
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Η μόν η

Θα συναντήσουμε, με την Ανάστασή Του τους πατέρες μας. Τις 
μητέρες μας. Τ’ αδέλφια μας. Όλους εκείνους με τους οποίους μας 
ένωσε ο δεσμός της αγάπης. Της φιλίας εδώ στη γη. 

Έτσι η ελπίδα ανανεώνεται. Βιώνεται. Γίνεται αντικείμενο 
χαράς. 

Μεγάλο το δώρο Του. 
Μας αξιώνει να εγγίσουμε τον  ζωηφόρο τάφο Του. Ν’ ακούσουμε 

το χαροποιό μήνυμα που από εκεί εκπέμπεται. Να βοηθήσουμε, 
ώστε να σκηνώσει μέσα μας η γλυκειά παρηγοριά. Και η ελπίδα. Ν’ 
αγνοήσουμε τα φαρμακερά βέλη 

που με το τόξο τους έρριξαν 
εναντίον μας οι διάφοροι. 

Να παραμερίσουμε το 
φιλότιμό μας που καμμιά φορά εξανίσταται. 

Να μην πειθόμαστε στη φωνή του αντίδικου. Του σατανά. Να 
μην λυγίσουμε μπροστά στον πειρασμό. Να ρίξουμε όποια τείχη 
προκατάληψης προς τους άλλους. Να νιώθουμε συναδελφωμένοι 
με τους άλλους. Να νιώσουμε την ηρεμία του Αναστημένου. 
Να γίνει η ψυχή μας το κάτασπρο περιστέρι. Το ευκίνητο, που 
διασφαλίζει τους αιθέρες.

Οι Μυροφόρες πρωΐ κίνησαν. 
Κι εμείς, λοιπόν. Να κινήσουμε. Στον όρθρο της νέας μέρας
Θα δούμε τον τάφο.
Ανοιχτό.
Να περιμένει εμάς.                        ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Γιατί κλίνεις μελαγχολικά το κεφάλι σου, ω 
Ημέρα, κι ένα σύννεφο θολώνει τη μαγική δύση 
σου;                  



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Ανοιχτός...
Αποθέτουμε, τα βαρίδια που μας κρατούν στη γη.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για πέταγμα. Γι’ ανέβασμα στα ύψη. Στις 

παρυφές του Παραδείσου.
Μόνο έτσι γιορτάζουμε Ανάσταση! Όλα τ’ ανθρώπινα γίνονται 

βάρος. Ασήκωτο. Και βασανιστικό.
Κρύβουν το Φως και την πηγή του. Ρίχνουν σκιές και σκοτάδι. 

Εμποδίζουν την άνοιξη να γιορτάσει στις καρδιές μας.
Κάμνουν τα όνειρα να ντρέπονται. Να κρύβονται. Να χάνονται.
Μας κρατούν καρφωμένους στη γη.
Το μισοσκόταδο γίνεται έρεβος αδιαπέραστο.
Έστω κι αν γνωρίζουμε, πως με την Ανάσταση σβήνουν όλα τα 

σκοτάδια, δεν κάνουμε την υπέρβαση. Το βήμα προς τον ουρανό.
Ο δρόμος της αρετής είναι πάντα ανοιχτός. Τι απομένει;
Τα όνειρά μας στα φτερά του χαρταετού της Άνοιξης λοιπόν. 
Και θα φτάσουν στο Θεό!
Χριστός Ανέστη!              ΔΔ

l “Ο χαριτωμένος από το Θεό άνθρωπος είναι αδύνατο να μην είναι 
ειρηνικός ή να δυσανασχετεί για το παραμικρό προς τον αδελφό 
του”. (Στάρετς  Παρθέν ιος )

l Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων: Αυτός που δεν ξέρει τίποτα. Και 
πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Αυτός που δεν ξέρει τίποτα. Και δεν το 
ξέρει. Αυτός που δεν ξέρει και γνωρίζει την άγνοιά του. 
l Ύστερα από κάθε πίκρα κι αποτυχία, ξεπηδά από μέσα μια νέα 
διάθεση. Μια επιθυμία για νέες προσπάθειες. 
l Λέγε πολλά “ευχαριστώ” στο Θεό. “Γι’ αυτά που δεν σου έδωσε. 
Όχι γι’ αυτά που σου έδωσε. Ανάμεσα σ’ αυτά που δεν σου έδωσε, 
δεν είναι μόνο αυτά τα υλικά που νομίζεις. 

