
Δισέλιδο“μη μακάριζε”

Ομολογία θεολαμπής. Θεοφώτιστη.
Ο Πέτρος δέκτης θείου φωτισμού. Φορέας διεύρυνσης 

της σκέψης του σε νηπτικές διαστάσεις. Ασύλληπτες για τον 
οποιοδήποτε ανθρώπινο νου.

Οι πύλες της θείας αποκάλυψης άνοιξαν. (Ματθ. ιστ΄ 16) Τον 
έκαμαν θεατή μυστηρίου υψίστης νηπτικής θεολογίας. Του έδωσαν 
να συλλάβει τη θεότητα του Χριστού. Του χάρισαν διαύγεια 
θεοενέργητης καθαρότητας του νου του.

Και οι άλλοι μαθητές, έγιναν δέκτες μιας χαρισματικής, φωτιστικής 
ανταύγειας του θεολαμπούς λόγου του Πέτρου. Υπόπτευσαν 
ασύλληπτες διαστάσεις μυστηρίου νηπτικής Θεολογίας. Τα δώρα 
βέβαια του φωτισμού και της χάρης δεν μένουν πάντοτε κανδήλες 
ακοίμητες νηπτικής εμπειρίας στο πνεύμα του χαριτωθέντος 
ανθρώπου.

Η πείρα των νηπτικών πατέρων δεν κρύβει το φόβο της απώλειας 
ενός δώρου της χάρης του Θεού. Μιας θεόσδοτης αρετής. Μιας 
θεωτικής έλλαμψης.

Προειδοποιεί ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής:
“Μη μακαρίσης άνδρα (αρετής) προ τελευτής αυτού”. Αλλά και 

“προ τελευτής μη μακάριζε μηδένα” (Σοφία Σειράχ, ια΄ 28).
Γιατί μακάρισε λοιπόν ο Χριστός τον Πέτρο;
Επειδή έπρεπε να δώσει έμφαση στο δώρο του Θεού (της θείας 

Του ευλογίας) σ’ αυτόν.
Να γίνουν και οι άλλοι μαθητές γνώστες μιας τόσο σπουδαίας 

αποκάλυψης,. Και να κατανοήσουν τη θεότητα του δασκάλου τους
Του προανήγγειλε όμως, παράλληλα, το τραγικό γεγονός της 

μελλοντικής του άρνησης.  
 +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 31 (1222), 2 Aπριλίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

2/4/2017 Ο ταπεινός επιβάλλει 
σιωπή σε όλες του τις σκέψεις, 
προσδοκώντας μόνο το έλεος. 

(Όσιος Ισαάκ ο Σύρος)

3/4/2017 Ο άνθρωπος τρέμει να 
δει τον καθρέφτη της αλήθειας 
και συνεχώς τον σπάζει.

4/4/2017 Η ελευθερία της 
σκέψης δεν είναι εύκολο άθλημα. 
Προπαντός, γιατί κλονίζει πολλές 
βολικές βεβαιότητες. 

(Χρ. Μαλεβίτσης) 

5/4/2017 Οι αυτοκρατορίες της 
ισχύος κάποτε καταλύονται. 
Οι αυτοκρατορίες των ψυχών 
μένουν ακατάλυτες στον αιώνα. 

(Χρ. Μαλεβίτσης)

6/4/2017 Ευτυχία είναι αυτά 
που σκέφτεσαι, αυτά που λες 
και αυτά που κάνεις να είναι σε 
αρμονία. (Γκάντι) 

7/4/2017 Η πιο αληθινή ζωή 
είναι να είμαστε βυθισμένοι στα 
όνειρά μας, ξύπνιοι. (H. D. Thoreau)

8/4/2017 Αυτός που αγωνίζεται 
μπορεί να χάσει. Αυτός που δεν 
αγωνίζεται, έχει χάσει ήδη. 

(Μπ. Μπρεκ)

Το πρώτο καθήκον της αγάπης 
είναι να ακούμε. (Π. Τίλλιχ)

Ελπίδα είναι το όνειρο του 
ξύπνιου. (Αριστοτέλης) 

Ξεχάσαμε

Συγκέντρωσαν πέντε αγνώ-
στους σε μια αίθουσα με τη 
δικαιολογία ότι θα τους έκαναν 
κάποιες ερωτήσεις. Και τους 
άφησαν να περιμένουν. 

