
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Συν ηθ ισμένο;

Το έχεις προσέξει; 
Πολλοί προσεύχονται με τα μάτια κλειστά. 
Αισθάνονται, πως, έτσι, επικοινωνούν καλύτερα με τον 

Πατέρα. 
Είναι γεγονός, ότι πολύ συχνά αμαρτάνουμε “δια των θυρίδων”. 

Με τα μάτια. Μας συμφέρει λοιπόν να τα έχουμε κλειστά. 
Υπάρχει κι ο αντίλογος όμως. 
Μπορούμε έτσι να 

διορθώσουμε κακίες; Λάθη; 
Πτώσεις; 

Και κάτι άλλο. 
Με τα μάτια κλειστά πώς θα δούμε τον πόνο των άλλων; Τη 

σύγχυση που παντού επικρατεί; Του κόσμου τη φτώχεια; Και την 
ανάγκη; 

Πώς θα φέρουμε όποιο μήνυμα στους άλλους έτσι; 
Ν’ αδιαφορήσουμε λοιπόν; Μα είναι λύση; 
Πολλοί δοκιμάζονται γύρω. Θέλουν ανακούφιση. 
Τι κάμνουμε λοιπόν; Κι έχουμε πολλά να κάνουμε.
Εμείς; Παρακολουθούμε από μακριά; 
Το θεωρούμε ως κάτι συνηθισμένο; Αναπόφευκτο ίσως;
	 	 				ζ.α

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Mήπως φεύγεις ω ημέρα, με κάποια θλιβερή εντύπωση από ότι είδες, 
ή ότι άκουσες; Μήπως κάποιος σου πλήγωσε την καρδιά, ή φάνηκε 
κατώτερος του ιδανικού σου; (Σκέψεις)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Της αγάπης η σιωπή!
Εδώ το Πάσχα ήρθε πιο νωρίς.
Δεν είναι που περιμένουν, υπομονετικά, στη σειρά για λίγα τρόφιμα.
Ούτε που το μελίσσι, από μέσα, βουίζει ασταμάτητα. Ή οι σακούλες 

γεμίζουν και φεύγουν με απρόσμενη ταχύτητα.
Είναι γιατί το χαμόγελο δεν σβήνει από κανένα χείλι.
Είναι το πύρωμα της καρδιάς, που ξεχειλίζει από αγάπη.
Λαμπριάτικα άνθισαν τα λουλούδια. Κι ομόρφυναν τη φύση. Μα δεν 

μπορούν να παραβγούν με της καρδιάς την ομορφιά,
 τη χάρη, και το άρωμα!
 Να ‘σουν σε μια γωνιά,
 κρυφή μάτια να ρίξεις,
 τα δάκρυα θα μάζευες
 μαργαριτάρια!
Το Πανηγύρι της Ανάστασης. Πριν το Πάσχα.
Στο Συσσίτιο Λάρνακας!
Για όλους εκεί ήταν μια όμορφη μέρα.
Τα λόγια δεν ακούγονταν. Μονάχα η σιωπή είχε το ρόλο της. Αυτόν 

της αγάπης. Και πέτυχε!                              ΔΔ

l Τα βιβλία είναι ακοίμητες λαμπάδες της συγκεντρωμένης σοφίας.
( ‘Ερασμος )

l Κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς τη χαρά και την ειρήνη. 
(Στάρετς  Παρθέν ιος )

l Αν κατορθώσεις να κυριαρχήσεις στον εσωτερικό σου κόσμο, 
εύκολα θα μπορέσεις να νικήσεις τις εξωτερικές επιθέσεις. Τότε 
μπορείς ν’ αποφεύγεις τα καταχθόνια και να προσκολληθείς στα 
αιώνια.
l Όταν κλείνει μια πόρτα, μια άλλη ανοίγει. Εμείς κοιτάμε τόσο 
πολύ και με τόση λύπη την κλειστή. Δε βλέπουμε εκείνη που 
άνοιξε μπροστά μας.
l Το πραγματικό μέτρο του πλούτου σου είναι εκείνο που θ’ αξίζει 
αν χάσεις όλα τα υπάρχοντά σου.
l Προτίμα την προσευχή με το Θεό, παρά την κουβέντα με τους 
ανθρώπους.
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Αποχαιρετισμός