Να λες “ευχαριστώ”, γιατί δεν σου έδωσε αρρώστιες και λύπες.
l Άριστο βιβλίο είναι εκείνο που ανοίγουμε με λαχτάρα και 
κλείνουμε με κέρδος. (Άμος Αλκότ)
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Ως πότε . . . ;

Πολλοί οι δυστυχισμένοι. Οι ψυχικοί τραυματίες. Οι διεστραμ-
μένοι. Τύποι σκοτεινοί. 

Βασική αιτία του επικίνδυνου ψυχισμού τους η καθημερινή 
διένεξη και διαμάχη των γονιών τους. 

Το οικογενειακό κλίμα. Πάντα κραυγές αλλόφρονες. Υστερικές 
εκρήξεις. Ύβρεις. Εκτοξεύσεις αντικειμένων. Ξυλοδαρμοί ίσως. 
Μίσος. Διάθεση εκδικητική. 

Ο ένοχος; Η απουσία της ειρήνης. 
Τι να πει κανείς για την απαισιώτερη και θλιβερώτερη 

πραγματικότητα; Τον μεταξύ των 
συζύγων καθημερινό πόλεμο; Και 
τις μάχες τις καθημερινές; 

Της ειρήνης η απουσία επιτρέπει 
την είσοδο στη ζωή μας ενός απαίσιου σκηνικού. Του πολέμου. Της 
φυγάδευσης. Και δολοφονίας της. 

Έτσι εμφανίζονται στα διάφορα του πλανήτη μας σημεία, πλήθη 
ξερριζωμένων. Φάλαγγες τραυματιών και αναπήρων. Καταστροφή 
έργων πολιτισμού. Κραυγές ορνέων που διαφιλονικούν την 
κυριότητα των άταφων νεκρών. Πυκνή και αποπνικτική νέφωση 
από τα καιόμενα ερείπια.

Κατάντησε πια εικόνα συνηθισμένη. 
Ως πότε άραγε;
“Καιρός παντί πράγματι”.     ζ.α..  

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
       την έκπληξή μου στην Εκκλησία, το Μεγάλο Σάββατον; 
                 (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Της αλήθειας
«Το κελλί μου, γράφει ο Ιάκωβος Πατάτσος, βρίσκεται ακριβώς 

απέναντι στου Ζάκου και του Χαρίλαου Μιχαήλ. Τραγουδούμε 
πατριωτικά τραγούδια, γιατί πάσχουμε για την πατρίδα».

«Πάσχεις» για την πατρίδα όταν αυτή γίνεται, πέρα από τόπος 
κατοίκησης, βίωμα δεμένο με την ύπαρξή σου. Εστία μνήμης και 
αλληλεγγύης. Ιδανικό ικανό να πραγματώσει ηθικές αξίες. Που 
πιστεύεις. Και σε εκφράζουν. Τότε, ναι. Θυσιάζεσαι και πάσχεις γι’ 
αυτήν. Για την οικογένειά σου. Για τον κάθε άλλο. Για όσα πιστεύεις 
και αγαπάς.

Σήμερα ο κόσμος άλλαξε. Δεν είναι πια αυθόρμητος. Ούτε απλός. 
Έμαθε να τα υπολογίζει όλα. Τα συμφέροντά του. Τη ζωή του.

Ύστερα είναι και το βόλεμα του καθενός. Η ρουτίνα της 
καθημερινότητας. Που εξαντλεί τη θέληση μας και τη δραστη-
ριότητά μας στα τόσα που πρέπει να αποκτήσουμε.

 Όμως δεν γίνεται. Θα ‘ρθει η στιγμή της δικαίωσης. Της αλήθειας 
η στιγμή.                           ΔΔ

l Κανένας φραγμός, καμμιά φθορά, κανένας πόνος δεν μπορούν να 
μειώσουν τη θέληση και την επιμονή σου για επιτυχία. 
l Σήμερα θα σταματήσω να λέω: “Αν είχα καιρό...”. Ξέρω πως δε θα 
βρω ποτέ χρόνο για οτιδήποτε σκεφτόμενος με αυτόν τον τρόπο. Αν 
θέλω χρόνο, πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτόν που έχω.
l Περισσότερο από το νέκταρ και το μέλι μας ευχαριστούν οι 
προσευχές. Διώχνουν μακριά τους εχθρούς και ειρηνεύουν την 
ψυχή”. (Στάρετς Παρθένιος)

l Δεν έχεις δικαίωμα να μένεις με τις παλιές αναμνήσεις. Τις 
νοσηρές νοσταλγίες. Τα ονειροπολήματα.
l Ήρθες στον κόσμο για να ζήσεις. Να χαρείς. Να δημιουργήσεις. 
Να προσφέρεις.
l Τα βιβλία, χωρίς την εμπειρία της ζωής, είναι άχρηστα, γιατί όλα 
μπορούν να μας τα μάθουν. Εκτός από την τέχνη να ζούμε. 