Οι εικόνες απογοητευτικές. 
Σχεδόν καμμιά επικοινωνία. Μόνο 
αδημονία διέκρινες στα πρόσωπά 
τους. 

Το ίδιο έκαναν και στα παιδιά 
τους. Σε άλλη αίθουσα φυσικά. 

Μια άκρως αντίθετη εικόνα. 
Από την πρώτη στιγμή έγινε 
«χαμός». Γέλια. Φωνές. Παιχνίδι. 

Στο τέλος υποβλήθηκε σε 
όλους η ίδια ερώτηση: 

Έκανες κανένα καινούργιο 
φίλο σήμερα;

«Όχι. Η αλήθεια είναι πως 
όχι. Δεν το επεδίωξα. Δεν υπήρχε 
χρόνος. Δεν έχω ανάγκη από 
καινούργιους φίλους». Μερικές 
από τις απαντήσεις των γονιών.

«Πολλούς. Τον Ανδρέα, το 
Γιάννη. Ένα σωρό. Έπαιξα πολύ 
μαζί τους. Παίξαμε. Γελάσαμε». 
Απάντησαν τα παιδιά.

Φαίνεται, πως, όταν μεγαλώ-
νουμε, ξεχνάμε την ευκολία με 
την οποία κάναμε καινούργιους 
φίλους. Η καχυποψία πλημμυρίζει 
την καρδιά μας. Δεν μας αφήνει 
να εκφραστούμε ελεύθερα.

Ξεχάσαμε να μείνουμε παιδιά. 
Στην αθωότητα. Τον αυθορμη-
τισμό. Το παιχνίδι. Το γέλιο. Τη 
γνησιότητα. 

Δ.Δ.



Δισέλιδο
Στον καθένα

Ο κόσμος ήταν πολύς. Άλλοι πήγαιναν μπροστά. Άλλοι 
ακολουθούσαν.

Ολόκληρη η πόλη σείσθηκε. 
Από παντού ακουγόταν ότι είναι ο Βασιλιάς των Ιουδαίων. Του 

Δαυίδ απόγονος.
Είναι η πρώτη φορά ο Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα ως 

βασιλιάς. Δέχεται να τον επευφημούν έτσι. Δεν το αρνείται.
Όταν οι αντίπαλοί του του ζητούν το λόγο, γιατί δηλ. να δέχεται 

να τον προσφωνούν έτσι, εκείνος απαντά. Κι είναι αποστομωτική η 
απάντησή Του. 

Αν δεν φώναζαν αυτοί, είπε, θα το έλεγαν οι πέτρες.
Ο Χριστός λοιπόν αποδέχεται ότι είναι βασιλιάς. 
Θέλει ο ίδιος να Τον αποκαλούν έτσι.
Δεν το αρνείται. 
Είναι βασιλιάς.
Και δεν υπάρχει βασιλιάς, χωρίς να φαίνεται. Οι βασιλιάδες 

υπάρχουν, όταν φαίνονται.
Ο Χριστός αυτό έδειξε με τη συγκεκριμένη είσοδό Του στα 

Ιεροσόλυμα. Αυτό μας περιγράφουν τα Ευαγγέλια (Ματθ. κα’ 9)
Βασιλική η είσοδός Του λοιπόν. Οι λεπτομέρειες, διαδοχικά, 

θ’ ακολουθήσουν. Θα παρουσιάσουν την όλη διαδικασία της 
ενθρόνισής Του. Πότε; Μα τη Μεγάλη Παρασκευή.

Θα γίνει ενώπιον εχθρών και φίλων. Άσχετο, αν κρυφτεί κάτω 
από τα Πάθη, το μαρτύριο και το Σταυρό. 

Θ’ αναστηθεί. 
Κι ανασταίνεται μέσα στον καθένα μας.        

