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ΟΙ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ 

 

  Χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀνθρώπινου βίου εἶναι ὅτι δὲν ἐπαναλαµβά-

νεται. Μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαµβάνεται, ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος πέφτει πάντοτε στὰ ἴδια λάθη, ἐν τούτοις θὰ ἔλεγα ὅτι κάθε 

ὁµοιότητα δὲν ἔχει σχέση µὲ πραγµατικὰ περιστατικά. Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ 

τὰ ζεῖ, αὐτοὶ ποὺ τὰ ζοῦν δὲν εἶναι ἴδιοι τὴ στιγµὴ ποὺ βιώνουν κάτι 

ἀνάλογο.  

  Τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ µὲ τοὺς ἀνθρώπινους θεσµούς. Οἱ κοινωνίες 

στὰ βασικὰ χαρακτηριστικά τους µοιάζουν. Ἡ δηµοκρατία εἶναι καὶ δὲν 

εἶναι ἴδια σὲ ὅλα τὰ µήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, 

διαχρονικά. Διαφέρει ἀκόµα καὶ στὸν τρόπο ποὺ ὁ καθένας µας βιώνει τὸ 

δηµοκρατικὸ πολίτευµα. Τὸ ἴδιο µποροῦµε νὰ ποῦµε ὅτι συµβαίνει καὶ µὲ 

τὴ θρησκεία, τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἐκπαίδευση. Ἐφαρµόζονται βασικοὶ 

κανόνες. Οἱ κανόνες ὅµως αὐτοὶ δὲν ἐξασφαλίζουν τὴν ὁµοιόµορφη βίωση 

οὔτε τὴν ἐπανάληψη ἴδιων καταστάσεων ἔστω κι ἂν περιγράφουν ὅµοια 

πράγµατα.  

  Ἔτσι, ὁ λόγος γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἐργασία δὲν µπορεῖ νὰ 

στηρίζεται σὲ πάγιες γραµµὲς καὶ θέσεις ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν 

διατυπωθεῖ ἀπὸ διαφόρους. Μπορεῖ, βέβαια, αὐτοὶ οἱ «διάφοροι» νὰ 

φροντίζουν νὰ συµφιλιώσουν, µὲ ρυθµίσεις, µὲ διατάξεις, µὲ νοµοθεσίες 

αὐτὰ τὰ δύο µεγέθη. Καὶ ὁλοένα σήµερα νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὸ πῶς ἐπὶ 

τέλους θὰ ὑπάρξουν ἐκεῖνες οἱ προϋποθέσεις ποὺ δὲν θὰ θέτουν σὲ 

ἀντιπαράθεση τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἐργασία. Σὰν οἱ δύο τους νὰ εἶναι 

ἀνταγωνιστικὲς ἡ µία πρὸς τὴν ἄλλη καὶ ὅσο κερδίζει ἡ οἰκογένεια τόσο 

νὰ χάνει ἡ ἐργασία ἤ καὶ τὸ ἀντίθετο. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δὲν µπορεῖ νὰ 

ἀποκλειστεῖ ἐκ τῶν προτέρων. Ἰδιαίτερα µάλιστα, ἂν πλησιάσουµε τὸ 

πρόβληµα µὲ τὴ σηµερινὴ ὀπτικὴ γωνία καὶ τὶς διαστάσεις ποὺ ἔχει πάρει 

ἡ σύγχρονη οἰκονοµικὴ ζωὴ ποὺ κινεῖται µεταξὺ παραγωγῆς καὶ 

κατανάλωσης, προσφορᾶς θέσεων ἐργασίας καὶ ἀνεργίας, ἀπασχόλησης, 

ὑποαπασχόλησης καὶ ἀναζήτησης ἀπὸ µεµονωµένα ἄτοµα περισσοτέρων 

θέσεων πρὸς ἐξασφάλιση καλύτερων εἰσοδηµάτων καὶ ὡς ἐκ τούτου 

ἀγοραστικῆς ἰσχύος µεγαλύτερης.  

  Μὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, πολλὲς φορές, οἱ οἰκογένειες δὲν 

ἀναγκάζονται νὰ ἐπιδιώξουν διπλὸ εἰσόδηµα, νὰ ἐργαστοῦν, δηλαδή, ὁ 

ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, µόνο γιὰ τὴν προσωπική τους εὐµάρεια ἀλλὰ γιατὶ 

οἱ ἀποδοχὲς τοῦ ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ ζήσει ἡ 

οἰκογένειά τους µὲ ἕναν εὐπρεπῆ τρόπο. Δὲν εἶναι µόνο γιὰ νὰ 

ἐξασφαλίσουν τὰ περιττὰ µιᾶς καταναλωτικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ 

ἐξοικονοµήσουν τὰ ἐλάχιστα µιᾶς ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης αὐτῶν καὶ τῶν 

παιδιῶν τους. Ἔτσι, ὅµως, ἡ ἐργασία, γίνεται βιοπορισµός. Καταλήγει νὰ 
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βιώνεται ὡς ἔξοδος ἀπὸ τὴν ἀπορία, τελικὰ νὰ ζοῦν οἱ ἄνθρωποι σὲ ἕνα 

ἀδιέξοδο. Καὶ αὐτὸ νὰ γίνεται, ὄχι µόνον ὅταν ἀντιπαραθέτουν ἐργασία 

καὶ οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ τότε ὅταν δὲν ἀντιµετωπίζουν τέτοιου τύπου 

διλήµµατα καὶ ἐργάζονται µόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ὅταν δὲν ἔχουν 

ἀκόµα ἢ δὲν ἔχουν πλέον οἰκογένεια. Αὐτὸ βέβαια θέτει µὲ τρόπο τραγικὸ 

τὸ ζήτηµα τῆς οὐσιαστικῆς θέσεως τῆς ἐργασίας στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. 

Τὶ ἀντιπροσωπεύει στὶς ἀνθρώπινες ἀξίες ἡ ἐργασία καὶ ποιὲς βαθύτερες 

ἀνάγκες καλύπτει καὶ ἐκπληρώνει;  

  Ἐξαιρώντας τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ὁρισµένοι ἐργάζονται ὅλο 

καὶ περισσότερο γιὰ νὰ συσσωρεύσουν πλούτη ἢ ὑπερβολικὰ κέρδη, οἱ πιὸ 

πολλοὶ ἐπιδιώκουν διπλὸ εἰσόδηµα πρὸς ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων. 

Βασικὸ ἐρώτηµα χωρὶς ἀπάντηση θὰ ἦταν ὁπωσδήποτε νὰ τεθεῖ κάποτε 

τὸ περιεχόµενο αὐτῶν τῶν ἀναγκαίων. Τὸ ἕνα, τὰ δύο αὐτοκίνητα; Τὸ 

ἐξοχικό, τὰ ταξίδια στὸ ἐξωτερικό, τὰ καλὰ (ἀκριβὰ) σχολεῖα καὶ ἡ 

µετεκπαίδευση γιὰ τὰ παιδιά; Τὰ ροῦχα µὲ τὴ µάρκα, οἱ πολλὲς ἔξοδοι; Ὁ 

καθένας µας δίνει «ἀναγκαστικὰ» τὶς δικές του ἀπαντήσεις. Γιὰ τοὺς 

περισσότερους, ὅµως, δὲν τίθενται ἔτσι τὰ ζητήµατα. Κι ἂν τίθενται γιὰ 

κάποιες συγκεκριµένες κοινωνίες, γιὰ ἄλλες καὶ µόνο τὰ ἐρωτήµατα εἶναι 

καθαρὴ πολυτέλεια. Οἱ συνθῆκες σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς γῆς εἶναι 

τραγικές. Ἐκεῖ, καὶ νὰ ἐργαστεῖς, πάλι λίγα, ἐλάχιστα ἐξοικονοµεῖς· γιὰ 

οἰκογένεια καλύτερα ἂς µὴ γίνεται λόγος ἔτσι ὅπως τὰ µέλη της 

σκορπίζονται στοὺς πέντε ἀνέµους γιὰ ἀναζήτηση ἐργασίας.  

  Τὸ ζήσαµε πρόσφατα στὸν τόπο µας ἀλλὰ καὶ παλιότερα µὲ τὴ 

µαζικὴ ἢ τὴν ἀτοµικὴ µετανάστευση τῶν ὑγιέστερων δυνάµεων τῆς 

πατρίδος µας. Τὸ ἐρώτηµα ἂν ἡ µετανάστευση ὑπῆρξε εὐλογία ἢ κατάρα 

παραµένει ἀκόµη µετέωρο καὶ ἀναπάντητο. Συναξάρια τύπου Κορδοπάτη 

ἢ τὸ Διπλὸ βιβλίο ἀποτύπωσαν ἕνα προβληµατισµὸ «φίφτυ φίφτυ». 