Ο ένας: “Ας πάνε όλα καλά”.    
Ο άλλος: “Ας είσαι καλά”.
Μοναχικό τη ζωής το μονοπάτι. Δύσκολο. 
Πολλοί το βαδίζουν.
Με θάρρος προχωρούμε, όταν αισθανόμαστε το Θεό να μας 

καθοδηγεί. 
Νιώθουμε ασφάλεια. 
Μοναδικό προνόμιο. 
Μας το παραχωρεί Εκείνος.
Δεν έχει σημασία αν είμαστε 

στο σπίτι. Στο αεροπλάνο. Στην 
έρημο. Στην Ανταρκτική. Ή όπου 
αλλού.

Είναι κοντά μας; 
Αυτό μετρά. 
Από εμάς βέβαια εξαρτάται. Τι θα ήταν άραγε η ζωή μας χωρίς 

το Θεό; 
Αναζητητές τ’ ουρανού λοιπόν. 
Έργο διαρκείας. Ζωής. 
Λέμε: 
- Ο Θεός μαζύ σου. 
Προσθέτοντας όμως: 
- Κι εσύ μαζύ Του.                            ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Η μελαγχολία που σκεπάζει το βλέμμα σου προέρχεται από την 
αηδία της ζωής από τις σκληρές τις συνθήκες, ή το γλυκερό 
καταστάλαγμα κάποιων παραδεισίων στιγμών; (Σκέψεις)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Οι «νεομάρτυρες!»
Κάθε φορά που δρασκελούσαμε την είσοδο του ογκολογικού, μια 

σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό. Και μια αίσθηση.
Μπαίναμε σε εκκλησία. Με υποψήφιους «νεομάρτυρες!».
Δεν  εξηγείται αλλιώς. Το δεξί χέρι έπαιρνε μήνυμα και σταυροκο-

πιόταν. Με πλήρη συνείδηση της ενέργειας.
Πώς και το θυμήθηκα;
Την ίδια έντονη επιθυμία αισθανόταν και μια νοσηλεύτρια. Στενή 

φίλη μας και συμμαθήτρια της κόρης μας.
Πρόσφατα συνοδεύσαμε τον σύζυγό της στην εκκλησία των Αγίων 

Ευσταθίου και Αυξεντίου.
Κι από κει στον ουρανό. Όπου θα ζει τον Παράδεισό του! Στην 

αγκαλιά του Θεού, που τόσο αγαπούσε!
Μέχρι να ξανασμίξουν!
Μην έχεις πια την έγνοια του, αγαπημένη φίλη.
Πόσο σε χάρηκα με τα λευκά!
Η πίστη σου στην Ανάσταση είναι στήριγμα.
Είναι ευλογία. Χαμόγελο! Νίκη της χαράς στη θλίψη. Του φωτός επί 

του σκότους. Της ζωής στον θάνατο.
Καλή Ανάσταση! Χριστός Ανέστη, χαρά μου!!!       ΔΔ

l Όταν ο άνθρωπος λέει στο Θεό “γενηθήτω το θέλημά σου”, 
Εκείνος του απαντά: “Γενηθήτω σοι ως θέλεις”.  
l Είναι πραγματικά τραγικό το φαινόμενο τόσο πολλοί άνθρωποι να 
θέλουν να έχουν καθαρά χέρια, αλλά όχι και καθαρή καρδιά.
l Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι απόστολοι. Μπορούμε όλοι μας να 
είμαστε “ζωντανές επιστολές” του Χριστού.
l Οι άνθρωποι που τους αρέσει η κριτική, μπορούν πάντα να βρουν 
κάτι για να κριτικάρουν.
l Ο πραγματικός σκοπός του χριστιανού δεν πρέπει να είναι η γήινη 
ευτυχία του, αλλά η αγιότητα της ζωής του.
l Οι έξυπνοι άνθρωποι προτιμούν την ωφέλιμη κριτική από την 
βλαβερή κολακεία. (Λα Ροσφουκώ)

l “Τούτο είναι μόνο ζωή: Το να μην ζει κανένας μόνο για τον εαυτό 
του”. (Μένανδρος)
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
“υπ’  αδελφού”

