«Χξόλνο θαὶ νἰθνγέλεηα: ὁ ρξόλνο ὡο «θαηξὸο εὐπξόζδεθηνο» γηὰ ηὴλ
ἀγωγὴ ηῶλ παηδηῶλ».

Καιή ζαο κέξα,
Νὰ ερεζῶ ζὲ ὅινπο θαιὴ θαὶ εινγεκέλε λέα ρξνληὰ θαὶ ρξόληα πνιιά,
ηόζα ὥζηε λὰ ζπλερίδνληαη ζηὴλ Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ!
Θὰ ἤζεια λὰ εραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο παηέξεο, ηὸλ παηέξα Ἀζαλάζην
θαὶ ηὸλ παηέξα Ἀξζέλην γηὰ ηὴλ εθαηξία ηῆο ἐπηθνηλσλίαο πνὺ κᾶο
δίλνπλ θαὶ γηὰ ηὴλ ἀγάπε θαὶ ηὴλ ἐκπηζηνζύλε ηνπο. Σὰ ιίγα ιόγηα πνὺ
ζὰ πῶ ζηνρεύνπλ θπξίσο ζηὴλ πξνζσπηθή κνπ ἀθύπληζε πνὺ ηὴλ ἔρσ
πνιιὴ ἀλάγθε, ἀιιὰ θαὶ ζηὴλ πξνζθνξὰ κηᾶο ἀθνξκῆο ζπδήηεζεο θαὶ
κνηξάζκαηνο ὅισλ καο.
Σὸ ζέκα πνὺ ζὰ ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ἐπηγξάθεηαη: «Χξόλνο θαὶ
νἰθνγέλεηα: ὁ ρξόλνο ὡο «θαηξὸο εὐπξόζδεθηνο» γηὰ ηὴλ ἀγωγὴ ηῶλ
παηδηῶλ». Ἔρεη ινηπὸλ ηὸ ζέκα καο, ὅπσο εἶλαη εὔινγν ζηὴλ ἀξρὴ κηᾶο
λέαο ρξνληᾶο, ζρέζε κὲ ηὸλ ρξόλν. Πξόθεηηαη βέβαηα γηὰ ἕλα ἀξθεηὰ
γεληθὸ θαὶ εξὺ ζέκα, γη’ αηὸ θαὶ γεληθὲο ζὰ εἶλαη θαὶ νἱ ἐπηζεκάλζεηο
καο, ὡο ἐξεζίζκαηα πεξηζζόηεξν ζθέςεο θαὶ ζπδήηεζεο.
Ὁ ρξόλνο εἶλαη ἡ κία βαζηθὴ παξάκεηξνο ἐλ ηῇ ὁπνίᾳ πάξρεη ὁ
ἄλζξσπνο θαὶ ἡ δεκηνπξγία ἐλ γέλεη. Χῶξνο θαὶ ρξόλνο, ὁ γλσζηὸο
ρσξόρξνλνο, εἶλαη ηὸ πιαίζην ζὰ ιέγακε κέζα ζηὸ ὁπνῖν ἐθηπιίζζνληαη
ὅια ὅζα ἀθνξνῦλ ηὰ πιάζκαηα ηνῦ Θενῦ, ἡ «ζπλζήθε» ηνῦ θηηζηνῦ. Ὁ
κόλνο πνὺ πάξρεη ἐθηὸο ρξόλνπ –θαὶ ρώξνπ βέβαηα- εἶλαη ὁ Θεὸο πνὺ
εἶλαη ἄρξνλνο θαὶ ἄθηηζηνο. κεῖο, ηὰ δεκηνπξγήκαηά ηνπ, πάξρνπκε ἐλ
ρξόλσ θαὶ θαινύκεζα θαηὰ ράξηλ λὰ κεηάζρνπκε ηῶλ ζείσλ ἐλεξγεηῶλ
θαὶ λὰ πεξάζνπκε ἀπὸ ηὸ θαη’ εἰθόλα ζηὸ θαζ’ ὁκνίσζηλ, ζηὴλ
αἰσληόηεηα, ζηὴλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ.
Ὁ Κύξηνο, ζηὸ εαγγέιηό ηνπ, κηιᾶ ζπρλὰ γηὰ ηὸλ ρξόλν. Μᾶο θαιεῖ λὰ
γηλόκαζηε ἕηνηκνη(«Γίλεζζε ἕηνηκνη») ἀλὰ πάζαλ ζηηγκή, δηόηη δὲλ
γλσξίδνπκε ηὴλ ὥξα θαηὰ ηὴλ ὁπνία ζὰ ἔιζεη ὁ Κύξηνο. Μᾶο θαιεῖ
δειαδὴ ζὲ λήςε , ζὲ δηαξθῆ κλήκε ζαλάηνπ, ζὲ ἐζραηνινγηθὴ
ἐγξήγνξζε.Μᾶο θαιεῖ ζὲ κηὰ δσὴ πνὺ δὲλ κεξηκλᾶ ἐπὶ ηὴλ ἐπηνύζαλ, πνὺ
ἐπηθεληξώλεηαη ζηὸ ζήκεξα ρσξὶο λὰ θαηαβάιιεηαη ἀπὸ ἐμαληιεηηθὲο
κέξηκλεο γηὰ ηὸ κέιινλ, ηὸ ὁπνῖν ἐκπηζηεπόκαζηε ζηὴλ ἀγάπε θαὶ ηὴλ

πξόλνηα ηνῦ Θενῦ. Ἡ θθιεζία εινγεῖ ηὸλ λένλ ἐληαπηόλ, ηὴλ
θαηλνύξηα ρξνληὰ δειαδή, ἔρνληαο βεβαίσο ηὸ ἐθθιεζηαζηηθὸ ἔηνο, ηὴλ
Ἴλδηθην, ἡ ὁπνία μεθηλᾶ ηὴλ 1ε επηεκβξίνπ. Γὲλ παύεη ὅκσο λὰ εινγεῖ
θαὶ ηὴλ ζύξαζελ, ηὴλ θνζκηθὴ Πξσηνρξνληά, κὲ ηὶο ἀπαξάκηιιεο ερέο
ηεο, ἀληηκεησπίδνληαο ζὲ θάζε πεξίπησζε ηὸλ ρξόλν ὡο ἕλα λέν
θεθάιαην ηῆο δσξεᾶο ηνῦ Θενῦ, ὡο κηὰ ἀθόκα εινγία ηῆο ἀγάπεο Σνπ
πξὸο ηὸλ ἄλζξσπν. Καὶ βεβαίσο, ὡο κηὰ κεγάιε εθαηξία γηὰ ηὸλ
ηειεπηαῖν λὰ «ἐμαγνξαζζῇ ηὸλ θαηξόλ», λὰ ἀμηνπνηήζεη αηὸ ηὸ λέν
θεθάιαην ηνῦ ζείνπ ἐιένπο, αηὴ ηὴλ κεγάιε εθαηξία, γηὰ λὰ ἐπηηύρεη
ηὸλ ζθνπὸ ηῆο δσῆο ηνπ, ηὴλ ἁγηόηεηα, ηὴλ ἕλσζε κὲ ηὸλ Θεό.
«Ἰδνὺ λῦλ θαηξὸο εὐπξόζδεθηνο, ἰδνὺ λῦλ ἡκέξα ζωηεξίαο». Ὁ λένο
ρξόλνο ὡο θαηξόο, ὡο ηάιαληνλ, ὡο εθαηξία ἀγώλα.
Ὁ ἀγώλαο καο ηὴλ λέα ρξνληά, ὁ ἐλ ρξόλσ ἀγώλαο ηνῦ ἀλζξώπνπ
ιεηηνπξγεῖ ζὲ ηξία ἐπίπεδα: ζηὸ ἐπίπεδό ηεο ζρέζεο ηνπ κὲ ηὸλ Θεό, ηῆο
ζρέζεο ηνπ κὲ ηὸλ ἑαπηό ηνπ, ηῆο ζρέζεο ηνπ κὲ ηὸλ ζπλάλζξσπν. Καὶ
εἶλαη θπζηθὸο αηὸο ὁ πξνζαλαηνιηζκὸο ζηὴλ ζρέζε, ἐθόζνλ ὁ ἄλζξσπνο
εἶλαη πξόζσπν, γεγνλὸο ζρέζεο θαὶ ὄρη ἄ-ηνκν, ἄζρεηε, ἀπνθνκκέλε ἀπὸ
ηνὺο ἄιινπο ὀληόηεηα. Καὶ ἡ ζρέζε αηὴ κὲ ηὸλ Θεό, ηὸλ ἑαπηό καο θαὶ
ηὸλ ζπλάλζξσπν ιεηηνπξγεῖ ἐδῶ, ζ’ αηὴ ηὴλ δσὴ ἐλ ρξόλῳ θαὶ ἔρεη
ἄκεζε ζρέζε κὲ ηὸλ ρξόλν.
Σὸ ζέκα καο βέβαηα κᾶο πεγαίλεη ζηὴλ ἀγσγὴ ηῶλ παηδηῶλ. Ἡ ἀγσγὴ
ὅκσο ηῶλ παηδηῶλ ὡο ηέρλε ηερλῶλ θαὶ ἐπηζηήκε ἐπηζηεκῶλ θαηὰ ηὸλ
Ἅγην Ἰσάλλε ηὸλ Χξπζόζηνκν, πεξλᾶ κέζα ἀπὸ ηὴλ δηθή καο πλεπκαηηθὴ
θαιιηέξγεηα, ἀπὸ ηὴλ δηθή καο ζρέζε κὲ ηὸλ Θεὸ θαὶ κὲ ηὸλ ἑαπηό καο.
Πεξλάεη δὲ θαηὰ πξνηεξαηόηεηα θαὶ ἀπὸ ηὴλ ζρέζε καο κὲ ηὸλ ζεκαληηθὸ
«ἄιιν», ηὸλ πιεζηέζηεξν «πιεζίνλ» καο: ηὸλ ἢ ηὴλ ζύδπγό καο. Ἡ
ζπλνπηηθή καο πξνζέγγηζε ζηὰ παξαπάλσ, ὅπσο θαὶ ζηὸ θύξην ζέκα ηῆο
ὁκηιίαο καο, ζὰ εἶλαη ὄρη ζεσξεηηθή, ἀιιὰ πξαθηηθή, κὲ ηὴλ ἔλλνηα ηῆο
θαηαγξαθῆο θάπνησλ ζθέςεσλ κὲ πξαθηηθὴ ἐθαξκνγὴ θαὶ ρξεζηκόηεηα
ἐιπίδνπκε.
Ἡ δηθή καο ζρέζε κὲ ηὸλ Θεὸ ζηὸ θαζ’ ἡκέξαλ πεξλᾶ, ἐθηόο ησλ ἄιισλ,
θαὶ ἀπὸ ηὴλ κέξηκλά καο λὰ ἐμαζθαιίζνπκε ἔζησ θαὶ ιίγα ιεπηὰ
ἡζπρίαο, ιίγα ιεπηὰ κόλνη κόλῳ Θεῷ. ίγνπξα δὲλ εἶλαη εὔθνιν, ἀιιὰ
δὲλ εἶλαη θαὶ ἀθαηόξζσην. Ἔρνπκε πάξα πνιὺ ἀλάγθε αηὸλ ηὸλ ἥζπρν
ρξόλν, ηὸλ ἀπαιιαγκέλν ἀπὸ κέξηκλα θαὶ ηύξβε, ηὸ λὰ βξεζνῦκε ἐλώπηνη

