
τίς ἀρχές τοῦ 2005 μιά ὁμάδα
Ἑλλήνων ἐπισκέφθηκαν τό Τόκιο
τῆς Ἰαπωνίας. Ἐκ -
κλησιάσθηκαν, μάλι-

στα, στόν καθεδρικό ναό
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Ἰαπωνίας, πού εἶναι
ἀφιερωμένος στήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ, εἶδαν
μία ἁγιογραφία σέ παρά-
θυρο τοῦ ναοῦ (βιτρώ), μέ
ἑλληνική ἐπιγραφή: «ὁ ἅ -
γιος Φανούριος»! Ἔκπληκτοι ρώτησαν
τόν Ἰάπωνα ἐφημέριο π. Ἰωάννη πῶς
γνώριζαν τόν ἕλληνα ἅγιο. Ἐκεῖνος τούς
ἀπάντησε: «ὁ ἅγιος Φανούριος φανέρω-
σε τό μέρος ὅπου θά κτιζόταν ὁ ναός,
στόν ἅγιο Νικόλαο Καζάτκιν (1836-
1912)». Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὑπῆρξε ὁ
πρῶτος ὀρθόδοξος ἱεραπόστολος τῆς
Ἰαπωνίας καί ὁ πρῶτος ἀρχιεπίσκοπός
της. (Περιοδικό «Ἡ Δρᾶσις μας», τ. 426,
Φεβρουάριος 2005, σελ. 70.

*   *    *
Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Φανούριος, ὁ

νεοφανής, εἶναι ἕνας πολύ γνωστός καί
πολύ ἀγαπητός ἅγιος στήν Ἑλλάδα.
Μάλιστα, συνδέεται, ἰδιαιτέρως, μέ θαύ-
ματα φανέρωσης προσώπων, γεγονότων
καί πραγμάτων (ὅπως τό παραπάνω πε-
ριστατικό μέ τόν ἅγιο Νικόλαο).

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Φανουρίου
ἔγινε ὡς ἑξῆς:

Σέ ἀνασκαπτόμενη παλαιά ἐκκλησία
ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς Ρόδου, βρέθηκε ἡ

εἰκόνα τοῦ ἁγίου. Ὁ τότε
μητροπολίτης Ρόδου Νεῖ -
λος (1355-1369) διάβασε
ἐπάνω της τά γράμματα
«Ἅγιος Φανούριος». Ὁ ἅ -
γιος φοροῦσε στρατιωτική
στολή καί κρατοῦσε στό
δεξί του χέρι σταυρό. Ἡ
μνήμη του τιμᾶται στίς 27
Αὐγούστου, ἡμέρα εὕ ρε -

σης τῆς εἰκόνας του (Θρησκευτική καί
Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 11, σελ. 987).

Σύμφωνα μέ μιά ροδίτικη παράδοση
γύρω ἀπό τήν μορφή τοῦ ἁγίου ὑ πῆρχαν
τά δώδεκα μαρτύριά του (Μ. Συναξαρι-
στής, 27 Αὐγούστου). 

Μέ τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου συνδέθηκε
καί τό γεγονός νά φέρνουν κάποιοι χρι-
στιανοί, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του, πίτ-
τες στήν ἐκκλησία γιά νά εὐλογηθοῦν.
Καί νά ζητήσουν τήν ἐκπλήρωση κάποι-
ου αἰτήματός τους. Παρατηρεῖται δέ,
μεγάλη κοσμοσυρροή στίς ἐκκλησίες.
Ἐδῶ ἀρχίζουν τά παράξενα! Δηλαδή,
ὡρισμένοι πιστοί ἀπό τήν εὐλάβεια
περνᾶνε στήν μαγεία: ἁπλῶς ζητᾶνε μιά
γρήγορη (=μαγική) λύση σέ κάποιο ἐπί-
γειο πρόβλημά τους! Χωρίς νά πολυνοι-
άζονται γιά τό χτίσιμο μιᾶς σταθερῆς
καί συνειδητῆς σχέσης μέ τόν Χριστό
καί τήν Ἐκκλησία Του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ



ἅ γιος Ἰ ω άν νης, ὁ Πρό δρο μος καὶ
Βα πτι στὴς τοῦ Κυ ρί ου, ἐ τε λεί ω σε
μαρ τυ ρι κὰ τὴ ζω ή του μὲ ἀ πο κε φα -

λι σμό. Ὁ θά να τός του ἦ ταν ἀ πο τέ λε σμα
τῆς ἐμ μο νῆς τοῦ Ἡ ρώ δη στὴν τή ρη ση ἑ νὸς
ὅρ κου, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο δε σμεύ τη κε ἀ πέ ναν τι
στὴ Σα λώ μη, κό ρη τῆς Ἡ ρω διά δας. Θε ώ -
ρη σε ἀ πό λυ τη τὴ δέ σμευ σή του αὐ τὴ καὶ
δὲν θέ λη σε νὰ ἐ κτε θεῖ στὰ μά τια τῶν προ -
σκε κλη μέ νων του ἀ θε τών τας την, ἔ στω κι
ἂν λυ πή θη κε ποὺ ἦ ταν ὑ πο χρε ω μέ νος νὰ
τὴν τη ρή σει (Μάρκ. 6, 17-29).

Τὸ ἐ ρώ τη μα εἶ ναι: Ἔ πρε πε ὁ Ἡ ρώ δης
νὰ τη ρή σει τὸν ὅρ κο του ἢ ὄ χι; Πό σο δε -
σμευ τι κὸς εἶ ναι ἕ νας ὅρ κος ποὺ ἔρ χε ται
εὐ θέ ως σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὸ νό μο τοῦ Θε οῦ; 

Ἐ δῶ μπαί νει τὸ θέ μα τῆς σω στῆς τή ρη -
σης τοῦ νό μου τοῦ Θε οῦ. Γιὰ νὰ μᾶς βο η -
θή σει σ᾿ αὐ τὸ ἡ Ἁ γί α Γρα φή, ἐ φι στᾶ τὴν
προ σο χή μας στὸ νὰ ἀ να ζη τοῦ με τὸ πνεῦ -
μα τοῦ νό μου τοῦ Θε οῦ καὶ αὐ τὸ νὰ τη ροῦ -
με. Νὰ μὴ μέ νου με προ σκολ λη μέ νοι στὸ
γράμ μα. Ἔ τσι ὁ Ἀ πό στ. Παῦ λος μι λά ει γιὰ
μιὰ σαρ κι κὴ πε ρι το μή, ποὺ γί νε ται κα τὰ τὸ
γράμ μα τοῦ νό μου, ἀλ λὰ ἀπὸ μό νη της εἶ -
ναι οὐ σι α στι κὰ ἀ νώ φε λη, δὲν ἀρ κεῖ νὰ ἀ -
να γεν νή σει πραγ μα τι κὰ τὸν ἄν θρω πο. Πα -
ράλ λη λα μι λά ει καὶ γιὰ μιὰ πνευ μα τι κὴ
πε ρι το μὴ τῆς καρ διᾶς, ποὺ ἀ να δει κνύ ει
τὸν ἄν θρω πο ἀ λη θι νὸ τη ρη τὴ τοῦ θεί ου νό -

