
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Στο στάδιο;

Μήπως είναι καιρός να θυμηθούμε τον ουρανό; Το Χριστό; Ν’ 
αναμοχλεύσουμε μέσα μας την ελπίδα γι’ ανακαίνιση; 

Δεν δοκιμάζουμε λοιπόν; Δεν θα χάσουμε τίποτε. 
Στο Χριστό θα βρούμε την ειρήνη. Την αγάπη. Την ελπίδα. Την 

ευτυχία. Τη λύση των προβλημάτων μας. Τη γαλήνη. Την ηρεμία 
της ψυχής μας. Το ξεπέρασμα της διαβρωτικής ανησυχίας.

Οι σύγχρονοι επιστήμονες προχωρούν σε πειράματα. 
Δοκιμάζουν στην πράξη, τα ευρήματά τους.

Η εξέλιξη θα τους δείξει τί θα κάνουν μετά.
Σε περίπτωση αποτυχίας, δοκιμάζουν ξανά.
Παρατηρείται συχνά και 

το φαινόμενο των πολλών 
επαναλήψεων. Πειραματισμών. 
Δοκιμών.

Επιτυχία λοιπόν; Η εξέλιξη θα δείξει.
Οι τυφλοί, όταν κινούνται σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποι-

ούν περισσότερο την αφήν.
Απορία λοιπόν:
Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τούτη την τακτική κι εμείς;
Θα μας βοηθήσει και η εμπειρία.
Ο εκατόνταρχος ανησυχούσε για τον υπηρέτη του. Και τι 

έκαμε; Η αγάπη του προς τον συνάνθρωπο τον οδήγησε στο 
Σωτήρα. Το Χορηγό κάθε αγαθού.

Ζήτησε. Παρακάλεσε. Πήρε. Η σειρά μας τώρα. 
Στο στάδιο λοιπόν; Ή στις κερκίδες;            ζ.α

 ατινα, εάν γράφηται...

Θυμάσαι...
    τη μέρα που, μετά από πολύν καιρό, της είπες κάτι που δεν ήξερε; Και 
εκείνη απλώς σε αγκάλιασε και σου θύμισε ότι η αγάπη της είναι πάντα η ίδια; 
                              (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Το μάθημα
Δεκατρείς ώρες κράτησε ζεστό ένα σκυλί τον ιδιοκτήτη του, σε μια 

χαράδρα βάθους 150 μέτρων. 
Ενώ περπατούσε σε μια οροσειρά, κοντά στις ακτές της Αδριατικής, 

στην Κροατία, έχασε την ισορροπία του.
Μέχρι να έρθουν οι διασώστες να τον απεγκλωβίσουν και να τον 

μεταφέρουν στο νοσοκομείο ο ορειβάτης κινδύνευε να χάσει τη ζωή 
του.

Οι γιατροί είπαν ότι επέζησε χάρη σ’ αυτόν, που βλέποντάς τον να 
τρέμει από το κρύο, κυριολεκτικά, κουλουριάστηκε πάνω του και τον 
κράτησε ζεστό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ζώα μάς βάζουν γυαλιά. Γίνονται 
δάσκαλοι σ’ εμάς τους ανθρώπους, που γινόμαστε απάνθρωποι, 
πολλές φορές, μπροστά στην ανάγκη του άλλου.

Κι όμως έχουμε καρδιά. Έχουμε κι αισθήματα. 
Κρίμα ν’ αφήνουμε τα φθειρόμενα του κόσμου μας να καταστρέ-

φουν και τα δυο αυτά πολύτιμα χαρακτηριστικά μας.
ΔΔ

l Ο Ιησούς είναι το πιο μεγαλοπρεπές παράδοξο που γνωρίζει η 
ιστορία. (R .  R i cc io t t i )

l Και στου χειμώνα τις πιο βαρειές ημέρες, αλκυονίδες μέρες 
καρτερώ. (Δροσ ίνης )

l Αν προγραμματίζετε για ένα χρόνο, φυτέψτε ρύζι. Αν 
προγραμματίζετε για δέκα χρόνια, φυτέψτε δέντρα. Αν 
προγραμματίζετε για εκατό χρόνια, εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας. 
l Το πείθειν και όχι το εξαναγκάζειν είναι ο ορθός τρόπος ενεργείας 

