
ΔισέλιδοΒαρύΠώρωση. Ιδού η αρρώστεια.Τα πράγματα, χειρότερα δεν μπορούσαν να είναι.

Οι άνθρωποι εκείνοι είχαν φθάσει στο χείριστο σημείο.

Δεν ήταν απλώς ασυνείδητοι. Ήταν πωρωμένοι.

Μια αρρώστεια αληθινά επικίνδυνη.
Για να φθάσει όμως κανείς εκεί, πέρασε από μια μεγάλη 

διαδικασία. Και πολλά στάδια.Ξεκίνησε με κάποια μικρά. Έκαμε υποχωρήσεις.

Παρέβλεψε. Τ’ άφησε να περάσουν απαρατήρητα. Χωρίς 

να τους δώσει σημασία. Και προσοχή.
Ή ακόμη, τα ανέβαλε.Ρίζωσαν εκείνα. Φύτρωσαν. Μεγάλωσαν.

Η μια απροσεξία διαδεχόταν την άλλη.
Το κακό προχωρούσε.Πώς να τα βγάλει τώρα από μέσα του; Αφού είχαν 

αποκτήσει ρίζες. Βαθειές και δυνατές.
Τον είχαν κατακτήσει.Ήταν αργά πλέον.Τί κάνουμε εμείς σε τέτοια περίπτωση;

Αν θέλει βέβαια ένας ν’ αλλάξει, ποτέ  δεν είναι αργά.

Τη χάρη του Θεού δεν μπορεί καμμιά δυσκολία ν’ 

ανακόψει.
Φθάνει να θέλει ο άνθρωπος. Να σπεύσει. Να ζητήσει τη 

χάρη του Θεού. Να προσέλθει στο Λουτρό της ψυχής: Την 

Εξομολόγηση και τ’ άλλα Μυστήρια.
Είναι η μόνη λύση.Βαρύ το νόσημα. Ο μεγάλος γιατρός όμως μπορεί να 

κάμει τα πάντα.Ας μην αμφιβάλλουμε.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Μπορεί να αισθάνεσαι 
χειρότερα από χθες, όμως θα 
σου κανει καλό να πιστέψεις, 
πως είσαι καλύτερα από 
αύριο. (Μεν. Παλλάντιος)

l Η έπαρση, ενώ καταργή-
θηκε για τη σημαία στα 
σχολεία μας, κυριαρχεί στα 
άτομα.  (Μεν. Παλλάντιος)

l Μόνο όσοι αρνήθηκαν 
την αγάπη, είναι πραγματικά 
μόνοι. (Γ. Ματσαγγίδης)

l Δεν έμαθες ακόμα το 
αυτονόητο; Πως η ανηφόρα 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της πορείας προς τα άνω 
και της από κει θέασης του 
κόσμου; (Γρηγ. Βασιλειάδης, 

ψυχολόγος)

l Η φυγή ποτέ δεν 
δυναμώνει την καρδιά.

l Ένας πνευματικός ηγέτης 
είναι το δάκτυλο που 
δείχνει το φεγγάρι. Εαν το 
δάκτυλο επιχειρήσει να γίνει 
φεγγάρι, η απόπειρα θα είναι 
αποτυχημένη.

l Ο άνθρωπος που 
αντιμετωπίζει τη ζωή του και 
αυτή των συνανθρώπων του 
σαν κάτι χωρίς νόημα, δεν 
είναι απλά δυστυχής, αλλά 
και σχεδόν ανάξιος να ζει.

 (Άλμπερτ Άϊσταϊν)

Ανοδική
Δύσκολες οι στιγμές που 

έζησαν οι πυρόπληκτοι στην 
Ελλάδα. Παρακολουθούσαμε 
την τραγωδία. Άνθρωποι να 
γίνονται παρανάλωμα της 
φωτιάς, χωρίς διέξοδο. Δάση 
και σπίτια να γίνονται στάχτη 
σε χρόνο μηδέν. Οι διασώστες 
να μην μπορούν να βοηθήσουν. 

Όλος ο κόσμος κινητο-
ποιήθηκε. Άνοιξε την καρδιά. 
Πρόσφερε απλόχερα. 

Παιδιά της Ελλάδας. Αθλη-
τές παγκόσμιας ακτινοβολίας 
έβαλαν το λιθαράκι τους σ’ 
αυτή την παγκόσμια ευαισθη-
τοποίηση. 

«Προσευχηθήτε για την 
Ελλάδα», έγραψε ο Στ. Τσ. 
ύστερα από μια νίκη του στο 
τένις.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το 
έκαμε, απάντησε:

«Αυτό που έκανα ήταν το 
λιγώτερο που μπορούσα να 
κάνω».

