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ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΗΤΑ!1 

 
Σε μια εποχή απανθρωποποίησης που οι κλασσικές αξίες βρίσκονται 

σε φάση άμβλυνσης, εάν όχι μηδενισμού, παρατηρούμε δρώμενα που μας γε-

μίζουν ελπίδα και αισιοδοξία για μια αλλαγή προς το κοινωνικό γενικό αγα-

θό. 

 
 

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι ο «Σύνδεσμος Γυναικών 

Θεσσαλονίκης - Μακεδονίας εν Αθήναις» σε μια άκρως σεπτή εκδήλωση 

ανθρώπινης ομορφιάς προέβη στη βράβευση των Μητέρων των παραολυ-

μπιονικών αθλητών του έτους 2016! 

                                                 
1 Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών 

Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) από τον «Σύνδεσμο Γυναικών Θεσσαλονίκης - Μακεδονίας εν Αθήναις» 
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Πώς είναι δυνατόν να εκφρασθεί με λόγια το εσωτερικό μεγαλείο του 

υπέροχου αυτού ενεργήματος σήμερα που πρώτη αξία συνιστά η προκλητική 

προβολή «αστέρων» κάθε είδους κερδοφόρου θεάματος! 

Η εκδήλωση συνιστά σπουδαία και λίαν ενθαρρυντική ένδειξη ότι ο 

Άνθρωπος αναδύεται ακόμη από τη ψυχή πολλών ακόμη ανθρώπων.  

Συνήθως επιβραβεύεται το αποτέλεσμα των «ταλαντούχων» και η νίκη 

τους, ορθότατα. Αλλά λησμονείται ότι εκείνο που αξίζει περισσότερο είναι η 

προσπάθεια. Στον παραολυμπιονικό αθλητή, όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε 

ότι απαιτείται αφάνταστα πολλαπλάσια προσπάθεια σε σχέση με τον αρτιμελή 

και δη ταλαντούχο. 

 

 
  

Εάν, όμως, οι πολλοί έπαινοι ανήκουν κατά βάση στον αθλητή που 

κόντρα σε κάθε δυσχέρεια κερδίζει την ίδια τη ζωή του με την υπεράνθρωπη 

ηρωική προσπάθεια, η δύναμη της ψυχής του θα ήταν ανεπαρκής για τον 

παμμέγιστο άθλο του, εάν δεν υπήρχε η ψυχή της ψυχής του. Η ηρωική ψυ-

χή της Μητέρας του.  

Τη Μητέρα τίμησε ο «Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης- Μακεδο-

νίας εν Αθήναις», γιατί το αξίζει πραγματικά. Ό,τι έλλειπε από τη φύση του 

αθλητή υπερκαλύφθηκε από την υπεραγάπη που αναδύεται από τη θαυμαστή 

σύνθεση όλων των ανθρώπινων αρετών, την οποία μόνον μια αυθεντική με 

ολιστική παιδεία Μητέρα μπορεί να καλλιεργήσει και να συνθέσει.  

Ένα μεγάλο εύγε αξίζει στον Σύνδεσμο, ο οποίος μας έδωσε χαρά και 

ελπίδα για κάτι καλό, αλλά προπαντός ένα υπέροχο παράδειγμα ανθρωπι-

νότητας. 
                                 Για την Κιβωτό Ολιστικής Παιδείας ΕΔ 

Ο Πρόεδρος 

                                              Δημήτρης Κ. Μπάκας 


