
  ἴπαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο 
μας ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ μιλοῦ-
με στὸν καθένα ὅπως πρέ πει.  
«Εἰ  δέναι πῶς δεῖ ἑνὶ ἑκά στῳ ἀ   -

πο κρίνεσθαι», συμβουλεύει θεόπνευστα  
ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Κολασ. δ΄ 6). Διό-
τι ὁ καθένας εἶναι διαφορετικὸς ἄνθρω-
πος, μὲ ἰδιαίτερο χαρακτήρα, μὲ ξεχω-
ρι στὲς δυνατότητες καὶ ἑπομένως μὲ 
δι  αφορετικὴ δεκτικότητα. Κατανοοῦμε 
λοι πὸν τὴν ἀνάγκη νὰ προσαρμόζουμε 
τὸν λόγο μας ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνθρωπο 
ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί μας. 

Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι αὐτὸ ποὺ 
καταλαβαίνουμε ὡς ἀναγκαῖο εἶναι καὶ 
ὀρθό. Τὸ νὰ προσαρμόζουμε τὸ λόγο 
μας ἀνάλογα μὲ τὸν συνομιλητή μας δὲν 
εἶναι ἀναγκαστικὰ ὑποκρισία. Φανερώ-
νει σύνεση. Οὔτε εἶναι ὁπωσδήποτε ἀνε-
πίτρεπτη διπλωματία. Φανερώνει ἰδιαί -
τερη φροντίδα. Ὁ γιατρὸς σὲ ἀσθενεῖς 
ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὴν ἴδια ἀρρώστια 
δὲν ἀκολουθεῖ ὑποχρεωτικὰ τὴν ἴδια θε  -
ραπευτικὴ ἀγωγή. Λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν 
του τὶς ἀντοχές τους, τὸ παρελθόν τους, 
τὴν εὐαισθησία τους, καὶ ἀνάλογα ἀπο -
φα σίζει. Ὁ δάσκαλος τὸ ἴδιο μάθημα δὲν 
τὸ προσφέρει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο σ’ ὅ     λων 
τῶν ἡλικιῶν τοὺς μαθητές. Πο  λὺ πε  ρισ-
σότερο προσαρμόζει τὴ διδα σκαλία    του 
στὸν κάθε μαθητή, ὅταν κάνει ἰδι αίτερα 
μαθήματα στὸν καθένα.

Θὰ μιλοῦμε λοιπὸν στὸν καθένα μὲ τὸν 

τρόπο ποὺ τοῦ ταιριάζει. Πῶς ὅμως μπο -
ροῦμε νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτό; 

Πολὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἀρετὴ 
τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐφευρετικὴ 
καὶ βρίσκει τρόπους προσεγγίσεως καὶ 
εἰλικρινοῦς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἄλ  λους. 
Πῶς εἶναι ἡ φυσικὴ ἀγάπη τῆς μά ννας 
πρὸς τὰ παιδιά της! Πάντα ζητεῖ νὰ τὰ 
στηρίζει, νὰ τὰ βοηθεῖ, νὰ τὰ παι δαγωγεῖ. 
Καὶ τὸ καθένα μὲ τὸν τρόπο ποὺ τοῦ ται-
ριάζει!

Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ κατανοεῖ τὸν ἄλλο 
καὶ τὴ θέση του. Ἐνδιαφέρεται εἰλικρινὰ 
γιὰ τὴν ὠφέλειά του. Θέλει νὰ τὸν δεῖ νὰ 
προοδεύει. Καὶ βρίσκει τὸν τρόπο νὰ δώ-
σει μία συμβουλὴ χρήσιμη, νὰ κάμει μία 
ὑπόδειξη ἀναγκαία, νὰ προειδο ποιήσει 
γιὰ ἕναν ἐπερχόμενο κίνδυνο.

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ θὰ προσευ-
χηθεῖ νὰ τὸν φωτίσει ὁ Θεὸς πῶς νὰ μι-
λήσει. Καὶ ὁ Θεὸς δίνει ἀπάντηση στὶς 
προσευχὲς ποὺ ἀπευθύνονται σ’ Αὐτὸν 
μὲ πόνο καὶ ἀγάπη. Καὶ φωτίζει πῶς νὰ 
μιλήσουμε, τί νὰ ποῦμε.

Βέβαια κάποτε μπορεῖ νὰ χρειασθεῖ νὰ 
ποῦμε στὸν ἄλλο καὶ κάτι ποὺ πι θανῶς 
θὰ τὸν δυσαρεστήσει. Δὲν πρέπει  νὰ δι   -
στάσουμε. Ὅποιος ἀγα  πᾶ δὲν ἐνδια  φέ-
ρεται μόνο νὰ εἶναι εὐχάριστος.  Θέλει νὰ 
εἶναι καὶ ὠφέλιμος, οἰκο δομητικός. Καὶ 
γι’ αὐτὸ φροντίζει νὰ εἶναι ἀληθινός. Αὐ -
τὸς ποὺ ἀγαπᾶ δὲν μπορεῖ νὰ κοροϊδεύ -
ει τὸν ἄλλο· τὴν ἀλήθεια θὰ τοῦ πεῖ. Δὲν 

