
Δισέλιδο
Η μόνη

Φέρνουν παράλυτο στο Χριστό. Το σπίτι είναι γεμάτο κόσμο. Τι 

να γίνει λοιπόν;

Ανεβαίνουν στη στέγη. Τον κατεβάζουν μπροστά Του.

Εκείνος τον θεραπεύει.

Εντυπωσιάζει η στάση του Χριστού. Δεν ρωτά, όπως συνήθως: 

“Θέλεις να γίνεις καλά;” 

Γιατί άραγε; Αλλάζει τακτική; Κάνει εξαίρεση; Αφού σέβεται την 

ελευθερία όλων. Πάντα. Γιατί τώρα λειτουργεί έτσι; 

Ήταν άραγε δυνατό να τον κατεβάσουν μπροστά στο Χριστό, 

απλώς για να Τον δει; Ν’ ακούσει τη διδασκαλία Του; Και να... 

φύγει, όπως ήλθε; 

Κάτι τέτοιο είναι ανόητο. Και οι πέντε προστρέχουν στο Χριστό. 

Για συγκεκριμένο λόγο. Κάτι χειροπιαστό ζητούν. Κάτι που μόνο 

Εκείνος μπορεί να δώσει. Τη θεραπεία του παραλυτικού.

Μετά απ’ αυτή τη διαπίστωση, ούτε η ερώτησή Του χωρεί 

(“Θέλεις...;”). Ούτε και χρειάζεται. Η θέση τους κι η διάθεσή τους 

έχουν μεταστοιχειωθεί σε πράξη. Υλοποιήθηκαν. Έδωσαν το 

μήνυμα. Και η απάντηση ήλθε. Κι ήταν αυτό που ήθελαν. 

Ο Χριστός συνήθως μας ρωτά: “Θέλεις...;”

Αν απαντήσουμε θετικά, η βοήθεια έρχεται (Ματθ. θ’ 2).

Είναι πολύ καλύτερα όμως, αν ε μ ε ί ς  βιαστούμε και ζητήσουμε 

την παρέμβασή Του.

Είναι άλλωστε η μόνη βιασύνη, που επιτρέπεται στο Χριστιανό.      

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

7/5/2017 Να είσαι νέος θα πει, 
ποτέ να μην έχεις τελειώσει. Να 
μαθαίνεις πάντα. Να δοκιμάζεις,  
Ν’ αναποδογυρίζεις. Να παίρνεις 
λάθος το δρόμο κι όμως πάντα 
να ξαναβρίσκεις την πόρτα του 
δικού σου δωματίου. Όποιος 
είναι νέος, μένει νέος ως την 
τελευταία του πνοή, γιατί η  νιότη 
δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά μια 
εσωτερική στάση απέναντι στη 
ζωή.                                  (Καερκελ)

8/5/2017 Η μεγαλοφυΐα είναι ένα 
τα εκατό έμπνευση. Ενενήντα 
εννέα τα εκατό μόχθος.

(Τόμας Έντισον)

9/5/2017 Η αποτυχία είναι 
καθυστέρηση. Δεν είναι ήττα. 
Είναι προσωρινή παράκαμψη. 
Δεν είναι αδιέξοδο.

(William Arthur Ward)

10/5/2017 Aκόμα κι αν είσαι στο 
σωστό δρόμο, θα  σε πατήσουν, 
αν μείνεις εκεί ακίνητος.

(Will Rogers)

11/5/2017 Η πόρτα της 
ευκαιρίας δεν θ’ ανοίξει, αν δεν 
την σπρώξεις και λίγο.
12/5/2017 Ένα ταξίδι χιλίων 
χιλιομέτρων ξεκινάει με το 
πρώτο βήμα.                          (Λάο Τσε)

13/5/2017 Ο εγωϊσμός είναι 
δήμιος, που σκοτώνει κάθε 
αρετή. 

(Πωλ Κλωντέλ)

Άδολη
- Γιατί Γιάννη (Αντετοκούμπο) 

χαρίζεις τις νίκες σου στην 
Ελλάδα;

- Με ρωτάς τι σημαίνει η χώρα, 
που έδωσε την ευκαιρία στους 
γονείς μου να γεννήσουν τέσσερα 
παιδιά. Να πάνε στο σχολείο. 
Να βρουν μια γειτονιά και μια 
εκκλησία που τους αγκάλιασε. 
Επίσης ανθρώπους που πίστεψαν 
σε μένα και τον αδελφό μου. 
Πριν καν εμείς πιστέψουμε στον 
εαυτό μας. Αλλά και φίλους που 
ήταν πάντα εκεί. Δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. 
Η σχέση με τη χώρα σου πoτέ 
δεν μπορεί να βασιστεί στο 
τι σου χρωστάει ή σε ό,τι της 
οφείλεις. Ούτε κρίνεται από ένα 
διαβατήριο ή τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας.

