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Επείγει“Βλέπετε την κλήσιν υμών” (A΄ Κορ. α΄26)
Βλέπετε λοιπόν. Προσέχετε, σεις οι χριστιανοί.

Κανένας από τους μαθητές δεν έχει εκλεγεί τυχαία.

Καλό θα ήταν λοιπόν να προσέχουμε την κλήση μας.

Ν’ αποδεικνυόμαστε συνεχώς αντάξιοί της.
Ιδού το διαρκές μέλημά μας.Καλούμαστε να ελέγχουμε καθημερινά τη ζωή μας.

Τη συμπεριφορά μας.Τις αναζητήσεις μας.Τη στάση μας.Όλα τούτα είναι αντάξια της κλήσης μας;
Συμφωνούν; Ή μήπως όχι;Αν όχι, πρέπει να κάμνουμε αναπροσαρμογές. 

Αναδιπλώσεις. Και (γιατί όχι;) νέες εκτιμήσεις. Kαι αξιλο- 

γήσεις.
Η κλήση μας είναι η πυξίδα της ζωής μας.
Καιρός να αντιμετωπίσουμε σωστά το όλο θέμα.

Χωρίς καθυστερήσεις.Αναβολές.
Δικαιολογίες.Προφάσεις.

Είναι θέμα ζωής.Δεν είναι κάτι προσωρινό. Παροδικό.
Η σφραγίδα του θα διέπει όλη μας τη ζωή. Και μάλιστα 

όχι μόνο τούτης. Αλλά και της άλλης. Μετά το θάνατο.

Κρίσιμο λοιπόν το σημείο.Θα δραστηριοποιηθούμε;

+ο π. Γ.



Καθημερινά

Μια εικόνα

l To πιο δύσκολο φορτίο 
που έχεις να σηκώσεις, να 
χωρέσει, ν’ αντέξεις, να 
διανθίσεις, να φροντίσεις, 
να πληρώσεις, είναι ο εαυτός 
σου.
l Ποτέ το παρελθόν  να μην 
υποκαταστήσει μέσα  σου 
το ζωντανό νόημα και τη 
δύναμη του παρόντος. (Γ.Β.)

l Όποιος δεν έχει γνωρίσει 
βιωματικά τον Κύριο, έστω 
και από χαραμάδα, έστω 
και ξώφαλτσα, δεν είναι σε 
θέση να μιλά ούτε ν’ αγγίζει 
το νόημα της ζωής. (Γ.Β.)

l Είναι βαρύ και κοφτερό 
σπαθί η αγάπη. Ζητά να το 
πιάσει μόνο πολεμιστής. (Γ.Β.)

l Ο άνθρωπος όσο ταπεινώ-
νεται, και αυτό έρχεται 
δια μέσου της υπακοής και 
της προσευχής, τόσο και 
περισσότερο πλησιάζει τον 
Θεό. (Γερ. Εφραίμ Κατουνακιώ-

της)

l Γίνε μικρός στη 
μεγαλοσύνη σου και όχι  
μεγάλος στη μικρότητά σου.
l Από την ποιότητα των 
λογισμών ενός ανθρώπου 
φαίνεται η πνευματική του 
κατάσταση.

Μέσα μας
«Στην προσπάθειά σας να 

αναθρέψετε τα τέλεια παιδιά, θα 
αποκτήσετε μελαγχολικά παιδιά. 
Να σέβεστε την προσωπικότητά 
τους, να αφήνετε τη φωνή τους 
να ακουστεί και να ανησυχείτε 
μόνο για το αν είναι ευτυχισμένα.

Με αυτό τον τρόπο θρέφουμε 
τις καρδιές τους έτσι, ώστε 
να μπορούν να αναπτύξουν 
ελεύθερη σκέψη, να γίνουν 
υγιείς ενήλικες και να έχουν 
ολοκληρωμένη ζωή».

