
Εντυπωσιακό το φαινόμενο. 
Οι προφήτες φώναζαν εναντίον των ειδωλολατρών. 

Των ψευδοπροφητών. Της διαφθοράς.
Την πίστη τη Χριστιανική δεν την καθορίζουν 

απλώς και μόνο οι προσευχές. Η λατρεία. Οι ύμνοι.
Οι Χριστιανοί δεν είναι απλώς θρησκευόμενοι. Δεν 

αρκούνται σε κάποια θέσμια. Κάποιους τύπους ίσως. 
Και τούτα χρειάζονται. 

Απαραίτητη όμως η σύνδεση του ανθρώπου όχι με 
κάτι. Αλλά με κάποιον. Με το Χριστό.

Σχέση σωστή. Στενή. Μόνιμη. 
Αποτέλεσμα; Δεν είναι θέμα ταυτότητας.
Συνειδητοποίηση χρειάζεται. 
Είμαστε μέλη της Εκκλησίας.
Κεφαλή ο Χριστός.
Συχνά νιώθουμε να βαδίζουμε σε θολό τοπίο. Νερά 

αχαρτογράφητα.
Προσωπική λοιπόν σχέση. Μαζί Του.

Αλ.

Αρχή... τίνος; Του Ευαγγελίου. Της μεγάλης είδησης. Της 
καλής αγγελίας. Η σωτηρία έρχεται. Είναι κοντά.

Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. γ.

Ένα... τηλεγράφημα
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l Kαι εάν υπάρχει κάπου ποταμός, που να τρέχει ανάμεσα 
σ’ αλμυρά νερά και να μένει γλυκός... έτσι ήμασταν και εμείς 
ανάμεσα στους συνομήλικούς μας. (Γρηγόριος  Θεολόγος)

l Έκείνος που πιστεύει, πως το χρήμα τα κάνει όλα, είναι 
πρόθυμος να κάνει τα πάντα για το χρήμα.

l Ο πιο μεγάλος πλούτος του ανθρώπου δεν είναι η 
περιουσία του. Έίναι ο χαρακτήρας του. Αυτό αποτελεί και την 
καλύτερη “προίκα” του παιδιού.

l Μην κοιτάζεις το Θεό δια μέσου των περιστάσεων, αλλά 
κοίτα τις περιστάσεις δια μέσου του Θεού.

l Αγαπώ το σπίτι, στο οποίο δεν βλέπω τίποτε περιττό και 
στο οποίο βρίσκω κάθε τι το απαραίτητο. (Πιττακός)

l Ο εγωϊσμός υποβιβάζει τον άνθρωπο σε υπάνθρωπο.

Παιδί 11 χρονών από το Αφγανιστάν. Φεύγει πρόσφυγας στο 
Ιράν. Ζει σε στρατόπεδο προσφύγων. Εργάζεται σε οικοδομή. 
Προπηλακισμοί, εξευτελισμοί.

Φεύγει για την Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον.
Φθάνει στην Ελλάδα. Εργάζεται ξανά σε οικοδομή. Φοιτά σε 

νυκτερινή Σχολή. Κι εδώ αντιμετωπίζει ρατσιστική συμπεριφορά. 
Αλλάζει πορεία. Εγγράφεται στο Τμήμα μαγειρικής του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ( ΟΑΕΔ). Τώρα 
δικαιούται να ονειρεύεται. Για μια φυσιολογική ζωή.

Φαίνεται να γλυκοχαράζει η μέρα, που όλη η ανθρωπότητα 
ποθεί. Μέσα από την προσφυγιά, την περιφρόνηση και τις 
κακουχίες ανθίζει δειλά - δειλά το χαμόγελο στα χείλη ξανά.

Μια συγκλονιστική ιστορία. Σαν όνειρο. Οπως αυτά που κάνει 
σήμερα ο Ζαχίρ. Με διαφορετική, κατάληξη. 