ἐλσπίῳ κὲ ηὸλ Θεό. Ὄρη ὡο ἕλα ἀθόκα θαζῆθνλ, ἀιιὰ ὡο ηὴλ ὄλησο
ἀλάπαπζή καο. Δἶλαη βέβαην ὅηη αηὸο ὁ θαζεκεξηλὸο ρξόλνο, καδὶ κὲ ηὴλ
ιεηηνπξγηθὴ θαὶ κπζηεξηαθή καο δσή, ζὰ δώζεη ηὴλ ηόζν ἀλαγθαία
θώηηζε θαὶ δύλακε γηὰ ὅια ηα ἔξγα ηῆο δσῆο καο.
μίζνπ ζεκαληηθὴ εἶλαη ἡ ζρέζε κὲ ηὸλ ἑαπηό καο ἡ ὁπνία πεξλᾶ ἀπὸ ηὰ
παξαπάλσ θαὶ εἶλαη πόζεζε πλεπκαηηθῆο καο θαιιηέξγεηαο ἐλ ρξόλῳ.
ξρόκελνη δὲ ζηὸλ ρῶξν ηῆο νἰθνγέλεηαο, ηῆο θαη’ νἶθνλ θθιεζίαο,
ἀληηθξίδνπκε πξῶηα ηὴλ ζρέζε κὲ ηὸλ ἢ ηὴλ ζύδπγό καο. Σὴλ ζρέζε αηὴ
ἀμίδεη λὰ ηὴλ θξνληίδνπκε ἰδηαίηεξα θαὶ ἐλ πξνηεξαηόηεηη, ἐθόζνλ κέζα
ἀπὸ αηὴλ πεξλᾶ ἡ εηπρία ὅιεο ηεο νἰθνγέλεηαο ἀιιὰ θαὶ ἡ ἀγσγὴ ηῶλ
παηδηῶλ. Χξεηαδόκαζηε ρξόλν κὲ ηὸλ ἄλζξσπό καο, ρξόλν ἀιεζηλῆο θαὶ
νζηαζηηθῆο ἐπηθνηλσλίαο, ἔζησ θαὶ ιίγν ,ἀιιὰ παξθηό. Ὄρη ρξόλν
ζπδήηεζεο ἀπνθιεηζηηθὰ γηὰ κέξηκλεο θαὶ θξνληίδεο ἢ ἀληαιιαγῆο
πηθξηῶλ θαὶ παξαπόλσλ, ἀιιὰ θαὶ ρξόλν θνηλῆο, ἔζησ θαὶ κηᾶο ὥξαο,
ἐλεξγεηηθῆο ὅπσο ιέκε μεθνύξαζεο, ἐπηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο. Λίγνο
ρξόλνο πξνγξακκαηηζκέλνο, καθξηὰ ἀπὸ ηὶο θξνληίδεο ηῶλ παηδηῶλ θαὶ
ηὴλ θαζεκεξηλὴ ηξηβή, εἶλαη ἀλαγθαῖνο γηὰ ηὴλ θεληξηθὴ ἀλζξώπηλε
ζρέζε ηνῦ βίνπ καο.

Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηώξα ζηὸ θπξίσο ζέκα καο, ζηὴλ ἀγσγὴ ηῶλ παηδηῶλ ζηὸ
θαζ’ ἡκέξαλ, ζὰ πξέπεη θαη’ ἀξρὰο λὰ ιερζεῖ ὅηη ἡ ἀγσγὴ ἀζθεῖηαη κέζα
ἀπὸ ηὴλ ἴδηα ηὴ ζρέζε καο κὲ ηὸ παηδὶ ζηὴλ πηὸ αζόξκεηή ηεο κνξθή.
Ἀζθεῖηαη δειαδὴ κέζα ἀπὸ ηὶο θαζεκεξηλέο, ἁπιὲο ἀιιειεπηδξάζεηο καο
καδί ηνπ, κέζα ἀπὸ ηὴλ νἰθείσζε, ηὴλ πξόζθηεζε θαὶ ηὴλ κίκεζε ἐθ
κέξνπο ηνῦ παηδηνῦ αηνῦ πνὺ ἐκεῖο εἴκαζηε. Αηνῦ πνὺ ἐκεῖο ὄλησο
εἴκαζηε, ηὸ ὁπνῖν ἀβίαζηα πξνθύπηεη ἀπὸ ηὴλ θαζεκεξηλὴ ζπκπεξηθνξά
καο θαὶ ἔρεη ηὴλ βαζύηεξε παηδαγσγηθὴ ἐπίδξαζε. Βαζύηεξε θαὶ
ἐπηδξαζηηθόηεξε εἶλαη δειαδὴ ἡ αζόξκεηε ζπκπεξηθνξὰ καο ἔλαληη
θάζε ιόγνπ θαηεπζπληηθνῦ, θάζε πεπνηεκέλνπ ρεηξηζκνῦ.
πνκέλσο ἡ ἀγσγὴ ηῶλ παηδηῶλ εἶλαη πξσηίζησο δήηεκα δηθῆο καο
πλεπκαηηθῆο θαιιηέξγεηαο. Ὅπσο ιέεη ὁ Ἅγηνο Πνξθύξηνο ὁ
Καπζνθαιπβίηεο, «γίλεηε ἐζεῖο ἅγηνη θαὶ δὲλ ζὰ ἔρεηε θαλέλα πξόβιεκα κὲ
ηὰ παηδηά ζαο». Ή, ζύκθσλα κὲ ηὸλ Ἅγην εξαθεὶκ ηνῦ αξώθ, «βξὲο
ηὴλ εἰξήλε κέζα ζνπ θαὶ ρηιηάδεο ζὰ ζωζνῦλ γύξω ζνπ».

Πῶο ὅκσο ζὰ κπνξνύζακε θάπσο πξαθηηθὰ λὰ δηαρεηξηζηνῦκε ηὸλ
θαζεκεξηλό καο ρξόλν ὡο εθαηξία, ὡο «θαηξὸ επξόζδεθην», γηὰ ηὴλ
πλεπκαηηθὴ ἀγσγὴ ηῶλ παηδηῶλ καο;
Θὰ ἀπνπεηξαζνῦκε λὰ πνῦκε θάπνηεο ἐλδεηθηηθὲο ζθέςεηο, ἂλ θαὶ ηὸ ζέκα
εἶλαη βαζὺ θαὶ ζύλζεην θαὶ ἃο ιεηηνπξγήζνπλ νἱ ζθέςεηο αηὲο ὡο
ἀθνξκὴ θαὶ ὡο ἐξέζηζκα γηὰ ηὴλ πξνζσπηθὴ δεκηνπξγηθόηεηα ηνῦ
θαζελόο. κηᾶο θαὶ ἡ ἀγσγὴ ηῶλ παηδηῶλ, ὅπσο πξναλαθέξζεθε, εἶλαη θαη’
ἐμνρὴλ δεκηνπξγηθὸ γεγνλόο.
θνπὸο καο πξσηαξρηθὸο ζηὴλ ἀγσγὴ ηῶλ παηδηῶλ εἶλαη ἀθξηβῶο ἡ
ζπλεξγεία κὲ ηὸλ Θεὸ ζηὴλ δεκηνπξγία θαὶ ζηὴλ πξνεηνηκαζία ἑλὸο
πνιίηε ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ. Πνιίηεο ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ
ὁξακαηηδόκαζηε ηὰ παηδηά καο θαὶ ὄρη ἁπιὰ θαὶ κόλν «ιεηηνπξγηθνὺο»
ἀλζξώπνπο ζηὸλ θόζκν αηό, ὅπσο ἐμαληινῦλ ηὸ ζέκα νἱ θνζκηθὲο
ζεσξίεο. Βεβαίσο ἐλδηαθεξόκαζηε γηὰ ηὴλ θαζεκεξηλὴ ιεηηνπξγηθόηεηά
ηνπο, γηὰ ηὴλ ςπρνινγηθή ηνπο ἀξηηόηεηα θαὶ θξνληίδνπκε πνιὺ πξὸο
ηνῦην. Ἀιιὰ γηὰ κᾶο, γηὰ ηὴλ θθιεζία, ὅια ὁξίδνληαη θαὶ ζπλαξηῶληαη
θαὶ ηξνθνδνηνῦληαη ἀπὸ ηὴλ ζρέζε καο κὲ ηὸλ Θεὸ θαὶ ὄρη ἁπιὰ ζὲ κηὰ
ὁξηδόληηα ἀλζξώπηλε δηάζηαζε. Θέινπκε ηὰ παηδηὰ καο ὄλησο
ιεηηνπξγηθνὺο ἀλζξώπνπο ,θαὶ κὲ ηὴλ ἁπιὴ ἔλλνηα ἀιιὰ πξσηίζησο κὲ
ηὴλ ἔλλνηα ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο πνὺ ζπλερίδεηαη, ἀγθαιηάδεη θαὶ
κεηακνξθώλεη ηὴλ θαζεκεξηλόηεηα θαὶ ηὴλ ἀλνίγεη ζηὶο πξαγκαηηθέο ηεο
δηαζηάζεηο.
Ὑπὸ αηὸ ινηπὸλ ηὸ πξίζκα, ἕλα θαιὸ ἡκεξήζην πξόγξακκα εἶλαη ζὲ
γεληθὲο γξακκὲο πνιὺ ρξήζηκν, ἀλαγθαῖν ζὰ ιέγακε γηὰ ηὴλ ὁκαιὴ
ἀλάπηπμε ηῶλ παηδηῶλ. Σὸ πξόγξακκα αηὸ ἀληηκεησπίδεη ηὴλ θάζε
ἡκέξα ὡο « θαηξόλ», ὡο πλεπκαηηθὴ εθαηξία. Ἔηζη ἀμίδεη λὰ ἔρεη ὡο
ξαρνθνθαιηὰ ηνῦ πξώηνλ ηὴλ θαιιηέξγεηα ηῆο ζρέζεο καο θαὶ ηνῦ
παηδηνῦ κὲ ηὸλ Θεό. Αηὸ δὲλ ζεκαίλεη βέβαηα αζηεξὰ θαζνξηζκέλα
ηππηθὰ ἢ μεξὲο ἀπνκλεκνλεύζεηο καθξνζθειῶλ πξνζεπρῶλ ἤ, πνιὺ
πεξηζζόηεξν, ζηξαηησηηθὴ ἀληίιεςε κὲ ηὴλ δύζθακπηε ἔλλνηα. Ὄρη. Σὸ
ζέκα αηὸ εἶλαη ηὸ πιένλ εαίζζεην θαὶ ζεκαληηθὸ ζέκα πνὺ ἔρνπκε λὰ
ρεηξηζηνῦκε ἐμ’ ἁπαιῶλ ἀθόκε ὀλύρσλ. Θὰ βνεζνῦζε πεξηζζόηεξν κηὰ
ἁπαιή, ἐιεύζεξε πξνζέγγηζε, πνὺ ζὰ ἐιάκβαλε ἀπνιύησο πόςηλ ηῆο ηὴλ
ἡιηθία ηνῦ παηδηνῦ, ηὸ ἀλαπηπμηαθὸ ζηάδην ζηὸ ὁπνῖν βξίζθεηαη, ηὴλ
ἰδηνζπγθξαζία ηνπ, ηὶο ἐπηζπκίεο θαὶ ηὶο ἀληνρὲο ηνῦ ἐλ γέλεη. Ἃο πνῦκε
π.ρ κηὰ πξνζεπρὴ καδὶ κὲ ηὸ παηδί, ἐθόζνλ εἶλαη ζὲ κηθξὴ ἡιηθία, ηὸ

