
Δισέλιδο
ΒίωμαΑγιότητα. Γίνεται πολύ συχνά αναφορά στην Καινή Διαθήκη. 

(Πέτρ.α΄15)
Πολλοί  μιλούν.Γράφουν.

Εκδηλώνονται.Ξεκαθαρίζει όμως περισσότερο το τοπίο;
Η αγιότητά σας, λέει ο Απ. Πέτρος, πρέπει να παρατηρείται 

στην καθημερινή σας συμπεριφορά.
Στην αναστροφή σας.Στην επαφή σας με τους άλλους.

Ιδού λοιπόν σε ποιο γυμναστήριο θα ασκούμαστε. Στον 

τομέα της αγιότητας: Στην καθημερινή μας σχέση οι άνθρωποι.

Η αγιότητα, τελικά, δεν μπορεί να είναι κάτι το θεωρητικό.

Το παθητικό.
Το αόριστο.
Πρέπει να εκφράζεται στην καθημερινή μας σχέση  με τους 

άλλους. Στην κοινωνία μας μέσα.Αν όχι. Τι είδος αγιότητα είναι;Η αρετή τούτη οπωσδήποτε χρειάζεται να είναι δημιουργική.

Όχι στείρα. ΆκαρπηΜε τη διαφορά, ότι δεν θα είναι προσπάθεια εξωτερική.

Όταν ο Χριστιανός, αγωνίζεται η αρετή τούτη θα εκπέμπεται 

στους άλλους. Και ο ίδιος δεν θα το αντιλαμβάνεται.

Θα του έχει γίνει βίωμα.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Σπείρε μια σκέψη και θα 
δρέψεις μιαν πράξη.

Σπείρε μιαν πράξη και θα 
δρέψεις μια συνήθεια.

Σπείρε μια συνήθεια και θα 
δρέψεις ένα χαρακτήρα.

Σπείρε ένα χαρακτήρα και 
θα δρέψεις ένα τρόπο ζωής.

(Samuel Smiles)

l Δεν είμαστε παρά αυτό που 
κάνουμε κατ’ επανάληψη, Η 
υπεροχή, λοιπόν δεν είναι μια 
πράξη, αλλά μια συνήθεια.

(Αριστοτέλης)

l Μην προχωράς προς τα εκεί, 
που σε οδηγεί το μονοπάτι. 
Πήγαινε προς τα εκεί, που δεν 
υπάρχει μονοπάτι. Κι άφησε 
το δικό σου χνάρι.
l Μην απογοητεύεσαι. 
Συχνά το τελευταίο κλειδί 
της αρμαθιάς είναι αυτό, που 
ανοίγει την πόρτα.
l Αν είμαι σίγουρος, ότι μπο-
ρώ να το κάνω, θ’ αποκτήσω 
την ικανότητα να το κάνω.
Ακόμη κι αν δεν την έχω από 
την αρχή.

(Μαχάτμα Γκάντι)

l Η φιλαυτία είναι ο 
μεγαλύτερος απ’ όλους τους 
κόλακες.         (La Rochefoucauld)

l H καρδιά σκληραίνει, όταν 
πια δεν αγαπά.   

(Eleonora Duse)

Δείχνει δρόμους
Εννιάχρονη κινεζούλα είναι 

κυριολεκτικά τα χέρια και τα 
πόδια του 12χρονου ανάπηρου 
αδελφού της, που αντιμετωπίζει 
προβλήματα κίνησης από τη 
γέννησή του. Παρά τα συνήθως 
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. 
Την προσωπική της κούραση ή 
οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να 
παρουσιαστεί, η Ζιουν δεν αφήνει 
ποτέ τον αδελφό της. 

«Δεν θα τον αφήσω ποτέ πί-
σω. Θα είμαι τα πόδια του για 
πάντα». 

Και νάταν μόνο αυτό; Φροντί-
ζει και τους ανάπηρους γονείς 
της, εκτός από τον αδελφό της, με 
τον οποίο κάνει και τις εργασίες 
του σχολείου. 

Ούτε ένα μάθημα δεν έχουν 
χάσει. 

Δεν είναι απλή αγάπη. Είναι 
αφοσίωση. Θυσία. Δόσιμο. Δόσι-
μο χωρίς ανταλλάγματα. Δίχως 
σκοπιμότητες. 

Συμπληρώνει τα κενά. Μηδενί-
ζει αποστάσεις και χρόνο. 

Είναι η αγάπη που σου 
ανεβάζει το επίπεδο. Σε οδηγεί 
στο αιώνιο. Και το απέραντο. Το 
ατελείωτο! Εκεί που δεν υπάρχει 
έλλειψη. Ο πόνος και η λύπη 
εξαφανίζονται. 

Η αγάπη της πράξης 
γκρεμίζει και χτίζει. Αδειάζει 
και γεμίζει τις καρδιές. 