Με ελπίδα για πιο φωτεινές μέρες. Σαν αυτές που ανέτειλαν, 
ελπίζουμε, με το 2020.                                                                                                          Δ(2)



 Το αλάτι. 
 Το θεωρούμε ευτελές.
 Έχει όμως τις δικές του ιδιότητες: 
 α. Όταν το ανακατεύουμε με μια άλλη ουσία, 

διαλύεται τελείως.
 β. Στην τροφή, τονίζει την πραγματική γεύση.
 γ. Χρησιμοποιείται ως συντηρητικό.
 Χρήσιμες οι διαπιστώσεις τούτες.
 Το εντυπωσιακό;
 Μπορεί ο άνθρωπος να τις αντιγράψει. Να τις 

μιμηθεί. 
 Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι στη κοινωνία; 

Στους άλλους; 
 Εξασφαλίζεται  τότε το εγώ μας. 
 Ταυτόχρονα, ο άλλος βρίσκει τον δρόμο για την 

σωστή αναζήτηση του δικού του εγώ.
 Απλό, θα πει κάποιος. Είναι όμως έτσι;
 Ξεχνούμε τον εαυτό μας για τον άλλο;
 Τα παιδιά μας;
 Όσους στηρίζονται σ΄ εμάς; 
 Την κοινωνία;
 Το επάγγελμα;
 Την Εκκλησία;
 Ζητείται απάντηση. Αλ.

Η Βασιλεία Του. Έρχεται.
Τί να κάμουμε; Να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις.
“Μετανοείτε” λοιπόν.                                         γ.

Ένα... τηλεγράφημα



Το ‘χουμε στο αίμα μας. Με την πρώτη δυσκολία έτοιμο το μουρμουρητό. 
Η ψυχολογία στο ναδίρ. Γινόμαστε αγνώριστοι. 

Με την υπομονή να έχει πάρει διαζύγιο από τη ζωή μας.
Κι όμως! Υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Της μάχης. Της αντοχής. Του 

χαμόγελου. Της προσφοράς. Της προσευχής.
Η μεμψιμοιρία δεν είναι λύση.
Ποτέ να μην διαμαρτύρεσαι για τις δυσκολίες της ζωής.
Διότι ο σκηνοθέτης (ο Θεός) πάντοτε αναθέτει τους πιο δύσκολους 

ρόλους στους καλύτερούς του “ηθοποιούς”.
Στους εκλεκτούς. Και περιμένει την καλύτερη ερμηνεία του ρόλου. 

Με τη διαφορά ότι η ζωή δεν είναι υποκριτικό ταλέντο που χρειάζεται, 
αλλά ευθύτητα. Αμεσότητα ενεργειών. Σε μια διαρκή προσπάθεια να 
βρισκόμαστε στα γόνατα. Σε στάση προσευχής. 

Κι ακολούθως όρθιοι. Σε στάση δοξολογίας.                                      Δ(2)
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l Έκτιμώντας την υπεροχή των άλλων,  την κάνουμε κτήμα 
μας.

l Ξέρει τον εαυτό του προπάντων, εκείνος, που δεν έχει 
μεγάλη ιδέα γι’ αυτόν (Ι. Χρυσόστομος)

l Η Αγία Γραφή δεν έχει ανάγκη από προστασία, αλλά από 
μελέτη και έρευνα.

l Η αγιότητα δεν μας ζητά να απαρνηθούμε τον κόσμο. Μα 
να τον νικήσουμε.

l Αν ο πύργος ελέγχου στον αερολιμένα παύσει προς στιγμήν 
τη λειτουργία του, πολλά θα έχουμε αεροπορικά ατυχήματα. 
Γι’ αυτό: “Πρόσεχε σεαυτώ” (Δευτ. δ΄ 9)

                          “Έπεχε σεαυτώ” (Α΄ Τιμ. δ΄ 16)
                           “Πανταχόθεν σεαυτώ περισκόπει” .
                                                                (Μ. Βασίλειος)



‘’Δημιουργήθηκε σήμερα νέος τύπος ανθρώπου. 
Αυτός του μέλλοντος. Ενδιαφέρεται πολύ 
περισσότερο για το μέλλον, παρά για το παρόν. ‘’