Αποκούμπι και στήριγμά 
μας ο Θεός. Απαλύνει τον 
πόνο. Χύνει βάλσαμο στις 
πληγές μας. Όσο βαθειές 
κι αν είναι. Θεραπεύει τα 
πάντα. Αναζωογονεί σώματα 
και ψυχές. Ξαναφέρνει τον 
άνθρωπο σε πορεία ανοδική 
και σωτήρια.                    

   ΔΔ



ΔισέλιδοΠώς;Πολλοί άνθρωποι λοιπόν άκουσαν.Πληροφορήθηκαν.Ενημερώθηκαν.
Είδαν.
Και τι έκαμαν;
Ήλθαν προς τον Ιησούν.Γιατί;

Για να βεβαιωθούν.Να διαπιστώσουν, αν είναι αλήθεια, όσα άκουσαν.

Να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους.
Να βοηθηθούν ίσως.Ο ερχομός τους δεν σημαίνει τίποτε.

Ο καθένας ήταν διαφορετικός.Και η διάθεσή του τόσο αλλοιώτικη.
Ποικιλία διαθέσεων. Απόψεων. Στόχων. Επιδιώξεων.

Εμείς άραγε πώς Τον πλησιάζουμε;Η ποικηλία τούτη των χαρακτήρων παρατηρείται και 

σήμερα.
Είναι θέμα δέκτη λοιπόν.Ο Χριστός (εξακολουθεί να) στέλλει το μήνυμά Του. 

Σ’ όλους.
Οι αποδέκτες, εμείς, πώς αντιδρούμε;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Να ζεις έτσι, που κι 
ένας κουφός να μπορεί να 
καταλάβει τί λες.
l Αν θέλεις να σ’ ακούσει ο 
Θεός, όταν προσεύχεσαι, τότε 
πρέπει να Τον ακούς κι εσύ, 
όταν μιλά. (Θωμ. Μπρούξ)
l Οι επαναστάτες δεν 
πρέπει να νοιάζονται για το τί 
σκέφτονται οι άλλοι.
l Τα περισσότερα παιδιά 
φοβούνται το σκοτάδι, ενώ 
σχεδόν όλοι οι ενήλικες 
φοβούνται το φως. (Γρηγ. 

Βασιλειάδης, ψυχολόγος)

l Η πιο μεγάλη φτώχεια είναι 
τα πάθη.
l Δείξε μου εσύ τον άνθρωπό 
σου, να σου δείξω εγώ το Θεό 
σου. (Θεόφιλος Αντιοχείας)

l Η ταπείνωση δεν ξεκινά από 
τον άνθρωπο. Η κατεύθυνσή 
της δεν είναι από κάτω προς 
τα πάνω, αλλά από πάνω προς 
τα κάτω. 

Ο μικρός που σκύβει 
μπροστά στον μεγάλο, δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
ταπεινός, ούτε η πράξη του 
αυτή είναι ταπείνωση.

Ταπεινός είναι μόνο ο 
μεγάλος που σκύβει μπροστά 
στο μικρό.
l Στο φαγητό που δεν τρως, 
μη ρίχνεις αλάτι.

Ποτέ
Η οπτική που αντιμετωπίζεις 

τα πράγματα είναι πολύ 
σημαντική για όλες τις φάσεις 
της ζωής. Είτε καλές είτε 
αρνητικές. Αν ακόμη και μέσα 
από κάτι κακό προσπαθείς να 
βρίσκεις πάντα κάτι θετικό, 
τότε είσαι κερδισμένος. Η ζωή 
θα σου τα φέρνει όλα καλά, 
ακόμη και στις φουρτούνες. 

Η ζωή είναι πολύ μικρή για 
να είναι τραγική. 

Βγες στο φως. Άσε το καλό 
να μπει στη ζωή σου. Αποδέξου 
ότι η ζωή είναι δύσκολη. 
Σκληρή κι άδική πολλές φορές. 
Είναι όμως γλυκειά κι έχει 
τόσα πολλά να σου προσφέρει. 
Φτάνει να είσαι δεκτικός.

Βρες ελπίδα για οτιδήποτε 
καλό επιθυμείς στη ζωή σου 
και θα γίνει. Αν το πιστέψεις 
εσύ, θα το προσελκύσεις. Και 
θα γίνει πραγματικότητα.

Είναι κάποιοι άνθρωποι 
όλο χαμόγελο. Που βγαίνει 
από την ψυχή τους. Ό,τι κι 
αν έχουν, το χαρίζουν στους 
υπόλοιπους. Γιατί έτσι έμαθαν 
να αντιμετωπίζουν τη ζωή.

Ας γίνουμε ένας απ’ αυτούς 
και η ψυχή μας θα πλημμυρίσει 
από χαρά και αγαλλίαση. Το 
χαμόγελο δεν θα λείψει ποτέ. 

