
Δισέλιδο
Καθημερινά

Μια εικόνα

l Ο κόσμος λέει: “Ο 
θάνατός σου, η ζωή μου”.  Ο 
Χριστός τονίζει: “Ο θάνατός 
μου, η ζωή σου”.
l Πολλοί ακολουθούν 
κατ’ ανάγκην την απιστία 
μόνο και μόνο για να μην 
υποχρεωθούν ν’ αλλάξουν 
ζωή. (Τ. Τοth)

l Η Θρησκεία και η 
Επιστήμη έχουν κάθε μια 
ξεχωριστή αποστολή. Στο 
τέλος όμως συναντώνται, 
γιατί έχουν κοινό σκοπό. 
(Μαξ Πλάνκ)

l Και τα σοφώτερα ακόμη 
βιβλία του κόσμου, αν 
συγκριθούν με την Αγία 
Γραφή, δεν είναι παρά 
πλανήτες, που παίρνουν το 
φως και τη λάμψη τους απ’ 
αυτόν τον ήλιο. (Μπούλ)

l Τα γεράματα δεν αρχίζουν 
με το άσπρισμα των μαλλιών.
Αλλά με το γέρασμα της 
ψυχής.
l Η αγάπη ποτέ δεν 
αποβλέπει στο συμφέρον 
της, επειδή συμφέρον και 
αγάπη δεν ταιριάζουν.
l Μάταια καυχάται ότι έχει 
ελευθερία, όποιος δεν έχει 
αρετή. (Κοραής)

l Μην χαλάς ποτέ τη 
φιλία σου, για ένα μικρό 
παράπτωμα του φίλου σου.
(Πυθαγόρας)

Δεν... κάνουν καλό

Κάνε μια βόλτα στους ογκο-
λογικούς θαλάμους. 

Θα σταματήσεις να κλαψου-
ρίζεις και να παραπονιέσαι για τις 
ανοησίες. Θα καταλάβεις πόσο 
ευνοημένος είσαι... Γιατί είσαι ζω-
ντανός. Και υγιής...

Κοίτα στα μάτια έναν άρ-
ρωστο άνθρωπο. Άγγιξέ τους. 
Αγκάλιασέ τον... Χαμογέλασε. 
Μείνε για λίγη ώρα δίπλα του. 
Δώσε ανακούφιση...

Είσαι πλούσιος. Ευτυχισμένος. 
Και δεν το ξέρεις...

Πρέπει να χάσουμε κάτι 
πολύτιμο για να συνειδητοποιή-
σουμε την αξία του;

Συνήθως ασχολούμαστε  με                                                                                                                                          
τα καθημερινά. Με το  παραμικρό 
πρόβλημα μας πνίγει το άγχος. 
Στα χείλη μας βρίσκεται πρόχειρη 
η αντίδραση. Η καλή διάθεση 
εξαφανίζεται.

Πρέπει να ζήσουμε το τώρα. 
Ν’ απολαύσουμε τις στιγμές. Να 
φορτώσουμε τη μνήμη μας με 
αναμνήσεις ζωής. Που θα μας 
συντροφεύουν σε ώρες δύσκολες. 
Όταν η γη ταρακουνιέται και δεν 
έχουμε από πού να πιαστούμε.

Τέρμα λοιπόν οι “κλάψες”. 
Δεν κάνουν καλό στην... υγεία.

Δ.Δ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 94 (1283), 1 Ιουλίου, 2018, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
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Από εμάςΠροβάλλει λοιπόν μπροστά μας μια αποκάλυψη.

Του καθενός το έργο θα φανερωθεί. Δεν θα μείνει κρυφό.

Ούτε μυστικό. (Α΄ Κορ. γ΄13)Θα φθάσει κάποια στιγμή, που όλα θα βγουν στην 

επιφάνεια.
Θ’ αποκαλυφθούν.Θα δημοσιοποιηθούνΤί θα δείξει άραγε η στιγμή εκείνη;

Αυτά που θα δούμε, θα είναι ευχάριστα;
Δυσάρεστα; 
Προβληματικά; Ασήμαντα άραγε; Και θα αποδοθεί το κάθε έργο στον δημιουργό του. 