Προσφυής τη θέση.
Ασφαλώς δεν θα διαγράψουμε το παρελθόν. Θα 

του δώσουμε εμείς τη θέση, που του πρέπει.
Στροφή στο μέλλον λοιπόν;
Εμείς πρέπει να διαλέξουμε. 
Με τούτο όμως γινόμαστε κύριοι του εαυτού μας; 

Και της ζωής μας;
Και κάτι άλλο. Η στροφή στο μέλλον γίνεται μέσα 

στα πλαίσια του «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών»;
Διαγραφή του παρόντος; Όχι βέβαια. Χωρίς αυτό, 

θα υπάρχει μέλλον;
Η Εκκλησία κινείται σ΄ ένα διαρκές παρόν:
«Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ…» 
«Βαπτίζεται…»
«Προσάγεται στον Ναό (Υπαπαντή)
«Εισέρχεται εις Ιεροσόλυμα»
«Κρεμάται επί ξύλου…»
Αλλά και:
«Σήμερον μετ΄ εμού έση έν τω παραδείσω».
Σύζευξη λοιπόν. Και τα τρία μαζί. Το «πριν» και το 

«μετά», βοηθητικά. 
Το «τώρα» να πρυτανεύει. Αλ..

Το κλειδί. Η πίστη του ανθρώπου.
Όλοκληρωμένα όμως.
Όχι μόνο αίτηση. Μα και ευχαριστία.         γ.

Ένα... τηλεγράφημα



Ηταν η πρώτη του μέρα στην τάξη ως δασκάλου. Ο Α. Π. στηρίχθηκε 
στο μύθο του Πλάτωνα.

«Βγείτε απ’ τη Σπηλιά» ήταν το σύνθημα που υιοθετήθηκε σ’ ένα 
δημοτικό σχολείο στην Κρήτη. «Σχολείο της Φύσης και των Χρωμάτων», 
το μετονόμασαν.

Αρκετά χρόνια μετά, ο δραμινός δάσκαλος προετοιμάζει στη 
Θεσσαλονίκη πια, το Bing Bang School, ένα εναλλακτικό δημοτικό σχολείο.

«Δεν στοχεύουμε μόνο στη γνώση, αλλά και στη διασκέδαση και στο 
παιχνίδι. Θέλουμε μέσα από καθετί που λέμε και πράττουμε, να μπορούν 
τα παιδιά να εκφράζουν τη σκέψη και τα συναισθήματά τους».

Το σχολείο δεν είναι ξερές γνώσεις. Είναι ζωή. Πρέπει να οδηγεί στην 
πραγματικότητα. Μακριά από ψευδαισθήσεις. Να ετοιμάζει ανθρώπους 
που να χαίρονται τη φύση και τα χρώματα. Να χαίρονται το διπλανό τους. 
Ν’ απολαμβάνουν το καθετί στην ώρα του.

Να μάθουν να ταιριάζουν λογική και συναίσθημα.
Να γίνουν Ανθρωποι!                                                                          Δ(2)
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l Οπως ο καπνός τρέπει σε φυγή τις μέλισσες, έτσι και η αμαρτία 
τον φύλακα άγγελό μας. (Μ. Βασίλειος)

l Στενή και τεθλιμμένη οδός είναι να πολεμά κανείς τους 
λογισμούς του και να κόβει για χάρη του Θεού το θέλημά του. 
(Αββάς Αμμωνάς)

l Όλες οι αλυσίδες μας στενοχωρούν. Ακόμη κι’ όταν είναι 
φτιαγμένες με χρυσάφι. (Σαίξπηρ)

l Η διάρκεια της ζωής μας μοιάζει με φυλάκιση (!) Άλλοι 
βγαίνουν νωρίτερα και άλλοι αργότερα.

l Ο χριστιανισμός δεν γνωρίζει συνταξιούχους, ούτε απομά-
χους. Αλλά αγωνιστές.

l Ο λόγος του Θεού είναι άμεσα επίκαιρος και θαυμαστά αιώνιος.
l Το μεγαλείο του ανθρώπου κρύβεται στη μεγαλοψυχία και τη 

διαφάνεια.
l Όλα τα κακά δεν έρχονται για κακό.



