
Aσχολείσαι µε την ζωή των άλλων;
  
      Αντί  να ασχολείσαι µε την ζωή των άλλων,
την ζωή σου. Όταν ασχολείσαι µε την ζωή των άλλων, ουσιαστικά 
παραδέχεσαι ότι έχεις µια βαρετή και αδιάφορη ζωή. Ο άνθρωπος 
που κάνει «πράγµατα» στην ζωή του δεν 
κουτσοµπολεύει, ούτε ασχολείται µε τις ζωές των άλλων.
της ζωής σου λοιπόν µη το γεµίζεις µε κατακρίσεις και 
κουτσοµπολιά. Αδικείς και τους άλλους αλλά και τον εαυτό σου.Να 
θυµάσαι ότι δεν θα ευτυχίσεις µέσα από τις ζωές των άλλων. 
Καλείσαι να ευτυχίσεις µέσα από την δίκη σου ζωή. Ζήσε λοιπόν 
την ζωή σου κι άσε τις ζωές των άλλων. Για την δίκη σου ζωή θα 

δώσεις λόγο στον Θεό, όχι για των άλλων. 
 
     ∆εν σου φταίνε οι άλλοι. Κυρίως φταίει η αδράνειά σου, η ατολµία σου και ο 
κοµπλεξισµός σου.Χρειάζεται να τα βρεις µε τον εαυτό σου, να αποδειχθείς τον εαυτό 
σου, τις δυνατότητες σου. Να δεις κατάµατα και το σκοτάδι σου αλλά και το φως που 
υπάρχει µέσα σου.Ο εγωισµός σου δεν σε αφήνει να δεις ποιος είσαι πραγµατικά. 
Αντιθέτως σου δηµιουργεί ψευδαισθήσεις και ουτοπικές φαντασιώσεις.
 
     Πάψε να συγκρίνεις την ζωή σου µε τις ζωές των άλλων και επιτέλους πάλεψε 
όχι µε τους άλλους αλλά µε τον εγωισµό σου.Πίστεψε µε, η µεγαλύτερη νίκη και 
επιτυχία σ’ αυτήν την ζωή δεν είναι ούτε η επαγγελµατική ή κοινων
ούτε η συναισθηµατική ευεξία αλλά η απόκτηση της Χάρης του Θεού. Για να γίνει 
όµως αυτό χρειάζεται ταπείνωση.Χρειάζεται να θανατώσουµε τον εγωισµό µας και 
πλέον να κινούµαστε σ’ αυτήν την ζωή µε απλότητα και ανεξίκακα, µε αγαθότητα και 
καλοσύνη.Έτσι τελικά ευτυχούµε: έχοντας τον Χριστό στην ζωή µας. Έχοντας την 
Χάρη του Παρακλήτου που τα «ασθενεί θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληροί».

Αρχιµ. Παύλος Παπαδόπουλος 
 
 

Για να πλησιάσει έναν άνθρωποη η Θεία Χάρη …! 

       "Η Θεία Χάρη, για να πλησιάσει έναν άνθρωπο, πρέπει 

να τον βρει χωρίς λ ό γο  κ α τ ά κ ρ ι σ η ς! 

       Για να κατασκηνώσει µέσα του, πρέπει να τον βρει, 

χωρίς σ α ρ κ ι κ ο ύ ς λ ο γ ι σ µ ο ύ ς! 

        Για να µπορέσει η Χάρη να φαίνεται σ' έναν 

άνθρωπο, πρέπει να είναι τ α π ε ι ν ό ς! 

 Για να την µεταδίδει την Χάρη, πρέπει να είναι π ρ ο σ ε υ χ ό µ ε ν ο ς!

 Αν κάποιος, χωρίς να έχει πετύχει τα παραπάνω, νιώθει για λίγο Χάρη, είναι 

επειδή ο Θεός του επιτρέπει, να ιδεί µια ακτίνα, µήπως και ποθήσει όλον τον 

Ήλιο!"                                   π.Σπ.Ρ. 
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«Και έτσι, με την ηλιοφάνεια και τις εκρήξεις των φύλλων

που γίνονται στα δέντρα και όπως γίνεται στις ταινίες

που τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα,

  είχα αυτήν την οικεία αίσθηση

 οτι η ζωή ξεκινά ξανά με το καλοκαίρι».
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«Φοβάμαι αυτούς  που φοβούνται…..»! 

