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Εισαγωγή 

 

 Ο πόνος είναι  ένα πολύ  µεγάλο  θέµα και  δύσκολο  να το  

προσεγγίσεις και  πιο  δύσκολο  να το  αναλύσεις. Ίσως γιατί  κρύβει  

και  ένα µυστήριο , δεν µπορείς να τα εξηγήσεις όλα εύκολα γύρω 

από  τον πόνο . Θα τολµήσουµε  όµως όσο  µπορούµε  να το  κάνου-

µε , γιατί  ένα πολύ  σοβαρό  θέµα που  απασχολεί  όλους µας, µπο-

ρεί  να µας οδηγήσει  σε  επικίνδυνα αδιέξοδα αν µας βρει  ανέτοι-

µους. Πάνω απ '  όλα είναι  δυνατόν να υπερνικήσουµε  τον πόνο ; 

και  καλά τον µικρό  ή  µέτριο  πόνο , τον µεγάλο  ή  τον αφόρητο ; και  

πως µπορεί  να γίνει  αυτό ; διότι  σίγουρα εδώ δεν εννοούµε  τα 

πάσης φύσεως παυσίπονα της φαρµακευτικής ούτε  και  την ισχυ-

ρή  µορφίνη . 

 

Τι είναι ο πόνος 

 Ο πόνος ο  σωµατικός είναι  γνωστή  εµπειρία σ '  όλους µας. 

Για άλλους η  ανώτερη  µορφή  πόνου  που  έζησαν ήταν ο  πονόδο-

ντος, άλλοι  πολύ  πιο  ισχυρό . Όταν πονά ένα όργανο , τα νεύρα 

στέλνουν το  σήµα στον εγκέφαλο , εκείνος το  επεξεργάζεται  σε  

κλάσµατα δευτερολέπτου και  στέλνει  το  µήνυµα του  πόνου  πάλι  

µε  τα νεύρα. Άρα ο  εγκέφαλος πάλι  έχει  το  πρώτο  λόγο  στον πό-

νο . Βασικά ο  πόνος έχει  αµυντικό  σκοπό . Είναι  ένα καµπανάκι  

που  κτυπά συναγερµό  για ν 'αποφευχθεί  ένα κακό  στον οργανι-

σµό . Ποιος θα πήγαινε  να φτιάξει  τα δόντια του  αν δεν πόναγαν; 

Ποιος θα πήγαινε  για εξέταση  νεφρού  ή  στοµάχου  αν δεν πόναγε ; 

έτσι  είναι  σωτηριώδης ο  σκοπός του  πόνου . Αλλά ας προχωρή-
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σουµε  πιο  βαθιά. Ένας καρκινοπαθής που  πήγε  στο  γιατρό  µε  

τους πρώτους πόνους, αλλά κρατά 5-10 χρόνια αυτός ο  πόνος, 

παρά τη  θεραπεία, τι  νόηµα έχει  εδώ ο  πόνος; γιατί  να βασανίζε-

ται  µε  αφόρητους πόνους ο  άνθρωπος; Ποιος ο  σκοπός του ;Αν 

κάποιος έρθει  σε  τέτοια κατάσταση , σίγουρα θα οδηγηθεί  σ 'αυτά 

τα ερωτήµατα, που  και  βασανιστικά  είναι  και  εύκολα δεν βρίσκεις 

απάντηση . Αλλά σ 'αυτό  το  κόσµο  όλα έχουν µια νοµοτέλεια, ένα 

σκοπό , τίποτα δεν γίνεται  τυχαία και  χωρίς ν '  αποσκοπεί  κάπου .  

 Πρέπει  όµως να τονίσουµε , ότι  ο  πόνος δεν είναι  µόνο  σω-

µατικός. Υπάρχει  και  ο  ψυχικός, που  πολλές φορές είναι  πιο  δυ-

σβάσταχτος από  το  σωµατικό , πιο  ανυπόφορος και  γι 'αυτόν δεν 

υπάρχουν φαρµακευτικά παυσίπονα όπως στο  σωµατικό . Τι  γίνε-

ται  τότε ; Πως τον ξεπερνάµε ; 

 

Ο γενικότερος πόνος στη ζωή του ανθρώπου 

 Ως τώρα αναφερθήκαµε  σε  συγκεκριµένους πόνους. Όµως 

σ '  όλη  τη  διάρκεια της ζωής µας, ο  πόνος είναι  παρών και  πρω-

ταγωνιστεί . Όπως λεει  και  ο  λαός "µε  πόνο  έρχεται  ο  άνθρωπος 

στη  ζωή  µόλις γεννηθεί  και  µε  πόνο  φεύγει  όταν πεθαίνει" και  µε  

πόνο  διανύει  όλη  του  τη  ζωή  θα συµπλήρωνα. Βέβαια δεν είναι  

µόνο  πόνος η  ζωή . Έχει  και  χαρές, ευχάριστες έντονες συγκινή-

σεις κλπ. Αλλά εδώ θέλω να θίξουµε  µόνο  αυτή  την πλευρά, την 

πλευρά τη  σκοτεινή , τον πόνο . 