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 32 (1223), 9 Aπριλίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

9/4/2017 Κράτησα πολλά 
πράγματα στα χέρια μου και 
τα έχασα όλα. Ό,τι, όμως, 
τοποθέτησα στα χέρια του 
Θεού, αυτό συνεχίζω να το έχω.  
(Λούθηρος)

10/4/2017 Θέλω να περιτριγυρί-
ζομαι από πρόσωπα που ξέρουν 
να αγγίζουν την καρδιά των 
ανθρώπων. Άνθρωποι τους 
οποίους τα σκληρά χτυπήματα 
της ζωής τους δίδαξαν, πως 
μεγαλώνει κανείς με απαλά 
αγγίγματα στην ψυχή.
11/4/2017 Η φιλαυτία δεν μας 
αφήνει να γνωρίσουμε τον... 
εαυτό μας. 
12/4/2017 Η χριστιανική αγάπη 
δεν λιγοστεύει και προς τους 
εχθρούς.
13/4/2017 Ένας αισιόδοξος 
βλέπει μια ευκαιρία σε κάθε 
καταστροφή. Ένας απαισιόδοξος 
βλέπει μιαν καταστροφή σε κάθε 
ευκαιρία. (W. Churchill)

14/4/2017 Επιτυχία δεν είναι 
να μην πέσεις, αλλά κάθε φορά 
που πέφτεις, να μπορείς να 
σηκώνεσαι. (Κομφούκιος) 

15/4/2017 Ακόμη και η πιο 
σκοτεινή νύχτα θα τελειώσει 
και ο ήλιος θα ανατείλει πιο 
λαμπερός. (Β. Ουγκώ)     

Ξεχειλίζει

Είναι ένας από τους 
στόχους, αν όχι ο πρώτος, κάθε 
επιχείρησης. Η επιβίωση από τη 
μια. Η κερδοφορία από την άλλη. 
Με τα κέρδη να έχουν ανοδική 
πορεία.

Για τούτο δουλεύουν με μεράκι 
και πάθος. Ώστε όλα να πάνε 
καλά.

Αυτό κάμνουν και σε ένα  
εστιατόριο στη Μαδρίτη. Τα 
μεσημέρια λειτουργεί κανονικά και 
προσφέρει εύγευστα φαγητά. Με 
όρεξη και χαμόγελο εξυπηρετούν 
τους πελάτες. Οι ιδιοκτήτες 
και οι υπάλληλοι δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό. Με στόχο 
το αυτονόητο. Να “κερδίσουν” 
τους πελάτες. Ως εδώ, τίποτε το 
παράξενο ή πρωτότυπο.

Αυτό που κάνει το συγκεκρι-
μένο εστιατόριο να ξεχωρίζει, 
είναι η λειτουργία του τα βράδια. 
Προσφέρει δωρεάν φαγητό σε 
άστεγους και φτωχούς. 

Η όλη προσπάθεια χρηματοδο-
τείται από τις εισπράξεις του 
μεσημεριού.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που 
τα χαμόγελα του μεσημεριού 
είναι το σήμα κατατεθέν του 
καταστήματος. 

Και γίνονται ακόμα πιο πλατειά 
το βράδυ. Με την αγάπη να 
ξεχειλίζει από την καρδιά τους. 
Και να μεταγγίζεται σ’ αυτές των 
άστεγων.  

Δ.Δ.



Δισέλιδο
Το λάδι της

Πεντάχρονο αθώο αγόρι ζητά από του παντοπώλη “μια σταξιά 
λάδι στο γυαλί”.

Δεν έχουν πατέρα στο σπίτι. 
Ο παντοπώλης δεν καταλαβαίνει από έλεος. Δεν του δίνει.
Σπαρακτική φοβούμαι η κραυγή του μικρού αγοριού “Δεν έχουμε 

πατέρα στο σπίτι”ακούεται συνεχώς. Βουϊζει στ’ αυτιά μας ολοένα. 
Κι ο αχός απαντά από απέναντι. Κι όλο απομακρύνεται. Και χάνεται. 
Και πάει. Άσχετο αν ο άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων (Αλ. 
Παπαδιαμάντης) μ’ όλο του το έργο εξακολουθητικά προσπαθεί 
απάντηση να δώσει στη φωνή τούτη. 