πξσί, ηὸ βξάδπ, πξὶλ θαὶ κεηὰ ηὰ γεύκαηα. Ὄρη καθξνζθειεῖο. Ὅζν
ἀληέρεη ηὸ παηδί, ὅπσο ιέκε ἴζα λὰ γιπθαζεῖ. Ἃο δηαβάζνπκε κηὰ ἱζηνξία
ἀπὸ ηὴλ Βίβιν, ἕλαλ βίν ἁγίνπ πνὺ λὰ θξίλνπκε ὅηη ζὰ ἑιθύζεη ηὸ παηδί,
π.ρ ἐπεηζόδηα ἀπὸ ηὴλ δσὴ ηῶλ ἁγίσλ πνὺ δείρλνπλ ηὴλ ζηνξγή ηνπο γηὰ
ηὴλ θηίζε, ηὰ δῶα θαὶ ηὰ θπηά, ὅπσο π.ρ ὁ Ἅγηνο Γεξάζηκνο ὁ
Ἰνξδαλίηεο, ὁ Ἅγηνο Παίζηνο ὁ Ἁγηνξείηεο, ὁ Ἅγηνο εξαθεὶκ ηνῦ άξσθ
θιπ. Ἰδηαίηεξα ἡ βξαδπλῆ ὥξα πξὶλ ἀπνθνηκεζεῖ ηὸ παηδὶ εἶλαη
πξνζθνξόηεξε γηὰ ηέηνηνπ εἴδνπο ἀλαγλώζκαηα, δηόηη εἶλαη κηὰ ζηηγκὴ
θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἡ παηδηθὴ ςπρὴ ἀλνίγεηαη, παξακεξίδεη ηὶο ἄκπλέο ηεο θαὶ
δεηᾶ ηὴλ ἱζηνξία, ηὸ ἀλάγλσζκα. Ἃο εἶλαη ὁ ηόλνο καο ἤξεκνο,
θαηεπλαζηηθόο. Χσξὶο βηαζύλε. Δἶλαη ἡ δηθή καο ὥξα κὲ ηὸ παηδί.
Φπζηθὰ ζὰ πξέπεη λὰ ιακβάλνπκε πόςηλ κᾶο ηὶο ἰδηαίηεξεο ἐπηζπκίεο ηνῦ
παηδηνῦ, θαὶ λὰ ἀπνθεύγνπκε λὰ ηὸ παξαθνξηώλνπκε κὲ ζξεζθεπηηθὲο
δηεγήζεηο. Καὶ ζ΄ αηὴλ ηὴλ πεξίπησζε ἰζρύεη ηὸ γλσζηὸ ιόγηνλ:
«Μείδωλ παζῶλ ηωλ ἀξεηῶλ ἡ δηάθξηζηο».
Σὸ θαζεκεξηλὸ πξόγξακκα ινηπὸλ ηνῦ παηδηνῦ, ἀξδεπόκελν ἀπὸ αηὲο
ηὶο πλεπκαηηθὲο πεγέο, εἶλαη θαιὸ λὰ εἶλαη ζαθέο, κὲ ζπγθεθξηκέλεο ὧξεο
γεπκάησλ, μεθνύξαζεο, κειέηεο, δξαζηεξηνηήησλ, ςπραγσγίαο, ὕπλνπ.
πίζεο ζηὸ θαζεκεξηλὸ
πξόγξακκα ζὰ πξέπεη ἀπαξαηηήησο λὰ
πεξηιάβνπκε θαὶ ηὴλ ἐθηέιεζε θάπνησλ νἰθηαθῶλ θαζεθόλησλ ἐθ κέξνπο
ηνῦ παηδηνῦ πνὺ ζὰ πνηθίιινπλ ἀλάινγα κὲ ηὴλ ἡιηθία ηνπ. Ἔρνπκε ηὴλ
ηάζε ὡο θνηλσλία λὰ παξαγλσξίδνπκε αηὴλ ηὴλ ζπνπδαία πηπρὴ ηῆο ἐμ
ἁπαιῶλ ὀλύρσλ θαιιηέξγεηαο ηῆο ἱθαλόηεηαο αηνεμππεξεηήζεσο ηνῦ
παηδηνῦ θαὶ ηῆο πξαθηηθῆο ζπλεηζθνξᾶο ηνπ ζηὸ ὀξγαλσκέλν ζύλνιν πνὺ
εἶλαη ἡ νἰθνγέλεηα. Σὰ παηδηὰ κᾶο ἐλ πνιινῖο θνηλῶο πεξηκέλνπλ « ηὰ
πάληα ζηὸ ρέξη», κὲ ηὴλ ἐμαίξεζε ηῶλ πνιπηέθλσλ νἰθνγελεηῶλ. Θὰ
πξέπεη λὰ γλσξίδνπκε ἐλ ηνύηνηο ὅηη θαὶ ἡ θνηλὴ ινγηθὴ ἀιιὰ θαὶ
πξόζθαηεο ἔξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ ὅηη θαὶ ἡ ζπλαηζζεκαηηθὴ γεία θαὶ
ὡξηκόηεηα ηνῦ παηδηνῦ θαὶ ἡ ἀλάπηπμε πεπζπλόηεηαο ἀιιὰ θαὶ νἱ
ἀθαδεκαηθὲο ηνπ ἐπηδόζεηο ζρεηίδνληαη ἄκεζα θαὶ ὠθεινῦληαη
ζπνπδαίσο ἀπὸ ηὴλ ἐθηέιεζε αηῶλ ηῶλ θαζεκεξηλῶλ νἰθηαθῶλ
θαζεθόλησλ, πνιὺ δὲ πεξηζζόηεξν ἀπ’ ὅ, ηί ὠθεινῦληαη ἀπὸ ηὶο ρηιηάδεο
ἐμσζρνιηθὲο δξαζηεξηόηεηεο ζηὶο ὁπνῖεο ζπκκεηέρνπλ ηὰ παηδηὰ .
Δθαηξίαο δνζείζεο, λὰ πνῦκε πὼο δὲλ ρξεηάδεηαη ὅιε αηὴ ἡ πεξβνιὴ
ζηὶο ἐμσζρνιηθὲο δξαζηεξηόηεηεο πνὺ παξαηεξεῖηαη ζηὶο κέξεο καο θαὶ
ζρεηίδεηαη κᾶιινλ κὲ ηὸ ἄγρνο ἠκῶλ ηῶλ γνλέσλ παξὰ κὲ ηὶο νζηαζηηθὲο