Σ’ εμένα. 
Σ’ εσένα. 
Στον καθένα μας.Θα εκπλαγούμε άραγε τότε;Και πόσο;

Μήπως θα το προσπεράσουμε; Σαν να μη συμβαίνει 

τίποτα;
Και κάτι άλλο: Είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά για τη στιγμή 

εκείνη;
Ας προετοιμαστούμε κατάλληλα λοιπόν.
Από εμάς εξαρτάται το όλο θέμα.Όσο έχουμε καιρό βέβαια.

+ο π. Γ.
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Το αξιοποιούμε;Δύο μεγάλες αλήθειες αντικρύζουμε σήμερα:
Η π ρ ώ τ η : Είμαστε ναός του Θεού.
Κατοικητήριό Του.Στέγη Του.

Τόπος ανάπαυσής Του.Πώς αφήνουμε λοιπόν τον εαυτό μας συνεχώς ν’ 

αμαρτάνει;
Δεν είμαστε αποθήκη Του.Σκεύος Του.

Ταμείο Του. Αλλά ναός.Η δ ε ύ τ ε ρ η : Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας.

Είμαστε δηλ. φορείς του Πνεύματος.
Δέχεται το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να 

κατοικεί μέσα μας;Κι εμείς είμαστε υλικοί.Παροδικοί.
Προσωρινοί.
Αναλογιζόμαστε άραγε το μέγεθος της ευθύνης μας;

Τη σοβαρότητα της κατάστασης;Αλλά και την τιμή που μας γίνεται;
Ο Θεός μας δίνει υψίστην τιμή.Εμείς; 

Το αναγνωρίζουμε; Και το ... αξιοποιούμε;

+ο π. Γ.

Ποτέ δεν είναι αργά

“Οι παππούδες στα γηρο-
κομεία δεν κάνουν τίποτα όλη 
μέρα”, πιστεύουμε. «Σκοτώνουν» 
την ώρα τους. 

Κι όμως, μέσα σε αυτά τα 
ιδρύματα ανθίζουν νέες φιλίες.
Γεννιούνται όμορφοι στόχοι. 

Όταν ένας 86χρονος παπ-
πούς άκουσε για τις ανάγκες 
παιδιών σ’ ένα νοσοκομείο, 
αποφάσισε να μάθει μια νέα 
τέχνη. Και έμαθε να... πλέκει! 

Τα μωράκια στο νοσοκομείο 
είχαν ανάγκη από ζεστά μάλ-
λινα καπελάκια. 

Μαζί με τους φίλους του   
δώρισαν 300 σκουφάκια.

Φαντάζεστε το χαμόγελό 
του, όταν μοίραζε τα σκουφά-
κια; Σαν να ξαναγεννιόταν. 

Πόση ανάγκη έχουμε από 
τέτοιους παππούδες; Και ο 
κόσμος μας θα γίνει ακόμη πιο 
φωτεινός…

Το φως του δικού μας 
κεριού, όταν σμίγει με του 
διπλανού, διπλασιάζεται.

Και το μήνυμα του... 
παππού: Ποτέ δεν είναι αργά, 
για να βάλουμε το λιθαράκι 
μας στον κόσμο.

Δ. Δ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 95 (1284), 8 Ιουλίου, 2018, Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Αν θέλεις το σώμα σου γερό, 
να νηστεύεις και να περπατάς. 
Αν την ψυχή σου, να νηστεύεις 
και να προσεύχεσαι.
l Όταν εσείς οι γονείς 
νηστεύετε, προσεύχεστε, 
κάνετε ελεημοσύνες, φυλάει 
ο Θεός τα παιδιά σας. (Αγ. 

