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ΉτανΗ εντολή του Χριστού ήταν σαφής. Να μην πει ο πρώην 

λεπρός σε κανέναν τίποτε. (Μάρκ. α΄ 45)
Γιατί άραγε; Μα δεν χρειάζεται ο Χριστός διαφήμιση.

Ο πρώην λεπρός;Έκαμε το αντίθετο.Διεφήμισε παντού του Χριστού το θαύμα.
Γνωστοποίησε σ’ όλους αυτό που έγινε.
Έδειξε τον ενθουσιασμό του.Την ευγνωμοσύνη του.Τη χαρά του.

Ήθελε να το κηρύξει παντού.Να το διαδώσει στης γης τα πέρατα.
Και στον τελευταίο άνθρωπο ακόμη.
Παρέβαινε την εντολή του Χριστού έτσι. Τυπικά ναι. Ο 

Χριστός όμως, ως παντογνώστης, ήξερε ότι ο πρώην λεπρός 

θα το κάμει.
Ο ενθουσιασμός του ήταν μεγάλος.
Η χαρά του άπειρη.Ήταν δυνατό να μην το πει;Κι εμείς συχνά γευόμαστε τις ευλογίες του Θεού 

Πατέρα.
Τον ευχαριστούμε άραγε;Τον δοξάζουμε;Θυμόμαστε την ευεργεσία;Ή μήπως την προσπερνούμε;Ήταν “τυχαίο”γεγονός όμως;

+ο π. Γ.



Καθημερινά

Μια εικόνα

l Πέντε είναι τα σκαλοπάτια 
που θα ανεβείς, κινούμενος 
από το άγνωστο προς το 
βέβαιο: Δεν ξέρω, εύχομαι, 
ελπίζω, πιστεύω, να! το βλέπω. 
(Μεν. Παλλάντιος)

l Η μοναξιά είναι το κατα-
φύγιο των δειλών. (Γ. Ματσαγ-

γίδης)

l Έχεις λύπη; Ο Χριστός 
σου λείπει. (Γρηγ. Βασιλειάδης, 
ψυχολόγος)

l Ένα μεγάλο εμπόδιο στην 
αληθινή ευτυχία είναι να περι-
μένεις μιαν άλλη πολύ μεγάλη 
ευτυχία.

l Το μυστικό της ζωής δεν 
είναι να κάνουμε αυτό, που 
μας αρέσει, αλλά να μας 
αρέσει αυτό που κάνουμε. Και 
ν’ αρκούμαστε σ’ αυτό που 
έχουμε.

l Ο Θεός  έμπασε στη ζωή 
την φιλία μεταξύ δύο  ανθρώ-
πων, για να διώξει τον πόνο, 
τουλάχιστον από τον ένα.

l Πολλοί έχουν υποστεί 
πολλές θλίψεις για δυστυχίες 
που δεν ήρθαν ποτέ.

l Η φτώχεια ανάβει μέσα 
στην ψυχή φώτα, που η 
καλοπέραση δεν είναι σε θέση 
να διακρίνει και να εκτιμήσει.

Αγκαλιές και χαμόγελα

«Σαν βγεις στον πηγαιμό...». 
Φτάσαμε στο τέλος αυτής 
της μεγάλης εμπειρίας ζωής. 
Γνωρίσαμε ανθρώπους που ζουν 
απλά. Που αρκούνται σε ένα 
πιάτο ρύζι και λίγα φασόλια. Και 
μέχρι αύριο έχει ο Θεός. 

Ανθρώπους φιλόξενους. Χα-
μογελαστούς. Παιδικά ματάκια 
που αναζητούν μια αγκαλιά και 
λίγη αγάπη. 

Ευχαριστούμε, πάτερ Τίτο, 
για όλα αυτά που μας δίδαξες. 
Ευχαριστούμε τα παιδιά που 
μας δέχθηκαν να παίξουμε. Να 
χορέψουμε μαζί τους. Ευχαρι-
στούμε και όλους εσάς, που με 
τον τρόπο σας δώσατε ελπίδα 
στα παιδιά του ορφανοτροφείου 
και σε άλλα τόσα παιδιά που ζουν 
σε πολλές περιοχές της Κένυας. 

Αυτό το καλοκαίρι, του 2018, 
ήταν τόσο αλλιώτικο. Μας γέμισε 
με το... άδειασμά μας. Της 
καρδιάς, που είχε τόσα να δώσει, 
μα δεν πρόλαβε. 