Στον κόσμο της αδικίας και του πόνου, η χριστιανική θρησκεία 
γι’ αυτόν είναι η παρηγοριά “εις γενεάν και γενεάν”. Κι είναι ένας 
κόσμος με κάθε είδους έλλειψη. Στέρηση. Αποτυχία.

Σ’ αυτά θα προσθέσει ο άλλος (ο Μαρξ) “Η θρησκεία είναι ο 
στεναγμός του καταπιεσμένου πλάσματος, η ψυχή ενός άκαρδου 
κόσμου”.

Ο στεναγμός βέβαια τούτος συνδέεται με τη θνητή συνθήκη του 
ανθρώπου. Με την απότομη προσγείωσή του στη γη. Την ύλη.

Κι όμως το θαύμα γίνεται. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Την 
επικράτειά του. Τον πόνο. Την αδικία. Τη λύπη.

Ο Χριστός λοιπόν αναστήθηκε. Και καλεί μαζύ Του κι όλους 
εμάς. Να τον ακολουθήσουμε.

Η ζωή “εκ του τάφου ανέτειλεν”. Τώρα “νεκρός ουδείς” πλέον 
στα μνήματα. Διότι Εκείνος “θανάτω θάνατον ώλεσεν”.

Και του αγοριού το γυαλί περίσσιο θα έχει λάδι τώρα. Της 
αγάπης το λάδι.

Χριστός Ανέστη!    
+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 33 (1224), 16 Aπριλίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

16/4/2017 Εάν ο άνθρωπος δεν 
πει στην καρδιά του ότι “στον 
κόσμο είμαστε μόνο  εγώ και ο 
Θεός”, δεν θα βρει ανάπαυση. 

(Αββάς Αλιώνιος)

17/4/2017 Όπως δεν μισείς τη 
μέλισσα για το κεντρί της, αλλά 
τη φροντίζεις για τον καρπό της, 
έτσι και τον φίλο σου μην τον 
αποστραφείς για επίπληξη που 
σου έκανε, αλλά να τον αγαπάς 
για τη φιλία του. (Κάτωνας)

18/4/2017 Αυτός που δέχεται και 
ακολουθεί μια συμβουλή, είναι 
πολλές φορές ανώτερος από 
εκείνο που έδωσε τη συμβουλή.
19/4/2017 Δεν είναι οι 
ταλαντούχοι άνθρωποι που 
υπηρετούν καλύτερα το Θεό, 
αλλά οι αφοσιωμένοι.
20/4/2017 Οι συνεχείς σκέψεις 
καθορίζουν τις πράξεις. 
Οι πράξεις καθορίζουν το 
χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας 
καθορίζει το μέλλον
21/4/2017 Τα παιδιά χρειάζονται 
περισσότερο ζωντανό παράδει-
γμα, παρά κριτική.
22/4/2017 Όσο πιο λιτή ζωή 
κάνει κάποιος, τόσο και  πιο 
πολύ ευτυχισμένος είναι, γιατί 
δεν φροντίζει για πολλά. (Μέγας 

Αντώνιος)

Δικοί Σου, Κύριε, είναι οι ουρανοί, 
δική Σου και η γη. (Ψαλμός 88)

Aπλώς υμνούν

Θα βρεθήκατε στο δάσος. Και 
θα απολαύσατε τη μελωδία από 
των πουλιών το κελάηδημα. Τη 
συναυλία της φύσης.

Δείχνουν την  ευγνωμοσύνη 
τους στο Θεό και Δημιουργό τους. 
Όχι όπως εμείς οι άνθρωποι. Τα 
πουλιά ψάλλουν συνέχεια εγκώμια 
στον Κύριο.

Ξεκινούν το τραγούδι τους 
νωρίς. Στις τρεις τα χαράματα. 
Και δεν σταματούν πριν στις 
εννιά. Τότε ησυχάζουν λίγο. Τότε 
είναι που βγαίνουν ν’ αναζητήσουν 
τροφή για τα μικρά τους. Ύστερα, 
αρχίζουν και πάλι τους ύμνους. 
Κανένας δεν τους λέει να υμνούν. 
Απλώς το κάνουν.