 Κατ 'αρχήν ο ,τιδήποτε  θελήσει  να δηµιουργήσει  ή  να πετύ-

χει  ο  άνθρωπος, θα χρειασθεί  να πονέσει , να κουρασθεί , να ι-

δρώσει . Για να κτίσει  το  σπίτι  του  θα πονέσει , για να µεγαλώσει  

τα παιδιά του  θα πονέσει , για να κρατήσει  το  γάµο  του  θα χρεια-
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σθεί  ανοχή  και  πόνος. Αν πάλι  θελήσει  να τον αποφύγει , δεν θα 

πετύχει  τίποτα στη  ζωή  του . Ο τεµπέλης και  φυγόπονος µαθητής 

δεν έχει  ελπίδα για µια καλή  ζωή . Τον πόνο  της µελέτης που  γλι-

τώνει  τώρα, θα τον ζήσει  στο  χιλιαπλάσιο  αργότερα, όταν για να 

ζήσει  θα κάνει  τις πιο  βαριές και  κακοπληρωµένες δουλειές. Οι  

παροιµίες του  λαού  είναι  σοφές: "αν δεν βρέξεις τα πόδια, δεν 

πιάνεις ψάρια", "αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις οµελέτα".Αφού  

είναι  έτσι  λοιπόν τα πράγµατα πρέπει  να "εκπαιδευθούµε" στο  

πόνο . Μια σοφή  παροιµία λεει : "ο  δρόµος για τον Παράδεισο  

περνάει  από  την Κόλαση" .Σοφή  παροιµία!!! Όλοι  οι  ευτυχισµένοι  

άνθρωποι , έδωσαν µάχες επι  µαχών πριν, εργάσθηκαν σαν µυρ-

γµήγκια, πήγαν µετανάστες σ '  όλο  το  κόσµο  και  πόνεσαν, ίδρω-

σαν ξενύχτησαν. Ακόµα και  ο  ευτυχισµένος παππούς που  κρατά 

µε  χαρά το  εγγονάκι  του  στην αγκαλιά, έπρεπε  να περάσει  πρώ-

τα απ '  το  γάµο , να κάνει  παιδιά και  να τα µεγαλώσει , να τα εξα-

σφαλίσει  ώστε  τώρα να νιώθει  ότι  δηµιούργησε  στη  ζωή  του . Και  

οι  µικρές και  απλές χαρές ή  επιτυχίες απαιτούν αγώνα για να τις 

κερδίσεις. Το  σλόγκαν "τίποτα δεν χαρίζεται , όλα καταχτιούνται  

µε  αγώνες" είναι  σοφό . Ευνόητο  λοιπόν ότι  το  άτοµο  πρέπει  να 

συµφιλιωθεί  µε  τον πόνο , να εξοικειωθεί  µαζί  του , να µη  το  φο-

βάται  και  να τον αντιµετωπίζει  ψύχραιµα και  γενναία. "Όσο  πιο  

πολύ  αποφεύγεις τον πόνο , τόσο  πιο  κοντά σου  έρχεται , όσο  τον 

πλησιάζει  εκούσια, τόσο  πιο  µακριά σου  φεύγει", λεει  µια κινέζι-

κη  παροιµία. Μοιάζει  δηλ. µε  τη  σκιά του  ανθρώπου . Στη  ζωή  

υπάρχουν ατέλειωτα προβλήµατα και  αδιέξοδα, που  για να τα νι-

κήσεις πρέπει  να πάρεις οδυνηρές αποφάσεις, αποφάσεις που  

κοστίζουν. Πολλοί  λοιπόν άνθρωποι , αφήνουν άλυτα αυτά τα 
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προβλήµατα,γιατί  φοβούνται  να πληρώσουν το  κόστος της λύπης 

ή  τον πόνο  που  θα περάσουν για να τα λύσουν Μια κοπέλα π.χ. 

που  αγαπά έναν άνδρα, αλλά τα χρόνια περνούν και  αυτός δεν 

την παντρεύεται , την κοροϊδεύει , πρέπει  να φύγει  η  κοπέλα από  

κοντά του , πριν χαθούν τα χρόνια της. Εφ '  όσον όµως τον αγα-

πά, δεν µπορεί  να τον αποχωρισθεί . Πρέπει  λοιπόν να πληρώσει  

το  κόστος της οδύνης του  χωρισµού  για να ελευθερωθεί  και  να 

φτιάξει  τη  ζωή  της, πριν φύγουν τα χρόνια. Ας µη  φοβηθεί  τον 

πόνο  του  χωρισµού . Ο χρόνος γιατρεύει  τα πάντα. Να τι  εννοώ 

λέγοντας να µη  φοβόµαστε  τον πόνο , αλλά να εξοικειωθούµε  

µ 'αυτόν. Παρόµοια παραδείγµατα θα µπορούσα ν '  αναφέρω ά-

πειρα. 