Μοιρασµένοι, δηλαδή, µένουν οἱ ἄνθρωποι ὡς πρὸς τὶς ἀγαθὲς ἢ τὶς 

βλαβερὲς συνέπειές της. Οἰκογένειες ποὺ ξενητεύτηκαν, γονεῖς ποὺ 

ἐµπιστεύτηκαν τὰ παιδιά τους στοὺς παπποῦδες καὶ τὶς γιαγιάδες, παιδιὰ 

ποὺ ἀντίκρυζαν σὰν ξένους µετὰ ἀπὸ χρόνια αὐτοὺς τοὺς γονεῖς, εἶναι 

µερικὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσµατα τῆς σύγχρονης «βαβυλώνιας αἰχµαλωσίας» 

τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Γιὰ νὰ εἴµαστε κάπως δίκαιοι δὲν θὰ πρέπει ν’ 

ἀγνοήσουµε πὼς αὐτὴ ἡ ἐργασία βοήθησε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη πολὺ κόσµο, 

παρ’ ὅλες τὶς δυσκολίες. Εἶναι, βέβαια, πολλὰ ἐκεῖνα ποὺ δυσκολεύουν τὸν 

κόσµο καὶ τὴν οἰκογένεια. Μήπως ἡ πρώτη εἰσοδηµατικὴ πηγὴ τῆς 

Ἑλλάδας µας δὲν εἶναι ἡ ναυσιπλοΐα; Πόσοι, ὅµως, διερωτώµεθα κατὰ 

πόσο αὐτὸς ὁ πλοῦτος δὲν στηρίζεται σὲ πονεµένες ἱστορίες τῶν ναυτικῶν 

καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους ποὺ ζοῦν παράλληλες ἱστορίες ἐπὶ χρόνια κι 

ὅταν δένουν πιὰ τὰ καράβια εἶναι δεµένες κι οἱ ψυχές τους.  

  Δὲν εἶναι, ὅµως, τωρινὸ οὔτε τὸ πρόβληµα οὔτε καὶ τὸ δίληµµα: 

οἰκογένεια ἢ ἐργασία. Σὰ νὰ µποροῦσε τάχα ὁ ἄνθρωπος νὰ τὰ ξεχωρίσει 

αὐτὰ τὰ δύο καὶ νὰ λύσει διαζευκτικὰ τὸ πρόβληµα. Ἐπὶ χάρτου 
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ἐνδεχοµένως νὰ εἶναι εὔκολο. Εὔκολο πάλι, ἂν τεθεῖ τὸ ζήτηµα σὲ 

οἰκονοµικὴ µόνο βάση. Νὰ ἔχει ἡ οἰκογένεια ἀρκετὰ εἰσοδήµατα ἔτσι ὥστε 

νὰ µὴν εἶναι ἀναγκασµένοι νὰ ἐργάζονται καὶ οἱ δύο, ὁ ἄνδρας καὶ ἡ 

γυναίκα. Στὴν περίπτωση αὐτὴ πιὸ δεµένη µὲ τὴν οἰκογένεια θὰ ἦταν ἡ 

γυναίκα, ἡ ὁποῖα καὶ θὰ ἀναλάµβανε τὴν αὔξηση τῆς οἰκογένειας καὶ τὰ 

βάρη τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, ἀπαλλαγµένη ἀπὸ ἄλλα βάρη. Ὁ 

ἄνδρας θὰ κέρδιζε ἀρκετὰ καὶ γιὰ τοὺς δύο.  

  Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση λύσεων θὰ µποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ καὶ ἡ 

προσπάθεια ποὺ γίνεται γιὰ νὰ µειωθοῦν οἱ πιέσεις τῶν φορέων στοὺς 

ἐργαζόµενους καὶ «ἡ προώθηση συστηµάτων ποὺ νὰ ἐπιτρέπουν νὰ 

ἐργάζονται περισσότεροι, νὰ ἐργάζεται καθένας λιγότερο καὶ νὰ ζεῖ 

καλύτερα». Ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται λογικὸ αὐτὸ τὸ αἴτηµα τοῦ 

«Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Οἰκογένεια καὶ Ἐργασία» ποὺ δηµιουργήθηκε στὸ 

πλαίσιο τοῦ «Διεθνοῦς Ἔτους 1994 γιὰ τὴν Οἰκογένεια» στὴ συνέχεια 

δέσµευσης τοῦ Συµβουλίου Ὑπουργῶν τῆς 29ης Σεπτεµβρίου 1989 γιὰ τὴν 

προώθηση µέτρων γιὰ τὴ συµφιλίωση τῆς οἰκογένειας µὲ τὴν ἐργασία. 