(Σάμιουελ Τζόνσον)
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Το δώρο

      
Τι επιθυμούν άραγε οι διωκόμενοι από την κατάρα του πολέμου; 
Την ειρήνη ασφαλώς. 
Τι άραγε περιστέλλει τον θρίαμβον της επί γης στρατευμένης 

Εκκλησίας; Περιορίζει την αγαθοποιό και ευεργετική της δράση; 
Η Ειρήνη, που είναι ουσιώδης όρος, απαραίτητη προϋπόθεση 

για το άτομο. Την οικογένειαν. Την ανθρωπότητα. Την Εκκλησίαν. 
Αληθινό δώρο πολύτιμο και θείο του Αναστάντος Χριστού. Ευχή 
ειλικρινής και πολυπόθητη της Εκκλησίας. 

Χρειάζεται όμως να καταλάβουμε κάτι. Η απόλαυση της 
ειρήνης έχει ως προϋπόθεση 
και είναι αναγκαία συνέπεια της 
παρουσίας του Αναστημένου 
Χριστού. 

Όπως η ακτίδα που μεταδίδει το φως και την θαλπωρή, είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον ήλιο, έτσι και η ειρήνη με την 
πηγήν. Την εστίαν της ειρήνης. 

Προσφέρεται τελικά σε ψυχές που πιστεύουν. Αγαπούν. 
Χαίρονται για την ευδοκίμηση του συνανθρώπου τους. Υποχωρούν. 
Όχι στις αρχές και τις ιδέες. Ανέχονται. Συγχωρούν. Ζουν με 
ειλικρίνεια και συνέπεια τον λειτουργικόν βίον της Ορθόδοξης 
Εκκκλησίας. Την αντιμετωπίζουν όχι ως φιλοσοφικό αίτημα. Ούτε 
ως καρπό σύμβασης και συνθήκης. Αλλά ως δώρο της Χάρης του 
Θεού. 

Συνειδητοποιούμε λοιπόν τούτη την πραγματικότητα; 
Χριστός Ανέστη λοιπόν.  Και πάλιν.                ζ.α.  

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
τί έκανα στην αυλή; Μου άρεσε να παίζω με το χώμα.
Η αντίδρασή σου ;
Χαμόγελο.                                   (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Πού τόπος; 
Τι να σου κάμει μια σκέψη!
Πόση απόγνωση σε μια φωτογραφία! Με βλέμμα απλανές. Στην 

αγκαλιά μικρό παιδί. Τι να χωρέσει ο νους και πόσα!
Κι η άλλη… Να φανερώνει ακόμα πιο έντονα την τραγωδία του 

πολέμου.
Μια μάνα τρομαγμένη. Με μια βαλίτσα στο ‘να χέρι. Και στ’ άλλο τα 

παιδιά.
Να τρέχει αλαφιασμένη.
Πού δρόμος να σωθείς; Τόπος να χωρέσει τον πόνο σου; Τα όνειρά 

σου. Που έπεσαν νεκρά από τις σφαίρες;
Ο πόλεμος δεν έχει σημαία. Ούτε εθνικότητα.
Παντού σκοτώνει. Σκορπά τον όλεθρο. Όρθιο τίποτε δεν αφήνει.
Και να ‘ταν μόνο τ’ άψυχα; Τάφους ομαδικούς κι απρόσωπους ανοίγει. 

Στη γη. Και στις ψυχές. Βάρος ασήκωτο.
Μαλάκωσε, Κύριε, τις καρδιές.
Φέρε ξανά την ελπίδα.
Και την ειρήνη στον κόσμο!     ΔΔ

l Τα βιβλία είναι τα παιδιά του ανθρώπινου νου. (Τζόναθαν Σουίφτ)

l Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους θορυβώδεις και ταραχοποιούς 
που αγαπούν τις φασαρίες και τα κοσμικά πράγματα, τότε κι εσύ 
χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. 