Κι εμείς; Εμείς είμαστε πάντοτε 
κατηφείς. Δεν έχουμε διάθεση για 
τραγούδι. Ή για ο,τι  άλλο.

Τα πουλιά δίνουν παράδειγμα. 
Είναι πάντοτε χαρούμενα. Δεν 
τους αγχώνουν οι μέριμνες του 
κόσμου τούτου. Ούτε σπέρνουν.
Ούτε θερίζουν. Απολαμβάνουν τη 
φύση και χαίρονται με το τραγούδι 
τους την αγάπη του Θεού.

Μια αγάπη που οδηγεί στη 
ζωή. Λουσμένη, στης χαράς της 
Ανάστασης το φως.

Δ.Δ.



Δισέλιδο

Έτος ΜΓ΄ Αρ. 34 (1225), 23 Aπριλίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Βρίσκει

Μετά την Ανάσταση, Ο Κύριος ξαναστήνει ορθές-ανάμεσα 
στους μαθητές- την πεσμένη Αγάπη και την Πίστη. Διάλεξε να τις 
εκπροσωπήσουν τον Πέτρο και τον Θωμά. Γιατί όλοι οι απόστολοι 
δεν τον είχαν αγαπήσει και πιστέψει όπως Αυτός ήθελε.

Η πεσμένη αγάπη είναι ο Πέτρος, που αρνήθηκε τον Διδάσκαλο. 
Στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδος τον ρωτά:

-Αγαπάς με;
Τον ρωτά τρείς φορές. Και ο Πέτρος, με δάκρυα στα μάτια, με 

καρδιά σπαραγμένη, αποκρίνεται: 
- Ναι, Κύριε. Συ ξέρεις, ότι Σε αγαπώ. 
Και ο Κύριος του λέει:
- Ποίμαινε τα πρόβατά μου.
Τον συγχωρεί και τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξίωμα.
Η πεσμένη Πίστη είναι ο Θωμάς. Είπε:
- Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων...

οὐ μὴ πιστεύσω.
Όπως και η άρνηση του Πέτρου, έτσι και του Θωμά η απιστία, 

είναι απιστία των χειλιών κι όχι πραγματική, βαθειά. Μια απιστία 
γεμάτη ανυπομονησία και πόθο να τη διαψεύσουν τα πράγματα. 

Ο Θεός κυττάζει στο βάθος μας. Αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, θα 
μας συγχωρήσει. Θα μας αναγνωρίσει αληθινούς του φίλους.  

Έτσι συνέβαινε και στους μαθητές, που τους εκπροσώπησαν 
στην πτώση και τη συγχώρεση ο Πέτρος, αλλά και ο Θωμάς.

Ο Ιησούς ήλθε μετά οκτώ μέρες ενώπιον των αποστόλων και ο 
Θωμάς ανάμεσά τους. Και:

- “Βάλε εἰς τὴν πλευράν μου”. 
Ο Θωμάς συνέρχεται. Βρίσκει τον εαυτό του.
Εμείς;

+ο π. Γ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

23/4/2017 Κάνε μία φορά αυτό 
που οι άλλοι λένε ότι δεν μπορείς 
να κάνεις, και δεν θα συναντήσεις 
φραγμούς ποτέ ξανά. 

(Edmund Brown, Jr)

24/4/2017 Όταν πιστεύεις ότι 
μπορείς, τότε μπορείς! 

(Maxwell Maltz)

25/4/2017 Άδραξε την ευκαιρία! 
Η ζωή η ίδια είναι μια ευκαιρία. 
Πάει πιο μακριά αυτός που 
τολμάει. Το “σίγουρο” καράβι 
δεν απομακρύνεται ποτέ από τη 
στεριά. (Dale Carnegie)

26/4/2017 Δεν ανακαλύπτεις 
καινούρια μέρη, αν δεν θέλεις να 
χάσεις απ’ τα μάτια σου την ακτή 
για μεγάλο διάστημα. ( Andre Gide)

27/4/2017 Αν περιμένεις τη 
σωστή στιγμή, που όλα θα είναι 
σίγουρα και εξασφαλισμένα, 
αυτή ίσως να μην έρθει ποτέ. 
Έτσι κανείς δεν θα κατακτούσε 
τις βουνοκορφές. Δεν θα κέρδιζε 
αγώνες. Δεν θα έβρισκε την 
ευτυχία. (Μωρίς Σεβαλιέ)

28/4/2017 Κάνε αυτό που 
φοβάσαι και να ‘σαι βέβαιος, ότι 
ο φόβος θα πεθάνει.  