 
       “Μια ματιά στο διάγραμμα όπου 

συγκρίνουμε τις τιμές των εμβολίων μάλλον 

αρκεί για να καταλάβουμε τον πόλεμο που 

δέχεται η AstraZeneca από τα Αμερικανικά 

φαρμακευτικά αρπακτικά Moderna και 

Pfizer” αναφέρει σε ανάρτησή του στο 

facebook  ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού 

Άκης Τσελέντης και συνεχίζει: Όλα 

εξηγούνται με το χρήμα όπου το τελευταίο 

που λαμβάνεται υπ όψη είναι η υγεία των ανθρώπων… 

            Φανταστείτε τη έχει να γίνει όταν μπει στην αγορά και το εμβόλιο μιας 

άλλης Αμερικανικής εταιρείας της Johnson & Johnson. 

Σας θυμίζω ότι με ενα άλλο εμβόλιο της συγκεκριμένης εταιρείας για τον 

άνθρακα έχασαν τη ζωή τους 30,000! Αμερικανοί στρατιώτες και δεν άνοιξε 

μύτη. Δεν φοβάμαι τον κορωνοϊό, όπως δεν φοβάμαι και τους ιούς της 

γρίπης. Ποτέ δεν τον φοβήθηκα. Φοβάμαι αυτούς που φοβούνται τον 

κορωνοϊό, γιατί εξαιτίας του φόβου τους χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους 

ως οικοδομικό υλικό για το χτίσιμο του καφκικού «Πύργου» στον οποίο 

επιδιώκεται να μας φυλακίσουν. 

             Και μόνο η ανατριχιαστική μονοφωνία που επιβλήθηκε στα 

εξαγορασμένα συστημικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης από διεφθαρμένους 

«δημοσιογράφους» και μαϊντανούς «επιστήμονες» που επιστρατεύτηκαν για 

τη δολοφονία της επιστήμης ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν την 

αμφισβήτηση κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου και να τρομοκρατήσουν 

εκείνους που σιτίζονται στον τηλεοπτικό βόθρο”.  

 

Ξέρεις τι είναι κόλαση; Ξέρεις τι είναι Παράδεισος; 
 

Ξέρεις τι είναι κόλαση; Η α̟οµόνωση. Η µοναξιά. Το να µην µ̟ορείς να είσαι σε 

κοινωνία µε τον άλλον. Κόλαση, είναι το να µην έχεις άνθρω̟ο για ̟αρηγοριά 

στην λύ̟η σου και άνθρω̟ο για να µοιραστείς µαζί του τη χαρά σου. 

 Ξέρεις τι είναι Παράδεισος; Η σχέση. Η συνύ̟αρξη. Το µοίρασµα. Η ε̟αφή. Ο 

άλλος άνθρω̟ος, ο ̟λησίον, αυτός είναι ο Παράδεισός σου. Λένε, ̟ως εδώ είναι η 

κόλαση και ̟ως ο Παράδεισος  είναι ̟άλι εδώ. ∆ιαφωνώ… ∆εν είναι εδώ. Α̟ό εδώ 

όµως, ξεκινάνε… 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος 

 Ψυχολόγος M.Sc. 
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Ἡ λησµονιὰ εἶναι τεράστιο ἐθνικὸ σφάλµα! 