μου (Ρωμ. 2, 25-29). 
Ὁ Θε ὸς ἔ κα νε μα ζί μας μιὰ νέ α δι α θή -

κη, γιὰ νὰ ἐμ φυ σή σει μέ σα μας ἕ να δι α φο -
ρε τι κὸ πνεῦ μα. Μᾶς κα λεῖ νὰ γνω ρίσου με
ποι ὸ εἶ ναι τὸ δι κό του πνεῦ μα, αὐ τὸ ποὺ
τὸν ἐκ φρά ζει πραγ μα τι κὰ (Λουκ. 9, 55).
Τη ρών τας μὲ ἀ κρί βεια, κα τὰ γράμ μα, τὸ
νό μο, μπο ρεῖ νὰ δι α πρά ξου με τὶς με γα λύ -
τε ρες ἀ δι κί ες. Γι᾿ αὐ τὸ ἡ νέ α δι α θή κη τοῦ
Θε οῦ δὲν εἶ ναι δι α θή κη “γράμ μα τος, ἀλ λὰ
πνεύ μα τος· τὸ γὰρ γράμ μα ἀ πο κτέν νει, τὸ
δὲ πνεῦ μα ζω ο ποι εῖ” (Β΄ Κoρ. 3, 6).  Ὅ ταν
γνω ρί σου με τὸ πνεῦ μα τοῦ Θε οῦ, μπαί νου -
με σ᾿ ἕ να χῶ ρο ἐ λευ θε ρί ας, ὅ που δὲν ἔ χει
θέ ση καμ μιὰ δουλι κὴ ὑ πο τα γὴ στὸ νε κρὸ
γράμ μα νο μι κῶν σχη μά των (Β΄ Κoρ. 3, 17).
Ὁ νό μος δὲν ἔ χει δο θεῖ οὔ τε εἶ ναι ἀ ναγ καῖ -
ος ἄλ λω στε γιὰ τὸν δί και ο ἄν θρω πο (A΄
Τιμ. 1, 9). 

Ἔ τσι λοι πὸν δὲν μπο ρεῖ κα νέ νας νὰ ὀ -
χυ ρώ νε ται πί σω ἀ πὸ τὸ γράμ μα τοῦ θεί ου
νό μου, ὅ ταν κα τα στρα τη γεῖ τὸ πνεῦ μα καὶ
τὸ ἀ λη θι νὸ πε ρι ε χό με νο τοῦ νό μου αὐ τοῦ. 

Ἕ νας ἄν θρω πος ζή τη σε ἀ πὸ κά ποι ον
γέ ρον τα νὰ με σο λα βή σει ἀ νά με σα σ᾿ αὐ τὸν
καὶ τὸν ἀ δελ φό του, για τί εἶ χαν μα λώ σει.
Ὁ γέ ρον τας κά λε σε τὸν ἄλ λον ἀ δελ φὸ καὶ
προ σπά θη σε νὰ τὸν πεί σει νὰ εἰ ρη νεύ σει
μὲ τὸν ἀ δελ φό του. Ἐ κεῖνος ὅ μως ἀν τέ -
δρα σε λέ γον τας: “Δὲν μπο ρῶ νὰ συμ φι λι ω -
θῶ μα ζί του, για τὶ ὁρ κί στη κα στὸ σταυ ρὸ
νὰ μὴν τὸ κά μω”. Χα μο γέ λα σε ὁ γέ ρον τας.
“Δη λα δή, τοῦ λέ ει, εἶ πες: Μὰ τὸν τί μιο
σταυ ρό, Χρι στέ, δὲν θὰ φυ λά ξω τὶς ἐν το λές
σου, ἀλ λὰ θὰ κά μω τὸ θέ λη μα τοῦ ἐ χθροῦ

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Λοιπόν, μποροῦμε νά ζητᾶμε τίς πρε-
σβεῖες τῶν ἁγίων γιά τά αἰτήματά μας
πρός τόν Χριστό. Καί, φυσικά, πολλές
φορές οἱ ἅγιοι μᾶς ἀκοῦνε καί μᾶς βοη-
θοῦν· γιατί ὡς μάρτυρες τῆς πίστεως καί
ἀληθινά παιδιά τοῦ Χριστοῦ εἰσακούο-
νται πολύ καλύτερα ἀπό μᾶς. Ἔτσι γί-
νεται καί μέ τόν ἅγιο Φανούριο.

Ὅμως, ὀφείλουμε νά λέμε μετά ἀπό
κάθε αἴτημά μας: Τελικά νά γίνει τό θέ-
λημά σου, Χριστέ μου. Ὅπως λέμε στό

«Πάτερ ἡμῶν»: «Γενηθήτω τό θέλημά
Σου». Κάθε τέτοιο γεγονός πρέπει νά
μᾶς κάνει πιό συνειδητούς χριστιανούς.
Καί φυσικά, εἶναι παράλογο νά ζητᾶμε
τήν συνδρομή τῶν ἁγίων σέ ἁμαρτωλά
πράγματα καί ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες! 