ἀλάγθεο ηῶλ παηδηῶλ. Σὸ παηδὶ ρξεηάδεηαη ρξόλν γηὰ μεθνύξαζε, παηρλίδη,
ρξόλν κὴ αζηεξὰ δνκεκέλν , ρξόλν ὄλησο ἐιεύζεξν ζηὴλ δηάζεζή ηνπ.
Σὸ γεληθὸ βέβαηα πξόγξακκα ηνῦ παηδηνῦ, ὅπσο ἤδε εἰπώζεθε, ὀθείιεη
λὰ εἶλαη ζαθὲο θαὶ ζπγθεθξηκέλν θαηὰ ηὸ δπλαηόλ. Βεβαίσο δὲλ κηιᾶκε
γηὰ δπζθακςία, ἀιιὰ γηὰ πξνβιεςηκόηεηα . Σὸ παηδὶ ρξεηάδεηαη ηὴλ
ἐπαλαιεπηηθόηεηα θαὶ ηὰ ὅξηα ζηὸλ ρξόλν, πνὺ ηὸ βνεζνῦλ λὰ δνκήζεη
θαὶ λὰ ὀξγαλώζεη ηὴλ δσὴ θαὶ ηὴλ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Χξεηάδεηαη ὅκσο
θαὶ ηὴλ ιεινγηζκέλε εειημία, πνὺ ιακβάλεη πόςηλ ηῆο ηὴλ
ἰδηαηηεξόηεηα θάπνησλ ζηηγκῶλ. Καζνδεγνύκαζηε ἀπὸ ηὸλ πλεπκαηηθό
καο, ἀπὸ ηὴλ πξνζεπρή καο, ἀπὸ ηὴλ ζρέζε καο κὲ ηὸ παηδὶ πνὺ κᾶο
πνδεηθλύεη πόζν ζὰ ηεληώλνπκε θαὶ πόζν θαὶ πόηε ζὰ ραιαξώλνπκε ηὸ
ηόμν. Θὰ ἔρνπκε ἐπίζεο πόςηλ κᾶο ὅηη ηὸ παηδὶ πξέπεη λὰ ἔρεη ρξόλν
ἀξθεηὸ γηὰ παηρλίδη, ὄρη κόλν δηόηη εἶλαη παηδὶ ἀιιὰ θαὶ γηαηί ἔηζη
ἐμεξεπλᾶ ηὸλ θόζκν θαὶ ηὸλ ἑαπηό ηνπ, ἄξα ἔηζη καζαίλεη. πνκέλσο ὁ
ρξόλνο ηνῦ ἐιεύζεξνπ παηρληδηνῦ δὲλ εἶλαη ρξόλνο ρακέλνο ὅπσο ἴζσο
λνκίδνπκε θάπνηεο θνξέο, ἀιιὰ πνιύηηκνο θαὶ ἀλαληηθαηάζηαηνο θαὶ ζὰ
πξέπεη λὰ ηὸλ ἐπηδηώθνπκε.
δῶ ζὰ πξέπεη ἴζσο λὰ θάλνπκε κηὰ ζηάζε ζὲ κηὰ κνξθὴ παηρληδηνῦ
ἐληὸο θαὶ ἐθηὸο εἰζαγσγηθῶλ ἀιιὰ θαὶ γεληθόηεξεο ἀπαζρόιεζεο ηῶλ
παηδηῶλ ἡ ὁπνία εἶλαη ηὰ ἠιεθηξνληθὰ κέζα γεληθῶο, ηὰ κέζα θνηλσληθῆο
δηθηύσζεο, ηὰ θηλεηὰ ηειέθσλα, ηὰ ἠιεθηξνληθὰ παηρλίδηα θιπ. Δἶλαη
βεβαίσο αηὸ ηὸ ζέκα ηεξάζηην θαὶ ζὰ ρξεηαδόηαλ κηὰ ὁιόθιεξε ὁκηιία
γηὰ λὰ ηὸ δνῦκε θάπσο. δῶ ζὰ πεξηνξηζηνῦκε λὰ πνῦκε πὼο θαὶ ζ’ αηὸ
ηὸ ζέκα ζὰ πξέπεη λὰ δείμνπκε κεγάιε δηάθξηζε, ἀιιὰ θαὶ ἀληνρή,
ςπρξαηκία θαὶ ἐλέξγεηεο ζαθνῦο ὁξηνζέηεζεο. Ἀξρηθά, εἶλαη ἀλαγθαῖν, ζὲ
ζπλελλόεζε θαὶ κὲ ηὸ παηδὶ ὅζν κεγαιύηεξν εἶλαη αηό, λὰ πάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο ρξήζεο αηῶλ ηῶλ κέζσλ, ζηὸλ βαζκὸ θαὶ ζηὸ
εἶδνο πνὺ ἔρεη ἐπηηξαπεῖ ἀπὸ ηὴλ νἰθνγέλεηα. Πξέπεη, θαηὰ ηὸ δπλαηόλ, λὰ
ὁξηνζεηεῖηαη μεθάζαξα αηὸο ὁ ρξόλνο, ὥζηε ηὸ παηδὶ λὰ κὴλ ἔρεη κηὰ
ρανηηθὴ ἀληίιεςε θαὶ ζρέζε κὲ αηὰ ηὰ κέζα. Καιὸ εἶλαη δὲ λὰ κὴλ
εἴκαζηε εὔθνινη ζηὸ λὰ ἀγνξάδνπκε ζηὸ παηδὶ ἀπὸ πνιὺ κηθξὴ ἡιηθία
θνλζόιεο ἠιεθηξνληθῶλ παηρληδηῶλ, θηλεηὰ ηειέθσλα θηιπ.
πνρσξώληαο ζηὶο πηέζεηο ηνπο. Θὰ πξνζπαζήζνπκε λὰ θηλεζνῦκε ὅζν ηὸ
δπλαηὸλ πηὸ ὁξηνζεηεκέλα, πάληα ἐλ ζρέζεη κὲ ηὴλ ἡιηθία ηνῦ παηδηνῦ.
Νὰ θηλεζνῦκε ἐλ ηῷ κέζσ, ἐπηηξέπνληαο ηὰ πηὸ ἀλώδπλα, ἀπνθιείνληαο
ηὰ πιένλ βιαπηηθά, ρσξὶο λὰ ἀπνθιείνληαη θαὶ νἱ ζπάληεο πεξηπηώζεηο

ηῆο πηὸ ἀζθεηηθῆο ἐθδνρῆο, πνὺ πξέπεη ὅκσο λὰ ηὶο «ζεθώλεη» θαὶ ἡ
ἰδηνζπγθξαζία ηνῦ παηδηνῦ θαὶ νἱ πλεπκαηηθὲο θαὶ ςπρνινγηθὲο ἀληνρὲο
ὅιεο ηεο νἰθνγέλεηαο. Ἡ ὁξηνζέηεζε βεβαίσο αηὴ πξνππνζέηεη ἐλεξγὸ
ἐλδηαθέξνλ θαὶ ἐλεξγεηηθὴ ἐκπινθή καο ζηὰ ἐλδηαθέξνληα ηνῦ παηδηνῦ
θαὶ ζρεηηθὴ ἐλεκέξσζή καο. Γὲλ γίλεηαη δειαδὴ λὰ ἀδηαθνξνῦκε γηὰ ηὸ
ηί παξαθνινπζεῖ ηὸ παηδὶ εἴηε ζηὴλ ηειεόξαζε εἴηε ζηὸ δηαδίθηπν. ἢ λὰ
εἴκαζηε ἐληειῶο ἀδαεῖο ἐλ ζρέζεη κὲ ηὰ ἠιεθηξνληθὰ κέζα. Πνιὺ
πεξηζζόηεξν ζὰ κᾶο ἀθνύζεη ηὸ παηδὶ ὅηαλ θαζίζνπκε λὰ δνῦκε θάηη καδί
ηνπ-δξαζηεξηόηεηα ζηὴλ ὁπνία πνιὺ ζπρλά καο πξνζθαιεῖ- ἢ ὅηαλ
ἀληηιεθζεῖ ὅηη ἔρνπκε θαὶ κεῖο κηὰ ἔζησ ζηνηρεηώδε ἐμνηθείσζε κὲ ηὸ
δηαδίθηπν θαὶ ηὰ ζπλαθῆ. Χξεηάδνληαη βέβαηα θαὶ ηὰ θίιηξα γνληθνῦ
ἐιέγρνπ πνὺ ηνπνζεηνῦληαη ζηνὺο πνινγηζηὲο θαὶ ἀπνθιείνπλ ηὴλ
πξόζβαζε ζὲ ἰζηνζειίδεο κὲ ἀθαηάιιειν πεξηερόκελν, πεξηζζόηεξν
ὅκσο ἀπὸ ὅια ρξεηάδεηαη ἡ δηθή καο ἐλεξγὴ ἀλάκεημε θαὶ ζρέζε. Αηὴ
ζὰ κᾶο ἀπνκαθξύλεη ἀπὸ ηὴλ ἐπηθίλδπλε ἄλεπ ὅξσλ ἐπηηξεπηηθόηεηα θαὶ
ἀπὸ ηὴλ ἐμίζνπ ἐπηθίλδπλε θαὶ ζηείξα θνβηθὴ ζηάζε θαὶ πιήξε
ἀπαγόξεπζε θαὶ ζὰ κᾶο βνεζήζεη λὰ ἀληηιεθζνῦκε ὅηη ζηόρνο καο εἶλαη
ἡ δεκηνπξγία ἐζσηεξηθῶλ θξηηεξίσλ ηνῦ παηδηνῦ θαζὼο θαὶ ζηνηρεηώδνπο
αηνπεηζαξρίαο. Αηὴ ἡ ζηάζε βέβαηα πξνππνζέηεη ηὴλ ἀθηέξσζε
ρξόλνπ ἀπὸ ηὴλ πιεπξὰ καο ἀιιὰ θαὶ ηὸλ πξνζαλαηνιηζκὸ κᾶο ὄρη ζὲ κηὰ
κίδεξε ,θαηαγγειηηθὴ θαὶ ἀκήραλε καηηὰ ἀπέλαληη ζηὴλ ςεθηαθὴ
ἐπαλάζηαζε ηῆο ἐπνρῆο καο πνὺ εἶλαη ἀλαπόηξεπην γεγνλόο, ἀιιὰ ζὲ
θαηαλόεζε,
ζύκπιεπζε
ὡο
ἕλα
βαζκὸ
θαὶ
ηαπηόρξνλε
ἀλαλνεκαηνδόηεζε θαὶ πξαθηηθὲο ἀληηπξνηάζεηο.
Ὅιν αηὸ βέβαηά κᾶο θέξλεη ζὲ κηὰ θεληξηθὴ παξάκεηξν: ηὴλ πνηόηεηα
ηῆο ἐπηθνηλσλίαο καο κὲ ηὸ παηδί. Δἶλαη λνκίδσ ζαθὲο ὅηη ἡ ἐπνρή καο θαὶ
ηὰ ζεκεξηλὰ παηδηὰ ἀπαηηνῦλ αμεκέλεο δεμηόηεηεο ἐπηθνηλσλίαο. Καη’
ἀξράο, ὅζν δύζθνιν θη ἂλ εἶλαη αηὸ ζηὶο ζπλζῆθεο ηῆο
θαζεκεξηλόηεηαο, ἡ ἐπηθνηλσλία αηὴ ἀπαηηεῖ, γηὰ κηὰ ἀθόκε θνξᾶ, ηὴλ
ἀθηέξσζε ρξόλνπ ἀπὸ πιεπξᾶο καο-ὁ ρξόλνο κᾶο ηειηθὰ εἶλαη ηὸ
ζεκαληηθόηεξν δῶξν πνὺ κπνξνῦκε λὰ θάλνπκε ζηὸ παηδί… Χξόλνπ
θαη’ ἀξρὰο λ’ ἀθνύζνπκε ηὸ παηδὶ ρσξὶο βηαζηηθὲο δηθέο καο
παξεκβάζεηο. Αηὴ λνκίδσ εἶλαη ἡ βαζηθὴ δεμηόηεηα ζηὴλ ὁπνία πξέπεη
λὰ ἐθπαηδεπηνῦκε ὅινη ὅζνη ἔρνπκε θάπνηα ζρέζε κὲ παηδηὰ θαὶ
ἐλδηαθεξόκαζηε γη’ αηά. Ἡ δεμηόηεηα ηῆο ἐλεξγεηηθῆο ὅπσο ιέκε
ἀθξόαζεο. πλήζσο κᾶο πξνθύπηεη εὔθνια, ἀκέζσο, ἡ παξαηήξεζε, ἡ
ζπκβνπιή, ἡ ἔθθξαζε γλώκεο, βηαζηηθά, πξὶλ θαιὰ θαιὰ ἀθνύζνπκε.