Είχε χιονίσει.
Εκδρομή λοιπόν. 
Πέρασε αρκετή ώρα. Μετά φάνηκαν τα χιόνια. Κατάλευκα 

τα πάντα γύρω. 
Ένα λευκό χαλί μας περιτριγύρισε.
Ο δρόμος ανηφορικός. Επικίνδυνος. Μετά το διάζωμά του, 

έχαινε τραγικά ο γκρεμός.
Τα χιόνια δεν μας επέτρεπαν να προχωρήσουμε. Να πάμε 

πιο ψηλά. 
Σταματήσαμε. 
Λεπτά αμηχανίας. 
Υποχώρηση του αυτοκινήτου; 

Γλύστρημα προς τα πίσω; 
Εφιάλτης. 

Κι αν χάναμε τον έλεγχο του οχήματος; 
Την κρίσιμη στιγμή, έσπευσαν κάποιοι. Σήκωσαν ψηλά το 

αυτοκίνητό μας. Το γύρισαν. Μας έδωσαν οδηγίες. 
Πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Μαζύ και θάρρος. 
Όπως στη ζωή. Με τα σημεία τα επικίνδυνα. Και τα 

δύσκολα. 
Κινούμε για την κορυφή.
Με του Θεού τη βοήθεια πάντα. 
“Υπ’ αδελφού βοηθούμενος...”

                 ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Τίποτε ωραίο δεν συνήντησες σήμερα; Δεν είδες καμμιά σκηνή 
τρυφερότητας; Κανένα φιλί; Κανένα εναγκαλισμό; Καμμιά 
μεταρσίωση; (Σκέψεις)
     



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Στο Φως λουσμένοι!
Όσο κι αν δοκιμάσεις να μετρήσεις, σίγουρα χάνεις τον 

λογαριασμό. Τα δώρα Του είναι αμέτρητα. Και ανεκτίμητα. Μόνο 
δόξα τω Θεώ μπορείς να ψελλίσεις και ν’ απολαύσεις τις δωρεές της 
αγάπης Του.

Άνοιξη. Η εποχή των λουλουδιών. Των αρωμάτων. Και της 
ομορφιάς. Η εποχή που δεν χορταίνεται. Μάτια να ‘χετε.

Όπου το βλέμμα κι αν γυρίσεις. Άνοιξη θα μυρίσεις!
Η φύση εξακολουθεί να μιλά στις καρδιές.
Απολαύσετέ την!
Ακριβώς γιατί αντλούμε την ευτυχία από τα μικρά και ταπεινά!
Το όμορφο ξύπνημα της μέρας... Συντροφιά με τη φύση.

Μεγαλείο.
Όλα λουσμένα στης Ανάστασης το φως!
Φωτίζει και αρωματίζει τη ζωή μας. Είναι για τούτο που πρέπει 

να μάθουμε πώς ν’ ανθίζουμε. ‘Οπου κι αν μας φυτέψει η γη! Και το 
άρωμα της αγάπης γύρω μας να σκορπίζουμε.

Των λουλουδιών η ομορφιά δεν φοβάται τ’ αγκάθια!        ΔΔ
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l Αναγνώρισες την αμαρτία σου; Αμάρτησες κατά το μισό. 
Αποπειράθηκες να την δικαιολογήσεις; Τη διπλασίασες!
l Μακάριος όποιος μπορεί ν’ αγαπά εξ ίσου δυνατά όλους τους 
ανθρώπους. (Μάξ ιμος  ο  Ομολογητής )

l Η πιο χαμένη μέρα είναι εκείνη που δεν μπόρεσες να γελάσεις 
ούτε μια φορά.
l Το Άγιο Πνεύμα, ομοούσιο, ομόθρονο και ομότιμο με τον Πατέρα 
και τον Υιό, κάνει Θεούς. Κατά χάρη όσους το δέχονται, φέρνοντας 
μαζί την κάθε αρετή. (Συμεών  ο  νέος  Θεολόγος )

l Η συνεχής και χωρίς έκπτωση καλωσύνη μπορεί να κατορθώσει 
πολλά. Σαν τον ήλιο που λιώνει τον πάγο, μπορεί η καλωσύνη να 
κάνει τις παρεξηγήσεις, τη δυσπιστία και την έχθρα να εξανεμιστούν 
τελείως.
l Ν’ ανησυχείς μόνο, αν δεν μπορείς να προσεύχεσαι.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Ναι.  Είναι