Κοσμάς ο Αιτωλός)

l Αν οι δύσκολες περιστάσεις 
μας βρουν κοντά στο Θεό, 
τότε θα βρούμε το Θεό μέσα 
στις δύσκολες περιστάσεις.
l Η σπουδαιότερη αιτία 
της απιστίας μας είναι η 
υπερβολική εμπιστοσύνη, που 
έχουμε στη δύναμη και το 
“αλάθητο”(!) του μυαλού μας.
l Ότι βλέπω απ’ το Θεό, είναι 
αρκετό να με κάνει να πιστεύω 
σ’ ότι δεν βλέπω. (Έμερσον)

l Ομολογούμε τα μικρά μας 
ελαττώματα μόνο και μόνο, 
για να πείσουμε, ότι δεν  
έχουμε μεγάλα.
l Όταν ο αγώνας ενός αν- 
θρώπου αρχίζει από τον εαυτό 
του, τότε αξίζει τον κόπο. 
(Μπράουνινγκ)

l Όποιος δεν διορθώνει ένα 
λάθος που έκανε, κάνει άλλο 
ένα.
l Κι όταν δεν κάνεις το καλό, 
αυτό είναι κακό.
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Καιρός...“Φθείρει” σημαίνει “καταστρέφει”.
Σκοτώνει.
Διαγράφει.
Παραβλέπει.
Όποιος λοιπόν καταστρέφει τον ναό του Θεού, δηλ. το 

ανθρώπινο σώμα, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα από το Θεό. (Α΄ 

Κορ. γ΄17)
Είναι κι αυτό μια κατάσταση αναντίρρητη.
Οφείλουμε να φροντίζουμε το σώμα μας.
Να το περιποιούμαστε.Να το τρέφουμε.Να το ντύνουμε.Ν’ αποφεύγουμε, ότι του προξενεί κακό.

Θα λέγαμε, ότι δεν μας ανήκει.Δεν το εξουσιάζουμε, επομένως.Λανθασμένος χειρισμός του όλου θέματος θα έχει επιπτώσεις 

στη ζωή μας. Μα και στην ψυχή μας.
Κι αυτό δεν αμφισβητείται.Δεν είναι απλώς πιθανό.Είναι σίγουρο.Καιρός ν’ ανασκουμπωθούμε λοιπόν.

Να δώσουμε στο θέμα τη σοβαρότητα και την προσοχή, που 

χρειάζεται.
Μια πρόχειρη αντιμετώπιση, σίγουρα θα έχει άσχημα 

αποτελέσματα.
Προσοχή λοιπόν.

+ο π. Γ.

l Όταν σου έλθουν στο 
νου σκέψεις απιστίας και 
αμφιβάλλεις για την ύπαρξη του 
Θεού, μην απελπιστείς. Το ότι 
δεν πιστεύεις, δεν σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει Θεός. Ο τρόπος που 
πιστεύεις δεν είναι ο σωστός. 
Και πρέπει να φροντίσεις να τον 
διορθώσεις, για να γνωρίσεις 
καλύτερα το Θεό. (Τολστόι)

l Η αξία μια κοινωνίας κρίνεται 
απ’ τον τρόπο που περιθάλπει 
τους γέροντες. (Α. Αϊστάιν)

l Σ’ όποια δυσκολία της ζωής, 
μην ρωτάς “γιατί”. Τα “γιατί” 
είναι  μια επί πλέον δοκιμασία.
l Απ’ την ιδέα που έχετε για το 
Χριστό, θα εξαρτηθεί και η ιδέα 
που έχετε για τον άνθρωπο.
l Τα ζωντανά ψάρια κολυμπούν 
αντίθετα στο ρεύμα. Αγωνίζονται. 
Τα νεκρά παρασύρονται απ’ 
αυτό.
l Ο καθένας μπορεί να μετρήσει 
τους σπόρους ενός μήλου. Αλλά 
μόνο ο Θεός μπορεί να μετρήσει 
τα μήλα ενός σπόρου.
l Ελευθερία δεν είναι να μπορεί 
κανείς να κάνει ότι επιθυμεί αλλά 
το να μπορεί να κάνει ότι πρέπει.
(Μοντεσκιέ)

l Όσο μαζεμένη είναι η ψυχή, 
τόσο ανεβαίνει.

Δύσκολος ο δρόμος;

Όταν κάποιο μέλος μιας 
αφρικάνικης φυλής κάνει 
κάτι άσχημο, μαζεύονται όλοι 
στο κέντρο του χωριού.Τον 
περικυκλώνουν. Για δύο μέρες 
θυμούνται όλα τα καλά, που 
έχει κάνει και τον ευχαριστούν 
γι’ αυτά. 

Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν 
ότι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο 
καλοί. Θέλουμε αγάπη. Ευτυχία,. 
Ειρήνη. Ασφάλεια. 

Μερικές φορές κάνουμε λά-
θη. 

Η φυλή τα βλέπει σαν μια 
κραυγή για βοήθεια. Ενώνουν 
τις προσπάθειές τους για να 
βοηθήσουν τον αδερφό. Να 
του υπενθυμίσουν ποιος είναι 
πραγματικά!

Τα λάθη των άλλων, όχι 
τα δικά μας, γίνονται αφορμή, 
για να εξασκήσουμε τις 
“δικαστικές” μας ικανότητες. 
Ρίχνουμε πρώτοι το λίθο. 

Δεν ακούμε την κραυγή 
για βοήθεια. Δεν έχουμε 
διάθεση να μιμηθούμε το 
εξαιρετικά όμορφο έθιμο των 
Αφρικανών. Που επιλέγουν 
το δύσκολο δρόμο. Αυτόν 
της συμπαράστασης. Και της 
αγάπης.

Δ.Δ.
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Καιρός...“Φθείρει” σημαίνει “καταστρέφει”.
Σκοτώνει.
Διαγράφει.
Παραβλέπει.
Όποιος λοιπόν καταστρέφει τον ναό του Θεού, δηλ. το 

ανθρώπινο σώμα, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα από το Θεό. (Α΄ 

Κορ. γ΄17)
Είναι κι αυτό μια κατάσταση αναντίρρητη.
Οφείλουμε να φροντίζουμε το σώμα μας.
Να το περιποιούμαστε.Να το τρέφουμε.Να το ντύνουμε.Ν’ αποφεύγουμε, ότι του προξενεί κακό.

Θα λέγαμε, ότι δεν μας ανήκει.Δεν το εξουσιάζουμε, επομένως.Λανθασμένος χειρισμός του όλου θέματος θα έχει επιπτώσεις 

στη ζωή μας. Μα και στην ψυχή μας.
Κι αυτό δεν αμφισβητείται.Δεν είναι απλώς πιθανό.Είναι σίγουρο.Καιρός ν’ ανασκουμπωθούμε λοιπόν.

Να δώσουμε στο θέμα τη σοβαρότητα και την προσοχή, που 

χρειάζεται.
Μια πρόχειρη αντιμετώπιση, σίγουρα θα έχει άσχημα 

αποτελέσματα.
Προσοχή λοιπόν.

+ο π. Γ.

l Όταν σου έλθουν στο 
νου σκέψεις απιστίας και 
αμφιβάλλεις για την ύπαρξη του 
Θεού, μην απελπιστείς. Το ότι 
δεν πιστεύεις, δεν σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει Θεός. Ο τρόπος που 
πιστεύεις δεν είναι ο σωστός. 
Και πρέπει να φροντίσεις να τον 
διορθώσεις, για να γνωρίσεις 
καλύτερα το Θεό. (Τολστόι)

l Η αξία μια κοινωνίας κρίνεται 
απ’ τον τρόπο που περιθάλπει 
τους γέροντες. (Α. Αϊστάιν)

l Σ’ όποια δυσκολία της ζωής, 
μην ρωτάς “γιατί”. Τα “γιατί” 
είναι  μια επί πλέον δοκιμασία.
l Απ’ την ιδέα που έχετε για το 
Χριστό, θα εξαρτηθεί και η ιδέα 
που έχετε για τον άνθρωπο.
l Τα ζωντανά ψάρια κολυμπούν 
αντίθετα στο ρεύμα. Αγωνίζονται. 
Τα νεκρά παρασύρονται απ’ 
αυτό.
l Ο καθένας μπορεί να μετρήσει 
τους σπόρους ενός μήλου. Αλλά 
μόνο ο Θεός μπορεί να μετρήσει 
τα μήλα ενός σπόρου.
l Ελευθερία δεν είναι να μπορεί 
κανείς να κάνει ότι επιθυμεί αλλά 
το να μπορεί να κάνει ότι πρέπει.
(Μοντεσκιέ)

l Όσο μαζεμένη είναι η ψυχή, 
τόσο ανεβαίνει.

