
ΔισέλιδοΤί νόημα; Οι άνθρωποι πολύ συχνά επιδίδονται σε διαπληκτισμούς.

Διαφωνούν.
Δεν μένουν όμως μόνο σ’ αυτό.Αντιδρούν.

Συχνά επιτίθενται. Με λόγια. Κάποτε προχωρούν παρακάτω.

Ότι τούτη η κατάσταση δεν είναι ωραία, είναι εύκολο να το 

καταλάβει κανείς.Ταυτόχρονα όμως δεν φέρνει τους ανθρώπους πιό κοντά τον 

ένα στον άλλο.
Ο Χριστός διδάσκει την ειρήνη. Ο Παύλος επιμένει, πως οι Χριστιανοί πρέπει να είναι 

“άμαχοι”.
Άσχετοι με τις συμπλοκές.Τελείως απομακρυσμένοι.Είναι εύκολο οι άνθρωποι να διαφωνήσουν.

Ν’ αντιδράσουν μεταξύ τους.Να βρεθούν σε στρατόπεδα αντίθετα.
Ν’ αναπτύξουν  αρνητικά μεταξύ τους συναισθήματα.

Να συμπλακούν.Να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα πολεμική.
Δύσκολο να μείνουν άμαχοι. Ειρηνικοί.
Για τους αγωνιστές όμως έχουν σημασία οι δυσκολίες. Δεν 

πρέπει να τους ανακόπτουν την πορεία. Ούτε να τους μεταθέτουν 

τους στόχους.
Τί νόημα άραγε θα είχε η ζωή μας, αν ήταν μόνο ευκολίες;

Προβληματισμός και πάλι.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Στη μοναξιά συλλαμβάνουμε 
τις μυστικές νότες, που 
πηγάζουν από την ψυχή των 
πραγμάτων. Στη δράση τις 
πραγματοποιούμε.
l Ζωή δεν θα πει μόνο να 
υπάρχει κανείς. Ζωή είναι το 
περιεχόμενο, που δίνεις στην 
ύπαρξη.
l Δεν είναι σωστό να λες το 
κάθε τί, που έχεις στην καρδιά 
σου. Σωστό όμως είναι να έχεις 
στην καρδιά σου μόνο πράγματα 
που να μπορείς να τα λες.
l Ο πόνος είναι μια γλώσσα 
παγκόσμια, που μιλά στις ψυχές. 
Όταν έχεις πολύ πονέσει, 
μπορείς να μιλήσεις και να σε 
καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι 
της γης.
l Το να μην δυσπιστέις 
για κανέναν, είναι αφέλεια. 
Το να δυσπιστείς για όλους 
παραφροσύνη. Το να δυσπιστείς 
στον εαυτό σου, είναι αρχή 
σοφίας.
l Λίγο μετά το λάθος όλοι 
απορούν πώς έγινε κι έπεσαν σ’ 
αυτό.
l Να είσαι σαν τη λυγερόκορμη 
λεύκα.  Να γέρνεις στον άνεμο. 
Να υποχωρείς με χάρη και δεν 
θα σπάσεις ποτέ. Δεν πρόκειται 
για υποταγή. Είναι λεβεντιά.

Είναι ο μοναδικός τρόπος να 
νικήσεις.

Στο  σταυρό
Παλεύουν με τα κύματα. 

Πάνε κόντρα στην κατεύθυνση 
του αέρα. Τη μια στιγμή 
τους σκεπάζει το κύμα. Και 
χάνονται. Θαρρείς πως τους 
κατάπιε η θάλασσα. Και την 
άλλη ανεβαίνουν στην κορυφή. 
Φαίνεται πως δαμάζουν τα 
άγρια κύματα. 

Πολλή επιδεξιότητα 
χρειάζε-ται, για να μην βρεθούν 
στο βυθό της θάλασσας. Και 
θάρρος. Κι αποφασιστικότητα. 

Είναι να θαυμάζει κανένας 
τη μανία της φύσης από τη μια 
και την τόλμη των “σέρφερ” 
από την άλλη. Που πολεμούν 
να πορευθούν καβάλλα στα 
θεόρατα κύματα. 

