
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Ευλογία

Όλη τη νύχτα προσπαθούσαν.
Κανένα αποτέλεσμα. 
Απογοητευμένοι λοιπόν μαζεύουν τα δίκτυα. 
Τότε ήλθε Εκείνος. Ξένος ήταν. 
Στον Πέτρο αποτείνεται:
- Πήγαινε ξανά στα βαθιά. Και ρίξε τα δίκτυα. 
Ψαράς είναι Εκείνος; 
Από τη στολή του δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. 
Ξέρει από θάλασσα; Ψάρεμα; Κόπο; 
Του Ξένου η στάση παραμένει 

αμετακίνητη. 
Οι ψαράδες, απορημένοι, 

στρέφονται στον Πέτρον.
Ήταν ήδη πολύ κουρασμένοι. Κι απογοητευμένοι. Κι ο Πέτρος. 
-“Επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον”.
Στροφή; Γιατί; Τι είδεν εκείνος;
Η λογική τους... 
Η πείρα τους...
Του Χριστού το βλέμμα το διεισδυτικό ενέπνευσε τον Πέτρον.
Ουσιαστικά ο τόσο έμπειρος ψαράς, ελεύθερα αφέθηκε στου 

Χριστού την καθοδήγηση. 
Το αποτέλεσμα; 
Ψάρια πολλά.
Ευλογία Θεού      ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Αγαπούμε αυτούς που μας θαυμάζουν. Δεν αγαπούμε 
πάντα αυτούς που θαυμάζουμε.



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .

l Nα φεύγεις από τους άτακτους και την ασωτία. Πλησίασε στους 
δικαίους και διά μέσου αυτών θα πλησιάσεις το Θεό.
l Οι κακές σκέψεις είναι εχθροί χειρότεροι από τα λιοντάρια και τις 
τίγρεις, γιατί μπορούμε ν’ αποφύγουμε το πέρασμα από μέρη που 
υπάρχουν άγρια θηρία. Οι κακές σκέψεις μας ακολουθούν παντού. 
Το γεμάτο ποτήρι δε χωρά τίποτ’ άλλο. Κράτα το νου σου γεμάτο με 
καλές σκέψεις έτσι που να μη μείνει χώρος και για κακές 
l Οι ανεύθυνοι, αντίθετα με τους υπεύθυνους, είναι πάντα 
δημοφιλείς. (Κωστής Στεφανόπουλος)

l Πολύ συχνά, αν και είναι υπεύθυνοι εγκλημάτων, συμπε-
ριφέρονται με μεγάλη αναισχυντία και επιχειρούν να φορτώσουν 
τα δικά τους παραπτώματα στους άλλους. ( Ιω.  Χρυσόστομος)

l Η οκνηρία εξευτελίζει τα άτομα. Όσο και τα έθνη. 
(Ν.Κ.  Αθάνατος)

l Η κριτική είναι ένας δυσάρεστος τρόπος ν’ ακούς την αλήθεια.

Φωτεινό!
Χάρη κι ελπίδα. Αγάπη κι ευτυχία. Τέσσερις λέξεις κλειδιά για 

την πορεία κάθε ανθρώπου. Επιθυμίες που γίνονται στόχος ζωής. Ή 
αξίζουν να γίνουν.

Ρίξε τριγύρω μια ματιά να δεις, πόση ομορφιά και χάρη γεμίζουν οι 
αγροί. Λουλούδια που ανθίζουν. Μοσχομυρίζουν και δείχνουν ουρανό.

Είναι το μοσχομύρισμα αυτό που συντηρεί κι ανανεώνει την ελπίδα. 
Τη γιγαντώνει. Και συντροφιά με την αγάπη κατακτούν τον κόσμο.

Κι ανοίγουν δρόμο για την ευτυχία!
Πού τόπος να την ψάξουμε; Πού γειτονιά να τη χαρούμε;
Κι όμως ένα κατασκηνιώτικο τραγούδι δίνει απάντηση.

Πού είν’ η ευτυχία ρώτησα
ένα παιδί μικρό!
Κι είδα μέσα στο βλέμμα του,
γαλάζιο ουρανό!