(Στάρετς Παρθένιος)

l Να είσαι σύντομος στις ομιλίες σου. Καμμιά μακρηγορία δεν είναι 
ευχάριστη στους άλλους.
l Μην περιμένεις την τελευταία στιγμή πριν από το θάνατό σου, 
για να καταλάβεις τη ματαιότητα του πρόσκαιρου αυτού κόσμου. 
Σκέψου την τώρα. Ωστε να προσκολληθείς στα αιώνια πράγματα 
που πραγματικά αξίζουν.
l Είναι καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος για μια ευκαιρία, έστω 
και αν εκείνη δεν θα παρουσιαστεί ποτέ, παρά να συναντήσεις μια 
ευκαιρία και να μην είσαι προετοιμασμένος.
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Πώς;

. 
Οι Μυροφόρες μας τοποθετούν μπροστά στην Ανάσταση. 

Παρουσιάζουν το κλίμα της. Βεβαιώνουν ότι θα αναστηθούν όλοι. 
Εγγυούνται, πως όλοι οι αγαπημένοι μας θα γυρίσουν στη ζωή. 

Άσχετο αν πρόσκαιρα έγειραν και κοιμήθηκαν στον τάφο.
Ο Χριστός, θριαμβευτής, αναστήθηκε. Νικητής μέσα από το 

σκοτεινό μνημείο. Θα δώσει το δικαίωμα σ΄όλους να ζήσουν 
αιώνια κοντά Του. Θα καλέσει όσους χάσαμε. Όσους αγαπούμε. 
Όσους νοσταλγούμε να ξανα-
δούμε και ν’ αντικρύσουμε. 

Τώρα όλα τα πλημμυρίζει 
η χαρά της Ανάστασης. Το 
φως του άδειου τάφου. Ο πόνος του θανάτου απαλύνεται. Το 
μυστήριο υποχωρεί. Η σκέψη κι η καρδιά μας ζουν πιο έντονα τη 
βεβαιότητα της Ανάστασης. 

Καμμιά αμφιβολία λοιπόν. Θα αναστηθούμε. Θα συναντηθούμε 
με τον Κύριο. Ναι.

Εκείνος δέχθηκε να σταυρωθεί. Να θανατωθεί. Να μπει στο 
μνημείο για την αγάπη τη δική μας.         

Εμείς; 
Πώς το αντιμετωπίζουμε;                

 ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
την εκδρομή  μας στο Τροόδος;
Ήθελες παγωτό. Πού να βρεθεί τότε;

(“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Παγωμένες καρδιές!
Όταν ζούσα στην Αγγλία ο Paul, ένας μορφωμένος και καλλιερ-

γημένος άνθρωπος, από το Λεσότο της Αφρικής, με παρακάλεσε ένα 
βράδι να πάμε σε ένα κέντρο.

Μόλις μπήκαμε, όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς το μέρος του 
Paul.

Σε κάποια στιγμή, ένας από τους θαμώνες, το ρώτησε, τι γυρεύει 
στην Αγγλία.

Εκείνος  χαμογέλασε, χωρίς να απαντήσει. Ο άλλος επιμένει:
«Σε ρωτώ ξανά. Τι γυρεύεις σ’ αυτήν τη χώρα; Γιατί δεν πάεις πίσω 

στη ζούγκλα;»
Ο Paul σηκώθηκε.
Απαντά στον τύπο:
«Κύριε, πριν έλθω στη χώρα σου ήμουν απολίτιστος και έτρωγα 

ανθρώπους στη ζούγκλα. Ήρθα στη χώρα σου, για να γίνω πολι-
τισμένος. Σαν εσένα, κύριε». (Από ένα ημερολόγιο).

Πάγωσαν τα πάντα. Παγωμένες καρδιές!                                              ΔΔ

l Η τραγωδία της ζωής δεν έγκειται στο ότι τελειώνει πολύ σύντομα, 
αλλά στο ότι περιμένουμε παρά πολύν καιρό μέχρι ν’ αρχίσουμε να τη 
ζούμε.

l Να μη σκεφτόμαστε πόσο πρέπει ν΄απομακρυνθούμε από τον κόσμο, 
για να ευαρεστήσουμε το Θεό. Αλλά πόσο κοντά σ’ Εκείνον πρέπει να 
ζούμε.

l Ένα καλό βιβλίο είναι ένας καλός φίλος. (Αντρί  Μπερναρντέν)

l Μην θίγεσαι από τα λόγια κάποιου συνανθρώπου σου. Αγάπα τον με 
απέραντη αγάπη σαν τον εαυτό σου, για να έχετε και οι δύο ειρήνη”.

(Στάρετς Παρθένιος)

l Όταν συγχωρείς κάποιον, απελευθερώνεις ένα σκλάβο. Και 
ανακαλύπτεις, ότι ο σκλάβος ήσουν εσύ.

l Να είσαι προβλεπτικός. Να σχεδιάζεις έγκαιρα. Ο Νώε κατασκεύασε 
την κιβωτό προτού αρχίσει ο  κατακλυσμός.
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
“Ειρήν η υμίν”

Oι πόρτες κλειστές. Η παρουσία Tου υπερφυσική και 
απροσδόκητη. Μη αναμενόμενη και εκπληκτική. 