Πῶς θὰ μιλᾶςΠῶς θὰ μιλᾶς
στὸν καθένα ὅπως πρέπει;στὸν καθένα ὅπως πρέπει;
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ἀν  τέ χει ὅμως καὶ νὰ συντρίβει τὸν ἄλλο 
μὲ τὶς ἀλήθειες του. Ἡ ἀγάπη ἐμπνέει 
τὸν τρόπο ποὺ θὰ κάμει τὴν ἀλήθεια ὄ  -
χι   μόνο βέβαιη καὶ σε βαστή, ἀλλὰ καὶ ἀ   -
πο  δεκτὴ καὶ ἀγα πη τή. Ἂν κάποιος εἶναι 
ἀναστατωμέ νος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἔχουμε 
νὰ τοῦ ποῦμε, μπο ρεῖ νὰ τὸν συντρίψει. 
Τότε δὲν θὰ μι λή σουμε ἀμέσως. Θὰ πε -
ρι μένουμε λίγο. Θὰ μιλήσουμε γιὰ κάτι 
ἄλλο πιὸ εὔκολα ἀ    ποδεκτὸ καὶ μετὰ θὰ 
ἀναφερθοῦμε στὸ θέμα μας. Ἡ ἀγάπη θὰ 
μᾶς ὑπαγορεύ σει τὸ πῶς καὶ τὸ πότε θὰ 
μι λήσουμε.

Τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ μι-
λήσουμε στὸν ἄλλο μᾶς τὸν ὑποδεικνύ ει 
μὲ ἀκρίβεια καὶ ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς τα-
πεινοφροσύνης.

Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος εὔκολα σκύβει 
καὶ μπαίνει στὸν κόσμο τοῦ πλησίον. Καὶ 
σέβεται τὸν κόσμο αὐτό. Κατανοεῖ τὶς 
ἰδιαιτερότητές του. Βλέπει μὲ συμπάθεια 
τὶς ἐλλείψεις καὶ τὶς ἀδυναμίες του. Καὶ 
χωρὶς δυσκολία προσαρμόζει τὸν λόγο 
του στὶς δυνατότητες τοῦ ἄλλου. Ὁ τα-
πεινὸς δὲν ἀπαιτεῖ ἀνυποχώρητα οἱ ἄλ-
λοι νὰ εἶναι ὅπως αὐτός. Δὲν ἀδημονεῖ 
γιὰ τὴν ἄμεση διόρθωση τοῦ πλησίον. 
Συ γκαταβαίνει πρόθυμα στὶς ἀδυναμίες 
του καὶ προσαρμόζει στὴ δεκτικότητά
του τοὺς λόγους ποὺ θὰ πεῖ. Καὶ περιμέ-
νει. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος εἶναι ὁ ὑπομο-

νη τικὸς ἄνθρωπος, ποὺ θὰ ἀκούσει πρό-
θυμα τὶς πιθανὲς ἀντιρρήσεις τοῦ ἄλλου, 
θὰ περιμένει χωρὶς νὰ βιάζεται τὴν ἀπο-
δοχὴ αὐτῶν ποὺ εἶπε ἢ θὰ δεχθεῖ χωρὶς 
πικρία τὴν ἀπόρριψή τους. 

Ὁ ταπεινόφρων ἄνθρωπος εὔκολα θὰ
καταφύγει σὲ ἐμπειρότερους καὶ θὰ δε-
χθεῖ τὴ συμβουλή τους γιὰ τὸ πῶς νὰ μι- 
    λήσει σ’ ἐκεῖνον ποὺ παρουσιάζει κά-
ποια  ἰδιαίτερη δυσκολία. Θὰ δεχθεῖ μὲ εὐ -
χαρίστηση μία πιθανὴ ὑπόδειξη λάθους  
καὶ θὰ διορθώσει μὲ προθυμία τὸν τρό-
πο του ἢ θὰ ὑποχωρήσει σὲ κάποιο λό -
γο του. Ὁ ταπεινὸς δὲν ἐπιμένει, ἀλλὰ 
ὑ      πομένει. Δὲν ἀντιδρᾶ, ἀλλὰ προσπα θεῖ 
νὰ κατανοεῖ. Δὲν εἶναι ἐριστικός, «ἀλ λ’ 
ἤπιος πρὸς πάντας, διδακτικός, ἀνεξίκα -
κος, ἐν πρᾳότητι παιδεύων τοὺς ἀντι δι-
ατιθεμένους» (Β΄ Τιμ. β΄ 24-25). Καὶ οἱ 
ἄλλοι γύρω του χαίρονται νὰ τὸν ἀκοῦν 
καὶ εὐχαριστοῦνται μὲ τὴν παρουσία του 
κοντά τους.

Ὅποιος ἔχει ταπείνωση καὶ ἀγάπη στὴν 
καρδιά του, αὐτὸς παρακαλεῖ μὲ θέρμη 
τὸν Θεὸ νὰ τὸν φωτίζει πῶς νὰ στέκεται 
ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους καὶ πῶς νὰ τοὺς 
μιλᾶ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶναι ζηλευτὸς 
καὶ ἔχει γλυκύτητα στὰ λόγια του. Καὶ 
ὅλους τοὺς κερδίζει. Γιατὶ γνωρίζει «πῶς 
δεῖ ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι».

Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ἀνήκει καὶ ἡ ἁγία ὁσιομάρ-
τυς Φιλοθέη. ῾Υπῆρξε διακόνισσα τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ διδασκάλισσα 
τῆς νεότητας, ἡ πρώτη μεγάλη διδασκάλισσα τοῦ Γένους, ποὺ ἔσωσε 
χιλιάδες ῾Ελληνίδων ἀπὸ τὰ βέβηλα χέρια τῶν κατακτητῶν καὶ ἀπὸ τὸν 
φοβερὸ ἐξισλαμισμό. Ὑπῆρξε πρόδρομος καὶ πρωτεργάτις μέσα στὸ 
πλῆθος τῶν ῾Ηρώων καὶ Μαρτύρων τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Επαναστάσεως.
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