
Ξένες γλῶσσες, ἠλεκτρονικοὶ ὑ    πο-
λογιστές, μουσική, ἀθλητι σμὸς ἀ-
        ποτελοῦν ἕνα μέρος μό νο ἀπὸ 
τὸν μακρὺ κατάλογο δραστηριο-

τήτων ποὺ δεσμεύουν καθημερινὰ ἀρ -
κετὲς ὧρες ἀπὸ τὸν ἐλεύθερο χρόνο 
τῶν παιδιῶν – ἀκόμη καὶ τοῦ δημοτικοῦ 
σχολείου – καὶ τὰ περιορίζουν σ’ ἕνα 
ἀσφυκτικὸ πρόγραμμα. 

Ὁπωσδήποτε εἶναι χρήσιμα ὅλα αὐτά. 
Τὰ παιδιὰ ἀποκτοῦν νέες γνώσεις, ἀνα-
πτύσσουν δεξιότητες, ἀνακαλύπτουν τὰ 
χαρίσματά τους. Καὶ οἱ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι 
χωρὶς νὰ φείδονται κόπων καὶ ἐξόδων, 
ἀγωνίζονται νὰ προσφέρουν ὅ,τι κα-
λύτερο γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν 
τους, χαίρονται ποὺ τὰ βλέπουν νὰ ἀπα-
σχολοῦνται μὲ κάτι ὠφέλιμο καὶ δημι-
ουργικό. 

Ὡστόσο ὅσο πλούσια κι ἂν φαίνεται 
αὐτὴ ἡ ποικιλία τῶν δραστηριοτήτων 
ποὺ προσφέρεται στὰ παιδιά, στὴν οὐ σία 
εἶναι ἐλλιπής. Ἀνταποκρίνεται ἴσως στὶς 
ὑλικές, γνωστικὲς ἢ σωματικὲς ἀνάγκες 
τῶν παιδιῶν, ἀγνοεῖ ὅμως ἐντελῶς τὴν 
ψυχή τους. Αὐτὴν ποὺ ἀξίζει περισσό -
τερο ἀπ’ ὁτιδήποτε ἄλλο στὸν κόσμο. Δι-
ότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: «Τί ὠφε  λή-
σει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κό  σμον 
ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐ τοῦ;» 
(Μάρκ. η΄ 36). Ποιὸ εἶναι τὸ ὄφελος γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο ἂν κερδίσει ὅλο τὸν κόσμο 
καὶ ζημιωθεῖ στὴν ψυχή του; 

Πόσο λάθος κάνουμε ὅταν μεταφέρου-
με στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν τὴ δική μας 
ἀ       τέρμονη ἐξωστρέφεια καὶ πολυπρα-
γμο σύνη! Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη 

μας ὅταν ἐπιμένουμε νὰ τοὺς προσφέ-
ρουμε μία μονοδιάστατη ἀγωγὴ, ποὺ 
περιορί ζεται σὲ ὅ,τι γήινο καὶ πρόσκαι-
ρο καὶ ἀ   διαφορεῖ γιὰ ὅ,τι ἀληθινὸ καὶ 
αἰώνιο! Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ πηγαίνουμε 
τὰ παιδιὰ στὰ ἀθλητικὰ κέντρα γιὰ νὰ 
διατηροῦν τὴ φυ σική τους κατάσταση, ἢ 
στὰ φροντιστή ρια γιὰ νὰ μαθαίνουν ξέ-
νες γλῶσσες καὶ ὑπολογιστές, ὥστε νὰ 
μποροῦν ἀργότερα νὰ διεκδικήσουν μὲ 
ἀξιώσεις μιὰ θέση στὸν ἀνταγωνιστικὸ 
κόσμο τῶν σπουδῶν καὶ τῆς ἐργασίας. 
Αὐτὰ ὅσο κι ἂν εἶναι ἀπαραίτητα, ἔχουν 
χαρακτήρα ἐφήμερο καὶ πρόσκαιρο. Τὰ 
παιδιὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ κάτι ἀνώτερο, 
ἁγιότερο, αἰώνιο. Ἔχουν ἀνάγκη νὰ ὁπλι-
στοῦν μὲ τὰ ἐφόδια ἐκεῖνα ποὺ θὰ τοὺς 
βοηθήσουν νὰ ἀντεπεξέλθουν στὶς δυσ-
κολίες τῆς ζωῆς καὶ στὶς προκλήσεις τοῦ 
κόσμου.