Οταν ἡ Βασιλεύουσα ἔ̟εσε στὰ χέρια τῶν ἀλλόφυλων καὶ τῶν 
ἀλλό̟ιστων. Ὄλεθρος, συµφορά, σφαγή!... Αἱµατηρὴ ἡ 

λαβωµατιά, ̟ικρὸς ὁ ̟όνος καὶ ̟νιγµένος ὁ θρῆνος 
τῶν βυζαντινῶν. Τώρα 559 χρόνια µετὰ τὴν Ἅλωση, ἡ 

Πόλη, ἑστία ἐθνικοῦ ̟αλµοῦ, κοιτίδα ἐξευγενισµένης 
ἐθνικῆς φύτρας, στέκεται στὴ συνείδηση τοῦ 

Ἑλληνισµοῦ ἀκέραιη, ὁλοφώτεινη καὶ ὁδηγητική. Ζεῖ 
ἡ σ̟ίθα τοῦ Γένους καὶ ἡ ψυχὴ τῆς Φυλῆς, βαδίζει 
ὁλόρθη, ὑ̟ερήφανη καὶ ἀγέραστη. 

  Ὀφείλουµε ὅλοι µας, αἰώνιοι ἔφηβοι στὴν 
καρδιὰ καὶ στὸ στοχασµό, νὰ ̟ροβληµατιζόµαστε 

συνεχῶς στὴ σηµερινὴ ̟ραγµατικότητα, χωρὶς νὰ ξεφύγουµε οὔτε στιγµὴ 

ἀ̟᾿ τὸ ̟νεῦµα τῶν ἀνατάσεως, ὅ̟οια κι ἂν εἶναι ἡ µοίρα µας στὸν κύκλο 
τῶν γεγονότων τοῦ κόσµου. Μέσα στὴν ὁµαδικὴ µνήµη καὶ στὴν ψυχὴ τοῦ 

Ἔθνους, ζοῦµε τὸ ̟νεῦµα τῆς ἱστορικῆς διάρκειας. Ζεῖ µέσα στὴν καρδιά µας 
ἕνας ὡραῖος θρύλος, µιὰ ἰδιαίτερη µαγεία, ἕνα γλυκὸ ὄνειρο.  

     Ἡ λησµονιὰ εἶναι τεράστιο ἐθνικὸ 

σφάλµα, ̟οὺ ὁδηγεῖ στὸ µαρασµὸ καὶ στὴν 
κατά̟τωση. Θυµόµαστε ἐκείνη τὴν 
̟εισµατική, ὅσο καὶ ἡρωϊκὴ κραυγὴ τοῦ 

Νικηφόρου Βρεττάκου «στὴ Λειτουργία 

κάτω ἀ̟᾿ τὴν Ἀκρό̟ολη», γεµάτη ̟όνο, 

ἀλλὰ καὶ ̟ίστη: «Οὐκ ἑάλω ἡ βασιλεύουσα 

ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων».  

        Ὁ ̟οιητὴς τῆς Ρωµιοσύνης Κωστῆς Παλαµᾶς, µᾶς δίνει µιὰ ὑ̟έροχη 

̟νευµατικὴ καὶ ψυχικὴ ἔκφραση: «Καὶ ̟άντα θὰ ὑ̟άρχω ἐγώ κι ἀφοῦ 

ἀ̟ὸ δῶ θὰ λείψω, θὰ εἶµαι ἀ̟ὸ κεῖθε· ἀφεύγατος, τριγυριστής, θὰ 

ὑ̟άρχω, µ᾿ ὅ̟οια σηµάδια σφραγιστός, µ᾿ ὅ̟οιο ὄνοµα κρασµένος, 

τοῦ κάστρου ̟ορτοφύλακας, ̟ιστὸς τῆς Ρωµιοσύνης, καὶ θ᾿ 
ἀντιστέκουµε, σ̟αθί· βουλὴ θὰ κατορθώνω... Μαρµαρωµένος 

βασιλιὰς καὶ θὰ ξυ̟νῶ ἀ̟᾿ τὸ µνῆµα τὸ µυστικὸ καὶ τὸ ἄβρετο, ̟οὺ 

θὰ µὲ κλιεῖ, θὰ βγαίνω καὶ τὴ χτιστὴ χρυσό̟ορτα ξεχτίζοντας, θὰ 

τρέχω καὶ καλιφάδων νικητὴς καὶ τσάρων κυνηγάρης, ̟έρα στὴν 

Κόκκινη Μηλιά, θὰ ̟αίρνω τὴν ἀνάσα».                                                          

Τοῦ ∆ηµητρίου Κ. Κουτσουλέλου 