Μανιασμένη θάλασσα μοιά-               
ζει η ζωή μας σήμερα. Φουρτού-
νες. Αναποδιές κι εμπόδια γεμά-                                                           
τη.

Απ’ αυτά που της δίνουν νόη-
μα κι αξία. Που δεν αφήνουν 
μήτε μια στιγμή ανάσα, για να 
πάρουμε. 

Ακριβώς γιατί ο πόνος και το 
δάκρυ γίνονται εφαλτήριο. Για 
το μεγάλο άλμα της κορυφής. 
Μας κρατούν σ’ εγρήγορση. Την 
ώρα τη δύσκολη να στρέψου-
με χέρια και μάτια στον σταυ-
ρό. Θάρρος και δύναμη θ’ 
αντλήσουμε. Και σοφία. Για ν’ 
αποθέσουμε στα πόδια Του την 
κάθε μας στιγμή. ΔΔ



ΔισέλιδοΘα εκπλαγούμεΣυνήθως είμαστε πολύ αυστηροί με τους άλλους.

Δεν δεχόμασε υποχωρήσεις.Επιμένουμε στις θέσεις μας.Δεν επιτρέπουμε πισωπατήματα. Αλλαγές.
Υπογραμμίζουμε συνεχώς τα λάθη των άλλων.

Τους κρίνουμε αυστηρά.Είμαστε βέβαια και επιεικείς. Όσο και να εντυπωσιάζει 

τούτο, είναι αλήθεια. Είμαστε, ναι, επιεικείς με τον ... εαυτό 

μας.
Αναζητούμε ελαφρυντικά.Ψάχνουμε γι’ αδυναμίες, για να τις καλύψουμε.

Δικαιολογούμε τ’ αδικαιολόγητα.
Η διάθεσή μας είναι τελείως αμνηστευτική.
Έτσι παρατηρείται μια αντιστροφή καταστάσεων.

Κάμνουμε το αντίθετο απ’ εκείνο που θα έπρεπε να 

κάμουμε.
Ο λόγος του Θεού όμως βάζει τα πράγματα στη θέση 

τους.
Επιεικής στους άλλους (Τιτ. γ΄2), λέει ο Παύλος στον 

Τίτο. Και στον καθένα μας βέβαια.
Αυστηροί με τον εαυτό μας.Ιδού το μέτρο λοιπόν.Ο στόχος. Ένας και μόνος.Η λύση. Χωρίς όποιες περιστροφές.

Η σωστή αντιμετώπιση. Ναι.Καιρός να το δούμε σωστά.Δεν δοκιμάζουμε λοιπόν;Γρήγορα θα δούμε τ’ αποτελέσματα. Και θα εκπλαγούμε.
+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Οι γκρινιάρηδες παραπονού-                                                 
νται γιατί τα τριαντάφυλλα έχουν 
αγκάθια. Οι λογικοί χαίρονται, 
που τ’ αγκάθια βγάζουν τριαντά-
φυλλα.
l Συζητάμε πολύ για τα παιδιά 
μας. Δεν συζητάμε όμως με τα 
παιδιά μας.
l Αγαπάμε να βλέπουμε περισ-
σότερο αυτούς, στους οποίους 
κάναμε καλό παρά εκείνους που 
μας έκαμαν.
l Το να κατακτήσεις την 
ευτυχία, είναι κατόρθωμα. Το να 
τη διατηρήσεις είναι κατάκτηση. 
Το να την απολαύσεις, είναι 
θρίαμβος.
l Ο καλύτερος τρόπος να 
πολεμήσεις το πάθος της 
οργής, είναι να κοιτάξεις πώς 
συμπεριφέρονται, όσοι ενεργούν 
κάτω από την επήρειά του.
l Ο άφιλος άνθρωπος είναι 
σαν το κίβδηλο νόμισμα. Δεν το 
βάζεις στην τσέπη σου. Όλοι 
το πιάνουν με τα δάχτυλά τους. 
Κανείς όμως δεν το κρατά στα 
χέρια του.
l Δεν μπορεί κανείς να παρηγο-
ρηθεί, γιατί τον εξαπάτησαν οι 
εχθροί του. Γιατί τον πρόδωσαν 
οι φίλοι του. Είναι όμως συχνά 
ικανοποιημένος να υφίστανται 
όλα αυτά οι άλλοι από τον... ίδιο.