 

Ο πόνος της αρρώστιας 

 Εδώ τα πράγµατα είναι  δύσκολα. Πάλι  όµως υπάρχει  κά-

ποια λύση . Παίρνουµε  τον χειρότερο  πόνο : του  καρκίνου . Αλλά 

και  στον καρκίνο  δεν πονά συνέχεια το  άτοµο  ούτε  ανυπόφορα 

πάντα. Ο αφόρητος πόνος είναι  στο  τελικό  στάδιο . Βεβαίως δίδο-

νται  ισχυρά παυσίπονα στον άρρωστο  (τώρα υπάρχει  και  το  εµ-

φυτευµένο  σωληνάκι  στον εγκέφαλο  που  χύνει  ελεγχόµενες και  

σταθερές σταγόνες παυσίπονου , κατ '  ευθείαν στο  κέντρο  πόνου  

του  εγκεφάλου  και  καταπαύει  έτσι  ο  πόνος), αλλά µεγάλη  σηµα-

σία έχει  πως τοποθετείται  ο  ασθενής απέναντι  στον πόνο . Ποια 

στάση , θεώρηση  και  φιλοσοφία  αντιπαραθέτει  απέναντί  του . Αν 

το  βλέπει  σαν µια δοκιµασία του  Θεού που  θα τον ολοκληρώσει  

σε  κάτι  ή  θα τον ωριµάσει  ή  θα τον οδηγήσει  σε  µετάνοια, πίστη  

στο  Θεό  και  θα µετανιώσει  για τα λάθη  του  και  την αλαζονική  
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στάση  που  είχε  στη  ζωή  του , τότε  το  βλέπει  σαν κέρδος, σαν α-

ναγκαίο  κακό  για τη  σωτηρία του . Αυτό  ανακουφίζει  τον πόνο . Το  

βλέπει  σαν µια ευκαιρία ταπείνωσης, αυτογνωσίας και  προετοι-

µασίας για το  αιώνιο  ταξίδι . Ο αφόρητος έτσι  πόνος γίνεται  πιο  

υποφερτός. Αν πάλι  τον πόνο  το  βλέπει  µόνο  σαν ατυχία της 

ζωής, άχρηστο  και  χωρίς σκοπό , τότε  ο  πόνος του  µεγαλώνει  

περισσότερο , γιατί  η  ψυχική  µας δύναµη  και  αντοχή , έχει  αυτή  

την ιδιότητα, να µετριάζει  την αίσθηση  του  πόνου . Προσέξτε , ο  

πόνος δεν µειώνεται  αντικειµενικά, αλλά η  αίσθηση  του  πόνου  

ελαττώνεται  υποκειµενικά. Αν π.χ. την ώρα ισχυρού  πονόδοντου  

σου  ανακοινώσουν ότι  κέρδισες στο  λαχείο  30.000.000 ο  πόνος 

δεν θα µειωθεί , η  αίσθησή  του  όµως θα µειωθεί  πολύ . Και  εµάς 

βέβαια η  αίσθηση  του  πόνου  µας ενδιαφέρει . 

 

Ο ψυχικός πόνος 

 Πρόκειται  για υποκειµενικό  πόνο .∆ηλ. από  σένα εξαρτάται  

το  µέγεθος της αίσθησής του  που  θα έχεις.  Πάντως είναι  οδυνη-

ρός και  σε  πολλές περιπτώσεις αφόρητος. Το  κακό  εδώ είναι  ότι  

δεν υπάρχουν φαρµακευτικά παυσίπονα για ανακούφιση .Τα ηρε-

µιστικά δεν είναι  παυσίπονα. Πως λοιπόν αντιµετωπίζεται  ο  ψυ-

χικός πόνος; 

 Πάντοτε  στη  ζωή  µου  πιστεύω ότι  "δεν υπάρχει  πρόβληµα 

σ 'αυτή  τη  ζωή , που  δεν έχει  τη  λύση  του". Άρα και  εδώ υπάρχει  

λύση . Μόνο  που  εξαρτάται  από  εσένα. Από  το  πως τοποθετείσαι  

απέναντι  στο  αίτιο  της ψυχικής οδύνης. Ίδια ακριβώς προβλήµα-

τα, σ '  άλλον προκαλούν µέτριο  ψυχικό  πόνο  και  σ '  άλλον αφόρη-

το  που  µπορεί  να τον οδηγήσει  ακόµα και  στο  να γίνει  αυτόχει-
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ρας. Άρα πρέπει  το  άτοµο  να µάθει  να αντέχει  στον πόνο , να µην 

τον τρέµει  αλλά κυρίως να εκτιµά σωστά το  πρόβληµα που  τον 

προκάλεσε  και  να µην υπερβάλλει  το  πρόβληµα. Ένας πατέρας 

χάνει  το  παιδί  του  σε  τροχαίο . Ο πόνος του  είναι  µεγάλος. Όµως 

συνεχίζει  τη  ζωή  του , τις δραστηριότητές του  έστω και  µε  τον 

ψυχικό  πόνο . Αυτοπαρηγορείται  ότι  "αυτό  ήταν το  γραµµένο  στο  

παιδί  µου", "ο  θεός µου  τόδωσε , ο  θεός µου  το  πήρε","θα το  συ-

ναντήσω στον ουρανό" και  γενικά φιλοσοφεί  όσο  µπορεί , για να 

µετριάσει  τον πόνο  του . Σκέφτεται  ότι  κάθε  µέρα σκοτώνονται  

άλλα 5 παλικάρια από  τροχαία, άρα άλλοι  10 χαροκαµένοι  γονείς 

προστίθενται  στη  θέση  του  κάθε  24ωρο . Όλες αυτές οι  σκέψεις 

είναι  υγιείς και  έτσι  συµπεριφέρεται  ο  φυσιολογικός άνθρωπος. 