Μεγαλύτερη σημασία για 
τα παιδιά είναι το ε δ ώ  και το 
τ ώ ρ α . Η χαρά της στιγμής. 
Πρέπει να τους δώσουμε την 
ευκαιρία να απολαμβάνουν την 
παιδική τους ηλικία. Την παιδική 
τους αθωότητα.

Ζώντας την κάθε στιγμή, 
μεγαλώνουν στην ώρα τους και 
γίνονται ευτυχισμένοι ενήλικες. 
Και είναι έτοιμοι να δώσουν τον 
καλύτερό τους εαυτό.

Τα παιδιά πρέπει να διδά-
σκονται την ευτυχία. Όχι την 
τελειομανία.

Η ευτυχία ξεκινά από μέσα 
μας. Είναι η γαληνεμένη καρδιά. 
Η επικοινωνία με τον εαυτό μας. 
Η σχέση αγάπης με το Θεό και 
τους ανθρώπους.

Αν όλα τούτα απουσιάζουν, 
μην την ψάχνετε την ευτυχία 
στον περίγυρο. Σκύψετε βαθειά 
μέσα σας!

ΔΔ



Δισέλιδο
Αναμένεται“και μη κατά  άνθρωπον περιπατείτε” (Α΄ Κορ. γ΄3)

Ζούμε ως πιστοί; “Ή κατά άνθρωπο”; 
Ιδού το ερώτημα.Τι σημαίνει όμως “κατά άνθρωπον;”

Σύμφωνα με τον Απ. Παύλο, όταν ο άνθρωπος ζει μέσα 

σε λανθασμένο ζήλο. Έριδες. Διχοστασίες.
Τότε είναι πέρα για πέρα ανθρώπινος. Υλικός.

Αμαρτωλός. Γεμάτος πάθη. Σαρκικός κατά πάντα.
Εμείς λοιπόν πώς ζούμε;Υποχωρήσεις; Δεν επιτρέπονται.Έχουν εξαντληθεί όλα τα χρονικά περιθώρια.

Καιρός για δράση, επομένως.Ένας προβληματισμός κι έντονος μάλιστα, είναι 

αναγκαίος.
Χωρίς όποια αναβολή.Χρειαζόμαστε μια πυξίδα. Ένα φως. Έναν πυρσό. Να 

μας φωτίζει το δρόμο.Πού ανατρέχουμε λοιπόν;Η Αγία Γραφή απαντά: “Λύχνος τοις ποσί μου ο λόγος σου. Και φως ταις 

τρίβοις μου”.
Καθαρίζει τώρα το θολό τοπίο.Αναμένεται δραστηριοποίηση. Τί άλλο;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

Μπροστά και ψηλά!
«Θα ήθελα να δώσω ένα 

μήνυμα στον κόσμο. Είμαι ένα 
παιδί που ξεκίνησε η ζωή του 
με προβλήματα. Αυτό όμως 
δεν με έκανε να σκύψω το 
κεφάλι μου. Πάλευα, παλεύω 
και θα ξαναπαλεύω για τον 
εαυτό μου. Το μήνυμα στον 
κόσμο και περισσότερο στα 
μικρά παιδιά είναι, πως, ό,τι 
πρόβλημα και αν έχουν, να μην 
τους πάρει από κάτω. Όποιος 
προσπαθήσει να σας κάνει, με 
οποιοδήποτε τρόπο, μπούλινγκ, 
απλά μη δώσετε σημασία. 
Δείξτε ποιοι είστε πραγματικά 
και ο Θεός θα σας ανταμείψει 
με το καλύτερο. 

Μην σκύψετε ποτέ το 
κεφάλι. Μην κάνετε το χατήρι 
σε αυτούς που προσπαθούν 
να σας μειώσουν. Πιστέψτε 
στον εαυτό σας». (εξομολόγηση 
ενός παιδιού που παίζει ποδό-
σφαιρο με ένα χέρι).

