
Δισέλιδο
Αναζητείται...

  Δύο οι ισχυροί πόλοι αφύπνισης της θρησκευτικής 
συνείδησης.

 Η μετάνοια και η Βασιλεία των Ουρανών.
 Κλήση για μία καινούργια ζωή.
Δύο τα κέντρα, με τα οποία πρέπει η συνείδηση να κάμει 

διάλογο: Το ανθρώπινο και το ουράνιο στοιχείο. Η βούληση δηλ. 
του ανθρώπου και το θέλημα του Θεού. 

Προδιαγράφονται έτσι τα όρια και το είδος της πορείας του 
ανθρώπου προ της σωτηρίας. 

Μια πορεία νήψης. Αφύπνισης δηλ. της θρησκευτικής συνείδησης.
Το προδρομικό κέλευσμα είχε να κάνει με νέα ανοίγματα ζωής 

σωτηρίας. Αυτά ως παράγωγα, θα μπορούσαν να σηματοδοτούν το 
σωτήριο χαρακτήρα της πορείας προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

Δύο οι στύλοι στήριξης της μετάνοιας εκείνων, που απαντούσαν 
θετικά στο κήρυγμα του Προδρόμου: 

Εξομολόγηση αμαρτιών.
Βάπτισμα στον Ιορδάνη.
Γινόταν δηλ. άνοιγμα της ψυχής και της καρδιάς.
Για την αποβολή της εσωτερικής ακαθαρσίας της αμαρτίας.
Ήταν ασφαλής όρος της νήψης.
Αναδύεται από το βάθος του νου κατά την αποκάθαρση της 

ψυχής και της καρδιάς από τον ρύπο της αμαρτίας.
Κατά την αποκάλυψη και την αποτίναξη του καλύμματος των 

παθών, που τόσο σκοτίζουν το νου μας.
Νήψη λοιπόν. 

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

4/6/2017 Ο σκοπός της 
προσευχής δεν είναι να 
πληροφορούμε το Θεό για 
τις ανάγκες μας. Αλλά να τον 
προσκαλέσουμε να κυβερνήσει 
τη ζωή μας.
5/6/2017 Να σκέφτεσαι τη μέρα 
της ανάστασής σου και της 
παρουσίασής σου μπροστά στο 
Θεό. (Αββάς Αμμωνάς)

6/62017 Το θάρρος θεωρείται η 
μεγαλύτερη όλων των αρετών. 
Χωρίς αυτό δεν μπορεί ο 
άνθρωπος να διατηρήσει καμιά 
άλλη αρετή. (Samuel Johnson)
7/6/2017 Tύχη είναι εκείνο 
που σου συμβαίνει, όταν η 
προετοιμασία σου συναντηθεί με 
την ευκαιρία.
8/7/2017 Την ασφάλεια δεν την 
προσφέρει η απουσία κινδύνων, 
αλλά η παρουσία του Θεού.
9/7/2017 Αγνότητα σημαίνει 
ζηλευτός οίκος του Χριστού και 
επίγειος ουρανός της καρδιάς. 
Υπερφυσική απάντηση της 
ανθρώπινης φύσης. (Ιω. Σιναΐτης)

10/7/2017 Μερικές φορές η κακή 
ανατροφή αποτελεί την αιτία 
μεγάλων αμαρτιών. Επίσης και 
η κακή συναναστροφή. Πολλές 
φορές όμως μια διεστραμμένη 
ψυχή επαρκεί μόνη της για την 
καταστροφή της. (Ιω. Σιναΐτης)

Nα το ζήσεις

Ταξιδέψαμε χωρίς σοβαρά 
προβλήματα.

Καθυστέρηση στην αναμονή 
για το ειδικό λεωφορείο και στην 
έκδοση βίζας.

Έξω μας περίμεναν με τα χέρια 
απλωμένα. Να μας αγκαλιάσουν. 
Να μας καλωσορίσουν.

Πήραμε το δρόμο για το 
Κουτσκούνι, την κατασκήνωση.

Η υποδοχή εκεί ακόμα  πιο 
θερμή. Το όλο κλίμα συγκινητικό. 
Νιώσαμε την αγάπη τους να μας 
αγκαλιάζει. Ακόμα και μικρά 
παιδιά που πρώτη φορά μας 
έβλεπαν, σαν να μας ήξεραν 
χρόνια.