(Μέγας  Αθανάσ ιος )

l Η αλήθεια έρχεται στο φως, ακόμα και όταν δεν τη ζητούμε.
 (Μένανδρος )

l Οι μόνες βέβαιες αρετές είναι εκείνες, που ούτε καν τις 
υποπτεύεται κανείς. (Μέγας Βασίλειος)

l Αγαπάμε περισσότερο ότι αποκτήσαμε με κόπο. (Αρ ιστοτέλης )
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Ένας δ ιά λογος

H προσευχή λοιπόν. 
Η ανάταση και ανύψωση της ψυχής του ευσεβούς ανθρώπου 

προς το Θεό. Και ο μεταξύ τους ευσεβής διάλογος. 
Προϋποθέσεις του διαλόγου τούτου:
Ν’ απευθύνεται προς τον προσωπικό Θεό.
Να υπάρχει η παρουσία του Θεού. Τούτο θα είναι αποτέλεσμα 

διαρκούς αγώνα. 
Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα είδη, όπως: Ατομική. Αλλά 

και κοινή. Μαζύ με άλλους δηλ. 
Εσωτερική. Εξωτερική.
Αίτηση ή παράκληση. Δηλ. 

ευχαριστία. Δοξολογία. Μετάνοια. 
Υπάρχει όμως και η απλή, αλλά και η σύνθετη. 
Η προσευχή είναι αναγκαία, διότι νιώθει ο άνθρωπος την 

ανάγκη της επικοινωνίας με το δημιουργό του. Ταυτόχρονα, αυτή 
επιδρά. Τον κάμνει ευσεβέστερο. Χωρίς την προσευχή, ο Θεός δεν 
επεμβαίνει τη ζωή μας. Σέβεται την ελευθερία μας. 

Βοηθά και τον πλησίον με το παράδειγμα. Χωρίς βέβαια να το 
κάμνει για επίδειξη. 

Χαρακτηριστικά της:
Ακλόνητη πεποίθηση, ότι ο Θεός θα μας δώσει, ότι του 

ζητήσουμε. 
Βεβαιότητα για την αγάπη Του.                           ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Αυτή θυμάται...
κάθε μέρα. Και, αν μπορούσε, θα τις ζούσε όλες πάλι από την αρχή 
τις στιγμές μαζί σου.               (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Ευτυχώς...
Παράτησαν στην κυριολεξία το περιπολικό στη μέση του δρόμου.
Άνοιξαν αμέσως τις πόρτες. Διέσχισαν τον δρόμο. Με κίνδυνο να 

τους χτυπήσει αυτοκίνητο. Έφτασαν στον χώρο απ’ όπου ακούγονταν 
τα κλάματα. Ένα παιδάκι πνιγόταν.

Το άρπαξαν και χωρίς χρονοτριβή στο νοσοκομείο. Το αγοράκι δεν 
επικοινωνούσε.

Τεχνητή αναπνοή. Μαλάξεις. Η μάνα με αγωνία παρακολουθούσε 
κλαίγοντας.

Το παιδί, μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο, συνήλθε.
Οι γιατροί το κράτησαν για περαιτέρω περίθαλψη. Οι δυο αστυνο-

μικοί αποχώρησαν ικανοποιημένοι και ξαλαφρωμένοι από την αγωνία 
που έζησαν. 

Η ενσυναίσθηση έκαμε το θαύμα της.
Τις επόμενες μέρες κυκλοφόρησαν και τα καλά νέα. Το παιδί πήρε 

εξιτήριο για το σπίτι του. Η μητέρα του δεν έβρισκε λόγια να εκφράσει 
την ευγνωμοσύνη της.

Άνθρωποι αγάπης! Ευτυχώς!                    ΔΔ
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l Το καθήκον και το σήμερα είναι δικό μας. Το αποτέλεσμα και το 
μέλλον είναι του Θεού. (Σεραφείμ Παπακώστας)

l Αν υπάρξουν άνθρωποι που θα με πείσουν ότι ο Χριστός δεν έχει 
καμμιά σχέση με την αλήθεια κι αν πράγματι η αλήθεια δεν έχει 
καμμιά σχέση με το Χριστό, θα προτιμήσω να είμαι με το Χριστό, 
παρά με την αλήθεια. (Ντοστογιέφσκυ)

l Καμμιά επιστημονική εφεύρεση, δεν θα φέρει αναγκαστικά μια 
αλλαγή στη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ένας επιστήμονας 
βλέπει τη σφραγίδα του Θεού παντού. Όπου κι αν κυττάξει. 

(Βέρνερ φον Μπράουν)

l Ο Θεός μιλάει μέσα μας σιγά. Πολύ σιγά. Αλλ’ εντελώς καθαρά.
 (Γκα ίτε )

l Για να θριαμβεύσει το κακό, δεν χρειάζεται παρά η αδράνεια των 
καλών ανθρώπων. 



