
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Άραγε. . . ;

Στόχους θέτουμε στη ζωή μας. 
Από την ηλικία την παιδική. 
Θέλουμε να...
Ναι! Να πετύχουμε. 
Να προχωρήσουμε. 
Να διακριθούμε ίσως. 
Τα όνειρά μας σε πρώτη φάση. 
Κόπος χρειάζεται.
Το ξέρουμε. 
Και η ζωή προχωρεί. 
Οι μέρες. Οι μήνες. Τα χρόνια 

σε διαρκή εναλλαγή. 
Φθάνουμε; Πότε; Πώς; 
Ήταν δυνατό ο στόχος μας να καταληφθεί; 
Στο τέλος θα φανεί. 
Κι αν δεν προλάβουμε; 
Αν δεν ολοκληρώσουμε; 
Σημασία έχει της κορυφής η κατάληψη; Ποιας άραγε; 
Και μετά; Δεν βλέπουμε το εντελβάϊς που μας περιμένει; Ναι. 

Λίγο ψηλότερα. Λίγο...
Θα πάμε; 
Κι αν δεν φθάσουμε ποτέ; 
Θα έχουμε άραγε καταλάβει 
         “οι Ιθάκες τι σημαίνουν”;              ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Δεν βλέπεις, ω ημέρα, την ευδαιμονία που σκόρπισες στον άνθρωπο 
και τη φύση, τις ελπίδες που γέννησες, τα όνειρα που ζωογόνησες, 
τα φτερά που χάρισες στο σκουλήκι και το έκαμες χρυσαλίδα; 



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
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“Έτοιμοι;”
Ετοιμασίες για την κατασκήνωση. Πολλά τα τρεχάματα και 

οι φροντίδες ώστε να οργανωθούν όλα σωστά. Τουλάχιστον τα 
βασικά. Πρόγραμμα. Αναγνώσματα. Πεντάλεπτα. Συγκεντρώσεις 
ομαδαρχών.

Από τα βασικότερα τούτα. Είναι η ζωή της κατασκήνωσης.
Το πρόγραμμα.
Το κάθε θέμα με την αξία του.
Οι δηλώσεις των παιδιών και η επιλογή κατέχει πρωτεύοντα 

ρόλο.
Εκεί που δεχθήκαμε κάποιον με κάποια «παραχώρηση», 

οι γονείς δεν θα τον έφερναν. Χρειαζόταν να απουσιάσει για 
κάποιες μέρες.

Θυμηθήκαμε ξαφνικά.  Δεν επικοινωνήσαμε με κάποιον 
προμηθευτή. 

Πάμε λοιπόν;                                                   ΔΔ

l Υπάρχουν πάντοτε πιο ευχάριστα πράγματα από το να κριτικάρεις 
τους άλλους.
l Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν το κάνουν γιατί 
υπάρχει έλλειψη αποδείξεων, αλλά γιατί δε θέλουν να δουν τις 
αποδείξεις.
l Να ενδιαφέρεσαι περισσότερο για τον χαρακτήρα σου παρά για 
την υπόληψή σου. Ο χαρακτήρας σου είναι αυτό που πραγματικά 
είσαι. Η υπόληψη είναι αυτό που οι άλλοι νομίζουν πως είσαι.
l Αυτός που γνωρίζει το δρόμο του Χριστού, μπορεί να τον βρει και 
στο σκοτάδι.
l Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να πετύχουμε με την 
προσευχή. Εκτός εκείνο που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του 
Θεού.
l Η άνετη παιδική ζωή είναι η πιο δύσκολη προετοιμασία του 
ανθρώπου για την αντιμετώπιση της μετέπειτα ζωής του.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Μαζύ

Σαφής η προτροπή. Και συγκεκριμένη.
 “Μην επιτρέψετε να σας κλέψουν το Χριστό. Την Ελλάδα. 