Οι άνθρωποι εδώ διαφορετικοί. 
Έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα 
για τον άλλο. Ίσως γι’ αυτό η 
συνεργασία μεταξύ τους είναι 
άψογη.

Ζουν πράγματι κατασκηνωτικά. 
Μια οικογένεια εν Χριστό.

Εμπειρίες μοναδικές, ανεπανά-
ληπτες. Δύσκολα εκφράζονται με 
λόγια.

Χρειάζεται να το ζήσεις για να 
καταλάβεις. Να βρεις τον σφυγμό.

Η προσπάθεια συνεχείζεται.
Ο Θεός ευλογεί.
                                           Κς



Δισέλιδο
Πού...;

Η κάθαρση του νου λειτουργούσε στην περίπτωση του 

Προδρόμου ως βίωση εισόδου στην καινούργια πορεία 

της ζωής. Την οδό της αρετής και της νήψης.

Μια κλήση στον αγωνιστικό χώρο της κατάκτησης και 

της βίωσης νέων εμπειριών. Ανοιγμάτων στον ευρύτερο 

ορίζοντα της σωτηρίας.

Συνειδητό κέντρισμα η προσωπικότητα του 

Προδρόμου.  

Η ζωή του αντανακλούσε την ουράνια ακτίνα της 

ασκητικής καθαρότητας. Την έλλαμψη θείων μαρμαρυγών 

νήψης ερημικής καθαρότητας. Της καρδιάς και του 

πνεύματος. 

Έτσι οι βαπτιζόμενοι ήταν πλέον συνοδοιπόροι του 

Προδρόμου. 

Το κήρυγμά του ήταν δείκτης πορείας ζωής.

Φάρος θείου φωτισμού. Και νήψης. 

Σ’ εμάς λέει τίποτε; 

Εκείνοι, με τα λειψά τους μέσα, προχωρούσαν στη 

νήψη. Εμείς, με τα πολλά τα δικά μας, πού τοποθετούμαστε; 

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

11/6/2017 Οι κακές επιθυμίες 
είναι αγκάθια και όπως τα 
αγκάθια από όπου και αν τα 
πιάσει κανείς, ματώνει τα χέρια 
του και τραυματίζεται, έτσι και 
από τις κακές επιθυμίες παθαίνει 
τα ίδια, όποιος κυριευθεί απ’ 
αυτές και γεμίζει την ψυχή του 
με πόνους. (Ιερός Χρυσόστομος)

12/6/2017 Υπάρχει ένα πράγμα 
που μπορούμε να το δώσουμε και 
ταυτόχρονα μπορούμε και πρέπει 
να το κρατήσουμε: Ο λόγος μας.
13/6/2017 Ο σοφός άνθρωπος 
λέει λιγώτερα απ’ όσα ξέρει. Ο 
ανόητος λέει περισσότερα απ’ 
όσα ξέρει.
14/6/2017 Καλύτερα να προσ-
βλέπει κανείς στο μέλλον και να 
προετοιμάζεται, παρά να κοιτάει 
πίσω και να λυπάται.
15/6/2017 Όποιος θέλει να 
μελετήσει το χαρακτήρα ενός 
ανθρώπου, πρέπει να εξετάσει 
τις δικαιολογίες που βρίσκει.
16/6/2017 Πάντοτε να υποστηρί-
ζεις το σωστό, έστω και αν οι 
άλλοι αντιδρούν. Να λες την 
αλήθεια και ν’ αποστρέφεσαι 
το ψέμα. Τη νίκη την κερδίζουν 
πάντοτε εκείνοι που είναι έτοιμοι 
ν’ αγωνιστούν, παρά τα εμπόδια 
και τις αντιδράσεις.
17/6/2017 Συνέχισε να προσεύχε-
σαι. Αλλά να ευχαριστείς το Θεό 
που οι απαντήσεις Του είναι σο-
φώτερες από τα αιτήματά σου.