ΔΔ



ΔισέλιδοΤί;“συ ει ο υιός του Θεού” (Μαρκ. γ΄11)
Η ομολογία τούτη δεν ανήκει σε οπαδούς.
Σε πιστούς.
Σε κάποιους που είδαν τη θεότητά Του.
Σε άλλους που βοηθήθηκαν.Κάθε άλλο.

Τα δαιμόνια έκραζαν. Κι αυτό δεν έδειχνε πίστη.

Ούτε παραδοχή γνήσια.Κι ούτε αποδοχή άμεση.Μα κι ούτε διάθεση γι’ αλλαγή.Ήταν μια παθολογική απλώς παραδοχή.
Ούτε δημιουργική ήταν, ούτε λατρευτική.
Ούτε και δοξαστική.Τα δαιμόνια δεν μπορούν να κάμουν διαφορετικά, 

παρά να παραδεχθούν τη θεότητα και την παντοδυναμία 

του Χριστού.
Δεν φροντίζουν να την εκμεταλλευτούν όμως.
Να βοηθηθούν.Να γίνουν καλύτεροι.Να Τον δοξάσουν.Είναι κατά πάντα ανεπίδεκτοι.Περίπτωση αλλαγής καμμιά.Τ’ αποτελέσματα του εγωϊσμού.Παράδειγμα προς αποφυγήν ασφαλώς. Τί άλλο;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Πονάς στο πόδι! Σε 
νιώθω, αλλά σκέφτομαι, πως 
άλλοι δεν πονούν, για τον 
απλούστατο λόγο ότι δεν 
έχουν πόδι (πονάς τώρα;)

 (Μεν. Παλλάντιος)

l Η Τζοκόντα δεν μίλησε 
ποτέ. Χαμογελά μόνο. Κι είναι 
σαν να λέει χίλιες αλήθειες και 
χίλια μυστικά. (Γ. Ματσαγγίδης)

l Όταν συγχωρείς, δεν 
αλλάζεις το παρελθόν, αλλά 
σίγουρα μεταβάλλεις το παρόν 
και το μέλλον των σχέσεων και 
του ενδοψυχικού σου κόσμου. 
(Γρηγ. Βασιλειάδης, ψυχολόγος)

l Πώς μπορείς ν’ αλλαξεις 
τον κόσμο, αν ταυτίζεσαι με 
τον καθένα;

l Σε αγαπώ, Θεέ μου και γι’ 
αυτό θέλω να Σε γνωρίσω 
καλύτερα. Γιατί όσο πιό πολύ 
Σε γνωρίζω, τόσο πιο πολύ Σ’ 
αγαπώ. (Ιερός Αυγουστίνος)

l Ότι γεννιέται, πεθαίνει, 
λέει η επιστήμη. Ότι πεθαίνει, 
ξαναγεννιέται, λέει η πίστη.

l Το μάρμαρο της υπόστασής 
μας, για να πάρει σχήμα και 
να ομορφήνει, έχει ανάγκη όχι 
μόνο από τα χάδια, αλλά κι 
από τα χτυπήματα των χεριών 
και της σμίλης του γλύπτη του. 
Κι αυτός ο γλύπτης που χτυπά, 
χρησιμοποιεί όχι μονο σφυρί, 
αλλά και στοργή και τέχνη.

Αξίζει 

«Ποτέ δεν γίνεται ευκολώ-
τερο. Απλώς εσύ γίνεσαι κα-
λύτερος. Και το κάνεις να 
φαίνεται εύκολο. 

Αποκτάς εμπειρίες. Μαθαί-
νεις από τα λάθη σου. Οι απο-
τυχίες γίνονται εφαλτήρια για 
τις επιτυχίες. 

Τα όνειρα γίνονται πραγμα-
τικότητα με σκληρή δουλειά 
και αφοσίωση». 

Μπορεί και να είναι χι-
λιοειπωμένα τα λόγια, που 
βγαίνουν από το στόμα ενός 
ανελισσόμενου αθλητή. Είναι 
όμως η αλήθεια.

Χωρίς το δόσιμο του εαυτού 
σου, δεν έρχεται το αποτέλεσμα 
που επιθυμείς. Η σκληρή δου-
λειά και η στοχοθέτηση στ’ 
αστέρια οδηγούν στα ύψη. 

Τα λάθη γίνονται οι καλύτε-
ροι δάσκαλοι. Αλάνθαστος κα-
νένας. Τα παραπατήματα, για 
να μας θυμίζουν ότι δεν είμαστε 
τέλειοι. Μας προσγειώνουν. 

Μας πεισμώνουν στον αγώ-
να για την τελειότητα.