Τόσο κοντά, μα χάνεται απ’ τον ορίζοντά μας. Σαν τα παιδιά να 
γίνουμε. Με βλέμμα φωτεινό. Απλό. Που δείχνουν ουρανό!           ΔΔ
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Από Σένα

Κάποια μηνύματα. 
Σημάδια φωτεινά. 
Περνούν από τη ζωή μας. 
Και φεύγουν.    
Ανεκμετάλλευτα. 
Δεν τους δίνουμε σημασία. 
Ποιος ζημιώνει; Μα εμείς ασφαλώς.
Σ’ ένα τέτοιο μπροστά, μόνο συγκλονισμένος μπορεί να είναι ο 

άνθρωπος. Διαβάζουμε λοιπόν: 
“Εν ταις χερσί σου οι κλήροι μου”.
Δήλωση του ανθρώπου του 

πιστού. 
Στο Θεό αποτείνεται. Πού 

αλλού; 
Η ύπαρξή μου, Κύριε, είναι στα χέρια σου. 
Κινούμαι. Ζω. Κυκλοφορώ στην ανοικτή παλάμη σου μέσα. 
Υπάρχω, γιατί εσύ με έφερες στη ζωή. 
Εξακολουθώ να κινούμαι, να τρέχω, γιατί εσύ το επιτρέπεις. 
Όλα τα καλά από σένα προέρχονται. 
Ανέχεσαι τα κακά. Μα για τη δική μου ωφέλεια. 
Με αγαπάς, Πατέρα. 
Κι εγώ; Συνειδητοποιώ τούτη την πραγματικότητα; 
Νιώθω την εμπιστοσύνη, που αναμένεις από μένα; 
Δυσκολεύομαι. 
Βοήθα με, σε παρακαλώ.     ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Ο τίμιος άνθρωπος δεν προσβάλλεται από τίποτα.
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 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Μοιράζεται!
Πριν τρία περίπου χρόνια, 12 Σεπτεμβρίου, μπήκα σε μια τάξη, να 
γνωρίσω τους Μηχανικούς. Φώναζα τα ονόματα.
Στο όνομα Σ. δεν απάντησε κανένας. Ένα αγόρι πλησίασε στην έδρα και 
μου είπε:
“Κύριε, ο Σ. είναι το αγόρι που κρεμάστηκε χτες. Φίλος μου από το 
γυμνάσιο. Βασανισμένο πλάσμα”.
Εκείνες τις μέρες, συνάντησα έναν δάσκαλό του από το δημοτικό. Μου 
είπε: «Ήταν 1η Ιουνίου. Κέρασα παγωτά για τη μέρα του παιδιού.
Ο Σ. δεν έτρωγε. Φάε το παγωτό σου του έλεγα και μου απαντούσε... 
μετά δάσκαλε. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, ο μικρός έτρεξε σε μια 
τάξη. Έδωσε το λιωμένο παγωτό στην αδελφή του.
Γιατί δεν μου είπες να σου αγοράσω ακόμα ένα; τον ρώτησα.
«Δάσκαλε τι άνθρωποι είμαστε, αν δεν μπορούμε να μοιραστούμε ένα 
παγωτό με την αδελφή μας;»
Ντροπή σε όλους μας. Πέθανε ένας άγγελος, για να μάθουμε ότι, η 
αγάπη δεν διδάσκεται. Μοιράζεται!
(Από το ημερολόγιο ενός Εκπαιδευτικού)         ΔΔ

l Σπείρε την ελεημοσύνη σου με ταπείνωση και θα θερίσεις κατά 
την ημέρα της κρίσεως έλεος.
l Γίνου φίλος της δουλιάς, να μη καταντήσεις δούλος των καταστρε-
πτικών παθών και δούλος των ανθρώπων. (Ν.Κ.  Αθάνατος)

l Ο ενάρετος στεφανωμένος με δόξα στην αιώνια ζωή, θριαμβεύει, 
γιατί νίκησε και κατόρθωσε άθλους στον αγώνα της αρετής χωρίς 
κανένα ψεγάδι. (Σ.Σολ.)

l Μάνα είναι το πρόσωπο εκείνο που μπορεί ν’ αναπληρώσει τη 
θέση κάθε άλλου προσώπου. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν μπορεί ν’ 
αναπληρώσει τη δικής της θέση.
l Αν κατορθώσεις να κυριαρχήσεις στον εσωτερικό σου κόσμο, 
εύκολα θα μπορέσεις να νικήσεις τις εξωτερικές επιθέσεις. Τότε 
μπορείς ν’ αποφύγεις τα καταχθόνια και να προσκολληθείς στα 
αιώνια.
l Χαρακτήρας είναι το διαμάντι που χαράζει κάθε άλλη πέτρα.
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Αδιάκοπα