Ννκίδνπκε ὅηη ἐκεῖο μέξνπκε θαὶ ἐκεῖο ζὰ δώζνπκε ηὴλ ιύζε. Παίδνπλ
ξόιν βέβαηα ζ’ αηὸ θαὶ νἱ πνιιὲο κέξηκλεο πνὺ δεκηνπξγνῦλ αηὴ ηὴλ
βηαζύλε. Ἔρεη πνιιὴ ζεκαζία ινηπὸλ πξῶηα λὰ ἀθνῦκε αηὸ πνὺ ἔρεη λὰ
κᾶο πεῖ ηὸ παηδὶ κὲ ζπγθεληξσκέλε ζ’ αηὸ ηὴλ πξνζνρή καο, θνηηώληαο
ην ζηὰ κάηηα, ἔρνληαο δειαδὴ ὀπηηθὴ ἐπαθὴ καδί ηνπ. Νὰ δεκηνπξγνῦκε
ηὶο ζπλζῆθεο πξὸο ηνῦην. Πνιιὲο θνξὲο ηὰ παηδηὰ δὲλ ἀπαληνῦλ ζηὶο
ἐξσηήζεηο καο ὅηαλ ἐκεῖο ηὶο ζέηνπκε, ἀξλνῦληαη λὰ κᾶο κηιήζνπλ θαὶ
κᾶο ἀλνίγνληαη μαθληθά, ζὲ κηὰ ζηηγκὴ δύζθνιε πξαθηηθὰ γηὰ κᾶο. Σόηε
ἔρεη ζεκαζία λὰ εἴκαζηε ζὲ ζέζε λὰ ἱεξαξρήζνπκε ηὶο πξνηεξαηόηεηέο
καο, λὰ παξαρσξήζνπκε ζηὸ παηδὶ αηὸλ ηὸ ρξόλν θαὶ λὰ ηὸ ἀθνύζνπκε
πξνζεθηηθά, ρσξὶο λὰ παξεκβαίλνπκε ἀιιὰ λὰ ηὸ βνεζνῦκε λὰ ἐθθξαζηεῖ
ἐιεύζεξα, δείρλνληαο ηὴλ ἀπνδνρὴ θαὶ ηὴλ θαηαλόεζή καο, ν, ηί θη ἂλ κᾶο
ιέεη ηὸ παηδί, ὅζν δύζθνιν θη ἂλ εἶλαη αηό.
Θ ἔξζεη θαὶ ἡ ὥξα ηῆο δηθῆο καο ζπκβνπιῆο. Ἃο ἀληηζηαζνῦκε ζηὸλ
πεηξαζκὸ ἄκεζεο ἔθθξαζεο γλώκεο. Πξὸο ηὸ παξὸλ ἔρεη ζεκαζία λὰ
ζεβαζηνῦκε αηὸ πνὺ ιέεη ηὸ παηδί, λὰ ζεβαζηνῦκε ηὰ ζπλαηζζήκαηά
ηνπ, ὅπνηα θη ἂλ εἶλαη αηά, ἰδηαίηεξα ηὸλ ζπκό ηνπ, ηὴλ ζιίςε ηνπ, ηὸλ
θόβν ηνπ. Δἶλαη ἀλαγθαῖν λὰ ἐπηηξέπνπκε ζηὸ παηδὶ λὰ ἐθθξάζεη θαὶ ηὸ
ιεγόκελν ἀξλεηηθὸ ζπλαίζζεκα, λὰ ηὸ ιεθηηθνπνηήζεη, λὰ ηὸ ἀπνδερηεῖ,
γηὰ λὰ κπνξέζεη λὰ δνπιέςεη πάλσ ζ’ αηό. Ἂλ ἐκεῖο δὲλ ληώζνπκε ἄλεηα
κὲ ηὴλ ζπλαηζζεκαηηθὴ ἔθθξαζε ηνῦ παηδηνῦ θαὶ δὲλ ηνῦ ηὴλ
ἐπηηξέπνπκε, ηὸ παηδὶ ζὰ ἔρεη πξνθαλῆ δπζθνιία λὰ δηαρεηξηζζεῖ ηὸ ἴδην
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηὸλ ςπρηθό ηνπ θόζκν, πξάγκα πνὺ ζπρλὰ ὁδεγεῖ
ζὲ πνιιὲο δπζκελεῖο ζπλέπεηεο, ὅπσο ὅια αηὰ πνὺ ἀθνῦκε θαὶ
γλσξίδνπκε πεξὶ θαηάρξεζεο ἠιεθηξνληθῶλ κέζσλ, κεησκέλε ζρνιηθὴ
ἀπόδνζε, ἐκπινθὴ κὲ ηὸλ α ἢ β ηξόπν ζὲ ζπκπεξηθνξὲο
ἐθθνβηζκνῦ(bullying) θιπ. Ἄξα, πνιιὰ μεθηλνῦλ ἀπὸ ηὴλ πνηόηεηα ηῆο
ἐπηθνηλσλίαο καο κὲ ηὸ παηδὶ θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἱθαλόηεηά καο λὰ ηὸ ἀθνῦκε.
ὲ δεύηεξν ἐπίπεδν, ἔρεη ζεκαζία λὰ ἐλζαξξύλνπκε ηὸ παηδὶ λὰ
ἐμεξεπλήζεη κόλν ηνπ ηὴλ δπλαηόηεηα λὰ ἀληηκεησπίζεη ηὸ ἴδην ηὴλ ὅπνηα
δπζθνιία ηνπ. ηόρνο καο εἶλαη λὰ βνεζήζνπκε ηὸ παηδὶ λὰ κεγαιώζεη,
λὰ κπνξεῖ ζηαδηαθὰ λὰ βξίζθεη ιεηηνπξγηθὲο ιύζεηο ζηὶο θαζεκεξηλὲο
θαηαζηάζεηο, ἐλζσκαηώλνληαο πάληα ηὶο ἀξρὲο θαὶ ηὶο ἀμίεο πνὺ ηνῦ
ἔρνπκε ἐκθπζήζεη θαὶ ηὶο ὁπνῖεο δηαθξηηηθὰ πελζπκίδνπκε. Ὅηαλ
πξόθεηηαη γηὰ ἕλα νἰθνγελεηαθὸ ζέκα πνὺ ἐκπιέθεη θαὶ ἐκᾶο θαὶ
πξνηνύζεο ηῆο ἡιηθίαο ηνῦ παηδηνῦ, θαιὸ εἶλαη κὲ δηάθξηζε λὰ ηὸ

ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηὴλ ιήςε ἀπνθάζεσλ θαὶ λὰ ζπλελλννύκαζηε ἐλ
γέλεη καδί ηνπ θαὶ ἰδηαηηέξσο θαηὰ ηὴλ πεξίνδν ηῆο ἐθεβείαο.
Μηὰ πνιὺ ζεκαληηθὴ ἐπηζήκαλζε πνὺ πξέπεη λὰ γίλεη ἐδῶ εἶλαη ἡ ἑμῆο: ἡ
ὅιε καηηὰ θαὶ ζηάζε καο ἀπέλαληη ζηὸ παηδὶ ὀθείιεη λὰ δηέπεηαη ἀπὸ
ἔκθαζε ζηὰ ζεηηθά ηνπ ζεκεῖα. πλήζσο, ὡο γνλεῖο θαὶ ὡο παξάγνληεο
ἀγσγῆο γεληθόηεξα, ζπιιακβάλνπκε εθνιόηεξα ηό ἀξλεηηθό, ηὴλ
ἔιιεηςε ζηὴλ ζπκπεξηθνξὰ θαὶ ηὴλ πξνζσπηθόηεηα ηνῦ παηδηνῦ θαὶ αηὸ
ἀθξηβῶο ηνλίδνπκε. Σὰ ζεηηθὰ εἴηε ηὰ ζεσξνῦκε ιίγα θαὶ δεδνκέλα εἴηε
δὲλ ηὰ πξνζέρνπκε θαζόινπ. Αηὸ ὅκσο εἶλαη πξνθαλὲο ὅηη πνζθάπηεη
θαὶ ηὴλ αηνεηθόλα ηνῦ παηδηνῦ θαὶ ηὴλ ζρέζε ηνῦ καδί καο. Καλείο καο
δὲλ ζέιεη λ’ ἀθνύεη κόλν παξαηεξήζεηο ἢ θξάζεηο ηνῦ ηύπνπ Καιὸ αηὸ
πνὺ ἔθαλεο ΑΛΛΑ, κ’ αηὸ ηὸ ηεξάζηην θαὶ πνγξακκηζκέλν ἀιιὰ λὰ
εἶλαη πξνθαλῶο ηὸ θέληξν ηῆο πξνζνρῆο καο. Θὰ πξέπεη λὰ ἐληνπίδνπκε,
λὰ ἐθηηκνῦκε θαὶ λὰ ραηξόκαζηε ἀλππόθξηηα ηὶο ζεηηθὲο πιεπξὲο ηνῦ
παηδηνῦ θαὶ λὰ ηὸ ἐλζαξξύλνπκε ηνλίδνληαο ηηο. Νὰ εἴκαζηε
ζπγθεθξηκέλνη ζ’ αηὸ πνὺ ἐπαηλνῦκε ζηὸ παηδὶ ρσξὶο λὰ πεξβάιινπκε,
νὔηε λὰ ἐπηλννῦκε. Νὰ εἴκαζηε ἀιεζηλνί, εἰιηθξηλεῖο θαὶ γλήζηνη θαὶ ἐδῶ,
ὅπσο θαὶ ζὲ θάζε πηπρὴ ηῆο ζρέζεο καο κὲ ηὸ παηδί. Καὶ λὰ εἴκαζηε
βέβαηνη πὼο ηὸ παηδὶ ζὰ ἐθηηκήζεη βαζηὰ αηὴλ ηὴλ εἰιηθξίλεηα θαὶ ηὴλ
γλεζηόηεηά καο θαὶ πὼο ἡ ἐλζάξξπλζε αηὴ θαὶ ἡ ἔκθαζή καο ζηὸ ζεηηθὸ
ζὰ βειηηώζεη ηὴλ ζπκπεξηθνξὰ ηνπ πνιὺ πεξηζζόηεξν ἀπὸ ηὴλ
ἐπηζήκαλζε ηνῦ ιάζνπο θαὶ ηνῦ ἀξλεηηθνῦ.
Ἡ βειηίσζε ὅκσο ηῆο ἐπηθνηλσλίαο καο κὲ ηὸ παηδὶ πξνππνζέηεη ηὴλ
παξάιιειε δνπιεηὰ θαὶ ζπλελλόεζε ζηὴλ ζρέζε καο κὲ ηὸλ-ηὴλ ζύδπγν.
Πνιιὰ πξάγκαηα πνὺ παξαηεξνῦκε ζηὸ παηδὶ κᾶο π.ρ ἡ
ἀληηδξαζηηθόηεηα, ἂλ πξνζέμνπκε, ζὰ δνῦκε ζὲ πνιιὲο πεξηπηώζεηο-ὄρη
πάληα- ὅηη ἐκθαλίδνληαη θαὶ ζηὶο ἀιιειεπηδξάζεηο καο ὡο δεύγνπο. Ἔρεη
ζεκαζία ζπλεηδεηὰ λὰ δνπιεύνπκε, λὰ θαιιηεξγνῦκε ηὴλ ζπδπγηθὴ
ζρέζε, λὰ ἐμαζθαιίδνπκε ηὸλ θνηλό, ἀδηαηάξαθηό ηεο ρξόλν, ὅπσο ἤδε
ἀλαθέξακε θαὶ ζὰ δνῦκε θαὶ ζηὰ παηδηὰ κᾶο ηὰ ἀπνηειέζκαηα αηῆο ηῆο
ζπνπδαίαο ἐπέλδπζεο πνὺ ζὰ θάλνπκε.
Ὁ ρξόλνο ηώξα πνὺ ὡο νἰθνγέλεηα ζὰ δηαζέζνπκε ζηὴλ ςπραγσγία, ζηὴλ
ζρόιε, πξέπεη λὰ πξνζερζεῖ πάξα πνιὺ θαὶ λὰ κὴλ ζεσξεῖηαη πάξεξγν ἢ
πνιπηέιεηα, εἰδηθὰ ζηὶο κέξεο καο. Σώξα πνὺ ὁ ἐιεύζεξνο ρξόλνο θαὶ ηὸ
θαληαζηαθὸ ηνῦ παηδηνῦ δηεθδηθνῦληαη θαὶ ἐλ πνιινῖο δεζπόδνληαη ἀπὸ
ἀιιόηξηεο δηαζθεδάζεηο θαὶ ἀζρνιίεο, ηώξα εἶλαη ἡ ζηηγκή, ὁ θαηξὸο ὁ