Νοµίζω ὡστόσο ὅτι στὸ βάθος καὶ αὐτὴ ἡ στάση ἀντανακλᾶ πάλι µία 

οἰκονοµικοῦ τύπου προσέγγιση τοῦ προβλήµατος ἔτσι ὥστε µὲ τὴ λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων νὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἔξοδος, ἰδιαίτερα τῆς γυναίκας, 

στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ στὴν παραγωγή. Θὰ ἦταν ἄδικο ὅµως νὰ 

περιορίσουµε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες µόνο στὴν οἰκονοµική τους 

διάσταση. Εἶναι ἀρκετοὶ ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ προωθήσουν συστήµατα 

ποὺ ὑπαινιχθήκαµε πιὸ πάνω γιὰ νὰ ἀξιοποιήσει καὶ ἡ γυναίκα καὶ 

ἰδιαίτερα ἡ γυναίκα ἐπιστήµονας, τὶς δυνατότητές της στὸ χῶρο ἐργασίας. 

Φοβοῦνται µάλιστα ὅτι «ἡ πολιτικὴ τῆς ὁλοένα καὶ µεγαλύτερης 

συρρίκνωσης τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας καὶ κατεδάφισης τῶν δηµοσίων 

συστηµάτων κοινωνικῆς ἀσφάλισης ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα ἡ γυναίκα νὰ 

δέχεται µεγαλύτερη πίεση ὥστε νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸν παραδοσιακό της 

ρόλο». 

  Ἂς µοῦ ἐπιτραπεῖ, ὅµως, νὰ ἐπαναλάβω κάτι ποὺ ἔθεσα καὶ πιὸ 

πάνω. Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ θὰ δοθοῦν, δὲν εἶναι ἐπὶ διαζευκτικῆς βάσεως, 

τοῦ τύπου: οἰκογένεια ἢ ἐργασία. Αὐτὸς θὰ ἦταν ὁ πιὸ σωστὸς τρόπος γιὰ 

ν’ ἀντιµετωπίσουµε τέτοια σοβαρὰ ζητήµατα; Ἄραγε δὲν ὑπῆρξε ἢ δὲν 

ὑπάρχει περίπτωση νὰ προωθηθοῦν µέσα γιὰ τὴ συµφιλίωση τῆς 

οἰκογένειας µὲ τὴν ἐργασία χωρὶς νὰ κινδυνεύει ἡ ὑπόσταση τῆς µιᾶς καὶ 

ἡ ἀκεραιότητα τῆς ἄλλης; Στὸν κατασταστικὸ ἄλλωστε χάρτη τῆς 

ἀνθρωπότητας –καὶ ἐννοῶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ὄχι τὰ διάφορα κείµενα 

διεθνῶν ὀργανισµῶν– ποτὲ τὸ πρόβληµα δὲν τέθηκε µὲ τὴ µορφὴ 

διλήµµατος. Ὁ Θεὸς ἔθεσε τὸν Ἀδὰµ καὶ τὴν Εὔα πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους 

λέγοντάς τους, ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἐκεῖνοι θὰ ἦταν ποὺ θὰ φρόντιζαν 

γιὰ τὴν αὔξηση καὶ τὸν πολλαπλασιασµὸ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 

(«αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε»). Μὲ µία ὡραία κίνηση µεταβίβασης 

ἐξουσίας τοὺς τοποθέτησε στὸν Παράδεισο, σ’ ἕναν ὡραῖο κῆπο ποὺ 
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ἀποτελοῦσε κοινή τους προῖκα, γιὰ νὰ τὸν ἐργασθοῦν καὶ νὰ τὸν 

διαφυλάξουν. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς δέκα ἐντολὲς ποὺ µὲ τὴ µεσολάβηση 

τοῦ Μωϋσῆ κληροδότησε ἀργότερα στοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ὡς κανόνες 

ζωῆς, οἱ δύο πρῶτες ποὺ ἔθεσε στὴν αὐγὴ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ποὺ 

µόλις τὶς µνηµονεύσαµε, ἀφοροῦσαν στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν ἐργασία. 