Πολλές είναι οι δυνατότητες 
του κάθε ανθρώπου. Απίστευτα 
μεγάλες. Απλά περιμένουν τον 
καθένα να τις ενεργοποιήσει. 
Και να σταθεί στα πόδια του, 
ακουμπώντας στο Θεό.

Το κεφάλι σκύβει μόνο                                                                  
σε ώρα προσευχής. Κοιτάζει 
μπροστά και ψηλά. Αναμετρά-
ται με τα προβλήματα και νικά.

ΔΔ

l Ο Σωκράτης βλέποντας 
διάφορα είδη πολυτελείας 
στην αγορά για πούλημα, 
έλεγε: “Αλήθεια, πόσα 
πράγματα υπάρχουν που δεν 
τα έχω ανάγκη!” (Σοπενχάουερ) 

l Κακό γούστο μαρτυρούν 
τα πολλά έπιπλα σ’ ένα 
δωμάτιο, τα πολλά λόγια σε 
μια συνάντηση. Αντίθετα, 
όσα βιβλία και νάχεις στη 
βιβλιοθήκη σου, ποτέ δεν είναι 
πολλά. (Marfuo Basho)

l Δεν είναι λίγος ο χρόνος, 
που έχουμε στη διάθεσή μας, 
αλλά πολύς ο χρόνος που δεν 
χρησιμοποιούμε.
l Ο άνθρωπος, που μετα-
κινεί ένα βουνό, αρχίζει μετα-
φέροντας πετραδάκια.
l Αν κανείς προχωρά με 
σιγουριά προς την κατεύθυνση 
των ονείρων του, και πασχί-
ζει να ζήσει τη ζωή που ορα-
ματίζεται, θα συναντήσει τη 
την επιτυχία εκεί, που δεν το 
περιμένει. Σε ώρες κοινές. 

(Henry David Thoreau)

l H προετοιμασία είναι 
σπανίως εύκολη και ποτέ 
όμορφη.
l Η συντόμευση είναι συχνά 
ο ταχύτερος δρόμος προς ένα 
μέρος, που δεν πηγαίνεις.



ΔισέλιδοΕκείνος“ούτε ο φυτεύων... αλλ’ ο αυξάνων Θεός”  (Α΄ Κορ. γ΄ 7).

Πολλοί  φυτεύουν.Πολλοί ποτίζουν.Ποιός αυξάνει;Αν δεν έλθει η ευλογία του Θεού, πώς θ’ αυξηθούν τα 

αγαθά;
Κι αν τούτο ισχύσει με τα υλικά, πολύ περισσότερο θα 

λειτουργήσει με τα πνευματικά.Ο ένας φυτεύει.Ο άλλος σκαλίζει.Ο τρίτος ποτίζει.Ο τέταρτος περιποιείται το φυτό.
Τελικά, αυξάνει. Μεγαλώνει. Δίνει καρπούς το δέντρο.

Ποιου απ’ όλους άραγε, η αξία συνέτεινε, ώστε να πετύχει 

τελικά το έργο;Του πρώτου;Του δεύτερου;Του τρίτου;
Ποιού;
Ο Θεός είναι που ενεργεί. Φροντίζει. Ενισχύει. Στηρίζει.

Βάζει το λιθαράκι του κι ο άνθρωπος. Αν δεν υπάρξει 

όμως ευλογία, τίποτε δεν γίνεται.
Να μη μας πιάνει ο εγωισμός λοιπόν.
Δεν είναι δική μας η επιτυχία. Του Θεού Πατέρα είναι. 

Του παντοδύναμου. Που αγαπά όλους. Και τους φροντίζει. 