επξόζδεθηνο, πνὺ ἐκεῖο ὡο νἰθνγέλεηα, ὡο ἐλνξία, ὡο θθιεζία ζὰ
πξέπεη λὰ δνκήζνπκε ηὴλ ζύγρξνλε ἀληηπξόηαζή καο. Ὅζν πηὸ πνιὺ
ἐληάζζνπκε ζηὴλ δσὴ κᾶο ηὴλ ςπραγσγία, ηὴλ ραξὰ θαὶ ηὴλ ἐπηδεηνῦκε
θαὶ ηὴλ δνῦκε ἐκεῖο νἱ ἴδηνη, ηόζν ηὰ παηδηὰ κᾶο ἑιθύνληαη θαὶ
βνεζνῦληαη θαὶ ἀληηιακβάλνληαη πὼο ὁ ηξόπνο δσῆο ηῆο θθιεζίαο δὲλ
εἶλαη κηὰ ζπληεξεηηθή, κίδεξε, παξσρεκέλε, ἠζηθηζηηθή γθξίληα θαὶ
ἀληίδξαζε, ἀιιὰ εἶλαη ηὸ πιήξσκα ηῆο δσῆο, ηῆο ραξᾶο θαὶ ηῆο ὄλησο
ἐιεπζεξίαο. Καὶ ηὰ παηδηὰ ηὴλ ἔρνπλ ἀλάγθε ὅζν ηίπνηα ἄιιν αηὴ ηὴλ
ραξά, ηὴλ εἰξήλε θαὶ ηὴλ ἐιεπζεξία. Ὅηαλ ηνὺο δώζνπκε αηὴ ηὴλ ραξά,
αηὴλ ηὴλ ζπληξνθηθόηεηα, αηὲο ηὶο ςπραγσγηθὲο εθαηξίεο κέζα ζηὸλ
ρῶξν ηῆο θθιεζίαο, ηὰ ζσξαθίδνπκε κὲ ηὸλ θαιύηεξν δπλαηὸ ηξόπν.
Γη’αηὸ θη ἐκεῖο ὡο νἰθνγέλεηα θξνληίδνπκε λὰ πάξρεη ζηὸ ζπίηη καο ὁ
ρξόλνο θαὶ νἱ εθαηξίεο γηὰ ηὸ παηρλίδη, γηὰ ηὸ θαιὸ βηβιίν,γηὰ ηὴλ
κνπζηθή, γηὰ ηὴλ πξόζθιεζε παηδηῶλ θαὶ θίισλ, ἀγαπεηῶλ ζπγγελῶλ ,
γηὰ ηὴλ ζπκκεηνρὴ ζὲ ἐμνξκήζεηο, ἐθδξνκέο, γηὰ ἐπαθὴ κὲ ηὴλ θύζε, γηὰ
ἕλα πξνζθύλεκα ζὲ κηὰ Ἱεξὰ Μνλὴ ζπλνδεπόκελν ἀπὸ εθαηξία γηὰ
παηρλίδη ζηνὺο ἀλνηρηνὺο ρώξνπο θιπ.. Μηὰ βόιηα ζηὸ βνπλό, ζηὸλ
Ὑκεηηὸ π.ρ κὲ θίινπο, κὲ κπάιιεο θιπ, πνὺ δὲλ θνζηίδεη θαὶ ρξεηάδεηαη
κόλν θέθη , κηὰ βόιηα ζηὴλ ζάιαζζα. Σὸ ἄλνηγκα δειαδὴ ηῆο νἰθνγέλεηαο
ζηὴλ εξύηεξε νἰθνγέλεηα, ζηὴλ ἐλνξία, ζηὸ εξύηεξν θπζηθὸ θαὶ
θνηλσληθὸ πεξηβάιινλ.
Καηξὸο επξόζδεθηνο πξὸο ηνῦην εἶλαη ὅιεο νἱ Κπξηαθὲο θαὶ νἱ ἑνξηέο,
ἐθθιεζηαζηηθέο, ἐζληθέο, ὀλνκαζηηθέο. Ἡ Κπξηαθὴ εἶλαη ηὸ θέληξν, ἡ
θαξδηὰ ηῆο ἑβδνκάδαο θαὶ ηῆο δσῆο καο. Δἶλαη ἡ ἑνξηὴ ἑνξηῶλ, ἡ
Ἀλάζηαζε ηνῦ Κπξίνπ. Ἀμίδεη λὰ ηὸ θάλνπκε πξνηεξαηόηεηά καο
πξνζσπηθὴ θαὶ νἰθνγελεηαθή, λὰ δνῦκε ηὴλ Κπξηαθή καο ἀλαζηάζηκα, κὲ
ηὴλ ραξά, ηὴλ ἡζπρία ὡο ἀπνκάθξπλζε ἀπὸ ηὴλ βηνηηθὴ κέξηκλα, ὡο
ὄλησο ζρόιε, ὡο πξαγκαηηθὴ γηνξηή. Ὁ ἀλεόξηαζηνο βίνο ἔρεη πιένλ
γεκίζεη ηὸλ θόζκν κὲ ηὰ ἐπηρεηξά ηνπ. κεῖο ὡο Χξηζηηαλνὶ ἃο
γηνξηάδνπκε κὲ ὅιε καο ηὴλ ςπρὴ θάζε Κπξηαθή, κπζηεξηαθά,
ιεηηνπξγηθά, θνηλσληθά. Ἂο ἑηνηκάδνπκε κὲ δπὸ ιόγηα λσξίηεξα ηὰ
παηδηά καο γηὰ ηὸ γεγνλὸο ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο, γηὰ ηὸ ηί ζπκβαίλεη
ἐθεῖ, γηὰ ηὸ πῶο ἐκεῖο κεηέρνπκε, εἴηε δηαθνλώληαο ζηὸ ἱεξό, εἴηε
πξνζεπρόκελνη ζηὸ λαό. Ὅια κὲ ἕλαλ ἁπαιό, ἑιθπζηηθὸ γηὰ ηὸ παηδὶ
ηξόπν. Ἂο θξνληίδνπκε λὰ κπνξεῖ ηὸ παηδί καο, ἐθεῖ πνὺ
ἐθθιεζηαδόκαζηε, λὰ πιαηζηώλεηαη θαὶ ἀπὸ ἄιια παδηά, ἀπὸ ἄιιεο
νἰθνγέλεηεο. Ἂο ἑηνηκάδνπκε κὲ ἀγάπε ηὸ θπξηαθάηηθν ηξαπέδη, κ’ ἕλαλ