Εξέχουσα η θέση του. 
Περιμένει κανείς πως και η ζωή του θα είναι ανάλογη. 
Κάποια συμπεριφορά του βάζει σε σκέψεις τους ανθρώπους. 
Ένας αρχιτελώνης; Στη συκομουρέα ανεβασμένος; 

Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα; Τι θα πουν οι άλλοι; 
Ο Ζακχαίος προχώρησε. 
Παραμέρισε εντυπώσεις. Απόψεις. Σχόλια. Συζητήσεις. 
Ήθελε να Τον δει. 
Εκ των πραγμάτων, μόνο ένας τρόπος. Άνοδος στη συκομορέα. 
Δεν καθυστέρησε. 
Τον είδε.
Και ήταν αρκετόν.
Η ζωή του άλλαξε άρδην. 
Δεν μίλησαν. Ή μάλλον μίλησαν. Ναι. Με τα βλέμματα. 
Διεισδυτικό του Χριστού το βλέμμα.
Γη αγαθή η ψυχή του Ζακχαίου. 
Και το θαύμα έγινε. 
Εμείς; Εκτός από το θάμβος, κάμνουμε κάτι; Πιο πέρα; 
Ενώ 
“ο ανθυπολοχαγός στην εκστρατεία της Αλβανίας είναι 

πεθαμένος, κι όμως ανυψώνεται. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
πέφτει, κι ωστόσο πάντα ξανασηκώνεται. Αυτό συμβαίνει αδιάκοπα” 
(Οδ. Ελύτης) στη ζωή.                            

        ζ.α.  

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Προτιμούμε να πούμε κακό για τον εαυτό μας, παρά 
να μη μιλήσουμε καθόλου.
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 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Μήνυμα
Ο Χριστός καλεί όλους μας να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των 

ουρανών.
Μας προσκαλεί να σταθούμε ψηλότερα από τις γήινες καταστάσεις. 

Ν’ αναδειχθούμε τέλειοι, όπως ο Πατέρας μας.
Να ζητούμε διαρκώς συγγνώμη από τον Θεό και τους συνανθρώπους 

μας για τα παραπτώματά μας.
Να διατηρούμε καθαρή την ψυχή μας. Έτοιμη ν’ ανέλθει στους 

ουρανούς. Ν’ ακούσει την πρόσκληση του Πλάστη.
Μια πρόσκληση προσωπική.
Μπροστά σε όποιους ενδοιασμούς προβάλλει έντονα αυτό που 

διάβασα:
Την αγιοσύνη και την αιώνια ζωή την κερδίζουν οι θνητοί άνθρωποι 

και οι αμαρτωλοί της γης. Άρα;
Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
Μην φοβάστε την τιμωρία του Κυρίου!
Δεν μας διαπαιδαγωγή σαν εγκληματίες, αλλά σαν παιδιά του! 

Παιδιά που τα περιβάλλει με την άπειρη αγάπη Του.
Και να μην ξεχνούμε:
Ο ληστής στο τελευταίο δευτερόλεπτο «έκλεψε» τον Παράδεισο.
Μήνυμα σε όλους μας!      ΔΔ
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l Ο καλός και έντιμος χαρακτήρας του ανθρώπου είναι σίγουρο 
εφόδιο για οποιαδήποτε τροπή κατά τη διάρκεια της ζωής του.

 (Ν.Κ.  Αθάνατος)

l Μη μου λες ποιές είναι οι προτεραιότητές σου. Πες μου πού ξοδεύεις 
τα χρήματά σου και θα σου πώ ποιές είναι οι προτεραιότητές οσυ.
l Οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιτύχουν στα μικρά 
πράγματα, αν δεν εμποδίζονταν από τις μεγάλες φιλοδοξίες τους.
l N’ aγαπάς την ευθύνη.  (Ν.Καζαντζάκης)

l Η μελέτη των βιβλίων που έγραψαν οι Άγιοι, γεμίζει την ψυχή 
μας από Θεία ευφροσύνη.
l Πριν από τη χάρη προηγείται η ταπείνωση, και της παιδεύσεως 
η υπερηφάνεια.
l Εκείνος που ζει για τον εαυτόν του μόνο και δεν ενδιαφέρεται για 
κανέναν απολύτως, είναι άνθρωπος άχρηστος και ούτε άνθρωπος 
πρέπει να ονομάζεται.