Αντί να δώσουμε, πήραμε. 
Οι αποσκευές στην επιστροφή 
πιο βαρειές. Από αγκαλιές και 
χαμόγελα!!! 

(από ένα ημερολόγιο).

ΔΔ



Δισέλιδο
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ΣτροφήΧρειάζεται λίγη προσπάθεια για να φανταστούμε 

τη σκηνή. (Μαρκ. γ΄ 2)      Συναντά ο Χριστός έναν άνθρωπο με χέρι 

παράλυτο.
Εκείνος φαίνεται πως έχει ακούσει πολλά γι’ 

Αυτόν. Περιμένει λοιπόν.Τι θα γίνει τελικά;Θα τον θεραπεύσει;Άσχετο αν είναι στη συναγωγή;
Και μάλιστα Σάββατο;Ιδού το ερώτημα που απασχολεί τους Φαρισαίους.

Θα “προδώσει” πάλι τον Μωσαϊκό Νόμο;
Μήπως άλλαξε γραμμή πλεύσης;
Η ενέργειά του θα τους υποχρεώσει να πάρουν 

θέση.
Καραδοκούν. Είναι έτοιμοι ν’ αντιδράσουν.
Η στάση τους όμως τούτη δεν είναι καθόλου 

σωστή.
Θα συμπλεύσει λοιπόν ο Χριστός; Ή όχι;
Θα επιτεθούν πάλι;Αντιμετωπίζουμε κι εμείς παρόμοιες συμπεριφορές.                                  

Το σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν βοηθά κανένα.

Ούτε δημιουργικό είναι.Ν’ αντιδράσουμε; Ναι! Σωστά όμως.
Στροφή στον (συν)άνθρωπο λοιπόν.
Όπως είπε ο Χριστός.

  +ο π. Γ.



Καθημερινά

Μια εικόνα

l Ο γάμος δεν είναι ένα 
πρόβλημα, στο οποίο καλεί-
σαι να βρεις λύση. Είναι ένα 
άθροισμα δεδομένων καρ- 
διάς και νου, που πρέπει 
να συνεκτιμήσεις και να 
αποφασίσεις.

l Το λίγο είναι, πολλές 
φορές, πιο αποτελεσματικό 
από το πολύ. 

Με μια κούπα νερό 
ξεδιψά κανείς και όχι με 
ολόκληρο το ποτάμι. Εκεί 
μέσα κινδυνεύεις να πνιγείς.

l Παίνευε τους γονείς σου, 
αν είναι καλοί. Αλλά αν δεν 
είναι, σώπαινε.

l Αληθινά ευτυχισμένοι 
είναι όσοι έχουν στραμμένο 
το ενδιαφέρον τους σε κάτι 
εκτός από τη δική τους 
ευτυχία.

l Οι δοκιμασίες της ζωής 
κάνουν σε μας, ότι κάνουν οι 
καταιγίδες στις βαλανιδιές: 
Μας ριζώνουν. Και ότι η 
φωτιά στις ζωγραφιές της 
πορσελάνης: Τις κάνουν 
διαρκείς και αναλλοίωτες.

l Συνήθως παραδεχόμαστε 
τα μικρά ελαττώματά μας, για 
να πείσουμε τους άλλους, ότι 
δεν έχουμε μεγάλα. (Σαίξπηρ)

... μιμητές

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
στίβου στο Βερολίνο.

Μια κυρία, μεσήλικας, 
στρώ-νει με την σκούπα της το 
σκάμμα. Ιδρώνει. Μπαίνει άμμος 
στα παπούτσια της, αλλά εκείνη 
σκυφτή στο έργο.

Και ξαφνικά... ο μόλις 
20χρονος Έλληνας Πρωταθλητής 
Ευρώπης στο μήκος, της δίνει το 
χέρι. Την ασπάζεται.

Υποκλίθηκε στη θρυλική 
Χάικε Ντρέσλερ Παγκόσμια 
Πρωταθλήτρια και πολύ-
Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος, 
που προσφέρει τις υπηρεσίες της 
εθελοντικά. 

Υποκλίθηκε κι ο κόσμος στον 
Μίλτο Τεντόγλου, που ξέρει να 
σέβεται και να αναγνωρίζει τους 
μεγάλους Αθλητές!!!

Για  πρώτη φορά από εκεί-
νο τον Αύγουστο του 1983 
(παγκόσμια πρωταθλήτρια στο                                                          
μήκος) η Χάικε... είναι αόρατη. 
Αλλά η επιθυμία της να 
παραμείνει... αόρατη και όμως 
λάμπει. 