Nα σμίγουν
«Να θυμάσαι παιδί μου.
Πριν μιλήσεις, σκέψου. Πριν 

κρίνεις, μπες στη θέση του άλλου.
Αν δεν μπορείς...
Τότε άκου και μη μιλάς.
Θα είσαι άδικος και είναι 

κρίμα».
Σοφές κουβέντες από σοφούς 

γέροντες. Που αφορούν σ’ όλους 
μας.

Πόσες φορές δεν ανοίξαμε το 
στόμα μας και φανήκαμε άδικοι! 
Κρίναμε και κατακρίναμε το 
φίλο. Το γείτονα. Τον άλλο.

Πώς μπορείς να το κάνεις 
αυτό, χωρίς να ξέρεις γεγονότα 
και λεπτομέρειες;

Έστω κι αν γνωρίζεις, με 
ποιου το δικαίωμα παίρνεις τη 
θέση του δικαστή;

Μπορείς να μπεις στη θέση 
του άλλου; Να «φορέσεις» τα 
παπούτσια του; Κι αν ακόμα 
θεωρητικά το κατορθώσεις, 
ανάποδα πρέπει να φερθείς. 
Συμπαραστάτης να γίνεις. Ν’ 
ακούς και να σιωπάς.

Να μετατρέπεις τη σιωπή 
σου σε αγάπη. Δράση που να 
οικοδομεί. ¨Οχι να γκρεμίζει. Να 
ενώνει. Ό χι να χωρίζει. Να 
φέρνει τους ανθρώπους κοντά. 
Τόσο που ν’ ακούγονται οι κτύποι 
της καρδιάς μας. Να σμίγουν μ’ 
αυτούς του διπλανού. ΔΔ



ΔισέλιδοΔεν χωρούν H πραότητα.Αρετή βασική που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε Χριστιανό.

Πρέπει να είμαστε πράοι.Υποχωρητικοί.Ήρεμοι.
Όχι οξύθυμοι.Ειρηνικοί.

Η πραότητα τούτη να στρέφεται προς όλους ανεξαιρέτως.

Συνήθως χωρίζουμε τους ανθρώπους σε τάξεις.

Σε δικούς μας και ξένους.Σε φίλους και εχθρούς.Σ’ αυτούς που συμπαθούμε και τους άλλους που αντιπαθούμε.

Με τους δικούς μας είμαστε πράοι.
Με τους άλλους;Προσέχουμε τα λάθη τους. Ναι.

Τα υπογραμμίζουμε συχνά.Αδιαφορούμε για τα ελαφρυντικά τους.
Απαιτήσεις προβάλλουμε συνεχώς. Και μόνο.
Αναζητούμε την τήρηση του νόμου μ’ αυστηρότητα. Μέχρι και 

τις λεπτομέρειες.Λανθασμένη τούτη η τακτική. Είναι ολοφάνερο. Και αντικοι-

νωνική
Ας είμαστε πράοι σ’ όλους λοιπόν. Και θ’ αλλάξει η ζωή μας.

Καιρός να το καταλάβουμε.Αναβολές δεν ωφελούν κανένα.

Να το χωνέψουμε.Να δραστηριοποιηθούμε σωστά.
Να φροντίζουμε συνεχώς να διανθίζει την καθημερινότητά μας

