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Ποιμαντικὲς Σκέψεις 

ΜΕΘΗΛΙΚΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου 

Ὁ ἄνθρωπος καθημερινὰ ἀκούει χίλιες δυὸ συμβουλές. Συνήθως 

ἀποφεύγει νὰ τὶς ζητάει ἢ κι ἂν τὶς ζητήσει κάνει τελικά τοῦ «κεφαλιοῦ» 

του! Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν σήμερα πάμπολλες ὑπηρεσίες παροχῆς 

συμβουλῶν. Στὴ σοφία τους οἱ λαοὶ εἶχαν πάντοτε ἕνα ἀποθεματικὸ 

συμβουλῶν ποὺ ὠς παροιμίες ἢ γνωμικὰ λειτουργοῦσαν θετικὰ καὶ 

ἐπανέφεραν τὸν ἄνθρωπο νὰ λειτουργήσει μὲ σωφροσύνη, νὰ κάνει δηλαδὴ 

αὐτὰ ποὺ πρέπει, ὅταν πρέπει (Σταυροπούλου 2008, σ. 88 κ.ἑ.). Σὲ στίχους 

καὶ κείμενα ποὺ σφύζουν ἀπὸ σοφία καὶ ἐκφραστικὴ ἀρτιότητα 

προβάλλουν τὰ πρέποντα στὸν καιρὸ τὸν πρέποντα, ἀκόμα κι ὅταν ὁ 

καιρὸς δέν… ἐπιτρέπει. Ἀκόμα κι ὅταν ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα μᾶς 

προτρέπει μὲ στίχους γνωστοῦ τραγουδιστὴ νὰ ἔχουμε «γραμμένα στὰ 

παλιά μας τὰ παπούτσια τοῦ κόσμου τὰ πρέπει, τὰ θέλω, τὰ μή». 

Εἶναι φορὲς ποὺ διερωτῶμαι ἂν αὐτὰ τὰ πρέπει τοῦ κόσμου 

διαφοροποιοῦνται σύμφωνα μὲ τὸ ἂν ἀνήκουμε ἐξελικτικὰ σὲ διαφορετικὲς 

φάσεις ἡλικίας, σὲ διαφορετικὰ φύλα, κοινωνικὲς ὁμάδες, πολιτισμούς. 

Παρ’ ὅλες τὶς ὑφιστάμενες ἀτομικὲς διαφορὲς καὶ τὴν ἐξατομικευμένη 

ἐφαρμογὴ τῶν γενικῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιωμάτων, πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν 

περιθώρια μιᾶς «κατηγορικῆς προστακτικῆς» καὶ γενικευμένης ἐφαρμογῆς 

ἀποσταγμένης σοφίας στὴ βιοτὴ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὶς μεθηλικιώσεις 

στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τους. Ἐπιτυχέστερη διατύπωση δὲν θὰ εὕρισκα γιὰ 

τὴν ἀντιστοιχία ἡλικιῶν καὶ τῶν ἑκάστοτε συνιστωσῶν τους ἀπὸ αὐτὴ ποὺ 

παρουσιάζεται σὲ παραινετικὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο (Λαζάρου 2016, σ. 

100).  

 Παῖς ὤν κόσμιος γίνου, 

  ἡβῶν ἐγκρατής, 

   μέσος δίκαιος, 

πρεσβύτης εὔβουλος, 

τελευτῶν ἄλυπος.    

 Σὰν νότες πάνω σὲ μουσικὸ πεντάγραμμο ἠχοῦν οἱ ἀρετὲς ποὺ 

πρέπει νὰ κοσμοῦν τὴν περίοδο εἰσόδου μας σὲ κάθε νέα ἐνηλικίωση. Σὰν 

ἡ συμβουλὴ μιᾶς ἡμέρας νὰ ἀφορᾶ ὅλη μας τὴ ζωή. Οἱ ἀρετὲς δὲν εἶναι 
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γενικὲς καὶ ἀόριστες ἀλλὰ ἐν-υπόστατες. Ὁ παῖς νὰ εἶναι κόσμιος, ὁ ἔφηβος 

ἐγκρατής, ὁ μεσήλικας δίκαιος, ὁ γέροντας σώφρων, κι αὐτὸς ποὺ 

πλησιάζει στὸ τέλος του νὰ μὴ λυπᾶται. Τὸν δρόμον τετέλεκε. Ἀπὸ ἡλικία 

σὲ ἡλικία ὡριμάζει καὶ τὴ βιώνει καθὼς πρέπει καὶ ταιριάζει.  

  Παραστατικὴ ζωγραφικὴ ἀπεικόνιση τῶν ἐξελικτικῶν φάσεων τῆς 

ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου (ὁ τροχὸς τοῦ χρόνου) βρίσκεται στὸν ἐν Μηλεαῖς Ἱ. Ν. 

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου (Παπαθεοδώρου 2009, Μπίστικα 2010). 

 

 

 

Μπορεῖ ἀκόμα ὁ ἄνθρωπος νὰ βιώσει τὸ πέρασμά του ἀπὸ ἡλικία σὲ 

ἡλικία ἔτσι ὥστε νὰ ἔρχεται «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 

Χριστοῦ» (Ἐφεσίους 4, 13). Καθὼς μᾶς ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 

Σιναΐτης: «Πᾶς τις ὀφείλει ὁ βαπτισθείς ἐν Χριστῷ, τὰς μεθηλικιώσεις 

πάσας τὰς ἐν Χριστῷ φθᾶσαι· καὶ ταύτας εὐρεῖν καὶ μαθεῖν δύναται» 

(σύλληψις, γέννησις, βάπτισις, μεταμόρφωσις, σταύρωσις, ταφή, ἀνάστασις, 

ἀνάληψις).  Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ ἡ πίστη μας θὰ συνακολουθεῖ σ΄ αὐτὴ 

τὴν ἐνηλικίωση καὶ θὰ ὡριμάζει  (Χριστοδούλου 2015, σ. 91 κ.ἑ.).  
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