Άλλος πατέρας όµως που  χάνει  το  παιδί  του  σε  τροχαίο , αποσυ-

γκροτείται  τελείως, πέφτει  σε  βαριά µελαγχολία, δεν δέχεται  πα-

ρηγοριά από  κανένα και  παίρνει  την απόφαση  "ότι  η  ζωή  του  τε-

λείωσε  πια". Ο ψυχικός πόνος του  δεύτερου πατέρα είναι  πολύ  

πιο  αφόρητος. ∆εν φιλοσοφεί  καθόλου . Κατ 'αρχήν όταν λεω 

"πρέπει  να φιλοσοφήσει  το  γεγονός", πιστεύω ότι  η  φιλοσόφηση  

είναι  ρεαλιστική  πράξη , δεν είναι  ψεύτικη  παρηγοριά, αντίθετα 

σου  ανοίγει  τα µάτια και  το  µυαλό  να αντιληφθείς σωστά τι  είναι  

ζωή  και  ότι  όλα αυτά όπως λεει  και  ο  λαός, "είναι  µέσα στο  πρό-

γραµµα της ζωής". Ο άνδρας που  συλλαµβάνει  την µνηστή  του  

στο  κρεβάτι  µε  κάποιον άλλον, παρηγορείται  ότι  έτσι  είναι  καλύ-

τερα, γιατί  κατάλαβε  τον χαρακτήρα της µνηστής του , πριν την 

παντρευτεί  και  αποκτήσει  παιδιά µαζί  της. Ο άλλος όµως άνδρας 

που  του  συνέβη  το  ίδιο , πέφτει  σε  κατάθλιψη , "µε  πρόδωσε", "µε  

πρόσβαλε" "έθιξε  τον ανδρισµό  µου" κλπ και  έχει  και  ενοχές από  
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πάνω, ότι  ίσως φταιει  αυτός. Πόσο  διαφορετική  αντιµετώπιση  του  

ίδιου  προβλήµατος. Έτσι  ο  πρώτος νιώθει  µέτριο  ψυχικό  πόνο , ο  

δεύτερος αφόρητο . Τέτοια παραδείγµατα µπορώ να φέρω ατε-

λείωτα. 

  

Γιατί ο πόνος στη ζωή µας 

 Η ζωή  του  ανθρώπου  είναι  πολύ  σύντοµη . Αυτό  όµως µόνο  

οι  γέροι  το  συνειδητοποιούν πλήρως. Οι  γέροι  λένε  συχνά "µα 

νοµίζω σαν χθες ήταν που  πήγα Α '  ∆ηµοτικού , πότε  πέρασε  ο   

καιρός;" Για το  νέο  τα 70 χρόνια η  80 ζωής, φαίνονται  ατέλειωτα. 

Σ 'αυτή  λοιπόν τη  σύντοµη  ζωή  ο  άνθρωπος πλάσθηκε  από  το  

θεό  για να ολοκληρωθεί  πριν φύγει  για την άλλη  φάση  ζωής. Ο 

πάνσοφος θεός, γνωρίζει , ότι  αν δεν υπάρχει  πόνος στη  ζωή  του  

ανθρώπου , δεν ολοκληρώνεται , δεν ωριµάζει  πλήρως. Βέβαια 

αυτά αν τα πεις σε  έναν που  πονά, θα εκνευρισθεί  σίγουρα. Αλλά 

αντικειµενικά έτσι  είναι . Ο πόνος έχει  βοηθήσει  πολλούς ανθρώ-

πους ν΄αλλάξουν τελείως, προς το  καλύτερο . Μετριάζει  την αλα-

ζονεία του  ανθρώπου  και  την αίσθηση  της παντοδυναµίας που  

έχει . Του  θυµίζει  ότι  η  ζωή  έχει  λίγο  χρόνο  και  σ 'αυτό  το  λίγο  

χρόνο  έχει  να κάνει  πολλά πράγµατα. Εξ άλλου  αν σκεφθεί  κα-

νείς ότι  5 χρόνια ή  2 χρόνια πόνου  δεν είναι  τίποτα µπροστά 

στην αιωνιότητα παρηγοριέται . ∆ύο-τρία χρόνια είναι , θα περά-

σουν. Ίδιες σκέψεις κάνουν και  οι  φυλακισµένοι  και  βρίσκουν µια 

παρηγοριά. Αλλιώς όλοι  οι  φυλακισµένοι  θα είχαν κρεµασθεί  µε  

τα σεντόνια τους από  τα κάγκελα. Ο χρόνος κυλά γρήγορα,όλα 

έχουν ένα τέλος. Ξέρω ότι  για τον πονεµένο  ο  χρόνος κυλά πιο  

αργά. Χρειάζεται  υποµονή . ∆εν κρατά για πάντα ο  πόνος. Εξ άλ-
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λου  πάντα υπάρχουν τα χειρότερα. Υπάρχουν άνθρωποι  στον 

κόσµο  που  πονάνε  10 φορές περισσότερο  απ '  αυτόν, αλλά κά-

νουν υποµονή  και  κουράγιο . ∆υστυχώς πολλοί  είναι  αυτοί  που  

υποχωρούν στον πόνο  και  τελικά προτιµούν ν 'αυτοκτονήσουν. Οι  

αρρώστιες και  ο  πόνος, είναι  δεύτερη  η  τρίτη  αιτία αυτοκτονιών 

απ '  ότι  θυµάµαι , µε  πρώτη  αιτία τα ψυχολογικά προβλήµατα. 