Ο Ζακχαίος προβαίνει σ΄ ετυμηγορία κατά του… 
εαυτού του.

Τα χαρακτηριστικά του;
Διάθεση μετάνοιας.
Ειλικρίνεια.
Επίγνωση.
Απόφαση γι’ αλλαγή. 
Εφαρμογή τους στην πράξη.
Παραδειγματική συμπεριφορά.
Να μεταφερθούμε στη δική μας πραγματικότητα;
Ναι! Πηγαίνουμε στο Εξομολογητήρι. Τα λέμε. 

Ακούμε συμβουλές.
Είμαστε όμως γνήσιοι στην προσπάθειά μας τούτη;
Το ερώτημα εκπλήσσει.
Είναι γεγονός όμως, ότι
α. τα λέμε, όπως εμείς θέλουμε. Όχι αντικειμενικά. 
β. προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τ΄ αδικαιολόγητα.
γ. εκεί κρίνουμε, αυστηρότερα τον εαυτό μας συχνά. 

Είμαστε ένοχοι.
δ. μόλις φύγουμε, επιστρέφουμε στα ίδια. 

Χαλαρώτεροι του κανονικού.
Σύνθεση αντιθέσεων λοιπόν.
Μήπως χρειάζεται ν΄ αντιφεγγιστούμε στον 

καθρέφτη, που ο Ζακχαίος μας βάζει μπροστά μας; 
Αλ.

Η εσωτερική του παρόρμηση τον ανέβασε στη συκομορέα. 
Ο Χριστός τον ζητούσε.
Εκείνος ήθελε τη σωτηρία του . Και τη βρήκε.                                                                            γ.

Ένα... τηλεγράφημα



«Δεν χαθήκαμε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, θα χαθούμε 
τώρα που πρέπει να βοηθήσουμε παιδιά που πεινάνε;

Αυτός που αρνείται την προσφορά σε πρόσφυγες και 
μετανάστες, για μένα δεν είναι ούτε Ελληνας ούτε Ορθόδοξος. 
Η Ορθοδοξία περιθάλπει όποιον άνθρωπο, από όπου και αν 
είναι. Αυτό σημαίνει Χριστός». (Μητροπολίτης Δημητριάδος και 
Αλμυρού Ιγνάτιος).

Υπενθυμίζει τα αυτονόητα ο Μητροπολίτης. Που αφορούν 
στον καθένα μας. Γινόμαστε πρώτα «άνθρωποι» και τα 
υπόλοιπα ακολουθούν.

Αν στα πρόσωπα των πεινασμένων παιδιών δεν αντιφεγγίζει 
το πρόσωπο του Χριστού, «ουδέν ειμί».

Δεν είναι για το ένα πιάτο φαγητό που θα χαθούμε. Αντίθετα. 
Μ’ αυτό θα γίνει βήμα ζωής και σωτηρίας.

                                           Δ(2)
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l  Η μνήμη του θανάτου, σε τελευταία ανάλυση, είναι η 
μνήμη του Θεού. Αυτή είναι ευφρόσυνη και υπέρτατη μυστική 
ευτυχία. “Έμνήσθην του Θεού και ευφράνθην”.

l Ο άνθρωπος που αγαπά τη σιωπή και αποφεύγει τις πολλές 
κουβέντες, μοιάζει με ώριμο σταφύλι γεμάτο γλυκό χυμό. Οι 
πολύλογοι με αγουρίδα. (αββάς Μωϋσής)

l Κανένας φιλόχρυσος δεν έγινε ποτέ φιλόχριστος. (Ι. 

Χρυσόστομος)

l Κάθε ώρα έρχεται με κάποιο μικρό ή μεγάλο δεματάκι του 
θείου θελήματος, φορτωμένο στη ράχη της.

l Ο Χριστιανισμός δεν εδίδαξε και την αγάπη, αλλά την 
αγάπη.

l Οποιος δεν ξέρει να θυσιάζεται δεν ξέρει και ν’ αγαπά.