μερσξηζηὸ ηξόπν. Ἂο δήζνπκε ζ’ αηὸ ηὴλ ραξὰ ηῆο θνηλῆο ηξάπεδαο, ηὴλ
ραξά ηνπ λὰ εἴκαζηε ὅινη καδί, εἰ δπλαηὸλ θαὶ ὅπνηε δπλαηὸλ θαὶ κὲ
θαιεζκέλνπο, ὅιε καδὶ ἡ νἰθνγέλεηα ἐπὶ ηὸ αηό. Ἃο κνηξαζηνῦκε
εράξηζηεο ζπδεηήζεηο, ἃο ηξαγνπδήζνπκε ἕλα ηξαγνύδη, ἃο ἀθεγεζνῦκε
κηὰ ἱζηνξία. Ἂο πξνβιέπνπκε εἰδηθὰ γη’ αηὴλ ηὴλ κέξα κηὰ ὄκνξθε
βόιηα, κηὰ ἐπίζθεςε ζὲ θίινπο, κηὰ πξνζεθηηθὰ δηαιεγκέλε ἐθδήισζε
πνὺ λὰ ζπκπεξηιακβάλεη θαηάιιεια θαὶ ηὸ παηδί. πίζεο ἡ ἐπίζθεςή
καο ζὲ θάπνηνπο ἀλζξώπνπο πνλεκέλνπο πνὺ πεξηκέλνπλ ηὴλ θξνληίδα
καο καδὶ κὲ ηὸ παηδὶ καο κπνξεῖ λὰ εἶλαη κηὰ ἐμαηξεηηθὴ εθαηξία γηὰ
ὅινπο καο ἐμόδνπ ἀπὸ ηὴ θηιαπηία θαὶ ηὴλ πεξηραξάθσζε πνὺ ηόζν κᾶο
ηαιαηπσξεῖ. Σὰ ἴδηα ἰζρύνπλ θαὶ γηὰ ηὶο κεγάιεο γηνξηὲο πνὺ κπνξνῦλ λὰ
ἀπνηειέζνπλ ρξπζὲο εθαηξίεο πλεπκαηηθνῦ ἀλεθνδηαζκνῦ θαὶ ὄλησο
ςπραγσγίαο, ἐθόζνλ ἀληηκεησπηζηνῦλ κὲ ηὸλ παξαπάλσ ηξόπν.
Οἱ ἐζληθὲο γηνξηὲο ἐπίζεο θαὶ γεληθόηεξα νἱ ἐπέηεηνη πνὺ ζπλδένληαη π.ρ
κὲ ηὸλ ηόπν θαηαγσγῆο καο ἀμίδεη λὰ κὴλ ἀληηκεησπίδνληαη κὲ ηὴλ
γλσζηὴ θνζκηθὴ ἀδηαθνξία πνὺ ἐπηθξαηεῖ ηὰ ηειεπηαῖα ρξόληα ζηὴλ
ρώξα καο. Σὰ παηδηὰ θαηὰ θαλόλα ἐπηζπκνῦλ θαὶ πξέπεη λὰ ζπκκεηέρνπλ
ἐλεξγά, ραξνύκελα θαὶ πεξήθαλα ζ’ αηὲο ηὶο γηνξηὲο ἱζηνξηθῆο κλήκεο
θαὶ ηηκῆο. Νὰ ηνὺο ἀθεγεζνῦκε ηὶο ζρεηηθὲο ἱζηνξίεο ὅζν ηὸ δπλαηὸλ πηὸ
δσληαλὰ θαὶ θπξίσο λὰ ηνλίζνπκε ηὶο κνξθέο, ηνὺο ραξαθηῆξεο, ηὶο
πξάμεηο ηῶλ ἡξώσλ αηῶλ ηῶλ ἱζηνξηῶλ. Ὅπσο εἴρακε ἀλαθέξεη θαὶ ζὲ
κηὰ πξνεγνύκελε ζπλάληεζε, ζὲ κηὰ πιήξσο εἰθνλνθιαζηηθὴ ἐπνρή,
εἶλαη ἡ ὥξα λὰ ἀλαζηειώζνπκε κέζα ζηὶο ςπρὲο ηῶλ παηδηῶλ ηὶο εἰθόλεο
ηῶλ ἡξώσλ ηῆο πίζηεσο θαὶ ηῆο παηξίδαο, ἀθεγνύκελνη ηὶο ἱζηνξίεο ηνπο.
Νὰ ζπκκεηέρνπλ ηὰ παηδηὰ κὲ ηὶο παξαδνζηαθὲο ἐλδπκαζίεο, ηὰ κνπζηθά
ηνπο ἐλδερνκέλσο ὄξγαλα, ηὴλ ἀλάινγε γεληθὰ ζθεπὴ ζὲ ἐθδειώζεηο
ὅπσο π.ρ ζηὸ Μεζνιόγγη νἱ ἑνξηαζκνὶ ηῆο μόδνπ. Ἔηζη ηὸ παηδὶ
ἐγθεληξίδεηαη ζηὸλ ἱζηνξηθό, ζηὸλ ἐζληθὸ ρξόλν θαὶ δνκεῖ κὲ ηὸλ πιένλ
ἐλδεδεηγκέλν ηξόπν ηὴλ πξνζσπηθὴ ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ζπιινγηθή ηνπ
ηαπηόηεηα.
Μηὰ ἄιιε παξάκεηξνο ηῆο ἀγσγῆο ηῶλ παηδηῶλ ἐλ ρξόλῳ εἶλαη ἀθξηβῶο ἡ
ζρέζε ηνπο κὲ ηνὺο ἐθπξνζώπνπο ηῆο γεληᾶο ἐθείλεο πνὺ ἁπιώλνπλ ηὴλ
ξίδα βαζηὰ κέζα ζηὸλ ρξόλν: κὲ ηνὺο παππνῦδεο θαὶ ηὶο γηαγηάδεο. Ὅζνη
ἀπὸ ἐζὰο εἶζηε γηαγηάδεο θαὶ παππνῦδεο, ἔρεηε ἐγγόληα, ἔρεηε ηὴλ κεγάιε
ἀθξηβῶο εινγία λὰ θνκίδεηε ζηὴλ δσὴ ηνῦ παηδηνῦ αηὸ ηὸ ἄλνηγκα θαὶ
ηὸ πιάηνο, αηὴ ηὴλ καηηὰ πνὺ κπνξεῖ λὰ δεῖ ηὰ πξάγκαηα ἀπὸ κίαλ ἄιιε

θνξθή, ἀιιὰ ηαπηόρξνλα ἐλζαξθώλεηε θαὶ ἕλα ζεκαληηθὸ κέξνο ἀπὸ ηὶο
βαζηὲο θαηαβνιὲο ηνῦ παηδηνῦ πνὺ ἔρνπλ ζρέζε κὲ ηὴλ πίζηε, ηὴλ
παξάδνζε, ηὸλ ηόπν, ηὴλ ἱζηνξία, ηὴλ γιώζζα, ηὴλ κλήκε. Δἶζηε ἡ
ἀθξόηεξε ὁξαηὴ πξνέθηαζε ηῆο ὕπαξμήο ηνπ ζηὸλ ρξόλν ἀιιὰ θνκίδεηε
ηαπηόρξνλα θαὶ ηὴλ εινγία ηνῦ πξνζσπηθνῦ ζαο ρξόλνπ, ἑλὸο ρξόλνπ
πηὸ ἥζπρνπ, πηὸ ἀπαιιαγκέλνπ ἀπὸ ἐπαγγεικαηηθὲο, βηνηηθέο κέξηκλεο.
Βέβαηα, αηὸ ηὸ ηειεπηαῖν εἶλαη ἐλ πνιινῖο ερεηηθὴ δηαηύπσζε κηᾶο θαὶ
ζηὴλ ζεκεξηλὴ θαηάζηαζε, κὲ ηὶο γλσζηὲο ζὲ ὅινπο καο ζπλζῆθεο, ὅιν
θαὶ πεξηζζόηεξνη παππνῦδεο θαὶ γηαγηάδεο ἀλαιακβάλνπλ πνιππνίθηιια
ἐπηπξόζζεηα βάξε νἰθνλνκηθά, πξαθηηθά, θαὶ εζύλεο δπζαλάινγεο κὲ
ηὴλ ἡιηθία ηνπο θαὶ ηὶο δπλάκεηο ηνπο. Ἀλαιακβάλνπλ κεηαμὺ ἄιισλ θαὶ
ἕλα κεγάιν κέξνο θαὶ ζὲ πνιιὲο πεξηπηώζεηο ἀθόκα θαὶ ηὴλ θύξηα
εζύλε δηαπαηδαγώγεζεο ηῶλ ἐγγνληῶλ ηνπο, ιόγσ ηῶλ πηεζηηθῶλ ἕσο
ἐμνλησηηθῶλ ἐλίνηε ζπλζεθῶλ πὸ ηὶο ὁπνῖεο δεῖ ἡ ζεκεξηλὴ ἑιιεληθὴ
νἰθνγέλεηα. Καηαλννῦκε ηὴλ ζέζε ζαο θαὶ ἐθηηκνῦκε βαζηὰ θαὶ ζεβόκεζα
ἀπνιύησο ηὴλ ἀπνζηνιὴ ζᾶο ηὴλ ηόζν ἱεξὴ θαὶ ηόζν θαίξηα. Ἔρεηε θαὶ
ζεῖο ζηὰ ρέξηα ζᾶο μαλά, κεηὰ ηὰ παηδηά ζαο πνὺ ἀλαζξέςαηε, λέεο
ςπρέο, ηὰ πνιπαγαπεκέλα ζᾶο ἐγγόληα. Πόζν ζαπκάζην ζὰ ἦηαλ ἄλ, πέξα
ἀπὸ ηὶο θαζεκεξηλὲο βηνηηθὲο εζύλεο, πέξα ἀπὸ ηὰ ἀπαξαίηεηά ηεο
καγεηξηθῆο, ηῶλ ἀγνξῶλ, ηῆο ἔλδπζεο, ηὴ οθύιαμεο θιπ., ἀμηνπνηνύζαηε
αηὸλ ηὸλ ρξόλν, αηὴλ ηὴλ εθαηξία, γηὰ λὰ δώζεηε ζηὰ παηδηὰ αηὸ πνὺ
ηόζν δύζθνια βξίζθνπλ ζήκεξα θαὶ γηὰ ηὸ ὁπνῖν ηόζν δηςνῦλ :ηὴλ
ἀθήγεζε, ηὴλ ἱζηνξία. Σὴλ ἱζηνξία ηῆο πίζηεο, ηῆο παηξίδαο, ηὴλ ἱζηνξία
κὲ λόεκα, κὲ πίζηε, κὲ ἐιπίδα, κὲ ἡξσηζκό, κὲ γελλαηόηεηα, κὲ
ζπκνζνθία, κὲ ἁγλό, ιαηθό, παξήγνξν ἀζηεηζκό. Σὴλ ἀθήγεζε ἐθείλε
πνὺ ζὰ ζπλδέζεη θαὶ ζᾶο ηνὺο ἴδηνπο κὲ ηνὺο ηόπνπο θαηαγσγῆο ζαο, κὲ
ηὶο ςπρὲο ἐθεῖλεο πνὺ ἀθεγήζεθαλ ζὲ ζᾶο, κὲ ηὸ ἦζνο, ηὴλ δύλακε, ηὴλ
πίζηε ηνπο, ἀθόκα θαὶ κὲ ηὸλ ηξόπν πνὺ ἀθεγνῦληαλ, κὲ ηνὺο
ἐπηηνληζκνὺο ηῆο θσλῆο ηνπο. Οἱ ἀθεγήζεηο αηὲο πνὺ ζὰ
μαλαδσληαλέςεηε, ηὰ ηξαγνύδηα, ηὰ πνηήκαηα πνὺ ζὰ ζπκεζεῖηε ἢ ζὰ
ἀληιήζεηε ἀπὸ ζεκεξηλὰ κέζα ζὰ δώζνπλ πξῶηα ζὲ ζᾶο ηνὺο ἴδηνπο ηὴλ
ζηήξημε θαὶ ηὴλ δύλακε θαὶ ηὸ θνπξάγην πνὺ ἔρεηε ἀλάγθε γηὰ λὰ
ζπλερίζεηε. Θὰ ζᾶο ζπκήζνπλ ηὶο ζπζίεο ηνῦ Γέλνπο πνὺ θη ἐζεῖο
θαιεῖζηε, ὅπσο ὅινη καο, λὰ ζπλερίζεηε, ἀθόκα θη ἂλ ηὸ κάηη ηὸ δεμὶ δὲλ
βιέπεη θαιὰ ἢ ἡ κέζε θαὶ ηὸ γόλαην ζθάδνπλ Θὰ πξνζθέξεηε δὲ
ἀλεθηίκεηε πεξεζία ζηὰ ιαηξεκέλα ζαο παηδάθηα πνὺ πηέδνληαη
θαζεκεξηλὰ ἀπὸ ἕλα πλεῦκα ηόζν θαηαζιηπηηθὸ θαὶ ηόζν ἀληηεξσηθὸ πνὺ