Δύσκολος ο δρόμος;

Όταν κάποιο μέλος μιας 
αφρικάνικης φυλής κάνει 
κάτι άσχημο, μαζεύονται όλοι 
στο κέντρο του χωριού.Τον 
περικυκλώνουν. Για δύο μέρες 
θυμούνται όλα τα καλά, που 
έχει κάνει και τον ευχαριστούν 
γι’ αυτά. 

Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν 
ότι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο 
καλοί. Θέλουμε αγάπη. Ευτυχία,. 
Ειρήνη. Ασφάλεια. 

Μερικές φορές κάνουμε λά-
θη. 

Η φυλή τα βλέπει σαν μια 
κραυγή για βοήθεια. Ενώνουν 
τις προσπάθειές τους για να 
βοηθήσουν τον αδερφό. Να 
του υπενθυμίσουν ποιος είναι 
πραγματικά!

Τα λάθη των άλλων, όχι 
τα δικά μας, γίνονται αφορμή, 
για να εξασκήσουμε τις 
“δικαστικές” μας ικανότητες. 
Ρίχνουμε πρώτοι το λίθο. 

Δεν ακούμε την κραυγή 
για βοήθεια. Δεν έχουμε 
διάθεση να μιμηθούμε το 
εξαιρετικά όμορφο έθιμο των 
Αφρικανών. Που επιλέγουν 
το δύσκολο δρόμο. Αυτόν 
της συμπαράστασης. Και της 
αγάπης.

Δ.Δ.
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Θα πάμε;Έχουμε μπροστά μας μια ανοιχτή πρόσκληση. (Μαρκ. 

α΄17)
“Δεύτε”. Ελάτε.Ποιος καλεί; Ο Χριστός.Ποιούς καλεί; Τους μαθητές αρχικά. Όλους τους 

μαθητές όλων των αιώνων στη συνέχεια.
Άρα και εμάς.Μια πρόσκληση λιτή.Απέριττη. Χωρίς φτιασίδια.Απλή.

Μια πρόσκληση χωρίς υποσχέσεις.
Ανταλλάγματα.Δώρα.

Μπορούμε να δώσουμε πίστη σ’ αυτόν, που μας 

προσκαλεί;
Είναι θέμα εμπιστοσύνης.Τον εμπιστευόμαστε λοιπόν;Δεν μας προσκαλεί άνθρωπος συνηθισμένος. Αλλά ο 

Ιησούς. Ο σωτήρας μας.Γιατί λοιπόν να είμαστε διστακτικοί;
Μας έχει εξαπατήσει ποτέ;Μας έχει κοροϊδέψει μήπως; Μας έχει υποσχεθεί κάτι, 

το οποίο δεν τήρησε;Είναι σαφές, ότι η απάντηση στα ερωτήματα τούτα είναι 

αρνητική. 
Χρειάζεται προβληματισμός, επομένως.
Θα πάμε λοιπόν;

+ο π. Γ.

l Για τον χριστιανό η χαρά της 
δικαιοσύνης δεν έχει μέσα της 
την οργή της εκδίκησης.

l Εκείνος που δεν κοκκινίζει για 
τα σφάλματά του, είναι σαν να 
τα επαναλαμβάνει δύο φορές.

l Φρόντισε οι ρυτίδες 
του προσώπου σου να μην 
επεκταθούν στην ψυχή σου.

l Τα ελαττώματα μοιάζουν 
με τους προβολείς των αυτο-
κινήτων. Μόνο των άλλων μας 
ενοχλούν. Τα δικά μας μάς 
βολεύουν.
l Η παιδεία κάνει το λαό εύκολο 
να τον οδηγήσεις. Δύσκολο να 
τον παρασύρεις. Εύκολο να τον 
κυβερνήσεις. Αδύνατο να τον 
υποδουλώσεις.
l Κάθε τεχνίτης έχει το δικό 
του υλικό που δουλεύει. Ο ένας 
τον πηλό. Ο άλλος τον χαλκό. 
Ο τρίτος το χρυσάφι. Εμένα το 
δικό μου υλικό είναι ο πόνος. 
Πονώ, άρα υπάρχω.
l Δεν είναι αληθινά καλός 
εκείνος, που δεν καταφέρνει να 
είναι ακόμη και με τους κακούς 
καλός.
l Με το ν’ ανέχεσαι μια αδικία, 
είναι σαν να προκαλείς μιαν 
άλλη.
l Στην προσευχή καλύτερα νά-
χεις καρδιά, παρά λόγια δίχως 
καρδιά.