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Δίνει

“Έδει”. Ναι. Ο Χριστός.
Να περάσει από τη Σαμάρεια. 
Μα... 
Ναι. Υπήρχαν προκαταλήψεις. Υποκειμενικές τοποθετήσεις. 

Μια αρνητική αντιμετώπιση. 
Οι Ιουδαίοι απέφευγαν να περάσουν από εκεί. 
Ο Χριστός; “έδει”. Δηλ. “έπρεπε”.
Κινείται χωρίς διάκριση. 
Φέρνει το Ευαγγέλιο σ’ όλους. 
Δεν έχει σημασία, αν κάποιοι 

εχθρεύονται άλλους. 
Διασχίζει την προκατάληψη 

λοιπόν. 
Δεν μπαίνει σε στεγανά. 
Δεν υποτάσσεται σε ακρότητες. 
Κινείται πέρα από όποιες συμβατικότητες.
Η στάση Του; Είναι και μια διαμαρτυρία. Έμπρακτη.
Περνά λοιπόν.   
Συναντά τους “άλλους”. 
Δίνει το νερό το δικό Του. 
Ο Χριστός πηγαίνει παντού. Χωρίς διαχωρισμούς. Και πράσινες 

γραμμές.                        ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Η υποκρισία είναι ελάττωμα, που ο κακός το παίρνει 
για αρετή.
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 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Χωρίς λόγια!
Ένας 79χρονος από τη Νέα Ζηλανδία έφτιαξε ένα ηλεκτρικό 

ποδήλατο. Το ένωσε με το τροχοκάθισμα της 89χρονης συζύγου 
του, που πάσχει από άνοια ώστε να χαίρονται μαζί τις βόλτες στη 
φύση. Χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, επιπλοποιός το επάγγελμα, είχε μια 
έφεση στις εφευρέσεις, φτιάχνοντας το πρώτο ηλεκτρικό ποδήλατο 
πριν 15 χρόνια. Και τώρα πήρε το πράγμα ένα βήμα παρακάτω.

 Δείχνοντας χωρίς λόγια τι πάει να πει αγάπη και αφοσίωση!
Ακόμα μια φορά η αγάπη δεν μιλά. Δεν εκφράζεται με λέξεις.
 Όταν οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μιλήσουν, βρίσκουν άλλους 

τρόπους να δείξουν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους.
Τι κι αν η σύζυγος δεν αναγνωρίζει, λόγω άνοιας, τον εαυτό της: 

Ούτε ποιος την παίρνει βόλτα. Σημασία έχει πως τη γνωρίζει αυτός. 
Και στο πρόσωπό της βλέπει τη γυναίκα που αγάπησε. Και θα αγαπά 
μια ζωή!                         ΔΔ

l Αδελφοί, φωνάζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν είναι δυνατόν 
και όλη τη νύχτα, το “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”. Να βάζετε 
το νου σας στο έργο αυτό μέχρι το θάνατό σας.
l Αφού μπήκε στον κόσμο η αμαρτία, κατάστρεψε την ελευθερία. 
Διέφθειρε την αξία που έχουμε από τη φύση μας. Και έφερε τη 
δουλεία.
l Όπως ο χειμώνας είναι κατάλληλος για την καλλιργεια της γης, 
έτσι και η λύπη για τη φροντίδα της ψυχής.   

(Άγ.  Ιω.  Χρυσόστομος)

l Όποιος λέει ότι ο δίκαιος άνθρωπος δεν πρέπει να έχει θλίψεις, 
είναι σαν να υποστηρίζει ότι δεν ταιριάζει στον αθλητή να έχει 
ανταγωνιστή. (Γρηγόριος  Θεολόγος)

l Μια πράξη αγάπης δεν χρειάζεται μετάφραση.
l Δεν υπάρχει “διακοπή ρεύματος” στην επικοινωνία μας με το 
Θεό.
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