 

Οι ήρωες του πόνου 

 Υπάρχουν όµως αρκετοί  άνθρωποι  που  έχουν µεγαλειώδη  

ψυχή . Πάσχουν από  καρκίνο  ή  άλλες ανίατες νόσους και  όµως 

εργάζονται  κανονικά, ζουν µια κανονική  ζωή , διασκεδάζουν όσο  

βέβαια µπορούν, συντηρούν την οικογένειά τους και  ας πονούν 

πολλές φορές µέσα στο  24ωρο . ∆εν γκρινιάζουν, δεν µεµψιµοι-

ρούν, δεν παραιτούνται . Είναι  αληθινά παλικάρια. Έχω δει  αν-

θρώπους καρκινοπαθείς, να δίνουν θάρρος στους συγγενείς 

τους. Να τους χαµογελούν, να αστειεύονται  και  γενικά ένας ξένος 

δεν θα υποψιάζονταν ότι  είναι  καρκινοπαθής. Και  όλα αυτά ενώ 

ταυτόχρονα πονά. Είναι  οι  ήρωες του  πόνου !!! Λιοντάρια της 

ζωής.  

 Να αναφέρουµε  σαν παράδειγµα προς µίµηση , τον ηρωι-

σµό  του  αείµνειστου  Γ. Γεννηµατά, που  ενώ είχε  καρκίνο  καλπά-

ζοντα και  στο  τελευταίο  στάδιο , κρατούσε  το  Υπουργείο  Εθνικής 

Οικονοµίας, αντιµετωπίζοντας και  τα προβλήµατα της Οικονοµίας 

της Ελλάδας και  τον πόνο  του , όταν άλλοι  στη  θέση  του  θα ήταν 

κλινήρεις και  θα συνοµιλούσαν µε  το  θάνατο . Αυτό  εννοούµε  ό-

ταν λέµε  ότι  οι  γενναίοι  πεθαίνουν όρθιοι . Όλοι  οι  γενναίοι  άν-

θρωποι  έχουν ένα κοινό  χαρακτηριστικό : δε  δειλιάζουν µπροστά 
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στο  θάνατο , ούτε  χάνουν το  κέφι  τους. Αυτό  όµως προϋποθέτει  

κάτι : "µεγαλείο  ψυχής", που  δεν το  έχουν όλοι , µπορούν όµως 

όλοι  να το  αποκτήσουν. Άνθρωποι  µε  υψηλή  αξιοπρέπεια στη  

ζωή  τους, τους βλέπουµε  να πεθαίνουν και  αξιοπρεπώς, δηλ. 

χωρίς µιζέρια, κλάψες και  παράπονα. ∆εν γράφω τα παραπάνω 

επειδή  είµαι  "έξω απ '  το  χορό", γνωρίζω ότι  είναι  τροµερό  πράγ-

µα ο  πόνος, αφού  και  ο  Χριστός ο  ίδιος σε  µια στιγµή  στο  Όρος 

των Ελαιών προσευχόµενος νύκτα στον Πατέρα του  ζήτησε   

"ει  δυνατόν Πάτερ απελθέτω το  ποτήριον τούτο , αλλά πάλι  ας γί-

νει  το  θέληµά σου". Όταν ο  Χριστός αισθάνθηκε  έτσι  για µια 

στιγµή , πως θα περιφρονήσουµε  εµείς τον πόνο  των άλλων; Κά-

ποιος σοφός είπε : ο  πόνος ή  θα σε  λυγίσει  και  θα σε  τσακίσει  ή  

θα σε  κάνει  ήρωα". Ας θυµηθούµε  τους 300 του  Λεωνίδα, που  λί-

γο  πριν την τελική  µάχη , στολίζονταν και  χτενίζονταν για να συ-

ναντήσουν όµορφοι  και  αξιοπρεπείς το  θάνατο , για τον οποίον 

ήταν σίγουροι ! Ο κατάσκοπος που  έστειλε  ο  Ξέρξης, για να δει  τι  

γίνεται  στο  στρατόπεδο  των Ελλήνων, έµεινε  άναυδος, το  ίδιο  και  

ο  Ξέρξης! 

 Αναφέρω αυτά τα παραδείγµατα, γιατί  όταν ο  άνθρωπος 

που  πονά τα συνειδητοποιήσει , θα πάρει  κουράγιο  και  θα αντιµε-

τωπίσει  κι 'αυτός θαρραλέα πόνο  ή  θάνατο ! 