Ἄν ἔτσι σκεφτόμαστε καί ἐνεργοῦμε,
ἀσφαλῶς καί ὁ νεοφανής ἅγιος Φανού-
ριος θά εἶναι βοηθός καί προστάτης μας.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.



σου τοῦ δι α βό λου”. Καὶ τοῦ δί δα ξε πό σο
ση μαν τι κὴ εἶ ναι ἡ με τά νοι α καὶ ὄ χι ἡ τήρη -
ση ἑ νὸς ἄ νο μου ὅρ κου (Ἰ ω. Μό σχου, Λει -
μών, 216).

Τέ τοι οι ὅρ κοι πρέ πει νὰ σπᾶ νε ἀ μέ σως
καὶ νὰ συμ μορ φώ νε ται ὁ ἄν θρω πος ὁ λό -
ψυ χα μὲ τὸ ἀ λη θι νὸ θέ λη μα τοῦ Χρι στοῦ.

Καὶ ὁ Ἡ ρώ δης, ἂν εἶ χε τὸ ἴ διο πνεῦ μα, δὲν
θὰ ἔ με νε προ σκολ λη μέ νος στὸ γράμ μα τοῦ
νό μου. Δὲν θὰ φο βό ταν νὰ ἀ θε τή σει τὸν ἄ -
νο μο ὅρ κο του. Ὄ χι λοι πὸν προ σχή μα τα
εὐ λα βεί ας, ἀλ λὰ ἀ λη θι νὴ με τά νοι α καὶ
γνή σια ὑ πα κο ὴ στὸ θέ λη μα τοῦ Θε οῦ. 

Πρωτ. Δ. Μ.

...Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι ὁ ρόλος
τῆς πεθερᾶς εἶναι ἕνας ρόλος δύσκολος
καί κατά κανόνα καταδικασμένος σέ
ἀποτυχία. Οἱ προστριβές πού προέρχο-
νται ἐξ αἰτίας της ἀνάμεσα στό ἀνδρό-
γυνο εἶναι τόσο πολλές, πού κατάντησε
ὁ τύπος «πεθερά» νά μπεῖ στή λογοτε-
χνία. Νά γίνει ἀνέκδοτο, εὐθυμογράφη-
μα, σάτιρα, παροιμία.

Καί ἔτσι ἡ γυναίκα πού μέχρι χθές
σάν Μάνα ἀπολάμβανε τό γενικό σεβα-
σμό, σήμερα, σάν πεθερά γελοιοποεῖται
καί διασύρεται.

Γιατί ἄραγε αὐτό; Εἶναι δυνατόν ἀπό
τήν μιά στιγμή στήν ἄλλη νά χάνεται ἡ
ἀξία ἑνός ἀνθρώπου,νά ἐκμηδενίζεται;
Εἶναι δυνατόν ἡ μάνα πού εἶναι ὅ,τι ἱε-
ρώτερο ὕμνησαν οἱ αἰῶνες,  νά ἀξίζει
αὐτή τή γελοιοποίηση ἀπό τή στιγμή
πού θά γίνει πεθερά;

Λίγο καιρό πρίν παντρέψω τό παιδί
μου κάθησα καί ἐξονύχισα τό πρόβλημα.
Στάσου εἶπα στόν ἑαυτό μου. Ξέρω ὅτι ἡ
ἀγάπη πού νοιώθεις γιά τό παιδί σου
εἶναι πολύ μεγάλη. Ἀπέραντη. Ὅμως
πρόσεξε. Πολλά ἀπό τά ἐπακόλουθα τῆς
ἀγάπης σου μποροῦν νά σοῦ καταστρέ-
ψουν τήν εὐτυχία. Ἡ μητρική ἐπιρροή
σου πρῶτα-πρῶτα ἐπάνω του, ὥς τώρα
ἦταν μεγάλη. Τώρα πρέπει νά τήν ἀπο-
σύρεις.

Μά τό ἀγαπῶ τόσο πολύ! Θέλω νά τό
νοιώθω διαρκῶς ἀσφαλισμένο. 