Ή είσαι ή δεν είσαι. Δεν 
μπορείς να βλέπεις την πατρίδα 
σου με εμπορικό μάτι. Ο αγνός, 
ο αληθινός Έλληνας δε ρωτά 
“τι μπορεί να κερδίσω, αλλά 
“τι μπορώ να προσφέρω στην 
πατρίδα μου”. Όπως τόσοι και 
τόσοι ήρωες που έδωσαν τη ζωή 
τους χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Άδολη και ειλικρινή αγάπη και 
προσφορά χρειάζεται η πατρίδα. 

                                     Δ.Δ.



Δισέλιδο
Ένα

Οι δέκα λεπροί ζήτησαν τη βοήθεια του Χριστού. (Λουκ ιζ’΄ 13)
Τους έστειλε στους ιερείς. Ενώ πήγαιναν, θεραπεύθηκαν.
Οι εννιά εξαφανίστηκαν.
Ο ένας γύρισε. Να Τον ευχαριστήσει.
Και ο Χριστός; Τί έκαμε τότε;
Αν ήταν οποιοσδήποτε από εμάς στη θέση Του, θα τους έφερνε 

πίσω στην κατάσταση της λέπρας. Και μάλιστα, θα είχε ήσυχη τη 
συνείδησή του, ότι έκαμε το πρέπον. Ήταν θέμα δικαιοσύνης (!)

Ποιός άνθρωπος θ’ αδικήσει, όποιον σκέφτεται έτσι;
Αισθανόμαστε διαρκώς ν’ ανυψώνουμε την προμετωπίδα της 

δικαιοσύνης. Ανάχωμα δηλ. Άσχετο, αν συχνά μετατρέπεται σε 
οδόφραγμα.

Αν το κυττάξουμε καλύτερα, θα δούμε, πως έτσι έχουν τα 
πράγματα.

Αποτέλεσμα;
Δεν επικοινωνούμε με τους άλλους.
Δεν τους διακρίνουμε καν.
Κίνηση, μήνυμα, σινιάλο, τίποτα. Και ασφαλώς έ χο υ μ ε  δίκιο. 

Ποιός το αμφισβητεί;
Είναι ξεκάθαρο. Η “δικαιοσύνη” μας έχει από πολλού μετατραπεί 

σε  κακία. Ταμπουρωμένοι διαρκώς φωνάζουμε: “Ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα”.

Ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός αντιδρά 
διαφορετικά. Αγαπά. Και συγχωρεί.

Να κάμουμε το πείραμα; Ας φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση 
εκείνων. Τί γίνεται τότε;

Είναι απλό. Σταματούμε τη συζήτηση. Ζητούμε χάρη. Επιείκεια.
Ένα λοιπόν μας απομένει. Η αγάπη.

+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

14/5/2017 Με την αυτογνωσία 
μπορεί να οδηγεί  ο άνθρωπος τη 
ζωή του, και όχι η ζωή του αυτόν.
15/5/2017 Αυτό το “εγώ είμι η 
ανάστασις”, τώρα και πάντοτε, 
είναι πρωτάκουστο στην ιστορία 
του πνεύματος και δημιουργεί 
ίλιγγο στην εγκόσμια ύπαρξη.

(Χρ. Μαλεβίτσης)

16/5/2017 Δεν είναι δύσκολο 
ν’ αποφασίζεις, όταν γνωρίζεις 
ποιές είναι οι αξίες σου.          

(Γ. Ντίσνεϋ)

17/5/2017 Ο χειρότερος κόλα-
κας, αλλά και εχθρός του εαυτού 
του, είναι ο εγωισμός.
18/5/2017 Η ταπεινοφροσύνη 
δεν έχει τέλος.              (Τ. Σ. Έλιοτ)

19/5/2017 Οι  πιο παράλογες και  
παράτολμες φιλοδοξίες έχουν 
οδηγήσει μερικές φορές σε 
απροσδόκητες επιτυχίες.

(Vauvenargues)

20/5/2017 Παίρνεις τη ζωή στα 
σοβαρά; 

Τότε άδραξε την στιγμή. 
Αυτό που μπορείς να κάνεις 

ή ονειρεύεσαι ότι μπορείς, 
ξεκίνησέ το. 

Η τόλμη έχει μεγαλείο, 
δύναμη και μαγεία.