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Ρυθμίζε ι

Συχνά διερωτώμαστε:
Τι είναι λοιπόν η ελπίδα; (Ρωμ. η’ 24)
Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να προχωρήσει, θα καταλήξουμε 
πως είναι η επέκταση της πίστης στο μέλλον.
Αντικείμενό της ο Θεός.
Καρπός της οπωσδήποτε είναι η υπομονή. Η καρτερία. Η χαρά. 
Είναι έργο του Αγίου 

Πνεύματος η ελπίδα η 
χριστιανική.Αυτό μας την 
προσφέρει. Την καλλιεργεί μέσα 
μας. 

Αντίθετη είναι η απελπισία. Η αμφιβολία. Η δεισιδαιμονία. Η 
προσκόλληση στα εγκόσμια. 

Έχει πολύ χαρακτηριστικά λεχθεί: 
“Εφ’ όσον αναπνέω, ελπίζω”. Και “Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία”. 
Και η ελπίδα αληθινά, μένει μαζύ μας για πάντα. Ως το τέλος.
Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
Αφού έχουμε το Χριστό μαζύ μας, γιατί ν’ απελπιζόμαστε;
Ρυθμίζει τα πάντα Εκείνος. 
Τι άλλο θέλουμε;               ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Εσύ θυμάσαι...
ότι η μέρα της μητέρας, είναι η μέρα να της θυμίσεις πόσα πολλά 
σημαίνει για σένα; Και να της πεις περισσότερα από ένα “χρόνια 
πολλά”.                 (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Στην ίδια γλώσσα
«Υπηρετούσα σ’ ένα σχολείο στην Αγγλία.   
Άπειρος, προσπαθούσα να παρουσιαστώ σοβαρός απέναντι 

στα παιδιά. Κάτι το οποίο δεν με εξέφραζε... μέχρι που μια μέρα τα 
παιδιά μου είπαν ένα ωραίο αστείο. Και τότε γέλασα.

Μια κοπελίτσα με ακολουθούσε στην αυλή του σχολείου. Και 
με έβλεπε συνέχεια. Όταν τη ρώτησα γιατί με κοιτάζει, μου είπε 
κάτι το συγκλονιστικό. Το κράτησα και το εφάρμοσα σε όλη τη 
σταδιοδρομία μου:

«Δεν ήξερα ότι μπορείς να χαμογελάς, κύριε».
Όταν ο άλλος είναι κατσούφης, ποιος τον συμπαθεί; 
Το γέλιο εκπέμπει αγάπη. Και καλωσύνη. Κάποιοι που 

συμπεριφέρονται διαφορετικά είναι δυστυχισμένοι.
Να ξέρετε ακόμα πως το χαμόγελο “δένει” πάντα τους ανθρώ-

πους.
Και όλοι οι άνθρωποι χαμογελούν στην ίδια γλώσσα!».
(από ένα ημερολόγιο)                   ΔΔ
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l Ο τεμπέλης δεν ξέρει την απόλαυση της ανάπαυσης. Ποτέ του δεν 
ένιωσε την κούραση της δουλειάς. 
l Ποτέ μην διαψεύδεις τις ελπίδες ενός ανθρώπου, όταν δεν μπορείς 
να του δώσεις καινούργιες. (Γκαίτε)

l Δεν είναι ανάγκη να είσαι μεγάλος άνθρωπος. Φθάνει και περισ-
σεύει να είσαι μόνο άνθρωπος. 
l Δεν συμφωνώ με ό,τι λες. Θα υπερασπιστώ όμως το δικαίωμά σου 
μέχρι θανάτου να το λες. (Βολταίρος) 

lΆλλο η περιαυτολογία κι άλλο η αναγνώριση της αξίας του άλλου. 
Στην πρώτη, χάνουμε όσο πιο πολύ μιλάμε. Στη δεύτερη, όσο πιο 
πολύ σωπαίνουμε. 
l Αρετή δεν είναι να μη μπορείς ν’ αμαρτήσεις, αλλά να μη θέλεις ν’ 
αμαρτήσεις. (Άγιος Αμβρόσιος)

l Όποιος προσπαθεί να φανεί “κάποιος”, διαβεβαιώνει τον άλλο 
πως είναι ασήμαντος. 