(Ραλφ Γουάλντο Έμερσον)

29/4/2017 Δεν μπορείς να 
φτάσεις στο ξημέρωμα, παρά 
μόνο από το μονοπάτι της νύχτας. 

(Χαλίλ Γκιμπράν)

Aνοίξτε τα
Δεν είδα γύρω μου να σέβεται 

κανείς τον άνθρωπο.
Είδα να σέβονται: τον πλούτο, 

τη δύναμη, την εξουσία, τη 
μοχθηρία, την ατιμία... (Διδώ 
Σωτηρίου)

Κι οι λέξεις λες και χάσανε 
ξαφνικά το νόημά τους. Σε παλιές 
εποχές. Μα και σήμερα.

Δεν είναι μόνο που δεν σέβονται 
τον άνθρωπο. Δεν είναι που τον 
ποδοπατούν και τον εξευτελίζουν. 
Είναι που τον μετρούν με μέτρα 
γήινα. Με μέτρα πρόσκαιρα.

Μετρούν αξίες μ’ αξιώματα. 
Ψυχές με χρώμα και με χρήμα 
λογαριάζουν.

Η ατιμία έγινε δύναμη κι η 
μοχθηρία εξυπνάδα. Η εξουσία 
δίνει “αξία” στον άνθρωπο. Κι όχι 
ο άνθρωπος να καταξιώνει την 
εξουσία. 

Κι όπως έλεγε ο Ισοκράτης:
“Η Δημοκρατία αυτοκαταστρέ-

φεται, διότι κατεχράσθη το 
δικαίωμα της ελευθερίας και 
της ισότητος, διότι έμαθε τους 
πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια 
ως δικαίωμα. Την παρανομία 
ως ελευθερία. Την αναίδεια του 
λόγου ως ισότητα...”

Είναι γιατί το σήμερα καθόλου 
δεν άλλαξε απ’ το χθες. Γιατί απ’ 
έξω κλείσαμε το φως. Και στο 
σκοτάδι, πώς το δρόμο μας θα 
βρούμε;

Ανοίξτε τα παράθυρα!!! 
Δ.Δ.



Δισέλιδο
Μαζύ μας

Συχνά βγαίνουμε στα χωράφια. Στους αγρούς. Δέντρα, φυτά, 
λουλούδια παντού.

Όμορφο πολύ το θέαμα.
Μια σκιά όμως προκύπτει. Τα ζιζάνια. Όλα εκείνα τ’ άχρηστα 

της εξοχής.
Κι εμποδίζουν τη ζωή των φυτών. Και των λουλουδιών. Γιατί να 

υπάρχουν λοιπόν; (Ματθ. ιγ΄38)
Αν δεχθούμε, ότι o κόσμος μας είναι ένας αγρός, βλέπουμε πάλι 

τα ζιζάνια. Μα επιτέλους ποιό σκοπό εξυπηρετούν;
Μπορεί να είναι πειρασμοί. Δυσκολίες. Αντιθέσεις. Μίση ίσως. 

Κακίες. 
Προς τί λοιπόν; Γιατί ο Θεός δεν ρίχνει έναν κεραυνό; Να τα 

κάψει;
Αν υποθέσουμε ότι ο αγρός του κόσμου μας καθαρίζει. Θα 

νιώθουμε άνετα; Θα είμαστε ευτυχισμένοι; Θα είναι βοηθητικό για 
μας κάτι τέτοιο;

Όλα τότε θα είναι εύκολα. Όμορφα. Καλά. Θα είμαστε 
ευτυχισμένοι άραγε; Θα έχει η ζωή μας νόημα; Αν ναι, γιατί; 
Νικήσαμε δυσκολίες; Αφού δυσκολίες δεν υπάρχουν. Τί νίκες 
λοιπόν έχουμε καταγάγει; Ξεπεράσαμε ανύπαρκτα προβλήματα;

Χρειάζονται λοιπόν και τα ζιζάνια; Ασφαλώς. Για να τα νικούμε. 
Να δίνουμε διαρκώς εξετάσεις μπροστά στις δυσκολίες. Να είμαστε 
πιο προσεκτικοί. Και συγκρατημένοι.