Δείχνει  δρόμους.               ΔΔ



ΔισέλιδοΚαραδοκεί“Άγιοι γίνεσθε” (Α ΄ Πέτρ.16) λοιπόν.
Τονίζεται μια άλλη πραγματικότητα.Πρέπει να είναι διαρκείας. Δεν αρκεί να είναι περιοδική.

Εποχιακή.
Σταδιακή.
Μερική.
Κάποιων  ωρών απλώς. Τούτο θα ήταν προβληματικό.

Πρέπει να την ενασκούμε συνεχώς.
Αδιαλείπτως.
Χωρίς διακοπές και διαλείμματα.“Γίνεσθε”. Συνεχώς. Κατ’ εξακολούθηση.

Δεν επιτρέπεται τη μια μέρα ν’αγωνίζεσαι να γίνεις 

άγιος και την άλλη ν’ ασχολείσαι με ότι άλλο.
Πολύ προβληματικό κάτι τέτοιο.Έτσι πρέπει λοιπόν να δούμε το όλο θέμα.

Δεν πρέπει βέβαια να περιμένουμε ή να θέλουμε 

διακρίσεις. Να επιζητούμε αναγνώριση.
Κάμνουμε αυτό, που πρέπει, γιατί είναι του Θεού το 

θέλημα. Όχι για να ξεχωρίζουμε. Να μας δακτυλοδεικτούν. 

Να μας χειροκροτούν.Επικίνδυνο πολύ τούτο. Ο φαρισαϊσμός καραδοκεί.
+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

Σ’ όλους
«Πάντοτε αισθάνομαι ευτυ-

χισμένος. Ξέρετε γιατί;
Διότι δεν περιμένω από 

κανέναν τίποτα. Οι προσδοκίες 
από ανθρώπους, συνήθως, 
πληγώνουν.

Η ζωή είναι σύντομη. Γι’ 
αυτό αγαπάτε τη ζωή. Να 
είστε ευτυχισμένοι και να 
χαμογελάτε.

Απλώς ζήστε για τον εαυτό 
σας, δίνοντάς τον στους άλ-
λους.

Και πριν μιλήσετε, ακού-
στε. Προτού γράψετε, σκεφτή-                
τε. Πριν ξοδέψετε, κερδίστε.
Προτού προσευχηθείτε, συγχω-                                            
ρέστε. Προτού πληγωθείτε, 
αισθανθήτε. Πριν μισήσετε, 
αγαπήστε. Προτού εγκαταλεί- 
ψε την προσπάθεια, δοκιμάστε 
πάλι.

Προτού πεθάνετε, ζήστε» 
(Σαίξπηρ). 

Πόσο σημαντικό, αλήθεια, 
ρόλο παίζουν στη ζωή μας 
οι εύστοχες ενέργειες! Να 
μπορούμε ν’ αντιδρούμε. Να 
ενεργούμε σωστά σε κάθε 
σταυροδρόμι της ζωής μας. Ν’ 
αξιοποιούμε την κάθε ευκαιρία. 
Να δοκιμάζουμε τις δυνάμεις. 
Και τις δυνατότητές μας. 

Να συμπεριφερόμαστε με                                          
διάκριση σε κάθε στιγμή 
της ζωής μας. Προς όλους 
ανεξαιρέτως.

                                     Δ.Δ

l Πάψε να πιστεύεις, πως 
η σοφία βρίσκεται στην 
αγόγγυστη υποταγή στη μοίρα.
(Andre Gide)

l Αν έχεις χτίσει παλάτια 
στον αέρα, δεν είναι ανάγκη 
να πάει ο κόπος σου χαμένος.
Εκεί θα’ πρέπε να είναι. Φτιάξε 
τώρα τα θεμέλια από κάτω.

(Henry David Thoreau)

l H ζωή διαστέλλεται και 
συστέλλεται ανάλογα με το 
θάρρος του καθενός.
l Μια μικρή παράλειψη 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη 
συμφορά...

Επειδή έλειψε ένα καρφί, 
χάθηκε το πέταλο.

Έλειψε το πέταλο, χάθηκε 
το άλογο.

Έλειψε το άλογο, χάθηκε η 
μάχη.

Χάθηκε η μάχη; Χάθηκε ο 
πόλεμος.
l Συνήθως με την απώλεια 
μαθαίνουμε την αξία των 
πραγμάτων. 

(Schopenhauer)

l Mεγαλοφυΐα χωρίς 
μόρφωση είναι σαν το ασήμι 
μέσα στο μεταλλείο. 

(Benjamin Franklin) 

l Η ευτυχία δε βρίσκεται 
στην ευτυχία, αλλά στο κυνήγι 
της ευτυχίας.       (Ντοστογιέφσκι)



Δισέλιδο
Δίνουμε...;

“Έν φόβω τον της παροικίας υμών χρόνον αναστράφητε” 

(Α΄ Πέτρ.α΄ 17).
Διάφορα τα μηνύματα που παίρνουμε από τον στίχο αυτό.