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Το μυστικό

Η ζωή μας είναι γεμάτη δυσκολίες. Προβλήματα. Απογοητεύσεις.
Αισθανόμαστε συχνά να χάνουμε το θάρρος μας. Τη θέληση για 

ζωή. Την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Το άγχος μάς πιέζει το στήθος. 
Γιατί άραγε; Διερωτώμαστε.

Είναι απλό. Κυττάζουμε μόνο τ’ αρνητικά της ζωής. Αγνοούμε 
τα θετικά. 

Προτιμούμε τα παροδικά. Τα πρόσκαιρα. Τα υλικά, αντί τα 
αιώνια. 

Στρεφόμαστε συνεχώς στην 
απόλαυση. Τη ζωή στην αμαρτία χωρίς όποιον αγώνα. Ούτε και 
μετάνοια.

Η θέληση θα φανεί στα μεγάλα 
θέματα. Στη τιμιότητα. Στον 
αγώνα των πνευματικών θεμάτων. 
Κι ακόμη στην προσπάθεια για εθνική επιβίωση. 

Έχουμε παραδείγματα; Πάμπολλα. 
Τελικά, η θέληση φτιάχνει τον άνθρωπο. Κι ο άνθρωπος όμως 

χρειάζεται συνεχώς να την καλλιεργεί. Δεν μπορεί ν’ αφήνει τον 
εαυτό του να κάμπτεται με την πρώτη δυσκολία. 

Οι δυσκολίες άλλωστε έρχονται, για να μας δυναμώσουν το 
χαρακτήρα. Να μας ατσαλώσουν τα νεύρα. Να μας κάνουν πιο 
σταθερούς στη ζωή μας. Τις απόψεις μας τις πνευματικές. Τις αξίες 
μας. Τα ιδανικά μας. 

Το μυστικό; Μα η σύνδεση η στενή μ’ Εκείνον. Τον Αρχηγό μας. 
Τον καθοδηγητή μας. Το φάρο τον αληθινό . (Φιλ. δ’ 13).

                 ζ.α.

Θυμάσαι...
όταν παρουσιαστήκε το πρώτο μου δοντάκι;
Είχες ενθουσιαστεί. Πανηγύριζες.

                                           



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Μιαν αγκαλιά!
Αχ και να ‘ταν έτσι η ζωή μας. Χωρίς άγρια θηρία. Ήμερα. Να 

παίζουν ήρεμα με τους ανθρώπους. 
Κιβωτό του Νώε θυμίζει ένα βίντεο. Άνθρωποι να παίζουν και 

να αγκαλιάζονται χαμογελαστοί. Να απολαμβάνουν το παιχνίδι με 
όποιο ζώο μπορείς να φανταστείς. Ελέφαντες. Λιοντάρια. Τίγρεις.
Φώκιες. Σκυλιά. Γατιά. Πρόβατα. Πουλιά.

Επίγειος παράδεισος. Όπως τότε που το κακό δεν είχε ακόμα 
μπει τις καρδιές των ανθρώπων. «Αρνάκια» άκακα ήταν το δάσος 
γεμάτο. Κι εμείς τα αγριέψαμε!

Ψάχνουμε σήμερα μιαν αγκαλιά. Μα δεν τη βρίσκουμε. Ειδικά η 
ανθρώπινη αγκαλιά απομακρύνεται επικίνδυνα. Και στρεφόμαστε 
στα ζώα.

Η αγκαλιά είναι φάρμακο. Λύτρωση. Ζεσταίνει ψυχές. Λειώνει 
πάγους. Ελευθερώνει από τη μοναξιά και την απελπισία.

Ανοίγει καρδιές. Που χωρούν όλο τον κόσμο μέσα.
Μια ζεστασιά ποθεί η ψυχή μου!
Μιαν αγκαλιά, παρακαλώ!              ΔΔ
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l Tίποτε στο Θεό δεν είναι τόσο σπουδαίο, όσο το να είναι 
ενωμένοι οι άνθρωποι.
l Τίποτε δεν είναι δύσκολο, όταν θέλουμε. Τίποτε δεν είναι 
εύκολο, όταν δεν θέλουμε...
l Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός και θάνατος. 
Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση.
l Η θέληση, ο χαρακτήρας, η μελέτη  και η τόλμη με έκαναν 
εκείνο που είμαι τώρα. (Μ. Ναπολέων)

l Ο πιο δύσκολος χαρακτήρας, με τον οποίο έζησα, είναι ο 
εαυτός μου.
l Είναι πιο δύσκολο να βρεις ένα κατάλληλο στολίδι για το 
χαρακτήρα σου, παρά ένα περιττό και ανώφελο για το σώμα 
σου. (Θαλής)