Μά αὐτός εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος
ἐξασφαλίσεώς του. Ἀργά ἤ γρήγορα ὁ
σύντροφος τοῦ παιδιοῦ σου θά αἰσθαν-
θεῖ δυσάρεστα κάτω ἀπό τή δική σου
ἐπιρροή καί ἐξουσία. Καί θά ἀρχίσουν οἱ
πρῶτες προστριβές. Κανένας νέος ἤ νέα,
δέν βλέπει μέ καλό μάτι τήν ἐπιρροή τῆς
μητέρας τοῦ συντρόφου του στό νέο σπι-
τικό.

Ὕστερα εἶναι καί ἡ ζήλεια. Πρόσεξέ
την. Ἀγαπᾶς τόσο  πολύ τό παιδί σου,
πού εἶναι φυσικό νά νοιώσεις κάτι σάν
ζήλεια νά σοῦ τρυπᾶ τήν καρδιά, ὅταν
διαπιστώσεις ὅτι ἀπό σήμερα δέν ἀ -
γαπᾶ μόνο ἐσένα. Ἕνα καινούργιο πρό-
σωπο γίνεται ἀντικείμενο τῆς λατρείας,
τῆς φροντίδας, τῶν περιποιήσεών του.

Πάρε μιά γενναία στάση ἀπέναντι
στό καινούργιο αὐτό συναίσθημα.

Πές: ἀγαπώντας τό σύντροφό του, τό
παιδί μου θά γίνει εὐτυχισμένο.

Πνίξε τή φωνή τοῦ ἐγωϊσμοῦ πού σοῦ
ψιθυρίζει: Ἦρθε ἡ ὥρα νά παραμερι-
σθεῖς. Ὅλοι σου οἱ κόποι πᾶνε χαμένοι. 

Αὐτή τή φωνή στραγγάλισέ την καί
μέ μιά δόση γενναιότητας ἀπάντησε:

Ὅσο πιό πολύ ἀγαπήσει τό παιδί μου
τό σύντροφό του, τόσο πιό πολύ εὐτυχι-
σμένο θά γίνει. Γι᾿ αὐτό, ἐγώ πού τό ἀ γα -
πῶ καί θέλω τήν εὐτυχία του, θά τό βοη-
θήσω νά ἀγαπήσει ἀκόμα περισσότερο.

Αὐτή ἡ σκέψη ἔρριξε τόσο φῶς μέσα
μου, ὥστε ἀπό τήν πρώτη κι ὅλας μέρα
πού ἔγινα πεθερά, ὅλη μου ἡ δραστηριό-
τητα στράφηκε πρός αὐτό τό σημεῖο:
Πῶς τό παιδί μου ν᾿ ἀγαπήσει περισσό-
τερο τό σύντροφό του.

Μαρίας Γουμενοπούλου

Η ΚΑΛΗ ΠΕΘΕΡΑ



Στίς 29 Αὐγούστου ἑορτάζεται ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας ἡ ἀποκεφάλιση τοῦ ἁ -
γίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Τοῦ ἁ -
γίου καί μεγάλου προφήτου πού «ἑ -

τοίμασε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου».
Ἐμεῖς σήμερα ξέρουμε ὅτι ἡ προετοιμα-

σία τοῦ ἐρχομοῦ ἑνός σημαντικοῦ καί σπου-
δαίου προσώπου γίνεται μέ τήν σχετική δια-
φήμιση· προπαγάνδα· δημοσιότητα καί θόρυ-
βο.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὅμως ἐ -
φάρμοσε ἐντελῶς ἀντίθετη μέθοδο καί πρα-
κτική. Ἐπῆγε στήν ἔρημο.

Ὄχι γιατί ἤθελε ἀπό ἰδιοτροπία νά ἀπο-
φύγει τούς ἀνθρώπους· δέν ἦταν «ἀκοινώ-
νητος».

Ὄχι γιατί εἶχε τήν γνώμη-ἀντίληψη ὅτι «ἡ
κόλαση εἶναι οἱ ἄλλοι», ὅπως ἀποφαίνεται
κάποιος σύγχρονος, τάχα καί φιλόσοφος.