Όμορφο παράδειγμα ταπεί-
νωσης και αγάπης.

Περιμένει μιμητές!!!
ΔΔ



Δισέλιδο
Ερείπια;Γιατί, αλήθεια, να Τον κατηγορήσουν; Αφού έκαμνε το 

σωστό.
Βοηθούσε τους ανθρώπους.Ναι, αλλά χαλούσε τα σχέδια των φαρισαίων.

Ερχόταν σε ρήξη μαζί τους.Καταργούσε το Νόμο.Έδειχνε, πως ήταν υπεράνω του Νόμου.
Ξεσκέπαζε ταυτόχρονα τους αρνητές.
Καραδοκούν λοιπόν.Ξέρουν την τακτική Του.Δεν τους ενδιαφέρει, αν βοηθά τους ανθρώπους.

Η κατηγορία είναι στο στόμα τους. Έτοιμη να βγει.

Η διάθεσή τους; Τελείως αρνητική.
Δεν οικοδομεί κανένα.Καταστρέφει.Είναι προκατειλημμένοι. Και έτοιμοι για... πόλεμο.

Φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους μεταξύ τους; Η μια 

τέτοια στάση και συμπεριφορά; Οπωσδήποτε όχι.

Ας φροντίσουμε λοιπόν ν’ αποφύγουμε μια τέτοια 

κατάσταση.
Με τέτοια συναισθήματα. Αρνητικά. Τελείως καταστροφικά. 

Για όλους μας.
Είναι θανατηφόρα.Η τραγικότητα είναι εμφανής.Να κλάψουμε θύματα λοιπόν;Ερείπια θέλουμε;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Oι νέοι ζουν για το μέλλον. 
Οι ώριμοι ζουν στο παρελθόν. 
Ελάχιστοι ξέρουν να ζουν το 
σήμερα.

l Aν σταματάς σε κάθε 
γαύγισμα σκύλου, ο δρόμος 
σου δεν θα τελειώσει ποτέ.

l Το καθήκον μας βοηθάει 
να κάνουμε στη ζωή μας 
πράγματα σωστά. Η Αγάπη 
μας εμπνέει να τα κάνουμε 
ωραία.

l Οι τρεις βασικές ηλικίες του 
ανθρώπου, η μικρή, η μεσαία 
και η μεγάλη, θα μπορούσαν 
μονολεκτικά να παρασταθούν 
με τις τρεις αυτές αντίστοιχες 
λέξεις: Τί; Αυτό! Άρα. (Μεν. 

Παλλάντιος)

l Αν μπορούσαμε ν’ αγαπάμε 
πιο πολύ, ο κόσμος θα υπέφερε 
λιγώτερο. (Γ. Ματσαγγίδης)

l Είναι πολύ καλό να κάνεις 
προσευχή, αλλά το καλύτερο 
είναι να γίνεις ο ίδιος, όλος, 
προσευχή. (Γρηγ. Βασιλειάδης, 
ψυχολόγος)

l Να καταπίνεις την υπερη-
φάνειά σου. Να είσαι σίγουρος, 
ότι δεν θα παχύνεις.

l Σε μια περίπτωση ο 
άνθρωπος είναι ευτυχής να 
έρχεται δεύτερος. Όταν 
πρώτος είναι το παιδί του.

Τί άλλο;

Ένα κέντρο στην Αμερική 
προσλαμβάνει μόνο άτομα με 
αναπηρία. 

Υπάρχουν 40 εργαζόμενοι... 
Όχι μόνο αγαπούν, αλλά και 
δίνουν την ψυχή τους για τη 
δουλειά τους. 

«Έχουμε το πιο απίστευτο 
προσωπικό. Είναι όλοι τους 
πολύ ικανοί. Εργάζονται 
σκληρά και είναι πιστοί».

Ονομάζεται Bitty & Beau’s, 
από τα ονόματα του γιου και 
της κόρης της Έιμι. Έχουν και 
οι δυο το σύνδρομο Ντάουν...

«Όταν είσαι γονιός ενός 
παιδιού με ειδικές ανάγκες, 
γίνεσαι και υποστηρικτής 
τους...».

«Μου φάνηκε ο καλύτερος 
τρόπος να υποστηρίξω τα 
παιδιά μας».

Η πρωτοβουλία της επαινέ-
θηκε από όλους. Προσφέρει 
πολλή χαρά στους πελάτες. 
Αλλά και στους εργαζόμενους. 