Yπάρχουν;
Οι οδηγίες της γιατρού μου ήταν 

σαφείς.
Αξονική τομογραφία.
Την Τρίτη (9π.μ.) θα είμαι εκεί.
Βρέθηκα στη θέση μου έγκαιρα. 
Καταγραφές στοιχείων και τα λοιπά.
Κάποτε ένας νοσοκόμος με ανέβασε 

στο σχετικό χώρο.
Ξάπλωσα στο (τόσο) σκληρό εκείνο 

“κρεβάτι”.
Το μηχάνημα ξεκίνησε.
Φάρμακο στη φλέβα. Ακτινοβολία. 

Τώρα αισθάνεσαι τα δευτερόλε-πτα να 
σε συντρίβουν σαν μυλόπε-τρες.

Μετά από αρκετή ταλαιπωρία 
(πέρασαν ήδη πενήντα λεπτά) ο νο-
σοκόμος: “Χάλασε το μηχάνημα...”

Τί κάνουμε τώρα; 
-Nα ξανάρθεις. Ή να πας αλλού.
Το αστείο ήταν, ότι μου είπε ότι δεν 

θα πληρώσω... Κι εγώ σκεφτόμουν να 
ζητήσω χρήματα για ψυχική οδύνη(!). 
Να πάρω δηλ. Όχι να δώσω...

Ενημέρωσα τη γιατρό μου.
Την Παρασκευή  ξανά. 
Τελειώσαμε σε 15 λεπτά.
Ανάφερα στη γιατρό μου τα σχετικά.
Τ’ απόγευμα χτύπησε το τηλέφω-

νο. Ήταν η γιατρός αγχωμένη.
-Θέλεις να πεις ότι πήρες δύο φορές 

φάρμακο στη φλέβα; Και ακτινοβολία;
Η καταφατική μου απάντηση, έφερε 

πιο έντονη την αντίδρασή της.
Γρήγορα να κάνεις αναλύσεις 

αίματος. Θα σου ρίξει το ...
Έσπευσα. Καθαρά τ’ αποτελέσματα. 

Ήταν ψηλότερο και τα φάρμακα εκείνα 
το έφεραν στο κανονικό.

Η γιατρός ανάπνευσε.
Υπάρχουν άραγε κι άλλοι γιατροί με 

τετοια ευσυνειδησία;
α.Γ



ΔισέλιδοToλμούμε;

Εκπέμπεται φως λοιπόν (Ματθ. δ’ 16). Νήψη. 
Διάλυση του σκότους των παθών, που καλύπτουν τον 

νου. Άνοιγμα στο φωτεινό ορίζοντα της μετανοίας. Σημάδεμα 
φωτιστικό του δρόμου της νήψης προς τη Βασιλεία του Θεού.

Ο Χριστός επαναλαμβάνει το κήρυγμα του Βαπτιστή. 
Ρίχνει το φως Του στο παθογόνο σκοτάδι του νου.
Η μετάνοια είναι διαφυγή του νου από το σκότος της χώρας 

και της σκιάς του θανάτου, στο φως της νήψης. Αυτήν εκπέμπει 
και διαχέει ο λόγος του Ιησού.

Το μήνυμα της μετάνοιας προχωρεί πέραν του Ιορδάνη.
Η οδός του Κυρίου δεν τερματίζεται στα ύδατά του. 
Επεκτείνεται στο αύριο της φωτεινής μέρας της Βασιλείας 

του Θεού, που θα εγκαινιαστεί την Πεντηκοστή από το Άγιο 
Πνεύμα.

Θα σημάνει το πραγματικό άνοιγμα της πύλης.
Θα προβάλει τη χαρισματική εικόνα της νήψης που το 

Άγιο Πνεύμα στηρίζει. Φωτίζει. Χαριτώνει τον αποδέκτη των 
μαρμαρυγών Του.

Η νήψη της Πεντηκοστής φωτίζει. Καινοποιεί. Χαριτώνει 
τον ανθρώπινο νου. Τον μεταποιεί σε νουν Χριστού. 

Ο Παύλος θα πει: «ημείς νουν Χριστού έχομεν». (Α’ Κορ. 
β’ 16)

Ιδού λοιπόν το πλήρωμα της νήψης. Ο τόπος όπου τερματίζεται 
η πορεία του νου προς την κατάκτηση της αγιοπνευματικής 
νήψης.