Η ζωή μας πρέπει να κυλά με σωστή αναστροφή. Όχι 

επιπόλαια.
Πρόχειρα.
Ψυχοφθόρα.
Κι αυτό να γίνεται με φόβο. Σεβασμό. Σοβαρότητα.

Να μην ξεχνούμε -το κυριώτερο- πως είμαστε πάροικοι.

Τελείως προσωρινοί.Σημερινοί και μόνο.Τί θα γίνει μετά, δεν ξέρουμε.Ένας λόγος επί πλέον λοιπόν, για να είμαστε πιο 

προσεκτικοί.
Ουσιαστικά, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αφού η ζωή 

τούτη προεξοφλεί την άλλη. Την “προκατασκευάζει”.
Εμείς; Δίνουμε, τελικά, τη σημασία που πρέπει;

                                            +ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Όποιος παλεύει με τέρατα, 
πρέπει να προσέχει να μην γίνει 
και ο ίδιος τέρας. 

Όταν κοιτάζεις πολύν καιρό 
μέσα σ’ ένα βάραθρο, βλέπεις και 
το βάραθρο μέσα σε σένα. 

(Νietzsche) 

l Συχνά πρέπει ν’ αποφεύγουμε 
την ομιλία, για να μπορούμε να 
σκεφτόμαστε καθαρά.

(Woodworth)

l Mην περιμένεις το πλοίο της 
τύχης σου. Κολύμπησε προς 
αυτό. Τύχη δεν υπάρχει.
l Μην φοβάσαι την αποτυχία. 
Όχι η αποτυχία, αλλά ο χαμηλός 
στόχος είναι έγκλημα. Στις 
μεγαλειώδεις προσπάθειες ακό-
μα και η αποτυχία είναι ένδοξη.

(Woodworth)

l Oι άνθρωποι που δεν είναι 
ελεύθεροι, εξιδανικεύουν τα 
δεσμά τους.              (Pasternak)

l Xαρακτηριστικό των μεγάλων 
πνευμάτων είναι να εκφράζουν 
με λίγα λόγια πολλά. Αντίθετα.
Τα μικρά πνεύματα έχουν το 
ταλέντο να μιλούν πολύ, μα να μη 
λένε τίποτα. (La Rochefoucauld)

l Αυτοί που οδηγούν τα πλήθη, 
δεν είναι συνήθως άνθρωποι 
της σκέψης, αλλά της δράσης. 
Δεν είναι άνθρωποι που βλέπουν 
καθαρά κι ούτε μπορούσαν να 
είναι, γιατί το να βλέπεις καθαρά, 
οδηγεί γενικώς στην αμφιβολία 
και την απραξία. (Gustave le Bon)

Κατευθείαν
Από πού πάνε στα γραφεία 

των γιατρών; 
Ρωτά, με μια δόση ανησυχίας 

κι αγωνίας μαζί, κάποιον 
νοσηλευτή, ένας ηλικιωμένος 
κύριος.

Κι ο νοσηλευτής κάνει να 
του εξηγήσει. Αλλά σταματά 
αμέσως. “Πού να τον ταλαιπωρώ 
τον παππού τώρα με οδηγίες 
και πολύπλοκες διαδρομές”, 
σκέφτεται.

«Έλα μαζί μου, παππού».Τον 
πιάνει από το χέρι. Τον οδηγεί 
στα γραφεία. Διώχνει την 
αγωνία από την ψυχή του.

Ο νοσηλευτής επιστρέφει σε 
λίγο στη θέση του μ’ ένα πλατύ 
χαμόγελο. Το “ευχαριστώ” 
κι οι ευχές του γέρο-ασθενή 
πλημμύρισαν την καρδιά του.
Ξεχείλισαν στο πρόσωπό του. 

Τι πιο ωραίο να βλέπεις 
πρόσωπα γελαστά, πρόθυμα 
να σ’ εξυπηρετήσουν! Να 
σου προσφέρουν, χωρίς 
δεύτερη σκέψη, το χρόνο. 
Και τη φροντίδα τους. Πολύ 
περισσότερο σ’ ένα χώρο όπου 
περισσεύει ο πόνος. Όπου 
η στενοχώρια και η αγωνία 
πλακώνουν τις ψυχές.

Οι λευκοί άγγελοι να σου 
απαλύνουν τον πόνο. Να χύνουν 
το βάλσαμο της αγάπης τους 
στην καρδιά σου κατευθείαν. 