Τόλμησε. Και τότε το μυαλό 
παίρνει φωτιά. Ξεκίνησε. Και το 
εγχείρημα θα ολοκληρωθεί.

(Γιόχαν Βολφγκανγκ φον Γκαίτε)

Αλλά...

«Μου έδωσαν πολλές ευκαιρίες 
να γίνω καλύτερος άνθρωπος».

«Περιμένουμε την ώρα της 
“ελευθερίας”. Για ένα καλύτερο 
μέλλον. Να βγούμε καλύτεροι 
στην κοινωνία. Ψάχνουμε μια 
δεύτερη ευκαιρία. Το σχολείο 
των φυλακών κάνει πολύ καλή 
δουλειά».

«Οι δραστηριότητες κάνουν το 
χρόνο δημιουργικό. Νιώθεις ότι 
ζεις.

Η στέρηση της ελευθερίας 
είναι αργός θάνατος».

«Αυτοκριτική. Αναγνώριση 
λαθών. Μεταμέλεια και συγγνώμη. 
Η φυλακή με βοήθησε να βρω 
τον εαυτό μου. Τώρα κατάλαβα, 
ότι υπάρχει ζωή και χωρίς 
ναρκωτικά».

«Έχασα πολλά χρόνια. Με 
στερήθηκαν και στερήθηκα τα 
παιδιά μου. Θα τα αναπληρώσω 
μόλις βγω από τη φυλακή».

Πραγματικά συγκλονίζουν οι 
ομολογίες των φυλακισμένων.

Μόνο όταν χάσεις κάτι 
πολύτιμο, αντιλαμβάνεσαι την 
αξία του.

Ελευθερία. Ύψιστο αγαθό.
Δώρο Θεού. Ο άνθρωπος να 
μπορεί να ενεργεί μόνος του.

... Αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. 
Η κατάχρηση φέρνει μαζί της 
συνέπειες. Και ευθύνες.

Αυτό σε έντονο βαθμό το 
αισθάνονται πίσω από τα σίδερα 
της φυλακής οι άνθρωποι.

Δ.Δ.



Δισέλιδο
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Στην πτώση;

Τελικά τί θα γίνει; Θα καταστραφούμε; Θα διαγραφούμε ως 
έθνος; Ως φυλή; Ως θρησκεία;

Είναι γεγονός, πως  τα προβλήματα είναι πολλά. Πόλεμοι. 
Καταστροφές. Πλημμύρες. Σεισμοί. Δολοφονίες. Κρίσεις 
οικονομικές. Κλοπές. Απάτες. Ένα διαρκές γκρέμισμα πολιτισμών. 
Ζωών. Χαρακτήρων. Ιδανικών. 

Άγχος λοιπόν. Για όλα. Σε πλήρη ανάπτυξη κι έξαρση.
Και μετά; Απογοήτευση. Απόγνωση. Απελπισία. Πνευματικός 

θάνατος δηλ. Δραστηριοποίηση πλήρης της Κόλασης πριν την ώρα 
της. Κι αυτό; Δικό μας κατασκεύασμα. Δική μας ιδέα. Σύλληψη. 
Εκτέλεση.

Αντιδρούμε; Ή αρκούμαστε να μείνουμε στις κερκίδες; Απλοί 
παρατηρητές δηλ.;

Συχνά μάλιστα αντί να χαρούμε με την παρουσία κάποιων 
αγωνιστών, βιαζόμαστε ν’ “απολαύσουμε” τη δολοφονία και την 
πτώση κάποιων. Δίψα του αίματος; Δυστυχώς ναι.

Ελπίδα; Στα λεξικά; Ή ούτε και σ’ αυτά;
Ποιός άλλωστε θα την εμπνεύσει; Αφού όλοι είμαστε σ’ 

αποσύνθεση.
Υπάρχει όμως ζωή χωρίς ελπίδα; Όσο και να θέλουμε να την 

απομονώσουμε, δεν υπάρχει. Κρυμμένη ίσως στις τρύπες της γης.  
Σε τόπους απόμακρους. Κι απροσπέλαστους.

Την υπερκινητικότητα του σήμερα όμως διασχίζει (δυνατά ή 
υπόκωφα. Δεν έχει σημασία) ένας ψίθυρος. Μόλις διακρίνεται. Μια 
λέξη: “θάρσει” (Ματθ. θ΄π 2)

Είναι Εκείνου ή φωνή. Του μόνου που  μπορεί να βοηθήσει.
Στην πτώση λοιπόν; Ή πάμε σ’ Αυτόν;

+ο π. Γ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

21/5/2017 Όποιος γνωρίζει 
τους άλλους, είναι μορφωμένος. 
Όποιος γνωρίζει τον εαυτό του, 
είναι σοφός.
22/5/2017 Αυτά τα τρία ζητά ο 
Θεός από κάθε άνθρωπο που 
έχει το βάπτισμα. Πίστη ορθή 
από την ψυχή. Αλήθεια από το 
στόμα. Σωφροσύνη από το σώμα.

(Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος)

23/5/2017 Πάντα ήταν έτσι. Το 
καλό με δυσκολία επιβάλλεται 
και έχει να παλέψει με πολλές 
αντιρρήσεις και δυσκολίες. Ενώ 
το φτηνό αγοραίο εμπόρευμα 
εύκολα επιπλέει στην αρχή. 

(Μαρία Θηρεσία)

24/5/2017 Μην προσέχεις  μόνο, 
αν αυτό που λες είναι αλήθεια, 
αλλά και αν σ’ αυτόν που το λες  
μπορεί να υποφέρει την αλήθεια. 

(Σενέκας)

26/5/2017 Προτιμώ τα σφάλματα 
του ενθουσιασμού από την 
αδιαφορία της σοφίας. 

(Αnatole France)

27/5/2017 To αν είναι κάτι να 
γίνεις στη ζωή, δεν εξαρτάται 
από τις μεγάλες ιδέες, αλλά από 
το αν θα μπορέσει κανείς να 
κάνει απ’ αυτές μια χειροτεχνία, 
κάτι καθημερινό, κάτι που θα τον  
κρατήσει ως το τέλος.

Rainer Maria Rilke

Αφήστε το

«Πόσο βαρύ είναι το ποτήρι 
με το νερό που κρατώ; Ρωτά 
ο καθηγητής, ξεκινώντας ένα 
αλλιώτικο μάθημα. Μήπως 230, 
340 ή 450 γραμμάρια;

Το απόλυτο βάρος του 
ποτηριού δεν έχει καθόλου 
σημασία. Έχει σημασία πόση ώρα 
το κρατάω. Αν το κρατήσω για 
ένα λεπτό, δεν θα γίνει τίποτα. Αν 
το κρατήσω για μια ώρα, το χέρι 
μου θ’ αρχίσει να πονά. Αν το 
κρατήσω για μια μέρα, το χέρι μου 
θα μουδιάσει και θα παραλύσει.

Το βάρος του ποτηριού δεν 
έχει αλλάξει. Όσο το κρατώ, τόσο 
βαρύτερο γίνεται». 

Σαν το ποτήρι με το νερό 
μοιάζουν οι πιέσεις και οι έγνοιες 
της ζωής.

Αν τα σκέφτεσαι για λίγο, 
δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν τα 
σκέφτεσαι για λίγο παραπάνω, 
αρχίζεις να “πονάς”. Αν τα 
σκέφτεσαι όλη την ημέρα, θα 
“παραλύσεις”... Θα είσαι ανίκανος 
για οτιδήποτε.

Μόνο καταστροφή φέρνουν οι 
φροντίδες και οι μέριμνες, όταν 
απορροφούν τη σκέψη και τη ζωή 
μας.

Γι’ αυτό, το ποτήρι κάτω. Κάτω 
από τα πόδια του Εσταυρωμένου. 
Απ’ όπου πηγάζει η ανάπαυση. Κι 
η ελπίδα της Ανάστασης.

Δ.Δ.



Δισέλιδο
Ευλογεί

Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον. Τρεις διαστάσεις του χρόνου.

Πού λοιπόν εγώ τοποθετούμαι;

Μένω στο παρελθόν προσκολλημένος; Ερμητικά; Μέχρι σημείου 

που να μη μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό; Ταυτισμένος διαρκώς με τα 

λάθη του; Και τα (λίγα) θετικά του;

Μήπως αν γίνω μελλοντολόγος, θα είναι καλύτερα τα πράγματα; 

Ξεχνώ δηλ. πλήρως το παρελθόν. Αγνοώ και παρακάμπτω το παρόν. 

Αναζητώ διαρκώς το μέλλον. Τις πιθανές επιτυχίες του. Όχι τα λάθη 

του. Αφού τέτοια βεβαιώνω τον εαυτό μου, ότι δεν θα υπάρξουν(!)

Τί πετυχαίνω με τούτο τον προσανατολισμό; Τίποτε. Ή μάλλον 

διώχνω το παρόν μέσα από τα χέρια μου. Είμαι μετέωρος δηλ. Πώς 

θα χτιστεί όμως το μέλλον χωρίς το παρόν; Μόνο του;

Είναι ξεκάθαρο, πως τούτα είναι ακρότητες. Και μόνο ζημιά μου 

φέρνουν.