 

Υποµονή και κουράγιο 

 Συχνά συµβουλεύουµε  στον ασθενή  του  πόνου : "υποµονή , 

κάνε  κουράγιο". Όµως τι  είναι  τελικά η  υποµονή ; Είναι  η  ψυχική  

αντοχή  που  δείχνουµε  περιµένοντας καρτερικά να περάσουν τα 

προβλήµατα. Ο χρόνος γι 'αυτόν που  πονά κυλά αργά. Η υποµο-
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νή  του  ανθρώπου  έγκειται  εδώ: να αντέξει  την πάροδο  του  χρό-

νου , έστω κι  αν κυλά αργά γι 'αυτόν, ώσπου  να τελειώσει  ο  πό-

νος. Οι  αυτόχειρες όλοι  εκεί  την πατάνε . ∆εν έχουν υποµονή . ∆εν 

αντέχουν το  αργό  κύλισµα του  χρόνου . Κι  όµως το  95% από  τους 

αυτόχειρες, αν περίµεναν κι  άλλο , αν έκαναν περισσότερη  υπο-

µονή , τα προβλήµατά τους τελικά θα λύνονταν. Αλλά µέσα στην 

σύγχιση  που  προκαλεί  η  οδύνη , δεν µπορούν να τα σκεφθούν 

αυτά! Συντοµεύουν το  χρόνο  µόνοι  τους, µε  αφύσικο  τρόπο . Αυτό  

δεν ισχύει  µόνο  για τους αυτόχειρες λόγω βαριάς και  επώδυνης 

ασθένειας, αλλά για όλες τις περιπτώσεις αυτοχειρίας. Σωστά 

λοιπόν η  συνήθης συµβουλή  των συγγενών και  φίλων στον ασθε-

νή  που  πονά είναι  η  κλασική : "κάνε  υποµονή , θα περάσει  κι  αυ-

τό". Κάποιος γέροντας κάποτε  µου  είχε  πει  µια φράση : "η  ζωή  εί-

ναι  9 λύπες  και  1 χαρά". ∆εν νοµίζω νάναι  έτσι , αλλά πάντως 

υπάρχει  µια δόση  αλήθειας. Ο ίδιος ο  Χριστός είπε : "εν τω κό-

σµω θλίψην έξετε". 

 

Τα ανεξήγητα γιατί 

 Σπαράζει  η  καρδιά µου , όταν σαν ∆άσκαλος συµβαίνει , 

(σπάνια βέβαια), να βλέπω π.χ. ένα επιληπτικό  µαθητή  σε  κρίση  

και  όλοι  οι  µαθητές να µαζεύονται  γύρω του  µε  αγωνία. Και  ρω-

τάω µέσα µου  γιατί ; Η επίσηµη  στατιστική  λέει  ότι  το  1% των 

παιδιών γεννιέται  µε  σχιζοφρένεια, πολλά µωρά γεννιούνται  µε  

συγγενή  καρδιοπάθεια, άλλα µε  σύνδροµο  Ντάουν (µογγολάκια) 

κλπ και  ξαναρωτώ: γιατί  θεέ  µου ; τι  φταίνε  αυτά τα παιδιά; Α-

σφαλώς µπορώ να δώσω διάφορες θεολογικές εξηγήσεις. Αλλα 

προτιµώ να µη  το  κάνω. ∆εν µ '  αρέσει  αυτό  που  κάνουν οι  Θεο-
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λόγοι  στα σχολεία: σ '  όποια ερώτηση  τους γίνει , έχουν έτοιµη  και  

εύκολη  την απάντηση . Προτιµώ όταν δεν είµαι  σίγουρος για κάτι  

να το  αποθηκεύω στην αποθήκη  των "ανεξήγητων γιατί". Είναι  

θεολογικά πιο  σωστό . ∆εν µπορούµε  οι  µικροί  εµείς άνθρωποι  να 

γνωρίζουµε  όλες ανεξαιρέτως τις βουλές του  Κυρίου  και  τους 

σκοπούς του  για όλα τα πράγµατα.  

 Στο  βίο  του  Αγίου  Αντωνίου  αναφέρεται  το  εξής σχετικό : ο  

Άγιος Αντώνιος κάποια στιγµή  αναρωτιέται : "µα γιατί  θεέ  µου  άλ-

λοι  άνθρωποι  γεννιούνται  πλούσιοι  κι  άλλοι  φτωχοί , άλλοι  υγιείς 

και  αλλοι  ασθενείς;" Και  άκουσε  φωνή  εξ ουρανού  να του  λέει : 

"Αντώνιε  άστα αυτά, εσύ  κοίτα να σώσεις την ψυχή  σου , αυτά τα 

κανονίζει  ο  Θεός όπως αυτός ξέρει , και  δεν σε  συµφέρει  να τα 

µάθεις" Και  εξ ουρανού  να µην ήταν η  φωνή , ήταν της λογικής. 

Το  ίδιο  είναι . 

 

Ο πόνος στην ανθρωπότητα ανά τους αιώνες 

 Από  την πρώτη  στιγµή  που  δηµιουργήθηκε  ο  άνθρωπος 

όλη  η  ζωή  του  είναι  συνυφασµένη  µε  τον πόνο . Κατασπαράσσο-

νταν από  τα θηρία, αντιµετωπίζε  βροχή  και  κρύο  και  την παγωνιά 

της σπηλιάς. Σαν να µην έφθαναν αυτά, νωρίς άρχισαν και  οι  πό-

λεµοι  µεταξύ τους. Ο πόλεµος ανά τους αιώνες ήταν ο  κανόνας. 