ηὰ ζπξώρλεη ζ’ ὅισλ ησλ εἰδῶλ ηὶο ἐθηξνπέο. Θὰ κάζνπλ ηὰ παηδηὰ κέζα
ἀπὸ ηὶο μαλαδσληαλεκέλεο δηθέο ζαο ἱζηνξίεο, κέζα ἀπὸ ηὴλ δηθή ζαο
ἀλαζηεκέλε θιέβα ηνῦ ιαηθνῦ ἀθεγεηῆ πνὺ κπνξεῖ λὰ θαιύθζεθε κὲ ηὰ
ρξόληα ἀιιὰ εἶλαη πάληα ἐθεῖ, λὰ εἶζηε ζίγνπξνη, πὼο ἡ παηξίδα πέξαζε
ἀπὸ πνιινὺο Γνιγνζάδεο ἀιιὰ ἄληεμε, πὼο ἡ ἐιπίδα δὲλ πεζαίλεη πνηὲ
γηαηί εἶλαη ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο, πὼο δὲλ πξέπεη πνηὲ λὰ θηνηέςνπκε, λὰ
δεηιηάζνπκε κπξνζηὰ ζηὰ ἀπεηιεηηθὰ θύκκαηα ηνῦ θόζκνπ γηαηί, ἂλ
ἔρνπκε Ψπρὴ θαὶ Χξηζηό, ὅπσο ἔιεγε ὁ κεγάινο ἀθεγεηὴο ηῆο πίζηεσο
θαὶ ηῆο παηξίδαο, ὁ Παηξνθνζκᾶο ὁ Αἰησιόο, δὲλ ἔρνπκε ηίπνηα λὰ
θνβεζνῦκε. ηὴλ Ρσζία πνὺ πέξαζε ζηὸλ 20ν αἰώλα κέζα ἀπὸ ηὶο πύιεο
ηνῦ Ἅδνπ , ηὴλ Ἀλάζηαζε ηὴλ δηαθόλεζαλ ἀθνζησκέλα, ὅπσο ὅινη νἱ
κεγάινη Ρῶζνη ζπγγξαθεῖο καξηπξνῦλ, νἱ κπάκπνπζθεο, νἱ πηζηὲο ἁπιὲο
γηαγηάδεο πνὺ δὲλ ηὸ ἔβαιαλ θάησ κὲ ηὴλ δύλακε ηνῦ Θενῦ. Νὰ δώζνπκε
θη ἐκεῖο, κὲ ηὸλ δηθό καο ιόγν, κὲ ηὴλ δηθή καο πείξα, κὲ ηὴλ δηθή καο
κλήκε ζηὰ παηδηὰ κᾶο ηὴλ θαιὴ καξηπξία ηνῦ πνηεηῆ: «Μὴλ θνβεζεῖο
αὐηὸλ πνὺ ζηήξημε ζηὴλ πίζηε ἐπάλω ηὴλ ἐιπίδα. Τὸλ εἶδα ζηὴλ δωὴ λὰ
κάρεηαη, κὰ πάληα ἀλίθεηνλ ηὸλ εἶδα».
Ὅια ηα παξαπάλσ, ἀγαπεηνί, εἶλαη νἱ ιίγεο ζθέςεηο πνὺ παξαζέηνπκε
ζηὴλ ἀγάπε ζαο ἐλ ζρέζεη κὲ ηὸλ ρξόλν ὡο εθαηξία ἀγσγῆο ηῶλ παηδηῶλ
καο. Ὅια αηά, θαὶ ηόζα ἄιια ἀθόκα πνὺ κπνξεῖ θαλεὶο λὰ πξνζζέζεη,
γηὰ λὰ πξνζεγγηζζνῦλ, ἀιιὰ θαὶ γηὰ λὰ θαηαζηνῦλ ρξήζηκα ζηὴλ πξάμε
θαὶ ἐθαξκόζηκα κ’ ἕλαλ ζύγρξνλν θαὶ ἀπνηειεζκαηηθὸ ζηὶο ζεκεξηλὲο
ζπλζῆθεο ηξόπν, ρξεηάδνληαη ἀπὸ κέξνπο καο κηὰ πνιὺ ζεκαληηθὴ
πξνππόζεζε: πλεῦκα ζπζίαο. Αηὸ ζπγθεθαιαηνῦηαη, ὅπσο ἐηόληζε ὁ π.
Ἀζαλάζηνο ζηὴλ ηειεπηαία ζύλαμε ηνῦ πξνεγεζέληνο θύθινπ, ζηὸ λὰ
ἐπηζπκνῦκε λὰ εαξεζηήζνπκε ζηὸλ Θεὸ θαὶ ὄρη λὰ εραξηζηήζνπκε ηνὺο
ἑαπηνύο καο. Αηὴ εἶλαη ἡ ζεκαληηθόηεξε ἀιιὰ θαὶ ἡ πηὸ ζθιεξὴ
ἀιήζεηα αηῆο ηῆο ὁκηιίαο. Καὶ ηὴλ ιέσ ζθιεξὴ γηαηί ἐιέγρεη πξῶηα
ἐκέλα ηὴλ ἴδηα πνὺ ηὴλ ἐθζηνκίδσ ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ὅιε ἐπνρή καο πνὺ
«θαηαζθεπάδεη» ἀλζξώπνπο θηηαγκέλνπο λὰ πεξεηνῦλ πξσηίζησο ηὴλ
ἄλεζε θαὶ ηὰ πάζε ηνπο. Οἱ κεγαιύηεξνη ἐμ ἠκῶλ ἔρνπλ θάπνηα πείξα θαὶ
γεληθῆο ζθιεξαγσγίαο ἀιιὰ θαὶ κηᾶο παιαηόηεξεο θνηλσλίαο πνὺ
γελλνῦζε ηέηνηα παξαδείγκαηα θαὶ ηέηνηεο ζπζηαζηηθὲο κνξθὲο θαὶ
θαηαζηάζεηο. Οἱ λεώηεξνη, κεζόθνπνη θαὶ θάησ, κᾶιινλ δπζθνιεπόκαζηε
πνιηηηζκηθὰ ἀιιὰ θαὶ ἐκπεηξηθὰ κ’ αηὸ ηὸ θνκκάηη, ἀλαιόγσο βέβαηα
θαὶ κὲ ηὴλ ὅιε πλεπκαηηθή καο θαιιηέξγεηα. Σὰ ἀδύλαηα ὅκσο παξ’
ἀλζξώπνηο δπλαηὰ παξὰ ηῷ Θεῷ ἐζηίλ. Ἂλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηὸ δεηλὸ

ζεκεῖν ζηὸ ὁπνῖν ὁδεγνῦληαη ηὰ πξάγκαηα, ἂλ θαηαιάβνπκε θάπσο ηὶο
ζύγρξνλεο ζπλζῆθεο θαὶ ηὸ πόζε ἔκπλεπζε, ἐθεπξεηηθόηεηα, ζηνρεπκέλε
γλώζε, πείξα, δεκηνπξγηθόηεηα θαὶ θπξίσο ζεία θώηηζε θαὶ Χάξε
ἀπαηηνῦληαη γηὰ λὰ δνκήζνπκε ἱθαλὲο ἀληηπξνηάζεηο γηὰ ηὰ παηδηὰ καο ζ’
ἕλα θπθεώλα πξνθιήζεσλ, ἂλ θαηαλνήζνπκε πόζν βαζηὰ ζηεξνῦκε θαὶ
πόζν ἀδύλακνη εἴκαζηε κόλνη καο, ἂλ ὄλησο ηειηθά κᾶο ηαπεηλώζνπλ
ὅιεο αηὲο νἱ θαηαζηάζεηο θαὶ κᾶο ζηξέςνπλ ζηὴλ ἐκπηζηνζύλε, ζηὴλ
πξαγκαηηθὴ πξνζεπρή, ζηὴλ ἀιεζηλὴ κεηάλνηα, ζηὴλ ἐθδήηεζε ἀπὸ ηὸλ
Θεὸ θαὶ ηνῦ πλεύκαηνο ζπζίαο ἀιιὰ θαὶ ὅισλ ησλ δσξεῶλ πνὺ
ἀπαηηνῦληαη γηὰ λὰ ἀληεπεμέιζνπκε, ηόηε ὁ Θεὸο κᾶο εἶλαη δπλαηὸο λὰ
κεηαβάιεη ηὴλ ἀδπλακία καο ζὲ δύλακε, ηὴλ ὀιηγνπηζηία καο ζὲ πίζηε,
ηὴλ ἀκέιεηά καο ζὲ ἐγξήγνξζε, ηὴλ ἀγλσζία καο ζὲ γλώζε θαὶ ζεῖν
θσηηζκό, ὥζηε λὰ βιέπνπκε πνὺ πεξηπαηνῦκε θαὶ ηί πνηήζσκελ. Ἀκήλ,
γέλνηην, δὶ’ ερῶλ ηῶλ παηέξσλ, ηνῦ Ἁγίνπ Παληειεήκνλνο θαὶ ὅισλ ησλ
Ἁγίσλ θαὶ ηῆο Παλαγίαο καο.
ᾶο εραξηζηῶ πνιὺ