Χωρίς διακρίσεις και προσωποληψίες.
Εκείνος είναι το Φως. Η πηγή της Αγάπης. Μα και κάθε 

καλού.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Λιγότερες οι λέξεις, καλύτερη 
η προσευχή.
l Ακόμα και να ήξερα, ότι αύριο 
ο κόσμος διαλύεται, και πάλι θα 
φύτευα μια μηλιά σήμερα.
l Ο μεγάλος συνθέτης δεν 
κάθεται να δουλέψει, επειδή έχει 
έμπνευση. Εμπνέεται, επειδή δου-                                                                
λεύει.
l Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς 
απ’ όλους τους σωτήρες... Αυτή  
‘ναι η ανώτατη Λευτεριά, η 
ποιό αψηλή όπου με δυσκολία 
αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις; 
l Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η 
ψυχή δεν είναι μικρή. 

(Fernando Pessoa)

l Η ανθρωπιά θα  μπει στη 
μεγάλη νύχτα, γιατί θα μείνει 
χωρίς Ελπίδα δηλ. χωρίς Πίστη 
που τη σκότωσε η λογική.

 (Σ. Κίρκεργκααρτ)

l Τα ύψη μας είναι ελκυστικά, όχι 
όμως και τα σκαλοπάτια. Με τα 
μάτια στραμμένα στις κορυφές, 
προτιμάμε να βαδίζουμε στους 
κάμπους. (Γκαίτε)

l Υπάρχουν άνθρωποι που είσαι 
μαζί τους χωρίς να ζεις μαζί τους, 
και άνθρωποι που ζεις μαζί τους 
χωρίς να είσαι μαζί τους.  (Γκαίτε)

Το λάθος
«Πίεση δεν έχει ο Σιμεόνε, 

ούτε οι Μέσι και Ρονάλντο, αν 
δεν βάλουν ένα γκολ, ή αν δεν 
σπάσουν ένα ρεκόρ. Πίεση έχει 
ο πατέρας που γυρνά σπίτι μετά 
από μια μέρα δουλειάς και του 
ζητούν τα παιδιά του φαγητό 
και κρύβεται από ντροπή γιατί 
δεν έχει να τους δώσει.

Πίεση και τρέλα είναι να είσαι 
50 χρόνων, άνεργος, να έχεις 
παιδιά και να σε ζουν οι γονείς 
σου από μια μικρή σύνταξη». 
(Ντ. Σιμεόνε, προπονητής ποδο-
σφαίρου).

Τα πράγματα στις σωστές 
τους διαστάσεις τοποθετεί 
ο διάσημος προπονητής. Σ’ 
ένα χώρο που ξεπεράστηκαν 
τα όρια της λογικής και της 
καθημερινότητας. Σε μια χώρα                            
όπου η φτώχεια και η ανέχεια 
πρωταγωνιστούν. Να αισθάνο-
νται πίεση αυτοί που ασχολού-
νται με τα εκατομμύρια. Αν 
είναι δυνατόν τα γκολ και τα 
ρεκόρ να υποσκελίζουν τα 
προβλήματα ανεργίας και τις 
δυσκολίες συντήρησης μιας 
οικογένειας!

Φαίνεται, πως σε λάθος μο-
νοπάτια περπατούμε. Χάθηκε 
το μέτρο από τη ζωή μας. Προ-
τεραιότητά μας ο εαυτός μας. 
Οι άλλοι; Αμελητέα ποσότητα. 
Χωρίς σημασία. Και αξία.

Εμείς τι κάμνουμε; ΔΔ



Δισέλιδο
Απαραίτητη

“Θεού εσμέν συνεργοί” (Α΄ Κορ.γ΄ 9).
Αυτός που προσθέτει κάτι στο έργο κάποιου, είναι 

συνεργός του.
Που συνεργάζεται με κάποιον.Στην περίπτωσή μας είμαστε του Θεού συνεργάτες.

Ό, τι γίνεται, ό,τι τελειώνει, ό,τι ολοκληρώνεται, δεν 

είναι δική μας (και μόνο) επιτυχία.Συνεργαστήκαμε με το Θεό. Ναι. Εμείς οι μικροί. Οι 

ασήμαντοι. Οι άπειροι συνεργαστήκαμε με τον μόνο 

μεγάλον. Τον άπειρον. Τον ασύλληπτον.
Και επιτελέσθηκε το έργο.Έφθασε στο τέλος.Ολοκληρώθηκε.Αυτό συμβαίνει σ’ όλες τις περιπτώσεις.