Αγώνας λοιπόν. Μ’ όλες τις δυσκολίες. Και θα νικήσουμε. Ο 
Χριστός θα είναι μαζί μας. Ως το τέλος.

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

30/4/2017 Όλοι έχουν ένα 
ταλέντο. Αυτό που σπανίζει, είναι 
το θάρρος ν’ ακολουθήσεις το 
ταλέντο σου στο σκοτεινό μέρος, 
που αυτό σε οδηγεί. (Erica Jong)

1/5/2017 Αν δεν είσαι 
μπροστάρης, το σκηνικό ποτέ 
δεν αλλάζει (Lewis Grizzard)

2/5/2017 Μάθε ν’ ακούς. Η 
ευκαιρία μπορεί να χτυπά την 
πόρτα σου πολύ σιγά. (Frank Tyger)

3/5/2017 Δώσε σε κάποιον ψάρι 
και τον χόρτασες για μια μέρα. 
Μάθε τον να ψαρεύει και τον 
χόρτασες μια ζωή.
4/5/2017 Δεν υπάρχουν όρια σ’ 
αυτό, που μπορούμε να κάνουμε. 
Τα μόνα όρια που υπάρχουν, 
είναι αυτά, που βάζουμε εμείς 
στον εαυτό μας. 
5/5/2017 Είσαι μοναδικός. Γι’ 
αυτό κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει πόσο ψηλά μπορείς ν’ 
ανεβείς. Ούτε κι εσύ θα ξέρεις, 
πριν ανοίξεις καλά τα φτερά σου! 

(Gil Atkinson)

6/5/2017 Όποιος αγαπά τους 
ανθρώπους, αγαπά και τη χαρά 
τους. (Ντοστογιέφσκυ)

Ο Κύριος μας κατέγραψε την 
υπόσχεση της ανάστασης, όχι 
μόνο σε βιβλία, αλλά και σε κάθε 
φύλλο της άνοιξης. (Λούθηρος)  

Ασπίδα αγάπης

«Ξέχασες τη γιαγιά και τον 
παππού πώς έκαναν πράξη το 
Θεό, γι’ αυτό και έτρωγαν με τους 
φτωχούς, κοίμιζαν τους ξένους 
και έλουζαν με έλαιο και κρασί τις 
πληγές τους;

Τα προσφυγόπουλα φυσικά 
και έχουν θέση στα ελληνικά 
δημόσια σχολεία, όπως έχουν όλα 
τα παιδιά.

Θα ήθελα να είμαστε μαζί σ’ 
αυτόν τον ιερό σκοπό.

Μια αγκαλιά. Για ν’ αλλάξουμε 
τον κόσμο. Για να γίνουμε λίγο πιο 
δυνατοί και πιο θωρακισμένοι και 
προετοιμασμένοι για τα επόμενα 
δύσκολα χρόνια που έρχονται. 
Θέλω ειλικρινά να είμαστε 
μαζί και να αγκαλιάσουμε τους 
αδύναμους. Για να αλλάξουμε τον 
κόσμο. Θα έρθετε;»

Γράφει η δασκάλα. Και ταράζει 
τα λιμνάζοντα νερά. Απαντά με 
την αγάπη της στις αντιδράσεις 
γονιών για τη συνύπαρξη των 
προσφυγόπουλων, με τα παιδιά 
τους. Γίνεται ασπίδα προστασίας. 
Και αγάπης.

Τα παιδιά βρήκαν στο 
πρόσωπό της τον καλό Σαμαρείτη. 
Που και τις πληγές τους απαλύνει. 
Αλλά και βάλσαμο σταλάζει στις 
πονεμένες τους ψυχές.

Δ.Δ


