Παίξε δυνατά... Πάρε ρίσκο... 
Δώσε τα πάντα χωρίς να το 
μετανοιώσεις!!! ΖΗΣΕ... !!!

l Ορισμένοι από μας είναι πιο 
ικανοί από τους άλλους. Κανένας 
από μας δεν είναι πιο ικανός απ’ 
όλους εμάς.

l Κοίτα τον γλύπτη που σμι-
λεύει την πέτρα, ίσως με εκατό 
χτυπήματα, χωρίς να φανεί 
κανένα ράγισμα.  Αλλά το εκατο-
στό πρώτο τη χωρίζει στη μέση. 
Και το ξέρω καλά, πως δεν ήταν 
το τελευταίο χτύπημα η αιτία, 
αλλά όλα όσα είχαν προηγηθεί.                           

(Jacob A, Riis)

l O Θεός δεν μας έπλασε, για 
να μας εγκαταλείψει.   

(Μιχαήλ Άγγελο)

l Να λυπάσαι τους άθεους που 
ψάχνουν.                           (Πασκάλ)

l Κανένα πρόβλημα, ακόμη και 
το πιο ταπεινό, δεν πρέπει να 
ταράζει μέσα μας το αίσθημα του 
θείου, που μας συνοδεύει παντού 
και που μπορεί να καθαγιάζει σε 
ναό κάθε τόπο.                   (Goethe)

Με όρεξη και κέφι
«Όταν υπάρχει ένας 

δάσκαλος με όρεξη και κέφι, τα 
παιδιά αποκτούν κι αυτά όρεξη 
και κέφι για δουλειά. Είτε σε 
καινούργιο σχολείο βρίσκονται  
είτε σε λυόμενο ή σε τάξεις με 
ξεχαρβαλωμένα θρανία. Βλέπεις 
τα μάτια τους να λάμπουν» (Α. 
Ζέη, συγγραφέας).

Ας αλλάζουν οι νόμοι κι οι 
κανονισμοί λειτουργίας των 
σχολείων. Ας αλλάζουν οι 
υπουργοί Παιδείας. Δεν είναι 
αυτοί που θα μπολιάσουν τα 
παιδιά. 

Το χαρτί το άψυχο, με μερικές 
αράδες χαραγμένες πάνω του, 
δεν μπορεί να ζωντανέψει ένα 
σχολείο. Ούτε καν μια τάξη. 
Τα προβλήματα δεν λύνονται 
με τα χαρτιά. Άλλο είναι που 
χρειάζεται. Ένας δάσκαλος με 
καρδιά ζεματισμένη από όρεξη 
και κέφι για δουλειά.

Ένας δάσκαλος που ξέρει και 
«νεκρούς» να ζωντανεύει. Που 
τη σπίθα των παιδιών του την 
κάνει πυρκαγιά, που καίει την 
τεμπελιά και την αδιαφορία. Και 
μεταμορφώνεται σε δημιουργι-
κότητα. Κι επιτυχία.

Και δεν είναι μονάχα του 
δασκάλου το μυστικό. Για όλους 
η όρεξη και το κέφι μετατρέπουν 
τον τόπο της δουλειάς, σε χώρο 
απόλαυσης και δημιουργίας.

ΔΔ



ΔισέλιδοΔεν βοηθάΕίναι γεγονός, πως είχαμε περάσει όλοι από την 

κατάσταση της άγνοιας.Έφθασε κάποτε η στιγμή της γνώσης όμως.
Γνωρίσαμε την αλήθεια.Σήμερα λοιπόν δεν επιτρέπεται να κρατούμε τα σχήματα.

Τις συνήθειες.Τις αδυναμίες.Τις αντιδράσεις.Τις επιθυμίες εκείνης της εποχής. (Α΄ Πέτρ. α΄14)

Τους τύπους. Αυτούς χωρίς όποιο νόημα.
Η εποχή της άγνοιας πέρασε. Έφυγε. Και πάει. Δεν 

επιστρέφει πίσω.Πώς είναι δυνατό λοιπόν να διατηρούμαστε σε 

κατάσταση άγνοιας, ενώ γνωρίζουμε;
Δεν είναι ανόητο κάτι τέτοιο; Και λίγο αστείο.