Αξίζει τον κόπο, αν αναλογι-
στούμε τη μορφή Αυτού που 
μας περιμένει στο τέρμα.

ΔΔ



ΔισέλιδοΈναΤο ερώτημα είναι καθαρά λογικό. (Μάρκ. γ΄ 23)
Είναι δυνατόν ο σατανάς να βγάζει τον σατανά;

Τον συνάδελφό του;Τα δαιμόνια γνωρίζονται.Αναγνωρίζονται μεταξύ τους.Συνεργάζονται.Εδώ όμως έχουμε και κάτι διαφορετικό.
Αλλοιώτικο.
Νέο.
Ο Χριστός βγάζει τα διαμόνια.Εάν ο ίδιος διακατέχεται από αυτά, πώς είναι δυνατό να 

τα βγάζει; Το θέμα δεν είναι η προβολή ενός ισχυρισμού.

Κάτι άλλο, επομένως, συμβαίνει. Κάτι διαφορετικό.

Η αλήθεια είναι φανερή.Ξεκάθαρη.
Ξάστερη.
Αρκεί να τη δούμε. Ή πιο καλά, να θέλουμε να τη δούμε.

Ναι. Ο Χριστός είναι Θεός.Και γι’ αυτό, δεν περιμένει την αποδοχή μας. Δεν 

εξαρτάται από εμάς.Είναι αυταπόδεικτο.Ένα μόνο μένει σ’ εμάς. Να τον αποδεχθούμε ως 

σωτήρα. Πατέρα μας. Λυτρωτή μας.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Η συκοφαντία μπορεί να μην 
σε καίει. Σε μουντζουρώνει 
όμως.

l Η   καμήλα  γονατίζει  το                                                                       
βράδυ, για να την ξεφορτώ-
σουν. Ξαναγονατίζει πάλι το 
πρωϊ, για να δεχθεί πάλι το 
φορτίο στην πλάτη της.
Έτσι και μεις πρέπει να γονατί-
ζουμε πρωϊ και βράδυ μπροστά 
στο Θεό, με προσευχή. Πότε 
για να ξαλαφρώσουμε από 
το φορτίο μας, των αναγκών, 
των πόνων και των θλίψεων 
και πότε, για να πάρουμε 
δυνάμεις για το νέο φορτίο 
που μας περιμένει. 

(Όσιος Εφραίμ)

l Ελεύθερος δεν είναι εκείνος 
που δεν καταπιέζεται από κα-
νένα, αλλά εκείνος που δεν 
καταπιέζει κανένα.

l Ο άνθρωπος που τρέχει 
πίσω από τις ηδονές, για να 
πιάσει την ευτυχία, μοιάζει 
με τη γάτα, που, για να 
ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες 
της, κυνηγά την ουρά της.

l Η γνώση είναι ανακάλυψη. 
Η μόρφωση αποκάλυψη.

l Η δύναμη και η ομορφιά 
είναι τα άνθη της νεότητας. 
Η σωφροσύνη και η υπομονή 
των γηρατειών.

Δύναμη
Μέσα στο χάος και την 

ταραχή. Στις πύρινες φλόγες 
που «κατέτρωγαν» τα πάντα στο 
πέρασμά τους. Στον πόνο και 
την οδύνη, μια αχτίδα φωτός 
ξεπρόβαλε. 

Μια σκυλίτσα έδωσε μάθημα 
μητρότητας. Κουβάλησε ένα - ένα 
τα κουταβάκια της στο όχημα της 
πυροσβεστικής, για να τα σώσει 
από την πύρινη λαίλαπα. 

Μια εικόνα στο Μάτι της 
Αττικής, που μας κάνει ν’ 
αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας 
για τα ζώα. 

Το ένστικτο της μάνας δεν 
σταματά να λειτουργεί ποτέ. 
Της κάθε μάνας. Οι συνθήκες, 
όσο δύσκολες κι ανάποδες κι 
αν είναι, δεν εμποδίζουν καμμιά 
μάνα να λειτουργήσει ως αγάπη. 
Προσφορά. Θυσία. 

Δεν μετρά ο εαυτός της. 
Μετρούν τα παιδιά της. Όλα 
μαζί και το καθένα ξεχωριστά. 

Κίνδυνο κανένα δεν 
λογαριάζει. 

Κανένας κόπος και καμμιά 
ανηφοριά δεν την σταματούν. 

Αντίθετα. Γίνονται δύναμη. 
Και θάρρος. Οδηγούν στο στόχο. 
Τα παιδιά της. Τα τριαντάφυλλά 
της. 

Χωρίς τ’ αγκάθια να την 
εμποδίζουν ν’ απολαύσει το 
άρωμά τους. ΔΔ