ΔΔ



ΔισέλιδοΤον λαμβάνουμε;“αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου 

Χριστού” (Α΄Πέτρ. α΄ 19)Ιδού τα λύτρα. Για να λυτρωθούμε.
Η έκχυση του τιμίου αίματος του άμωμου και άσπιλου 

Χριστού.
Δεν χύθηκε το αίμα οποιουδήποτε ανθρώπου. Μα του 

Χριστού. Και ο Χριστός ήταν άμωμος.
Άσπιλος.
Χωρίς κανένα ψεγάδι.Κι αυτό το αίμα ήταν και είναι τίμιο.

Χύθηκε λοιπόν το αίμα του Χριστού το τίμιο.
Αποτέλεσμα;
Εξαγοραστήκαμε εμείς.Απελευθερωθήκαμε από το ζυγό του σατανά.

Το αίμα του Χριστού ήταν το λύτρο, που πληρώθηκε 

για τη δική μας ελευθερία.Εξηγείται λοιπόν έτσι το όλο σχέδιο του Θεού.

Χύθηκε το τίμιο αίμα του Χριστού, για να σωθούμε 

εμείς.
Συλλαμβάνουμε τούτης της θυσίας το μέγεθος;

Και κάτι άλλο.Την αξιοποιούμε;Αυτό έχει σημασία.Μας αγαπά Εκείνος. Τον αγαπούμε εμείς;
Μας προσφέρεται. Τον λαμβάνουμε;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Παύει κανείς να ξαφνιάζεται 
μπροστά σ’ ένα συνεχόμενο 
θαύμα. (Andre Gide)

l To τελευταίο που μπορεί να 
κερδίσει  κανείς στη ζωή αυτή 
είναι, να μη θέλει νάχει τίποτε.

(Ernst Wichert)

l Mια καλή γυναίκα πρέπει 
νάχει πάντα ανοιχτά τα μάτια 
της. Κάποτε πρέπει να ξέρει και 
να τα κλείνει. Να τα βλέπει όλα, 
αλλά να μη θέλει να τα βλέπει 
όλα.                    (Theodor Fontane)

l Εάν θέλει ο άνθρωπος, 
φθάνει στο θείο μέτρο από το 
πρωΐ μέχρι το βράδυ. 

(Αββάς Αλώνιος)

l Όταν είσαι αληθινός... ότι 
κι αν πουν για σένα δε σε 
αγγίζει. Ξέρεις ποιος είσαι. Τί 
αισθάνεσαι. Τι αξίζεις. Άν...
l Αν αυτό που ψάχνεις, δεν 
είναι εκεί έξω, τότε είναι μέσα 
σου.                          (Helen Keller)

l Eίναι κάποιοι άνθρωποι, που 
ενώ δεν νοιάζονται για τις δικές 
τους τις ψυχές, θέλουν σώνει 
και καλά, να σώσουν τις ψυχές 
των άλλων.

Αγαπώ τον άνθρωπο, που 
είναι ικανός να βλέπει τις διακυ-
μάνσεις της ζωής του σα να 
πετά από πάνω τους.

(Αndre Maurois)

Ο άγγελός τους
Κράτησε ένα τεράστιο μυστι-

κό για 50 χρόνια.
Το 1938 ο Σερ Ν. Γουίντον αρ-                                                    

χισε ολομόναχος να σώζει εβραι- 
όπουλα στο Ολοκαύτωμα.

Κατάφερε να φέρει 669 
παιδιά από την Τσεχοσλοβακία 
στη Βρετανία. Βοήθησε, ώστε να 
βρουν νέες οικογένειες.

Οι γονείς των περισσότερων 
χάθηκαν στο στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης του Άουσβιτς.

Αλλά ο Γουίντον δεν ανέφερε 
ποτέ για τα παιδιά αυτά σε 
κανένα.

Μέχρι που η γυναίκα του 
βρήκε ένα σημειωματάριο 
στη σοφίτα. Ναι 50 χρόνια 
αργότερα. Περιείχε ονόματα και 
φωτογραφίες όλων των παιδιών 
που είχε σώσει.

Εκείνη έδωσε το σημειωματά-                                               
ριο σε ένα δημοσιογράφο, ενώ 
εκείνος προσκλήθηκε σε μια 
εκπομπή στην τηλεόραση. 

Αλλά δεν ήξερε, πως κάθε 
άτομο στο κοινό ήταν ένα παιδί 
από εκείνα που είχε σώσει. 

Τώρα πια ενήλικες, ήρθαν 
όλοι για να τον ευχαριστήσουν. 

Να εκφράσουν την ευγνωμο-
σύνη τους.

 Σ’ εκείνον που, με κίνδυνο 
της ζωής του, τους έδωσε ζωή 
για δεύτερη φορά. Δεν άφησε να 
γίνουν ολοκαύτωμα.

Άνθρωπος ασπίδα στους 
απάνθρωπους.

Φύλακας άγγελός τους.                                   
                                        ΔΔ