Και το όνειρο”. 
Γιατί και το όνειρο; 
Γιατί όχι και το όνειρο; 
Ο Χριστιανός απαγορεύεται να κάμνει όνειρα; 
Όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, έτσι και ο Χριστιανός. 
Είναι ξεκάθαρο πως ο στόχος του ονείρου δεν θα είναι 

ασφαλώς περιστρεφόμενος στα 
υλικά αγαθά. 

Δεν ζούμε, για να 
πλουτήσουμε. Αν όμως ο Θεός το 
επιτρέψει, θα φροντίσουμε για την ορθή αντιμετώπιση του πλούτου. 

Μια διάκριση εδώ είναι απαραίτητη. 
Το όνειρο είναι διαφορετικό από το ονειροπόλημα. 
Βαδίζουμε στη γη. Όχι στα σύννεφα. 
Το όνειρο χρειάζεται προσγείωση. 
Το ονειροπόλημα είναι απρόβλεπτο. 
Ανεξέλεγκτο.
Ποιο το δικό μας όνειρο λοιπόν;  Έχουμε;
Είμαστε σε θέση να το διαχωρίσουμε; 
“Θεέ μου, νάμαστε μαζύ...”              ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Πώς θέλεις, ω ημέρα, να μαράνεις όλ’ αυτά τώρα με τη μελαγχολία 
σου; Πώς δεν φοβάσαι να τα καταδικάσεις σε μια ανήσυχη νύχτα; 



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

l Πρέπει να ζούμε και να εργαζόμαστε στην εποχή μας με τρόπο 
που ότι φτάνει σ΄εμάς ως σπόρος να περάσει στην επόμενη γενιά 
ως άνθος και ότι φτάνει σ’ εμάς ως άνθος, να περάσει ως καρπός.
l Η κόλαση έχει τρεις εισόδους. Την ε π ι θ υ μ ί α . Το θ υ μ ό  και την 
π λ ε ο ν ε ξ ί α .
l Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας, αλλά άνθρωπος 
αξίας. (Α ϊ νστά ι ν )

l Δεν υπάρχουν στεφάνια στον ουρανό για όσους δεν είχαν σταυρό 
στη γη.
l Η σοφία είναι η ανταμοιβή που παίρνει κανείς, όταν προτιμά ν’ 
ακούει τη στιγμή που θα ήθελε να μιλήσει.
l Ακόμα και η καλύτερη μόρφωση αποχωρισμένη από την αρετή 
καταντά πονηριά και όχι σοφία.
l Τα βόδια τα δένουν απ’ τα κέρατα. Τον άνθρωπον απ’ την γλώσσα.

«Σε σταυρό!»
Σε μαθητές Γ’ Λυκείου. Μάθημα: Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α.
Ήταν η τάξη των «πανέξυπνων».(!)
Εκείνων, που σε κάθε ερώτηση, επιζητούν μια τεκμηριωμένη 

επιστημονική απάντηση. Χωρίς υπεκφυγές. Ούτε ποντιο-πιλατικές 
ουδετερότητες.

Θέμα μας: Η δυνατότητα, αλλά και η ικανότητα του ανθρώπου, να 
οικοδομήσει μια δίκαιη ζωή.

Ο πρόεδρος της τάξης, (το παιδί με τη μεγάλη ευφυΐα και τις 
φοβερές θέσεις), είπε:

«Η σημερινή ελευθερία είναι μεθοδευμένη επιβολή ιδεών. Επιβάλλεται 
αναγκαστικά. Πηγάζει ΟΧΙ από τον λαό, αλλά από την εξουσία.

Η σημερινή ελευθερία, δάσκαλε, δεν έχει Χριστό!».
Και ήταν ο άριστος των αρίστων.
Μου έφερε δώρο έναν πίνακα ζωγραφικής, που φιλοτέχνησε ο 

ίδιος. Πίσω έγραφε:
«Η ελευθερία κρέμεται σε σταυρό!».
(από το ημερολόγιο ενός εκπαιδευτικού)           ΔΔ
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Ποιόν ;

Μια αθυμία γενική παρατηρείται. 
Παρά την αφόρητη ρητορεία που έχει καταλάβει τους 

ανθρώπους, η ζωή κυλά χωρίς προοπτικές. Χωρίς ελπίδες. 
Σε μια αδικαιολόγητη ευφορία(!) μέσα. 
Η ωραιολογία, η ψευδής, κατά πόδας. Και μια γενική 

“φιλολογία”. 
Ανούσια κατά πάντα. 
Και το εγώ μένει αμεταποίητο. 