«Μου αρέσει η δουλειά 
μου», 

Με  τα κέρδη θα βοηθήσουν 
άτομα με... αναπηρίες.

Τί άλλο;
ΔΔ



ΔισέλιδοΟ άνθρωποςIδού η μεγάλη ερώτηση:“έξεστι”;
Πολλοί θα σπεύσουν ν’ απαντήσουν: “Εξαρτάται”.

Από τι όμως; Μα από τη διάθεση.
Τις συνθήκες.Το στόχο.

Τον σκοπό.
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
Το σημείο εδώ είναι σαφέστατο. Δεν επιδέχεται 

ερώτηση.
Αμφιβολία.
Ελαφρυντικά.Πρόκειται για άνθρωπο.Να γίνει καλά κι ας είναι Σάββατο;

Ή θα κολλήσουμε στους τύπους παραβλέποντας την 

εικόνα του Θεού;Τέτοια ψευδοδιλήμματα συχνά προκύπτουν στη ζωή 

μας. Ξεπερνιούνται όμως πολύ εύκολα. Ας μη ξεγελούμε 

λοιπόν τους εαυτούς μας.Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αναμφίβολα.
Δεν συζητείται. Αφού είναι χωρίς αντικείμενο.

Είναι απροϋπόθετη.Ο άνθρωπος λοιπόν. Όχι ο τύπος. Το γράμμα του 

νόμου.
Σωστή ιεράρχηση, επομένως.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Η ικανότητα του 
“λέγειν” είναι θαυμαστή, 
όταν συνοδεύεται από την 
ικανότητα του “σιωπάν”. 
Είπαν ότι η μεγαλύτερη 
ευγλωτία έγκειται στην τέχνη 
της σιωπής.

l Η ζωή μοιάζει με βιβλίο, που 
οι επιπόλαιοι και οι τεμπέληδες 
το φυλλομετρούν αδιάφορα, 
ενώ οι φρόνιμοι το διαβάζουν 
με προσοχή. Ξέρουν ότι μια 
μονάχα φορά επιτρέπεται να 
το διαβάσουν.

l Αν κάνεις μια ευεργεσία , 
μη τη θυμάσαι ποτέ. Αν όμως 
δεχθείς μια ευεργεσία, να μην 
την ξεχάσεις ποτέ.

l Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
απόδειξη εμπιστοσύνης και 
αλληλοεκτίμησης από την 
ευχαρίστηση που νιώθουν δύο 
πρόσωπα, όταν σωπαίνουν 
μαζί.

l Όταν ένας άνθρωπος δεν 
ειναι ικανός για τίποτε, τότε 
αρχίζει να νομίζει, ότι είναι 
ικανός για όλα.

l Η περηφάνεια είναι 
συστατικό της αμαρτίας, 
που μετέβαλε αγγέλους σε 
δαίμονες.

l Πάντα υπάρχει ένας λόγος 
για τον θυμό, αλλά ποτέ δεν 
είναι καλός.

Να χαμογελάσει

Μεγάλη υπεραγορά εμπο-
ρίας τροφίμων άνοιξε τις 
αποθήκες της για τους πυρό-
πληκτους. Με την παράκληση 
να μην δημοσιοποιηθεί. 

Αυτοί που το έζησαν, είχαν 
αντίθετη προσέγγιση.

«Το διαδίδουμε, για να το 
μάθουν όλοι. 

Δεν γίνεται να κρατήσω 
την υπόσχεσή μου. 

Όταν αγοράζεις ελάχιστα 
για τους πυρόπληκτους, η 
αντίδραση των υπαλλήλων 
στην υπεραγορά είναι:

«Πάρτε ό,τι μπορεί να 
γεμίσει το αυτοκίνητό σας», 
και μας ευχαριστούν κιόλας. 
Υποκλίνομαι σ’ αυτούς τους 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, με όλα τα 
γράμματα κεφαλαία!!! 

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Προσφορά χωρίς επίδειξη. 

Βάλσαμο στον ανθρώπινο 
πόνο. Συμπαράσταση στη 
δύσκολη ώρα. Με την καρδιά 
να ξεχειλίζει από αγάπη. 
Να μετατρέπει τα δάκρυα 
απελπισίας σε δάκρυα 
παρηγοριάς και ελπίδας. 
Σε πίστη ότι η ζωή μέσα 
από τη μαυρίλα μπορεί να 
χαμογελάσει ξανά!!!

ΔΔ