Η Αγία Γραφή άραγε τί λέει; Διαβάζουμε λοιπόν στον Απ. 

Παύλο: “ξεχνούμε τα πίσω, τα περασμένα και ξανοιγόμαστε στα 

εμπρός” (Φιλ. γ΄14). Διαγράφουμε δηλ. όσα πέρασαν. Κρατούμε 

μόνο κάποια σημεία λανθασμένα. Για να μην τα επαναλάβουμε. Δεν 

γινόμαστε υποχείρια.

Το επόμενο βήμα; Μα να ζήσουμε το παρόν. Όσο γίνεται πιό 

σωστά. Θα εξασφαλίσουμε έτσι την επέκτασή μας στο μέλλον. 

Χρειάζεται η δομή του παρόντος (το θεμέλιο), για να προωρήσουμε. 

Πάντα βέβαια χωρίς ονειροπολήσεις. Όνειρα, ναι.

Και ο Θεός ευλογεί.
+ο π. Γ.
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     Καθημερινά

     Μια εικόνα

28/5/2017 Όποιος δεν εχει 
την ικανότητα να θαυμάζει, ... 
όποιος παραμένει ασυγκίνητος, 
όποιος δε μπορεί να σκεφτεί ή 
να γνωρίσει το βαθύ τρέμουλο 
της ψυχής που εκστασιάζεται, 
μπορεί και είναι νεκρός, γιατί έχει 
κλείσει πια τα μάτια του στη ζωή.

(Einsstein)

29/5/2017 To πάθος κάνει συχνά 
τον έξυπνο, χαζό. Και τον ανόητο, 
πονηρό.                 (La Rochefoucauld)

30/5/2017 O καθένας μιλάει για 
τον κόσμο, όπως τον βλέπει, αλλά 
κανείς δεν τον βλέπει με τον ίδιο 
τρόπο.               (Alain Robbe - Grillet)

31/5/2017 Ο άνθρωπος έγινε 
πολύ ισχυρός, για να επιτρέπει 
στον εαυτό του να παίζει με το 
κακό. Η υπερβολή της δύναμης 
τον καταδικάζει στην αρετή. 

(Antoine de Saint-Exipery)

1/6/2017 H αδιαφορία είναι 
σαν τον πάγο στους πόλους. Τα 
σκοτώνει όλα.                      (Βaljac)

2/6/2017 Μια ψυχή μπορεί να 
επιδράσει αποφασιστικά πάνω 
σε μια άλλη με την απλή σιωπηλή 
παρουσία της.                  (Goethe)

3/6/2017 Aν αγαπάς τη ζωή, μη 
χάνεις χρόνο, γιατί απ’ αυτό το 
υλικό είναι φτιαγμένη η ζωή.

(Emerson)

Μην αργείς

Η ελπίδα ζει εκεί που δεν 
το χωράει ο ανθρώπινος νους. 
Στις πιο δύσκολες συνθήκες και 
καταστάσεις. Όταν όλα μοιάζουν 
να έχουν τελειώσει.

Για να μας θυμίζει ότι πάντα 
υπάρχει λύση και δρόμος...!

Η αμυγδαλιά ανθίζει πάντοτε, 
φέρνοντας ένα μήνυμα ελπίδας. 
Μέσα στο καταχείμωνο. Ανασταί-
νοντας κρυμμένες δυνάμεις.

Ζωντανεύοντας τη νεκρή                  
φύση. Που κοιμάται περιμένον-
τας υπομονετικά τη στιγμή της 
ανάστασης. Για να διαλύσει 
τη σκοτεινιά που βαραίνει την 
καρδιά. Και να φωτίσει το δρόμο 
της άνοιξης. Της χαράς και της 
αγαλλίασης.

Όμως διαβάτη της ζωής, 
πρέπει να ξέρεις πως δρόμος 
δεν υπάρχει. Το δρόμο τον 
ανοίγεις προχωρώντας. Και 
μαζί του ανοίγονται διάπλατα 
ορίζοντες. Φωτεινοί. Όπως το 
φως της ροδαυγής. Με χρώματα 
κι αρώματα μεθυστικά. Αγιαστικά 
και θεία.

Με τούτα την καρδιά σου θα 
πρέπει να μπολιάσεις. Για νάναι 
οι καρποί της γεμάτοι με της 
αγιωσύνης τη γλυκύτητα. Και 
κοίτα, μην αργείς στο δρόμο της 
ελπίδας και της αρετής να μπεις. 
Φορώντας το χαμόγελό σου. 

Δ.Δ.