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν αὐτὰ τὰ ἐφόδια ποὺ 
καλούμαστε νὰ προσφέρουμε γονεῖς καὶ 
παιδαγωγοὶ στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς νέους; 
Πῶς θὰ τὰ βοηθήσουμε νὰ προχωρή-
σουν μὲ ἀσφάλεια στὸ δρόμο ποὺ θ’ ἀ -
κολουθήσουν; «Ἐν τίνι κατορθώσει νεώ-
τερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ;» ἐρωτᾶ ὁ ἱερὸς 
Ψαλμωδός. Πῶς θὰ πετύχει στὴ ζωή του 
ὁ νέος καὶ πῶς θὰ κατορθώσει νὰ προ-
φυλαχθεῖ ἀπὸ κάθε κίνδυνο καὶ παγίδα 
ποὺ συναντᾶ σ’ αὐτή; Καὶ συνεχίζει δί-
νοντας κατηγορηματικὴ τὴν ἀπάντηση: 
«ἐν τῷ φυλάξασθαι τοὺς λόγους σου» 
(Ψαλμ. ριη΄ [118] 9). Μὲ τὴν ἀκριβὴ τή-
ρηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη λύση, ἂν θέλουμε νὰ 
προσφέρουμε στὰ παιδιὰ πραγματικὰ 
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χρήσιμα ἐφόδια. Νὰ τὰ ὁδηγήσουμε στὸ 
νὰ γνωρίσουν τὸν αἰώνιο καὶ διαχρονικὸ 
λόγο  τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴ μελέτη τοῦ νόμου 
τοῦ Θεοῦ τὸ παιδὶ μαθαίνει νὰ διακρίνει 
τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, βρίσκει ἀπαντήσεις 
σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα καὶ τὰ προβλήματά 
του, ἀνακαλύπτει τὸν τρόπο γιὰ νὰ ζήσει 
μὲ ἀληθινὴ εἰρήνη καὶ χαρὰ στὴν ψυχή 
του.  

Οἱ γονεῖς μποροῦν, ὅταν τὰ παιδιὰ εἶναι 
σὲ μικρὴ ἡλικία, νὰ τοὺς διηγοῦνται ἢ νὰ 
διαβάζουν ἱστορίες ἀπὸ τὴν Ἁγία Γρα-
φή. Νὰ τοὺς ἐξηγοῦν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
ποὺ ἀναγινώσκεται στὴν ἐκκλησία. Καὶ 
ἀργότερα, ὅταν τὰ παιδιὰ μεγαλώσουν, 
ἂς τὰ βοηθοῦν, ὥστε νὰ μελετοῦν μόνα 
τους μέσα ἀπὸ τὶς κατάλληλες γιὰ τὴν 
ἡλικία τους ἐκδόσεις τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὶς 
συναρπαστικὲς καὶ πολὺ διδακτικὲς διη-
γήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἂς μὴν παραλείψουμε ὅμως νὰ τονί-
σουμε καὶ τὴν πολύτιμη βοήθεια ποὺ 
προσ  φέρουν στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν 
καὶ τῶν νέων τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, οἱ 
νεανικὲς συντροφιὲς καὶ χριστιανικὲς Ὁ -
μάδες, ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων στὶς ἐνορίες  
καὶ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανικοὺς Συλ-
λόγους προσφέροντας στὰ παιδιὰ γνή-
σιο καὶ ἀνόθευτο τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ 
παράλληλα, μέσα ἀπὸ τὴ λατρευτικὴ καὶ 
μυστηριακὴ ζωή, τοὺς δίνουν τὴ δυνα-

τότητα νὰ συμμετέχουν συνειδητὰ στὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀξίζει πραγματικὰ 
ὅλοι οἱ γονεῖς ποὺ θέλουν νὰ προσφέ-
ρουν ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὸ παιδί τους νὰ 
ἀναζητήσουν αὐτὲς τὶς κατηχητικὲς συν-
άξεις καὶ νὰ τὸ ὁδηγήσουν σ’ αὐτές. 

Εὔκολα βέβαια μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι 
«τὸ παιδί μου δὲν προλαβαίνει γιὰ τὸ Κα-
τηχητικό. Εἶναι φορτωμένο μὲ πολλὰ μα-
θήματα». Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς ἀπαντᾶ 
στὴν ἔνσταση αὐτὴ μὲ τὸν πάντα ἐπίκαι-
ρο λόγο του ὁ ἄριστος παιδαγωγὸς ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ὅταν τὰ πη-
γαίνετε στὰ θέατρα, οὔτε μαθήματα οὔτε 
κανένα ἄλλο ἐμπόδιο προβάλλετε... Καὶ 
πῶς δὲν θὰ παροργίσετε τὸν Θεό, ὅταν 
βρίσκετε χρόνο γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα πρά-
γματα, ὅταν ὅμως πρόκειται γιὰ τὰ δικά 
Του, τὸ θεωρεῖτε φορτικὸ γιὰ τὰ παιδιὰ κι 
ἀναχρονιστικό; “Μὴ ταῦτα, μή, ἀδελφοί! 
Καὶ γὰρ αὕτη μάλιστα ἡ ἡλικία τούτων 
δεῖται τῶν ἀκουσμάτων”. (Ἡ ἡλικία αὐτὴ 
περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἔχει ἀνάγκη 
τέτοιων ἀκουσμάτων). Ἡ παιδικὴ ἡλικία 
εἶναι ἁπαλὴ σὰν τὸ κερὶ κι ἔτσι τυπώνον-
ται εὔκολα τὰ λόγια σὰν σφραγίδα στὸ 
νοῦ τους» (ΕΠΕ 12, 472).  

Τώρα εἶναι ὁ κατάλληλος καιρὸς γιὰ 
νὰ δώσουμε στὰ παιδιὰ τὰ ἐφόδιά τους 
γιὰ τὸ μέλλον. Ἀξίζουν ὅ,τι καλύτερο. Ἂς 
τοὺς τὸ προσφέρουμε.