«…αλλά ...»
Είναι στα όνειρα κάθε 

ανθρώπου. Να σπουδάσει. Ν’ 
αποκτήσει πτυχία. Και προσόντα. 
Να διεκδικήσει θέσεις. Ν’ 
αποκατασταθεί επαγγελματικά. 
Να βάλει στόχους γι’ ανέλιξη. 
Προαγωγές. Επιτυχία. 

Μέσα στην παραζάλη των 
επιτυχιών ξεχνούμε τον πρώτο 
στόχο.

Να γίνουμε πρώτοι των 
πρώτων. Όχι ως προς το 
φαίνεσθαι, αλλά ως προς τη 
δουλειά. Την ανάληψη ευθυνών. 
Την εξυπηρέτηση της κοινωνίας. 

Τα χαρακτηριστικά μας; 
Να θέτουμε τον εαυτό μας 
στην υπηρεσία των άλλων. Με 
ταπείνωση. Και μεράκι.  Να 
διακονούμε. Να προσφέρουμε 
την καρδιά μας σ’ όσους έχουν 
ανάγκη. Κι είναι τόσοι πολλοί !..

Στο περιβάλλον. Τη γειτονιά. 
Τον περίγυρό μας. 

Με μια απλή ματιά, εύκολα 
μπορούμε να βρούμε τρόπο να 
προσφέρουμε την αγάπη μας.

Μια αγάπη που με τον Ένα θα 
μας ενώνει. Και την εντολή Του 
θα πληρώνει. 

Γιατί “ο Υιός του ανθρώπου 
ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά 
διακονήσαι” (Μαρκ. ι’ 45). 

ΔΔ
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Θα πάμε;Έχουμε μπροστά μας μια ανοιχτή πρόσκληση. (Μαρκ. 

α΄17)
“Δεύτε”. Ελάτε.Ποιος καλεί; Ο Χριστός.Ποιούς καλεί; Τους μαθητές αρχικά. Όλους τους 

μαθητές όλων των αιώνων στη συνέχεια.
Άρα και εμάς.Μια πρόσκληση λιτή.Απέριττη. Χωρίς φτιασίδια.Απλή.

Μια πρόσκληση χωρίς υποσχέσεις.
Ανταλλάγματα.Δώρα.

Μπορούμε να δώσουμε πίστη σ’ αυτόν, που μας 

προσκαλεί;
Είναι θέμα εμπιστοσύνης.Τον εμπιστευόμαστε λοιπόν;Δεν μας προσκαλεί άνθρωπος συνηθισμένος. Αλλά ο 

Ιησούς. Ο σωτήρας μας.Γιατί λοιπόν να είμαστε διστακτικοί;
Μας έχει εξαπατήσει ποτέ;Μας έχει κοροϊδέψει μήπως; Μας έχει υποσχεθεί κάτι, 

το οποίο δεν τήρησε;Είναι σαφές, ότι η απάντηση στα ερωτήματα τούτα είναι 

αρνητική. 
Χρειάζεται προβληματισμός, επομένως.
Θα πάμε λοιπόν;

+ο π. Γ.

l Για τον χριστιανό η χαρά της 
δικαιοσύνης δεν έχει μέσα της 
την οργή της εκδίκησης.

l Εκείνος που δεν κοκκινίζει για 
τα σφάλματά του, είναι σαν να 
τα επαναλαμβάνει δύο φορές.

l Φρόντισε οι ρυτίδες 
του προσώπου σου να μην 
επεκταθούν στην ψυχή σου.