Καθυστερήσεις; Δεν χωρούν.                                               +ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Η ευτυχισμένη ηλι-κία είναι 
ακριβώς εκείνη, που αρχίζουμε 
να πιστεύουμε στον εαυτό μας, 
χωρίς να πάψουμε να πιστεύουμε 
στους άλλους.
l Προσφέρω στους αντιπάλους 
μου μια ευκαιρία. Αν 
σταματήσουν να λένε ψέματα 
για μένα, θα σταματήσω κι εγώ 
να λέω την αλήθεια γι’ αυτούς. 
(Lincoln)
l Πίστη είναι το κεφάλαιο, που 
το αποκτούμε στον καιρό της 
ευτυχίας. Μας δίνει τους τόκους 
του στον καιρό της δυστυχίας.
l Να μην αρνείσαι αυτό, που 
σου προσφέρει η ζωή. Να μην 
αναζητάς αυτό, που σου αρνείται.
l Δεν ομολογούμε εύκολα, ότι 
ζηλεύουμε κάποιον. Γιατί έτσι 
παραδεχόμαστε, ότι είμαστε 
κατώτεροι απ’ αυτόν.
l Δεν είναι δουλειά μου να 
σκέφτομαι τον εαυτό μου. 
Δουλειά μου είναι να σκέφτομαι 
το Θεό.
Δουλειά του Θεού είναι να 
σκέφτεται τον εαυτό μου. 
(Αδελφή Τερέζα)
l Τα παιδιά χρειάζονται την 
αγάπη  μας. Ιδίως όταν δεν την 
αξίζουν.

Aν...
«Μα μοιράζεσαι τα πάντα.

Να παίζεις τίμια. 
Να μη χτυπάς τους άλλους.
Να βάζεις τα πράγματα πάλι 

εκεί που τα βρήκες.
Να καθαρίζεις τις “τσαπα-

τσουλιές” σου.
Να μην παίρνεις τα πράγματα 

που δεν είναι δικά σου.
Να λες συγγνώμη, όταν 

πληγώνεις κάποιον.
Να ζεις μια ισορροπημένη 

ζωή. Να μαθαίνεις λίγο. Να 
σκέφτεσαι. Να σχεδιάζεις.Να 
ζωγραφίζεις. Να τραγουδάς.
Να χορεύεις. Να παίζεις και να 
εργάζεσαι κάθε μέρα».

«Όσα πραγματικά πρέπει 
να ξέρω, τα έμαθα στο 
νηπιαγωγείο», παρατηρεί Αμερι-
κανός συγγραφέας.

Αν τα εφαρμόζαμε και στην 
υπόλοιπη ζωή μας, δεν θα ήταν 
καθόλου άσχημα.

Εξ απαλών ονύχων διαμορ-
φώνεται ο χαρακτήρας μας. 
Το πόσο εύπλαστες είναι οι 
παιδικές ψυχές είναι γνωστό. 
Μπορείς να τις διαμορφώσεις, 
όπως θέλεις. Να φτιάξεις 
τέρατα. ¨Η αγγέλους. Να δη-
μιουργήσεις ανθρώπους με 
αρετές, που να τους χαίρεσαι. 
Ν’ απολαμβάνεις την παρουσία 
τους. Αλλά και αποκρουστικούς 
και... απάνθρωπους.

Όλα εξαρτώνται από τη 
σμίλη του δασκάλου. Αν το 
μεράκι του σμίγει με τη χάρη 
του Θεού. Δ.Δ.



ΔισέλιδοΤις ζώνεςΗ προτροπή είναι σαφής. Αποτείνεται σ’ όλους.

Να τακτοποιήσουμε τις ζώνες μας τις πνευματικές (Α΄ 

Πέτρ. α΄13), μας συμβουλεύει ο Απόστολος Πέτρος.

Γιατί όμως;
Τονίζει την ανάγκη για μια νέα αρχή. Μια νέα προετοιμασία. 

Μια νέα αφετηρία. Μια νέα εκκίνηση.
Κάποτε οι άνθρωποι χαλαρώνουν. Κι είναι κάτι που το 

χρειάζονται. Γι’ αλλαγή.Οι αγωνιστές όμως, οι στρατιώτες του Χριστού, δεν 

επιτρέπεται να μείνουν στη χαλάρωση. Μα να συνεχίζουν τον 

αγώνα.
Να παίρνουν ανάσα, ναι. Όχι όμως να μένουν για πολύ 

στην κατάσταση τούτη.Η (πολλή) χαλάρωση δεν βοηθά κανέναν. Αντίθετα. 