Ὁ Πρόδρομος προφανῶς εἶχε κατανοή-
σει καί ἀντιληφθεῖ ὅτι προϋπόθεση καλῆς καί
σωστῆς ἐπικοινωνίας καί συνεννόησης μέ
τούς ἀνθρώπους εἶναι ὁ περιορισμός τοῦ
ἀτομισμοῦ καί τῆς φιλαυτίας μας.

Ἤξερε ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση ὄχι ἀπό τούς

ἀνθρώπους ἀλλά ἀπό τίς ποικίλες ἀφορμές
καί συγχύσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, βοηθάει
τόν ἄνθρωπο νά δεῖ καί νά γνωρίσει σαφέ-
στερα καί σωστότερα τόν ἑαυτό του· καί μέ
δυναμικό ἀγώνα αὐταπάρνησης καί προ-
σευχῆς νά μάθει γνήσια καί ἀληθινά νά κατα-
νοεῖ, νά συμπονεῖ καί νά ἀγαπάει.

Ἔτσι ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἔγινε «φωνή
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» καί ἑτοίμασε τίς καρ-
διές τῶν ἀνθρώπων γιά νά δεχτοῦν τόν Χρι-
στό, δίνοντας ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΖΩΗΣ· ὄχι ἁπλῶς
κάνοντας προπαγάνδα ἤ δημιουργώντας ἐν -
τυπώσεις.

Ἡ Μαρτυρία ζωῆς πείθει, ὄχι τά περίτε-
χνα λόγια.

Ὅμως ἡ πολυτιμότερη καί ὠφελιμώτερη
Μαρτυρία τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἶναι ὁ
βίαιος θάνατς του στήν ἀκμή τῆς ζωῆς του
γιά τήν ἀγάπη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τή
συνέπεια στήν ἐντολή Του.

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος δέν ἔδειξε τόν Χρι-
στό μόνο μέ τό δάχτυλο, λέγοντας τό «Ἴδε ὁ
ἀμνός τοῦ Θεοῦ». Τόν ἔδειξε καί τόν κήρυξε
μέ τόν αὐθεντικώτερο τρόπο· μέ τήν συνέ-
πεια λόγων καί ἔργων· καί μέ τή ζωή του καί
μέ τόν θάνατό Του.

Μακάρι ἡ Μαρτυρία του νά μιλάει καί στίς
δικές μας καρδιές.

Ἀρχιμ. Σ. Δ.

Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δέν ἄφησα προτέρημα πού  νά μήν τό
ὑπογραμμίσω. Ἐλάττωμα πού νά μήν τό
καλύπτω ἤ νά δικαιολογῶ. Σύντομα
εἶδα ὅτι ἡ τακτική αὐτή ὠφέλησε πρῶ -
τα-πρῶτα ἐμένα τήν ἴδια. Γιατί ὅπως
καί νά τό κάνουμε, πάντα ἐμεῖς οἱ μητέ-
ρες ὑπερβάλλουμε, ὑπερεκτιμοῦμε τήν
ἀξία τῶν παιδιῶν μας. Πάντα γιά μᾶς τό
παιδί μας ἀξίζει μιά καλύτερη τύχη.

Ψάχνοντας λοιπόν μέ καλή διάθεση
νά βρῶ καί στόν σύντροφο τοῦ παιδιοῦ
μου, προτερήματα, πείθω πρῶτα-πρῶτα
τόν ἑαυτό μου, ὅτι κακῶς ὑπερεκτι-
μοῦσα τό παιδί μου, ἀφοῦ καί τό ἄλλο
πρόσωπο δηλαδή ὁ σύντροφός του, ἔχει

καί αὐτό τά δικά του προτερήματα.
Τελικά ἀξίζει νά συνειδητοποιήσου-

με ὅτι γιά νά γίνει μία μητέρα καλή πε-
θερά, πρέπει νά κάνει ἕνα ἀκόμα βῆμα
πρός τήν ἐσωτερική ὡριμότητα.

( «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»,
Ἰανουάριος 2006, σ. 30-31)
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