Αναλλοίωτο. 
Των ανθρώπων οι σχέσεις; 

“Αγγελικές” (!)
Παρελαύνουν ο δολοφόνος και ο σφαγμένος. Ο κύριος και ο 

δούλος. Ο εξουσιαστής και ο εξουσιαζόμενος. Ο εκμεταλλευτής 
κι ο εκμεταλλευόμενος. 

Εμείς βέβαια προτιμούμε τους ρητορεύοντες περί του καλού. 
Με το ν’ αποφεύγουμε τη σ’ αυτά αναφορά, θέλουμε να 

πιστεύουμε, πως ξεπερνούμε το πρόβλημα. 
Είναι όμως έτσι; 
Της στρουθοκαμήλου το σύνδρομο ποιον βοηθά τελικά; 
Υπάρχει κανείς, που θα διεκδικούσε τέτοιες “δάφνες”;

ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Μα η Ημέρα, που κλίνει τελικά, δεν απαντά. Τύλιξε στο 
χρυσοπόρφυρο συννεφάκι το μυστικό της. Και έφυγε. 

(Θ. Κ. Μαρκουϊζος)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
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Ίσως...
Στο Ριζοκάρπασο. 
«Ο παππούς μου στα νιάτα του ήταν βοσκός. Μια νύχτα χωρίς 

φεγγάρι, που προηγουμένως έβρεξε αρκετά, καβάλησε τον γάιδαρό 
του για να επιστρέψει στο χωριό. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής 
το ζώο σταμάτησε.

Δεν ήθελε να προχωρήσει. 
Ο παππούς κατέβηκε. Και άρχισε να το τραβά για να συνεχίσει το 

περπάτημα. Τίποτε.
Στην πολλή ώρα του ξέφυγε το σχοινί από τα χέρια και έπεσε, 

με την πλάτη, σε μια...λίμνη με νερό. Τότε κατάλαβε, γιατί το ζώο 
σταμάτησε. Συλλογίστηκε: “Ποιος είναι ο γάιδαρος λοιπόν; Εγώ ή το 
ζώο;”»

Τα πράγματα στη θέση τους. Να μην υποτιμούμε τα ζώα. 
Ξεπερνούν τη δική μας νοημοσύνη κάποτε.
Πού ξέρετε; 
Ίσως...           ΔΔ

l Απώλεια χρόνου σημαίνει απώλεια ενέργειας. Ζωτικότητας. Δύ-
ναμης για το χαρακτήρα. Ευκαιριών που δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ.
l Η απερισκεψία του ανθρώπου καταστρέφει τις πορείες τη ζωής 
του. Αυτός όμως μέσα του κατηγορεί τον Θεό ως αίτιο του ολέθρου 
του . ( Π α ρ ο ι μ ί ε ς )

l Όποιος έχει φθόνο στην καρδιά του, έχει μαζί του το διάβολο.
l Καρδιά που είναι απότομη και χωρίς έλεος, ποτέ δεν καθαρίζεται. 
Ο άνθρωπος που είναι ελεήμων, γίνεται ιατρός της ψυχής του.
l Και αν κανείς ξοδέψει αμέτρητα χρήματα, το έργο που κάνει 
δεν είναι ανάλογο με το έργο εκείνου που σώζει ψυχή. Την οδηγεί 
μακριά από την πλάνη. Και την χειραγωγεί προς την αλήθεια.
l Η επιστήμη εξυψώνει. Εξευγενίζει και ομορφαίνει ότι αγγίζει.
l Στον άνθρωπο ανήκει να αγωνίζεται. Στο Χριστό να δίνει τις 
δυνάμεις. (Οσ.  Ιουστίνος Πόποβιτς)