Εξαίρεση  ήταν η  ειρήνη . Η µεγαλύτερη  περίοδος ειρήνης που  

γνώρισε  ο  άνθρωπος, είναι  από  το  τέλος του  Β '  Παγκοσµίου  πο-

λέµου  ως σήµερα. Σκοτωµοί , τραυµατίες, χαροκαµένοι  γονείς, 

καταστροφές σπιτιών, χωραφιών, σκλάβοι  πολέµου , πείνα, αρ-

ρώστιες επιδηµικές θέριζαν πάντοτε  την ανθρωπότητα. Η φτώ-

χεια ήταν ο  κανόνας. Γενικά ο  άνθρωπος τελικά δεν πέρασε  καλά 
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και  η  ζωή  του  κύλησε  µέσα στον πόνο . Ίσως εκείνος ο  γέρος να 

είχε  και  δίκιο  ότι  η  ζωή  του  ανθρώπου  είναι  9 λύπες και  1 χαρά. 

Τουλάχιστον για τη  ζωή  µέχρι  του  τέλου του  Β '  Παγκοσµίου  Πο-

λέµου . Γιατί  κάνω αυτήν την ιστορική  αναδροµή ; για να δει  ο  κά-

θε  πικραµένος, ότι  τελικά η  πλειοψηφία των ανθρώπων σ΄όλους 

τους αιώνες, ήταν κι  αυτοί  πικραµένοι  και  πονεµένοι . Έχει  σηµα-

σία αυτό . Όταν βλέπεις ότι  οι  περισσότεροι  είναι  στη  δική  σου  

κατάσταση  ή  και  χειρότερη , µετριάζεται  η  πίκρα σου  και  ο  πόνος 

σου . Όταν νοµίζεις όµως ότι  µόνο  εσύ  είσαι  άτυχος, τότε  φθάνεις 

στην απογνωση  και  θέλεις να εκδικηθείς την ίδια σου  τη  ζωή .  

 

Ο συναισθηµατικός πόνος 

 Είναι  και  αυτός ισχυρός. Σήµερα τα ζευγάρια χωρίζουν πο-

λύ  εύκολα. Ο εγωισµός τα σκοτώνει . Στις πρώτες δυσκολίες του  

εγγάµου  βίου , τα παρατάνε  και  το  διαλύουν. Από  εκείνη  τη  στιγ-

µή  αρχίζει  ένας καταρράκτης συναισθηµατικού  πόνου . Χώρισες 

αλλά αγαπάς ακόµη  τον σύντροφο , ή  το  µισείς (και  στις δύο  πε-

ριπτώσεις  πάλι  πονάς), τα παιδιά σου  ζουν σε  µονογονεική  πλέ-

ον οικογένεια, είναι  πικραµένα, αυτό  κάνει  τους πρώην συντρό-

φους ακόµα πιο  δυστυχείς, οικονοµικά  περνάνε  πολύ  χειρότερα 

χωρισµένοι , άλλη  πηγή  πόνου  και  αγωνίας και  αυτό , γενικά κατέ-

στρεψαν ότι  µε  κόπο  έχτισαν. Το  να ξαναφτιάξουν τη  ζωή  τους, 

θεωρητικά φαίνεται  εύκολο , στην πράξη  όµως είναι  τροµερά δύ-

σκολο , (υπάρχουν και  τα παιδιά) Αρα δεν υπάρχει  µόνο  ο  πόνος 

που  δεν µπορούµε  να τον αποφύγουµε  εµείς, (υγεία, φυσικές κα-

ταστροφές κλπ), αλλά και  οι  ίδιοι  προκαλούµε  την τύχη  µας, 

προπαλούµε  τον πόνο  µόνοι  µας, µε  ανώριµες συµπεριφορές. 
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Λίγη  υποµονή  να επιδείξουν τα ζευγάρια, λίγη  κατανόηση , λίγη  

ανοχή  και  λίγο  διάλογο  και  όλος αυτός ο  πόνος που  τους ακο-

λουθεί  πλέον σ '  όλη  τη  ζωή  τους θα αποφεύγονταν. Ανέφερα 

πριν για τα "ανεξήγητα γιατί" του  πόνου . Αυτά όµως εδώ δηλαδή  

είναι  εξηγήσιµα: 40% είναι  ο  δείκτης διαζυγίων στην Ευρώπη  και  

23% στην Ελλάδα. Το  χειρότερο  είναι  ότι  οι  ειδικοί  λένε  οτι  στα 

επόµενα χρόνια θα χειροτερέψουν ακόµη  περισσότερο  τα πράγ-

µατα. Μόνοι  µας τελικά επιλέγουµε  τη  δυστυχία, µόνοι  µας αυτο-

καταστρεφόµαστε  για "αστείες αιτίες". 

 

Ο εκούσιος πόνος των ασκητών 

 Αναφέρω εδώ αυτόν τον "ειδικό  πόνο", επειδή  θα µας βοη-

θήσει  να εξηγήσουµε  µερικά πράγµατα. Οι  ασκητές ή  αναχωρη-

τές ή  ερηµίτες όπως τους λέµε , αποφασίζουν να ζήσουν σε  ερή-

µους µε  µηδαµινή  τροφή ,ελάχιστα ρούχα σε  µια καλύβα. Είναι  

επιλογή  τους. Επιδιώκουν τον πόνο , την πείνα, την δίψα, τις κα-

κουχίες, την αϋπνία (αγρυπνία στη  γλώσσα τους) και  χίλια δύο  

άλλα βάσανα, όχι  από  ιδιορρυθµία αλλά για να επιτυχουν την νί-

κη  κατά των παθών και  να φθάσουν στο  τελικό  στάδιο  αγιοσύνης: 