Η προσφώνησή Tου από τότε μπήκε στην Εκκλησία. Έγινε 
χαιρετισμός. Ευχή για τους πιστούς. Ωραιότατο τελικά δώρο για 
τον άνθρωπον. 

Ας φανταστούμε το μαρτύριο και την αθλιότητα μιας ψυχής που 
συνταράσσεται από τη θύελλα και την καταιγίδα των τύψεων της 
συνείδησης. 

Κανένα αγαθό, καμμιά κατά-
σταση δεν είναι επιθυμητή. 

Δεν μπορεί να αντιρροπήσει την 
εσωτερική συμφορά. 

Ένα το επιθυμητόν: Η ειρήνη. 
Έχουμε άραγε ποτέ αισθανθεί τη σφοδρότητα της μονομαχίας 

μεταξύ της παγερής λογικής και της Πίστης; Την κόπωση από το 
άγχος αδυσώπητων προβλημάτων; 

Αν ναι, οπωσδήποτε νοσταλγήσαμε, έστω και λίγες στιγμές 
ειρήνης.

Η ειρήνη αποτελεί όρον ύπαρξης της προσωπικότητας. 
Προϋπόθεση πνευματικού βίου. Κλίμα χαράς. Και ψυχικής 
μακαριότητας.

Χριστός Ανέστη!  
ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
τον ενθουσιασμό μου στον Επιτάφιο;
Κι εγώ χαιρόμουν. (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Τα ξαναλέμε
Πόλεμος. Η μεγαλύτερη κατάρα της ανθρωπότητας. Και τη ζούμε 

τον 21ο αιώνα σε άμεση, ζωντανή μετάδοση. Χωρίς κανένας μας να 
αισθάνεται ντροπή και αποτροπιασμό.

Όλα πια τα συνηθίσαμε. Έγιναν μέρος της ζωής μας. Μπαίνουν στα 
σπίτια μας εικόνες φρίκης και τις προσπερνούμε αδιάφορα.

Όχι όμως και ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Τα μεγαλύτερα θύματα της 
τραγωδίας. Αυτά ακόμα ταρακουνούν της ψυχής μας τις χορδές.

Η φωτογραφία της είχε συγκινήσει όλο τον κόσμο. Και ακόμα τον 
συγκινεί. Και πάντα θα τον συγκινεί.

Ένα παιδάκι νόμιζε πως ο φωτογραφικός φακός ήταν όπλο.
Έσφιξε τα χείλη της και σήκωσε τα χέρια της ψηλά.
Να παραδοθεί.
Ένα τοσοδά κοριτσάκι.
Μια εικόνα 1000 λέξεις.
Για μπείτε σ’ αυτήν την καρδούλα. Μετράτε τους χτύπους της. Γίνετε 

ένα μαζί της.
Και τα ξαναλέμε!              ΔΔ

l Η σωτηρία είναι τόσο απλή, που συχνά δεν της δίνουμε σημασία. Είναι 
τόσο ανεξιχνίαστη που δεν τη χωρά ο νους μας. Και είναι ένα δώρο τόσο 
μεγάλο, που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.

l Οι άνθρωποι γρήγορα ξεχνάνε το πόσο γρήγορα έχεις κάνει κάτι, αλλά 
πάντοτε θυμούνται το πόσο όμορφα το έχεις κάνει.

l “Η ψυχική ειρήνη μας δίνεται ως δώρο από τη φιλανθρωπία του Θεού. 
Χρειάζεται όμως πολύς αγώνας, για να τη διατηρήσουμε”. 

(Στάρετς Παρθένιος)

l Στα βιβλία βρίσκουμε την ψυχή του χρόνου που πέρασε. Τη δια-
τυπωμένη ηχώ του παρελθόντος, όταν το σώμα και τα υλικά στοιχεία, 
που το αποτελούν, έχουν τελείως χαθεί σαν ένα όνειρο. (Τόμας Καρλάιλ)

l Πώς λάμπει το φως  μιας λάμπας μέσα στο σκοτάδι; Έτσι λάμπει και 
μαι καλή πράξη  μέσα στον κόσμο μας σήμερα.

l Ο Χριστιανισμός δεν έχει αξία, αν δεν φαίνεται στην πράξη. Οι λάμπες 
δεν μιλάνε. Λάμπουν και φωτίζουν.
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