Οἱ µορφὲς ποὺ θὰ ἔπαιρναν, οἱ διάφορες λύσεις ποὺ θὰ δίδονταν δὲν ἦταν 

ἀσφαλῶς καθορισµένες, τελεσίδικες, ἅπαξ διὰ παντός. Αὐτὲς ἢ ἐκεῖνες, 

ἐκεῖνες ἢ οἱ ἄλλες. Δὲν προτίθεµαι νὰ περιγράψω αὐτὲς τὶς µορφὲς εἴτε 

θεσµικὰ εἴτε δοµικά. Θὰ χρειαζόµασταν ἄλλο χῶρο ἀναπτύξεως ἑνὸς 

τέτοιου θέµατος. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ τονίσω εἶναι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος 

καλεῖται, ὑπακούοντας στὶς δύο αὐτὲς ἐντολές, νὰ ἐξασφαλίσει, µέσα στὶς 

δυνατότητες ποὺ τοῦ προσφέρει ὁ ἴδιος του ὁ ἑαυτός, ἡ ἴδια του ἡ 

ἐπιθυµία, οἱ συνθῆκες ζωῆς, ἡ ὑγεία του, ἡ συγκεκριµένη κοινωνία µέσα 

στὴν ὁποία ζεῖ, οἱ διαθέσιµοι πόροι ποὺ ὑπάρχουν γύρω του, τὴν 

ἀνάπτυξη τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς ἐργασίας ὡς θεµελιωδῶν µεγεθῶν τῆς 

ὕπαρξής του.  

  Ἀπὸ κοινοῦ, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὡς ἀνδρόγυνα ἀλλὰ καὶ ὡς 

µεµονωµένα ἄτοµα, στὸ µέτρο ποὺ µποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν θεσµικὰ 

ὄργανα στὶς ἀποφάσεις τους, θὰ πρέπει νὰ κινηθοῦν δραστήρια, 

ἐκµεταλλευόµενοι τὴν ἐµπειρία τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐµπειρία ὅλων, ἔτσι 

ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ καλύτερο δυνατὸ γιὰ τὴν πραγµάτωση τῶν ἀξιῶν 

ποὺ λέγονται οἰκογένεια καὶ ἐργασία. Τὰ µέτρα δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι ἑνιαῖα 

γιὰ ὅλες τὶς κοινωνίες γιὰ ὅλα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀνδρογύνου. Θὰ 

πρέπει νὰ λάβοµε ὑπ’ ὄψη καὶ νὰ διαφοροποιήσουµε τὰ διάφορα στάδια 

τῆς ζωῆς µιᾶς οἰκογένειας, ἀλλὰ καὶ τὶς δυνατότητες µιᾶς συγκεκριµένης 

κοινωνίας. Δὲν θὰ λύσουµε τὰ προβλήµατα σ’ ἕνα κρυφὸ ἐπιτελεῖο, σ’ ἕνα 

ψυχρὸ κέντρο λήψεως ἀποφάσεων, χωρὶς νὰ λάβουµε ὑπ’ ὄψη καὶ τὶς 

µεµονωµένες περιπτώσεις. Κριτήρια ἀσφαλῶς δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι µόνο ἡ 

οἰκονοµικὴ εὐεξία ἐρήµην τῶν προσώπων. Ὅπως δὲν µπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ 

στρατηγικὸ στόχο µόνο ἡ αὔξηση τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήµατος ἑνὸς 

κράτους γιὰ νὰ ρυθµίσει τὴ ζωὴ τῶν κατοίκων του καὶ τὸ µέλλον τῶν 

οἰκογενειῶν τους. Ἡ ἐργασία, ἄλλωστε, ὡς ἐργασία µπορεῖ νὰ πάρει 

πολλὲς µορφές, καθὼς τὸ ἴδιο µπορεῖ νὰ συµβεῖ καὶ µὲ τὴν οἰκογένεια.  

  Τελειώνοντας θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι στὴν περίπτωσή µας, 

εὐνοοῦνται τόσο οἱ ἐναλλακτικὲς ὅσο καὶ οἱ συµπλεκτικὲς λύσεις. Οἱ 

λύσεις, δηλαδή, ποὺ σὲ ἄλλη περίπτωση ὀνόµασα «τόσον ὅσον». Θὰ 

χρειαστεῖ µιὰ συζυγία νοῦ καὶ καρδιᾶς ποὺ θὰ ἀποκλείει τὰ 

προγραµµατικὰ «εἴτε εἴτε» καὶ «οὔτε οὔτε». Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, γιὰ νὰ 

θυµηθοῦµε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο, σωφροσύνη καὶ ἀκεραιότητα, ἀκριβὲς 

ἀρετὲς ποὺ θὰ µᾶς ἐµπνέουν καὶ θὰ διαµορφώνουν τὴ ζωὴ τῆς 

οἰκογένειας καὶ τῆς ἐργασίας στὴν καθηµερινότητά τους.  

 