Όμορφος ο ήχος των βημάτων...
  ... του συζύγου που γυρίζει στο σπίτι του.
  ...  του παιδιού, που αρχίζει να περπατά.
  ... της γυναίκας που φέρνει ένα ποτήρι κρύο νερό 

στον διψασμένο.
  ... καθενός που ικανοποιεί τι ανάγκες κάποιου άλλου.
Εύκολα διακρίνουμε τα βήματα περιμένοντάς τα με...  
  ... νοσταλγία. 
  ... αγάπη.
  ... πόθο. 
Του Θεού τα βήματα; Με τη 

μορφή... 
  ... μιας καταιγίδας 
  ... κάποιου φίλου
  ... ενός εντύπου
και φανερώνουν...
  ... αγάπη
  ... ενδιαφέρον
  ... στοργή
και περνούμε...
  ... βουνά
  ...δρόμους
  ... ζούγκλες. Ναι. 
Είναι δίπλα μας.                      ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Δεν ένιωσες την ευτυχία να θωπεύει τις ψυχές των ανθρώπων 
και το αίσθημα να τους χαρίζει την ουράνια απόλαυση, που είναι 
μόνον  προνόμιον του Θεού; (Σκέψεις)    



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Η διαδρομή
«Ζούμε μόνο μια φορά.
Λάθος! Πεθαίνουμε μόνο μια φορά.
Ζούμε κάθε μέρα».
Πραγματικά άραγε;
Είναι η κάθε μέρα μας γεμάτη; Και με τι;
Ζωή δεν είναι το τέρμα. Μα η πορεία. Η διαδρομή.
Χωρίς περιεχόμενο η ζωή μας; Δίχως όνειρα; Χωρίς ζωντάνια;
Το φως; Τ’ αφήσαμε να σβήσει;
Με εφιάλτη μοιάζουν τα ερωτήματα. Που βαραίνει τα στήθια. Και 

κάνουν τις μέρες της ζωής μας αβάσταχτες.
Κι όμως στο χέρι μας είναι. Το άδειο να γιομίσουμε. Στο ασπρόμαυρο 

να δώσουμε χρώμα. Με άρωμα να ραντίσουμε τον κόσμο.
Και οι μνήμες γίνονται όμορφες. Χαμογελούν οι αναμνήσεις. Και τις 

ελπίδες αναπτερώνουν.
Για νέες στιγμές. Ζωή γεμάτες.
Η κάθε μέρα είναι στη διάθεσή μας. Δώρο Θεού. Ας το τιμήσουμε.
Όχι στιγμές χαμένες. Μα ζωντανές!          ΔΔ
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l Καθώς ζούμε το παρόν, πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή που μας 
χαρίζει ο Θεός, ξέροντας ότι γράφουμε ιστορία και αφήνουμε 
παράδειγμα στους άλλους με κάθε λόγο μας. Με κάθε πράξη μας.
Με κάθε ενέργειά μας.
l Η απλότητα είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη φιλοσοφημένη 
ζωή. Κανένας, δεν είναι τόσο καλός και ωραίος στην ψυχή,όσο ο 
απλός. (Χρυσόστομος )

l Ο καθένας πρέπει να φοβάται τον θάνατο, ωσότου ανακαλύψει 
Εκείνον που νίκησε το θάνατο. Και μπορεί να κάνει τον καθένα να 
ζει αιώνια.
l Ο πλούτος και η ευημερία είναι πιο επικίνδυνα για την πνευματική 
υγεία του ανθρώπου, απ’ ότι η φτώχεια και οι θλίψεις.
l Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσες να προσθέσεις στην ευτυχία 
του ανθρώπου, που έχει την υγεία του. Που είναι απαλλαγμένος 
από χρέη και έχει καθαρή συνείδηση.