την απάθεια (ακινησία παθών). Γνωρίζουν ότι  µε  το  να βρίσκο-

νται  σ '  επαφή  όλη  µέρα µε  τον πόνο , ελέγχουν τα πάθη , αφού  

προτιµούν να πονέσουν παρά να απολαύσουν µια ηδονή  πάσης 

φύσεως. Συνηθίζουν σ 'αυτήν την κατάσταση , τους γίνεται  βίωµα 

και  µετά δεν έχουν έντονο  πρόβληµα. Ο πόνος τους οδηγεί  στην 

αγιότητα. Ενώ λοιπόν εµείς οι  κοσµικοί  τρέµουµε  τον πόνο , οι  

ερηµίτες τον αναζητούν και  τον επιδιώκουν. Είναι  ο  θεραπευτικός 

άγιος πόνος. Γνωρίζω βέβαια αντιρρήσεις που  έχουν κατά και-
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ρούς ειπωθεί : ότι  είναι  µαζοχισµός αυτό , είναι  µίσος για τη  ζωή  

κλπ. Αυτές όµως οι  αντιρρήσεις δεν πείθουν κάποιον που  προ-

σπαθεί  και  θέλει  να καταλάβει  το  βάθος των πραγµάτων, ώστε  να 

µη  µένει  στην επιδερµίδα ή  στην επιφάνεια µιας κατάστασης ή  

γεγονότος. 

 

Κέντρα Πόνου 

 Πάντως όσον αφορά τον σωµατικό  πόνο , παρήγορο  είναι  

ότι  σήµερα η  επιστήµη  έχει  κάνει , µεγάλη  πρόοδο . Στις µεγάλες 

πόλεις υπάρχουν Ειδικά Κέντρα Πόνου , που  είναι  ειδικευµένα 

στην παύση  του  πόνου . Υπάρχουν σε  πολλές πόλεις. Χαρακτηρι-

στικά αναφέρω ότι  σε  µια εκποµπή  στη  τηλεόραση  γι 'αυτά τα Κέ-

ντρα, ο  καθηγητής ∆ιευθυντής ενός τέτοιου  κέντρου, ήταν αγανα-

κτισµένος που  του  ανέφεραν ένα περιστατικό  νεραρής κοπέλας 

καρκινοπαθούς, η  οποία πέθανε  µε  αφόρητους πόνους. Είναι  

απαράδεκτο  τόνισε , σήµερα να πεθαίνουν ασθενείς µέσα σε  φρι-

κτούς πόνους, όταν υπάρχουν αυτά τα Κέντρα, ειδικευµένα στην 

παύση  αφόρητων πόνων. 

 

Ο σύγχρονος άνθρωποι, είναι λιγώτερο ανθεκτικός στον πόνο. 

 Είναι  βέβαια φυσικό . Η καλοπέραση , τα εύκολα παυσίπονα, 

η  έλλειψη  σκληραγωγίας µας κάνουν να µην αντέχουµε  και  µι-

κρούς πόνους, π.χ. ένας πονόδοντος φαντάζει  τεράστιος. Το  

πρόβληµα αυτό  είναι  σοβαρό  και  το  είδα σ '  όλη  την έκταση  του  

όταν υπηρετούσα στρατιώτης. Οι  νέοι  των µεγαλουπόλεων δεν 

άντεχαν εύκολα την λίγη  πια σκληραγωγία που  εφαρµόζει  ο  
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στρατός. Με  το  ελάχιστο  πρόβληµα ή  δυσκολία ή  µοναξιά, µε-

λαγχολούσαν, εκνευρίζονταν κι  ας ήταν ολόκληροι  άνδρες. Η έλ-

λειψη  σκληραγωγίας βλάπτει  τελικά τους νέους. Αντίθετα οι  

στρατιώτες από  χωριά, αντιµετώπιζαν µε  ευκολία τα εµφανιζόµε-

να προβλήµατα στο  στρατό  και  άντεχαν περισσότερο  καιρό  χωρίς 

να πάρουν άδεια.  

 

Επίλογος 

 Ο πόνος τελικά είναι  στοιχείο  της ζωής µας και  θα τον ζή-

σουµε  όλοι . Άλλοι  λίγο  άλλοι  πολύ . Στο  έντυπο  αυτό  προσπάθη-

σα να δώσω στον αναγνώστη  µια συνολική  εικόνα για το  τι  συµ-

βαίνει  µε  τον πόνο , (όσο  µπορούσα βέβαια), ώστε  όταν τύχει  και  

τον συναντήσει  στη  ζωή  του , (ψυχικό  ή  σωµατικό), να µπορεί  να 

βλέπει  το  δάσος συνολικά και  όχι  µόνο  το  δένδρο, (τον εαυτό  

του). Έτσι  θα µετριασθεί  ο  πόνος του , θα τον ξεπεράσει  (όσο  γί-

νεται) πιο  εύκολα και  θα κοιτάξει  αν µπορεί  να τον εκµεταλλευθεί  

και  απο  πάνω, ώστε  στο  τέλος της περιπέτειάς του  να έχει  βγει  

κερδισµένος πολλαπλά. 

 

  

 

 

 