Μόνοι μας τίποτε δεν καταφέρνουμε.
Αν αμφιβάλλουμε, ας δοκιμάσουμε.
Κι ο Θεός όμως, που τα πάντα τα μπορεί θέλει και τη 

δικήμας συνέργεια. Σεμμετοχή. Συμβολή.
Συνεργασία λοιπόν.Η “λύση” να τα περιμένουμε όλα από Εκείνον, δεν 

είναι καν λύση. Η προσφορά μας είναι απαραίτητη.
+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Θάρρος είναι να μην αφήνεις 
ποτέ τις πράξεις σου να 
επηρεάζονται από τους φόβους 
σου. (Arthur Koestler)

l Θέληση είναι εκείνο που σε 
κάνει να νικάς, όταν η λογική 
λέει ότι έχεις χάσει. (Carlos Cas-

taneda)

l O χρόνος αποκαλύπτει τα 
πάντα και τα φέρνει στο φως. 

(Σοφοκλής)

l Το μέτρο της αγάπης είναι 
αγάπη χωρίς μέτρο. 

(Άγιος Αυγουστίνος)

l Τα διόδια για την ευτυχία 
είναι παντού πολύ ακριβά. 
(Wayne Gretzky)

l Τις περισσότερες φορές μόνο 
όταν τα χάσουμε, μαθαίνουμε 
την αξία των πραγμάτων. 

(Shopenhauer)

l Σκοπός της φιλοσοφίας 
δεν είναι να καταπραΰνει τους 
ανθρώπους εξηγώντας τους τον 
κοσμο, αλλά να τους ανησυχήσει 
δείχνοτάς τους τη σχετικότητα 
κάθε εξήγησης.  (Viktor Shklovsky)

l Xρειάζεται σκέψη, μελέτη 
και φροντίδα, για να πετύχεις 
κάτι. Η τύχη παίζει ρόλο μόνο 
στα τυχερά παιχνίδια.

Άλλος...
«Κανένας δεν προσέχει τη 

θλίψη σου...
Κανένας δεν προσέχει τα 

δάκρυά σου...
Κανένας δεν προσέχει τον 

πόνο σου...
Αλλά όλοι προσέχουν τα λάθη 

σου».
Σε πρώτη ζήτηση. Το πρώτο 

και το τελευταίο με τα οποία 
ασχολούμαστε. Ψάχνουμε. Τι νά-                                                               
ναι αυτό που «στόχος» έχει 
γίνει της ζωής μας; Αυτό που 
βασανίζει τόσο επίμονα τη σκέ-
ψη, την καρδιά και την ψυχή μας;

Τι νάχει κάνει πέτρα την 
καρδιά;

Ο εγωισμός.
Είναι του ανθρώπου ο 

μεγαλύτερος εχθρός. Είναι το 
τείχος το ψηλό που χτίζουμε 
ανάμεσα σ’ εμάς και το Θεό. 
Κι άμα Θεό δεν βλέπουμε, πώς 
θα φανούν οι άνθρωποι; Πώς 
θα μετρήσουμε τον πόνο και τη 
θλίψη τους; Πώς θα μιλήσουν 
στην καρδιά τα δάκρυά τους;

Για τούτο εστιάζουμε στα 
λάθη τους. Να τους σμικρύνουμε 
πασχίζουμε. Ώστε, μικροί και 
τιποτένιοι, να μη μπορούν μ’ 
εμάς να συγκριθούν. Να μείνει η 
πρώτη θέση ελεύθερη.

Ξεχνούμε, πως δεν είμαστε 
εμείς οι ταξιθέτες. Μα Αυτός 
που «υπερηφάνοις αντιτάσσεται, 
ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν» (Α’ 
Πέτρ. ε’ 5).   

ΔΔ