Τα σχήματα της εποχής της άγνοιας - πρέπει να το 

καταλάβουμε - ανήκουν στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να 

παλινδρομούμε. Με τίποτε.Η “νηπιακή” εποχή πέρασε. Τοποθετήθηκε στο 

παρελθόν πια.
Γιατί τη φέρνουμε πάλι στην επιφάνεια;
Τί θα πετύχουμε έτσι;Έχουμε “ενηλικιωθεί” (υποτίθεται) πνευματικά.

Ως “ενήλικες” ν’ αντιμετωπίσουμε το θέμα.
Η (όποια) παρελθοντολογία δεν βοηθά.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Aν τα έργα του Θεού ήταν 
τέτοια, που η λογική του 
ανθρώπου θα μπορούσε να τα 
καταλάβει εύκολα, θα έπαυαν 
να είναι θαυμάσια.

l Όποιος δεν μπορεί να βρει 
την ευτυχία μέσα του, άδικα θα 
τη ζητήσει αλλού. 

(Liselotte von der Pfalz)

l Mόνο η χαρούμενη καρδιά 
είναι ικανή να νιώθει ευχαρί-
στηση στο καλό.                   (Κant)

l H επιμονή είναι σημαντικό 
στοιχείο της επιτυχίας. Μόνο αν 
χτυπάς την πόρτα πολλή ώρα 
και πολύ δυνατά, μπορείς να 
ξυπνήσεις κάποιον.

 (Henry Wadsworth Longfellow)

l Kαμμιά ηλικία ή στιγμή της 
ζωής, καμμιά θέση ή περίσταση 
δεν έχει το μονοπώλιο στην 
επιτυχία. Οποιαδήποτε ηλι-
κία είναι κατάλληλη, για να 
ξεκινήσεις κάτι.

l Χάνεις το 100% των καλα-
θιών, που δεν τολμάς να ρίξεις. 

(Wayne Gretsky)

l Bάλε στόχο το φεγγάρι. Ακό-
μη κι αν αστοχήσεις, θα βρεθείς 
ανάμεσα στ’ αστέρια.

l Σκοπός της ζωής είναι η ίδια 
η ζωή.

Γιατί;
Μπαίνεις στη θάλασσα. Ξα-

πλώνεις στο νερό. Αναπνέεις 
κανονικά χωρίς να κάμνεις 
οποιεσδήποτε κινήσεις. Διαπι-
στώνεις, πως επιπλέεις χωρίς 
να κολυμπάς. Αφήνεις τον 
εαυτό σου πάνω στο νερό και 
δεν βουλιάζει. Με μια βαθειά 
ανάσα ελευθερώνεσαι από τα 
περιττά βάρη. Και ανάλαφρος 
παραδίνεσαι στην αγκαλιά της 
θάλασσας.

Τι όμορφο θα ήταν, αν 
μπορούσαμε ν’ αφεθούμε στην 
αγκαλιά του Θεού! Αν μπορού-
σαμε ν’ αποθέσουμε στα πόδια 
Του πάθη. Και βάσανα. Και 
λύπες. Και καημούς.

Ανάλαφρη θα πέταγε τότε η 
ψυχή μας, μαζί με των αγγέλων 
το φτερούγισμα.

Δεν θα την κράταγαν στη γη, 
της καθημερινότητας τα βάρη.

Ούτε σαν τείχος πανύψηλο 
θα έκρυβε τη θέα του Θεού και 
των ανθρώπων.

Κι όμως δεν δοκιμάζουμε. 
Είτε φοβούμαστε το βούλιαγμα. 
Είτε οι δυνάμεις μας δεν το 
αντέχουν τέτοιο βάρος.

Ξεχνούμε την παρουσία Του. 
Δεν παραδινόμαστε ολοκληρωτι-
κά στα χέρια Του. Στην αγκαλιά 
Του.

Διστάζουμε να κάνουμε το 
βήμα το δικό μας. Γιατί;              

 ΔΔ