Για να συμβούν τα πιο πάνω, χρειάζονται: 
Διαπίστωση προϋποθέσεων.
Απόφαση.
Δραστηριοποίηση.
Τολμούμε λοιπόν;         

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

18/6/2017 Τα δώρα του Θεού 
ξεπερνούν και τα καλύτερα 
όνειρα των ανθρώπων.
19/6/2017 Ο Θεός ενδιαφέρεται 
περισσότερο να μας κάνει αυτό, 
που πρέπει να είμαστε. Παρά 
να μας δώσει εκείνο, που εμείς 
νομίζουμε ότι θα πρέπει να 
έχουμε. 
20/6/2017 Ο απαισιόδοξος 
βλέπει δυσκολίες σε κάθε 
ευκαιρία. Ο αισιόδοξος βλέπει 
ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία.
21/6/2017 Η αποτυχία είναι 
απλά ευκαιρία για μια καινούργια 
προσπάθεια με περισσότερη 
πείρα και σοφία.
22/6/2017 Κανένας δεν είναι 
τόσο πλούσιος, ώστε να μπορεί  
ζήσει χωρίς κάποιο γείτονα.
23/6/2017 Ποιον φίλο απέκτησες 
στον ουρανό, για να σε υποδεχθεί, 
όταν φύγεις από τον κόσμο; Σε 
ποιού το χωράφι δούλεψες, για 
να σου πληρώσει το μισθό σου;  
(Αββάς Ισαάκ ο Σύρος)

24/6/2017 Η ησυχία, η προσευχή, 
η αγάπη και η εγκράτεια είναι 
ένα άρμα με τέσσερα άλογα που 
ανεβάζει το νου στον ουρανό. 

(Όσ. Θαλάσσιος ο Αφρικανός) 

Η ταπείνωση ανοίγει τις πόρτες 
του ουρανού και έρχεται στον 
άνθρωπο η χάρη του Θεού, ενώ 
η υπερηφάνεια τις κλείνει.  (Αγ. 

Παΐσιος)

Αναζητήσεις
Παρουσίασα κάποιο πρόβλημα 

υγείας. Η γιατρός μου αύξησε τη 
δόση ενός φαρμάκου.

Προέκυψαν κάποια παράξενα 
φαινόμενα.

Την ενημέρωσα. Μου μείωσε 
τη δόση.

Το απόγευμα είχα δέσμευση. 
Βγήκα.

Γυρίζοντας με παρέλαβε η 
κόρη μου.

- Η γιατρός ανησυχεί. Διερωτά-
ται: “Γιατί βγήκες. Αγωνιά για την 
κατάστασή σου. Να επικοινωνή-
σεις μαζί της”.

Επικοινώνησε και η άλλη μου 
κόρη. Από τη Λεμεσό. Η γιατρός 
ανησυχεί. Διερωτήθηκε μάλιστα. 
Στην κατάσταση που ήμουν, γιατί 
βγήκα.

Της τηλεφώνησα. 
Με πήρε εκείνη αργότερα. Η 

φωνή της έδειχνε την αγωνία της.
Την ενημέρωσα. Ησύχασε. Μα 

συμφώνησε μαζί μου, ότι σωστά 
προχώρησα στην έξοδό μου.

Στις κόρες μου διερωτήθηκε. 
Ήταν ανάγκη να βγω; Αφού η 
κατάστασή μου δεν ήταν καλή.

Αντιλήφθηκε όμως τώρα ότι 
ήταν σωστό να βγω.

Να διερωτηθώ, αν υπάρχουν 
κι άλλοι γιατροί με τέτοια 
ευαισθησία;

α.Γ



Δισέλιδο
Eπιθετική

Η μέρα πλησίασε. (Ρωμ. ιγ’ 12)
 Για τούτη τη διαπίστωση, χρειάζεται ο νους, ως 

λύχνος της νήψης, να είναι σε θέση να συντηρεί τη φλόγα της 
νήψης με το λάδι το πλούσιο της επιμονής και της σταθερής 
προαίρεσης. 

 Να φωτίζει θεοφιλώς την ψυχή και την καρδιά του 
χριστιανού, που αγωνίζεται για την κατάκτηση της Βασιλείας 
του Θεού. Για να μη σβήνει ο λύχνος λόγω έλλειψης του 
αναγκαίου λαδιού. 

 Υπάρχουν βέβαια κίνδυνοι αιφνίδιων, παθογόνων, 
πειρασμικών προσβολών.