l Τα ελαττώματα μοιάζουν 
με τους προβολείς των αυτο-
κινήτων. Μόνο των άλλων μας 
ενοχλούν. Τα δικά μας μάς 
βολεύουν.
l Η παιδεία κάνει το λαό εύκολο 
να τον οδηγήσεις. Δύσκολο να 
τον παρασύρεις. Εύκολο να τον 
κυβερνήσεις. Αδύνατο να τον 
υποδουλώσεις.
l Κάθε τεχνίτης έχει το δικό 
του υλικό που δουλεύει. Ο ένας 
τον πηλό. Ο άλλος τον χαλκό. 
Ο τρίτος το χρυσάφι. Εμένα το 
δικό μου υλικό είναι ο πόνος. 
Πονώ, άρα υπάρχω.
l Δεν είναι αληθινά καλός 
εκείνος, που δεν καταφέρνει να 
είναι ακόμη και με τους κακούς 
καλός.
l Με το ν’ ανέχεσαι μια αδικία, 
είναι σαν να προκαλείς μιαν 
άλλη.
l Στην προσευχή καλύτερα νά-
χεις καρδιά, παρά λόγια δίχως 
καρδιά.

«…αλλά ...»
Είναι στα όνειρα κάθε 

ανθρώπου. Να σπουδάσει. Ν’ 
αποκτήσει πτυχία. Και προσόντα. 
Να διεκδικήσει θέσεις. Ν’ 
αποκατασταθεί επαγγελματικά. 
Να βάλει στόχους γι’ ανέλιξη. 
Προαγωγές. Επιτυχία. 

Μέσα στην παραζάλη των 
επιτυχιών ξεχνούμε τον πρώτο 
στόχο.

Να γίνουμε πρώτοι των 
πρώτων. Όχι ως προς το 
φαίνεσθαι, αλλά ως προς τη 
δουλειά. Την ανάληψη ευθυνών. 
Την εξυπηρέτηση της κοινωνίας. 

Τα χαρακτηριστικά μας; 
Να θέτουμε τον εαυτό μας 
στην υπηρεσία των άλλων. Με 
ταπείνωση. Και μεράκι.  Να 
διακονούμε. Να προσφέρουμε 
την καρδιά μας σ’ όσους έχουν 
ανάγκη. Κι είναι τόσοι πολλοί !..

Στο περιβάλλον. Τη γειτονιά. 
Τον περίγυρό μας. 

Με μια απλή ματιά, εύκολα 
μπορούμε να βρούμε τρόπο να 
προσφέρουμε την αγάπη μας.

Μια αγάπη που με τον Ένα θα 
μας ενώνει. Και την εντολή Του 
θα πληρώνει. 

Γιατί “ο Υιός του ανθρώπου 
ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά 
διακονήσαι” (Μαρκ. ι’ 45). 

ΔΔ
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l Στη νιότη του ο άνθρωπος 
παλεύει να περιποιηθεί το 
σώμα του. Στα γεράματά του 
να το συντηρήσει. Και τέλος να 
απαλλαγεί από αυτό ανώδυνα.
l Είναι σωστό να είμαστε 
ευχαριστημένοι με αυτά που 
έχουμε. Όχι όμως και με αυτό 
που είμαστε. (Ερατοσθένης)

l Στο σήκωμα της άγκυρας 
ο δειλός τρέμει, χάνοντας 
τη σιγουριά. Ο γενναίος 
αγάλλεται αντικρύζοντας την 
απεραντοσύνη του ωκεανού.
l Οι άνθρωποι οφείλουν να 
σέβονται: Μέσα, στο σπίτι, 
τους γονείς τους.  Έξω, όλο τον 
κόσμο. Στη μοναξιά, τον εαυτό 
τους.
l Ο Σατανάς προ της αμαρτίας 
διαβεβαιώνει, ότι ο Θεός είναι 
ευσπλαχνικός. Και συγχωρεί. 
Μετά την αμαρτία διατυμπανίζει 
πως “σωτηρία για σένα δεν 
υπάρχει”.
l Σπουδαιότερο είναι ν’ απαλ-
λάξεις την ψυχή σου από τα 
πάθη και να την στρέψεις προς 
το Θεό, παρά να αναστήσεις 
νεκρούς.
l Η καρδιά που πόνεσε για 
χάρη του Θεού, είναι θύρα 
ανοιχτή προς τον Άνθρωπο και 
τον Παράδεισο.