Φέρνει τον ύπνο τον πνευματικό. Τον τόσο καταστροφικό. 

Ιδιαίτερα σήμερα.Χρειάζεται λοιπόν να εντείνουμε τον αγώνα μας.

Διαρκώς να είμαστε έτοιμοι. Για να συνεχίζουμε τον 

πόλεμο. Ως το τέλος. Χωρίς όποια διακοπή.
Ο αρχηγός του κακού δεν ξεκουράζεται. Συνεχώς επιδιώκει 

να μας νικήσει.
Προετοιμασία λοιπόν. Όχι ύπνος.
Τις ζώνες μας, επομένως.Χωρίς καθυστέρηση.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Στους άλλους και προπαντός 
στα παιδιά μας, μεταδίδουμε όχι 
αυτό που λέμε, αλλά αυτό, που 
είμαστε. Και αυτό που κάνουμε.
l  Η νοσταλγία του παρελθόντος 
είναι η τελευταία καταφυγή 
σ’ αυτούς, που δεν έχουν πια 
μέλλον
l Η διαφορά μεταξύ δύο 
ανθρώπων διαφορετικού ήθους 
είναι μεγαλύτερη απ’ ότι η 
διαφορά μεταξύ δύο ζώων 
διαφορετικού είδους.
l Αν ποτέ παλεύεις ανάμεσα 
στην αγάπη και στο καθήκον, άσε 
την αγάπη να νικήσει. Φτάνει 
να ξέρεις τί εννοείς λέγοντας 
αγάπη. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο 
με το ν’ ακολουθήσεις αυτό που 
επιθυμεί η καρδιά σου. Πολλές 
φορές είναι το αντίθετο.
l Μέσα στα γεγονότα που 
εκτυλίσσονται γύρω σου, να 
περιμένεις με σιγή ν’ ακούσεις 
το βήμα του Θεού.
l Λένε ότι πίσω από κάθε 
σπουδαίο άνδρα κρύβεται μια 
άξια γυναίκα. Ναι! 
Αλλά και δίπλα σε κάθε 
επιτυχημένη γυναίκα παραστέ-
κει ένας αξιόλογος άνδρας.
l Αν θέλεις να μη ξεχαστείς 
αμέσως μόλις πεθάνεις, γράψε 
πράγματα που αξίζει να 
διαβαστούν. ¨Η κάνε πράξεις, 
που αξίζει να γραφούν.

Το λάδι
Κάπου διάβασα:                               

“Είναι λάθος να νομίζεις ότι 
φτώχεια σημαίνει μόνο άδειες 
τσέπες.

Υπάρχει άλλη, μεγαλύτερη: 
Οι άδειες καρδιές!!!

Αναρωτήθηκα λοιπόν:
Πόση, πράγματι, αλήθεια κρύ-

βουν αυτές οι δυο προτάσεις!
Γεγονός που δεν σηκώνει  

αμφισβήτηση η οικονομική 
κρίση. Άδειασαν οι τσέπες. Η 
φτώχεια συντροφεύει χιλιάδες. 
Η ανέχεια ταλαιπωρεί. Οδηγεί 
στην απόγνωση.

Στο βάθος του μυαλού ό- 
μως κρύβεται μια μικρή σπίθα 
ελπίδας. 

Γεμάτη αξιοπρέπεια.
Με τις άδειες καρδιές όμως;
Αλλοίμονο στην κοινωνία που 

φτώχυνε από καρδιές. Ξέμεινε 
από περιεχόμενο και νόημα. Από 
αισθήματα και ανθρωπιά. 

Άδειασαν οι καρδιές. Και 
σκλήρυναν. 

Πού τόπος να χωρέσει τον 
πόνο του διπλανού; Τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς του;

Να δώσεις δεν έχεις περίσ-
σευμα.

Καιρός λοιπόν! Να γεμίσουμε 
τις καρδιές. Να πλουτίσουμε 
την ανοχή. Την απλότητα. Την 
ταπείνωση. Να μοιραστούμε 
απλόχερα το λάδι του ελέους 
μας. Για τον καθένα.

ΔΔ


