
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ 

 

Τα Διεθνή έτη και οι Παγκόσμιες Ημέρες, που κατά τακτά 

διαστήματα προβάλλονται προς υπόμνηση και εορτασμό ιδεών και 

καταστάσεων, μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για την Εκκλησία να 

παρουσιάζει με σαφή τρόπο τα πιστεύω και τις απόψεις της πάνω στα 

θέματα που κάθε Έτος ή Ημέρα θέλει να επιστήσει την  προσοχή μας (βλ. 

άρθρο μου, Ένα έτος, μία πρόκληση1). Το έχουμε ήδη επιχειρήσει κατά 

καιρούς: για το φυσικό περιβάλλον, για τον τουρισμό, για τα γηρατειά. 

Έτσι, και στο πρωτοσέλιδο του μηνός Νοεμβρίου 2017, μας δίνεται η 

ευκαιρία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης (13 Νοεμβρίου), 

που συμπίπτει με τη μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου 

Ιωάννου του Χρυσοστόμου,  να περιηγηθούμε στον «καλοσυνάτο» αυτό 

χώρο που και δρόμοι έχουν πάρει το όνομά της. Συγκεκριμένα το 

ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουμε, όταν επισκεπτόμαστε τις Βρυξέλλες, 

βρίσκεται γωνία Οδού Καλοσύνης και είναι σα να μας ψιθυρίζει: 

«Καλοσύνη σας, Διεθνής Κοινότητα, να τιμάτε με μια Παγκόσμια Ημέρα 

αφιερωμένη σε μένα την Καλοσύνη! Καλά το σκεφτήκατε, γιατί στην 

πληθώρα τόσων άλλων επετείων και αφιερωμάτων αισθανόμουνα κάπως 

παραπονεμένη. Να θυμούνται και μένα κάπου κάπου και να θυμίζουν ότι 

ζωή χωρίς καλοσύνη είναι ζωή χαμένη …». 

Και στον καιρό, όταν είναι καλός, λέμε ότι έχει καλοσύνη, αλλιώς 

ευχόμαστε(;) στον άλλον «τον κακό του τον καιρό», να τον βρει, δηλαδή, 

κακοκαιρία. 

Καλοσύνες ονομάζονται και τα αγαθά έργα, τα καλά έργα, οι 

ελεημοσύνες. Άλλωστε ο Θεός είναι ο μόνος στην κυριολεξία Αγαθός και 

μόνο Αυτός δίνει στα πράγματα την καλοσύνη τους. 

Καλοσύνη: συνώνυμη με την αγαθοσύνη, τη χρηστότητα, την αγάπη2 

τελικά. Ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του 

(κεφάλαια 12 έως 14: 1, ιδιαίτερα μάλιστα στο κεφάλαιο 13, στίχοι 4 έως 8 ) 

αναπτύσσει ένα ολόκληρο «αγαπητικό» πρόγραμμα. 

Ο άνθρωπος για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος 

αισθάνεται αδύναμος από μόνος του και επιδιώκει τον φωτισμό και την 

καθοδήγησή του από την ίδια την Αγάπη. Είναι ενδεικτικός ο τρόπος με τον 

                                                           
1 Περιοδικό Εφημέριος, 1985, σ.8-9. 
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρου Μ., Η τέχνη της αγάπης, έκδ. Ιεράς, Βασιλικής και 

Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου, Κάνιστρο 4, Πάφος 1998, 82 σ.   



οποίο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος απευθύνεται σε Αυτήν  και επιθυμεί 

να την υμνήσει στον τριακοστό Λόγο του:  

«Απάγγειλον ημίν ω καλή εν αρεταίς,  

πού ποιμαίνεις τα πρόβατα; 

πού κατασκηνοίς εν μεσημβρία;  

Φώτισον ημάς, πότισον ημάς,  

οδήγησον ημάς, χειραγώγησον ημάς, 

επειδή λοιπόν αναβαίνειν προς σε  

βουλόμεθα˙ συ γάρ δεσπόζεις πάντων» 

(Ιωάννης Σιναΐτης, Κλίμαξ, λ’, ιη’, PG 88. 1160B). 

Ας ευχηθούμε, να γίνουμε όλοι άνθρωποι με την καλοσύνη 

ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας.    
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       Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος  

                                                           
3 Σχέδιο Δημήτρη Χατζηαποστόλου από τη νέα ευθύνη, διπλό τεύχος 36-37/ Ιανουάριος – 

Ιούνιος 2017, σ. 23. 