Όσον υπάρχουν 
άνθρωποι

Δεκατρία και μισό εκατομ-
μύρια δολάρια. Τόσα διαθέτει 
ο κορυφαίος τενίστας, ο 
Ελβετός Ρότζερ Φέντερερ. 
Για να χτιστούν 81 σχολεία σε 
υποβαθμισμένες περιοχές της 
Αφρικής. Να μάθουν γράμματα 
και να μορφωθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα παιδιά. 

Οι σπουδαίοι άνθρωποι 
δεν ξεχωρίζουν από το “πόσα 
κερδίζουν”, αλλά από το “πόσα 
διαθέτουν”, για ν’ αλλάξει ο 
κόσμος μας προς το καλύτερο.

Όσο ταλαντούχος είναι 
στο άθλημά του, άλλο τόσο 
αποδεικνύεται και στη ζωή. 

Η ψυχραιμία με την οποία 
αντιμετωπίζει τους αντιπάλους 
του, δεν προδίδει την 
ευαισθησία του. 

Την αρμονία όμως και την 
αισθητική του παιχνιδιού του 
τη μεταφέρει στους μικρούς 
του φίλους. Φροντίζει με τις 
ενέργειές του ν’ αναπτερώνει 
τις ελπίδες τους. Ν’ ανοίγει και 
γι’ αυτούς δρόμους.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι 
που αναπνέουν για το καλό, 
η κοινωνία θα εξακολουθεί 
να λάμπει. Και να φωτίζει. Η 
παιδεία θα μορφώνει και θα 
διαμορφώνει χαρακτήρες. Και 
συμπεριφορές. ΔΔ

... και σκοπού
Πού μας καλεί λοιπόν ο Χριστός; (Μαρκ.κα΄ 17)

Μα να Τον ακολουθήσουμε.Να πάμε πίσω Του. Μαζί Του.
Θα ήταν επικίνδυνο, αν μας εξέθετε σε μια δυσκολία.

Αν μας άφηνε ακάλυπτους.Χωρίς να μας βοηθήσει.Να μας καθοδηγήσει.Να μας προστατέψει.Δεν μας λέει: “Μπροστά να πάτε”. Αυτό θα ήταν δύσκολο.

Μας λέει: “Πίσω μου”. Δηλ. πίσω από το Χριστό.

Στον στρατό Του.Εκεί που συντάσσονται, όσοι θέλουν να έχουν μαζί Του 

σχέσεις στενές.Δεν θα μας αφήσει να τοποθετηθούμε στην προμετωπίδα. 

Να εκτεθούμε.
Θα συγκαταλεγόμαστε κι εμείς στον στρατό Του.

Θα πολεμούμε για τα ιδανικά. Και τις αξίες.
Θ’ ανήκουμε στο στράτευμα των αγωνιζομένων.

Η πρόσκληση είναι σαφής λοιπόν.
Δεν μας υποχρεώνει κανείς να καταταχθούμε.

Είμαστε οπωσδήποτε ελεύθεροι.
Σ’ εμάς απομένει ν’ αποφασίσουμε.
Ριψοκίνδυνο; Ναι. Δεν είναι όμως ματαιοπονία.

Κάτι χωρίς νόημα δηλ. Ή κάτι άχρηστο.
Ο προβληματισμός λοιπόν εξακολουθεί να ισχύει. Θα πάμε;

Κάποιοι κάποτε τολμούν κάτι, απλώς για την αίσθηση της 

έντασης.
Τούτο δεν ισχύει όμως. Ούτε πρέπει να το επιδιώκουμε.

Θέμα στόχου λοιπόν. Και σκοπού.

+ο π. Γ.
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Δισέλιδο
Καθημερινά

Μια εικόνα
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σώμα του. Στα γεράματά του 
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υπάρχει”.
l Σπουδαιότερο είναι ν’ απαλ-
λάξεις την ψυχή σου από τα 
πάθη και να την στρέψεις προς 
το Θεό, παρά να αναστήσεις 
νεκρούς.
l Η καρδιά που πόνεσε για 
χάρη του Θεού, είναι θύρα 
ανοιχτή προς τον Άνθρωπο και 
τον Παράδεισο.

Όσον υπάρχουν 
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κόσμος μας προς το καλύτερο.

Όσο ταλαντούχος είναι 
στο άθλημά του, άλλο τόσο 
αποδεικνύεται και στη ζωή. 
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