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Σ’ όλο

Τρικυμισμένη θάλασσα η ζωή. 
Η μέριμνα του καθημερινού σ’ έξαρση. Με το παροδικό σε 

σύζευξη. Και το φθαρτό. 
Η επιστήμη εν τω μεταξύ θριαμβεύει. Κι η τεχνολογία. 
Και όμως απελπιζόμαστε μέχρις οδυρμού. 
Ανέλπιδοι παραμένουμε τελικά; 
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως του κόσμου η τραγωδία 

θα έχει αίσιο τέλος. Όχι στη Θήβα. Μα στον Κολωνό. Όχι 
στον Κρανίου Τόπο. Μα στη 
Γεθσημανή. 

Είναι γεγονός, πως ο 
άνθρωπος έχει λησμονήσει τις υπερβατικές του διαστάσεις. 

Αφήνεται στα πλοκάμια ενός συμπαγούς μηδενισμού. 
Η στενή πύλη εξακολουθεί να λειτουργεί όμως. Κι η 

αποκαλυπτική εμπειρία τούτη παρά τον κλοιόν του κόσμου, 
χωρεί προς τον υπερβατικό τόπο του πνεύματος. 

“Λοιδορούμενοι ευλογούμεν”.
Το είπε ένας μεγάλος.
Ο αυθεντικός χριστιανισμός σ’ όλο του το μεγαλείο. 
        ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ένας καυχησιάρης σπανίως είναι γενναίος.
Ένα γενναίος σπανίως είναι καυχησιάρης.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Της Αγάπης!
Η Αννίτα είναι αθλήτρια κολύμβησης. Λάμβανε μέρος στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του ατομικού προγράμματός της.
Η προπονήτριά της είχε τα μάτια της καρφωμένα πάνω της. Και 

την είδε. Πως έχανε τις αισθήσεις της. Και πνιγόταν. Φώναξε στους 
ναυαγοσώστες, μα δεν την άκουσαν. Δεν το σκέφτηκε λεπτό. Βούτηξε 
μέσα στην πισίνα με τα ρούχα και τα καλοχτενισμένα της μαλλιά.

Δεν περίμενε άλλον να τη σώσει. Την ανέβασε στην επιφάνεια.
Βγήκε στην επιφάνεια η σχέση της αθλήτριας με την προπονήτριά 

της. Τα μάτια της δεν έφυγαν ούτε ένα δευτερόλεπτο από πάνω της. Γι’ 
αυτό και η άμεση αντίδρασή της.

Η εικόνα μιλά μόνη της. Την κρατά στην αγκαλιά της μέσα στο νερό. 
Και την ξαναγυρνά στη ζωή.

«Η αθλήτρια δεν ανέπνεε… μπήκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Λες 
και ήταν τελικός Ολυμπιακών αγώνων».

Δεν ήταν. Τελικός αγάπης και ζωής ήταν!         ΔΔ

l Ο αγώνας είναι ζωή. Και ζωή είναι αγώνας.
l Η ήττα είναι απλώς ένα σύνθημα, για να προχωρήσουμε. 

(Ε.  Κέλλερ) 
l Η αρετή που επαινείται, μεγαλώνει σαν το δέντρο.
l Ας θυμόμαστε πάντα πως η γη μας αποτελεί τον προθάλαμο τ’ 
ουρανού. Ο πρόσκαιρος βίος μας το προοίμιο της ζωής.
l Εκείνος που τα υπάρχοντά του τα μοίρασε στους φτωχούς, έκανε 
καλή χρήση τους. Έφυγε από τον κόσμο αυτό έχοντας πραγματικά 
την κυριότητα του πλούτου του. ( Ι .  Χρυσόστομο)

 l Ο άνθρωπος που για την αγάπη του Θεού δεν μεριμνά για τον 
εαυτό του, έχει ελπίδα αληθινή. Πιστεύει, ότι μεριμνά γι’ αυτόν ο 
Θεός.
l Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις 
χρήματα. Να του αφαιρείς επιθυμίες. (Επίκουρος)
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