 Χρειάζεται νηπτική εγρήγορση. Ετοιμότητα αντίληψης 
του απροσδόκητου, αρνητικού ή θετικού ίσως, «εισβολέα» στο 
χώρο της νοητικής εποπτείας του. Επιθετική εξουδετέρωση 
των δόλιων τούτων προσβολών. Αφύπνιση του νου του 
ανθρώπου από τον ύπνο της ύπαρξης, που επέρχεται, όταν 
λησμονήσει το χριστιανικό εαυτό του και ταυτιστεί με την 
καθημερινότητα των ανθρώπων του κόσμου της αμαρτίας.

Να διδαχθούμε λοιπόν να μη φροντίζουμε με απόλυτο 
τρόπο για την ικανοποίηση των σωματικών (υλικών) μας 
απαιτήσεων και αναγκών. Ούτε ν’ αφήνουμε στις αισθήσεις 
μας την αποκλειστική φροντίδα και ικανοποίησή τους. (όσιος 
Νείλος)

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

25/6/2017 Ο θυμός είναι το 
εργαλείο που πετά τη λογική σου 
έξω από την πόρτα του μυαλού 
σου. Και κλείνει και την πόρτα.
26/6/2017 Οι άνθρωποι σε 
αναγνωρίζουν γι’ αυτό που 
έχεις κάνει. Όχι γι’ αυτό που 
σχεδιάζεις να κάνεις. 
27/6/2017 Θάρρος δεν σημαίνει 
να μην έχεις φόβους. Αλλά να 
κυριαρχείς πάνω στους φόβους 
σου και να τους κατανικάς. 
28/6/2017 Τρέφε την πίστη 
σου και οι αμφιβολίες σου θα 
πεθάνουν από ασιτία.
Η ευτυχία προέρχεται από 
μέσα κι όχι από εξωτερικούς 
παράγοντες. Δεν εξαρτάται από 
το τι έχουμε, αλλά από το τι 
είμαστε.
29/6/2017 Όποιος δεν βρήκε τον 
ουρανό εδώ κάτω, δεν θα τον 
βρει ούτε εκεί επάνω. Μονάχα 
αν ζήσεις στη γη σύμφωνα 
με το θέλημα του Κυρίου, θα 
απολαύσεις Θεό εκεί ψηλά. 

(Πωλ Κλωντέλ)

30/6/2017 Η μεγαλύτερη ανα-
κάλυψη της γενιάς μου, είναι ότι 
ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει 
τη ζωή του αλλάζοντας τη 
συμπεριφορά του. (Ουίλιαμ Τζέιμς)

1/7/2017 Ό, τι δεν έχεις προσπα-
θήσει, δεν πρόκειται να πετύχει.

 (Claude Mc Donald)

Τόσο...

Έγραφα.
Το μυαλό μου ήταν...
Με προσγείωσε το τηλέφωνο.
Άφησε μήνυμα.
Ενημερώθηκα αργότερα.
Ήταν η ιδιαιτέρα του καρδιολό-

γου μου.
Κάποιος τους έφερε φάρμακα.
Απ’ αυτά που χρειάζομαι. Κά-

ποιος να πάει στο ιατρείο να τα 
πάρει.

Έκπληξη λοιπόν. Άλλοι...
Τον προηγούμενο χρόνο είχα 

κάνει καθετηριασμό. Προέκυψε 
πρόβλήμα. Χρειαζόμουν συγκεκρι-
μένη αγωγή.

Ο γιατρός μου παρευρέθηκε 
στον καθετηριασμό. Δύο ώρες 
σχεδόν.

Χρήματα ουδέποτε παίρνει. 
Και οι εξετάσεις στο ιατρείο του  
(το λιγώτερο σχεδόν δυό ώρες) 
είναι πάντα δωρεάν. Ο Θεός να 
τον έχει καλά.

Ο γιός μου, λόγω δέσμευσης, 
καθυστέρησε να πάει να πάρει τα 
φάρμακα.

Η κοπέλα ξανατηλεφώνησε.
Το σήκωσα εγώ.
Ήταν ευγενέστατη.
Της εξήγησα.
Μου τα έφεραν την άλλη μέρα.
Πήρα και τους ευχαρίστησα.
Ανθρωπιά, ε;
Τόσο σπάνια σήμερα...

α.Γ


